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Hezké prožití vánočních svátků,
poděkování za dosavadní spolupráci
a pevné zdraví do roku 2009 přeje
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VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI,
berete do rukou naše závě-
rečné číslo časopisu Potravi-
nářská Revue roku 2008. A to 
v době, která evokuje k zamyš-
lení nejen z důvodu rekapitu-
lačního nad tímto rokem, ale 
zejména proto, že jsme prožili, 
zejména v závěru tohoto roku, 
a také prožíváme jakési jiné 
období, než bylo „to“ před-
tím. „Krize“ deklamovaná ve 
všech sdělovacích prostřed-
cích nás obklopuje a otravuje 

a mnohé perspektivně straší. Ne snadný život potravinář-
ských výrobců už tak se ještě nechává strhávat do negativ-
ních emocí, ač válka nenastala. Nechci nijak globální eko-
nomické problémy zlehčovat, nicméně jsem přesvědčen, 
že mediální tlak na toto téma převyšuje skutečnost a seri-
óznost nám předkládaných informací má mnohdy bulvár-
ní charakter. A kdyby ne, tak téměř každý manažer české-
ho potravinářského podniku stejně pracuje se současností 
a jeho šikovnost a rychlá orientace je jemu vlastní a pří-
kladná. Takže má poznámka spíše vyzývá ke klidu a roz-
vaze a užívání vlastního rozumu nad přívaly informací vy-
cházejících z mediálních zdrojů. 

Ale zpět k našemu časopisu Potravinářská Revue. V letoš-
ním roce jste mohli číst již pátý jeho ročník. Snažíme se 

o vysokou úroveň nejen grafi ckou a estetickou, ale hlavním 
naším úmyslem je předkládat úroveň odbornou. Hledáme 
stále nové autory, zejména z řad vrcholových pracovníků po-
travinářského průmyslu a obchodu a tato iniciativa přiná-
ší velmi zajímavé pohledy z oblasti výživy lidí, potravinářské 

výroby a obchodu potravinářským zbožím. Klademe velký 
důraz na kvalitu těchto článků a naše vize při tomto počínání 
sleduje na jedné straně hlubokou profesionální úroveň těch-
to článků s tím, že musí být sdělení v nich srozumitelná i pro 
čtenáře z jiných oborů. A já věřím, že se tento princip daří. 
A tak i touto cestou všem našim přispívajícím autorům děkuji 
a pevně věřím, že i jim přináší výsledek této spolupráce dob-
rý pocit. 

Tento pravidelný čtvrtletník jsme „posílili“ i v tomto 
roce o mimořádné monotematické vydání časopisu Potravi-
nářská Revue – SPECIÁL se zaměřením na BIOPOTRAVI-
NY. Jen tak pro pořádek uvádím, že v roce předešlém vyšel 
„speciál“ ke značce KLASA a v roce 2009 bude zaměřeno toto 
mimořádné číslo na inovační aktivity výrobců potravin a nové 
výrobky na našem trhu. Vyjde zase v měsíci srpnu a my vě-
říme, že zaujme naše čtenáře jako obě monotematická vydá-
ní předešlá. Biopotravinám se chceme věnovat i v roce příš-
tím, v každém čísle připravujeme „biokoutky“ a na téma BIO 
dáme prostor nejen výrobcům a obchodníkům, ale i výzkumu 
a odborným pracovištím univerzit.

A co se dozvíte v tomto titulu? Nebudu jmenovat tento-
krát ani články a jejich náplň a ani jejich autory. Předkládáme 
pestrý výčet odborných pohledů z oborů maso, mléko, sýry, 
koření, těstoviny, cukrovinky, zmrzliny, pivo, kojenecká dět-
ská výživa. Dále pak trochu potravinářské politiky návazně 
na naše půlroční předsednictví v EU, informace ze zasedání 
evropských mlékařských struktur, ale také reportážní pohle-
dy na práci našich potravinářských podniků. 

Věřím, že si počtete. A když ne hned po obdržení časopi-
su, tak určitě v době vánočního klidu, k němuž za naši redakci 
a vydavatelství AGRAL s. r. o. přeji mnoho dobrých myšlenek 
a čas na odpočinek. 

Ing. František Kruntorád, CSc.
vydavatel

�
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Úřad
pro potraviny

je připraven
na předsednictví EU

Ing. FRANTIŠEK SLÁDEK, CSc.,
VRCHNÍ ŘEDITEL,

SEKCE POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB
– ÚŘAD PRO POTRAVINY, MZe ČR

Česká republika a předsednictví EU

Předsednictví EU, přesněji předsednictví v Radě EU, je vy-
konáváno jednotlivými členskými státy střídavě po dobu 

šesti měsíců. Úspěšné zvládnutí předsednictví v Radě EU 
může potvrdit postavení ČR jako vyspělého státu s dobře fun-
gující administrativou a může přispět k celkovému pozitivní-
mu hodnocení ČR jako plnohodnotného členského státu. 

Pořadí předsednictví jednotlivých členských zemí 
v Radě EU schválila Rada pro všeobecné záležitosti a vněj-
ší vztahy dne 13. prosince 2004. Právně toto rozhodnutí po-
tvrdila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy dne 
12. prosince 2005. Rozhodnutí stanovuje pořadí předsednic-
tví jednotlivých členských států EU až do roku 2018.

Od roku 2007 jsou předsednické země sdruženy do 
takzvaného „tria“ předsednictví, které během svého rok 
a půl trvajícího mandátu tvoří předsednický tým (tři země, kte-
ré se po sobě střídají ve funkci předsednictví). První osmnácti-
měsíční program vytvořily na období leden 2007 – červen 2008 
Německo, Portugalsko a Slovinsko. Česká republika se před-
sednictví v Radě EU ujme 1. ledna 2009, převezme tuto funkci 
po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. 

 Předsednická země zodpovídá za kontinuitu všech 
politik EU ve všech formacích Rady (pracovní skupiny Rady, 
zvláštní zemědělský výbor, výbor stálých zástupců – CORE-
PER, Rada ministrů), soustřeďuje politickou pozornost na 
klíčová témata, řídí diskuse, připravuje návrhy a hledá kon-
senzus mezi jednotlivými členskými státy. Role předsednictví 

je však nejen organizační, mediační a politická, ale i reprezen-
tační – ve vztahu k ostatním evropským institucím (především 
k Evropské komisi a Evropskému parlamentu), třetím stá-
tům, organizacím a veřejnosti. Nároky kladené na předsed-
nickou zemi jsou mimořádně vysoké a vyžadují dlouhodobou 
a důkladnou přípravu. Předsedající stát nehájí jen národní zá-
jmy daného členského státu, ale zájmy celé Evropské unie. 

Sektorové priority v oblasti zemědělství 
a potravinářství 

Reforma Společné zemědělské politiky
Jedná se o komplexní revizi rozpočtu zaměřenou na 

všechny aspekty výdajů Evropské unie včetně výdajů urče-
ných pro Společnou zemědělskou politiku (SZP) po roce 
2013. Základním cílem plánované revize rozpočtu je postup-
ná racionalizace vynakládání fi nančních prostředků EU. 

Budoucí podoba přímých plateb
V EU se diskutuje o budoucnosti přímých plateb po roce 

2013. Od druhé poloviny roku 2007 probíhá diskuse k funkč-
nosti SZP (Health Check), kde Evropská komise vytipovala 
a popsala jednotlivé aspekty SZP, které je třeba v zájmu její-
ho lepšího fungování řešit do konce roku 2013. V rámci této 
revize došlo k prodloužení aplikace systému jednotných pla-
teb na plochu (SAPS) pro nové členské státy až do konce roku 
2013.

Rozvoj venkova a vymezení LFA (méně příznivé oblasti) 
V rámci rozvoje venkova bude třeba usilovat o vyvážený 

rozvoj s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání se zaměře-
ním na podporu života mladých lidí na venkově, rozvoj vzdě-
lávání, výzkumu a diverzifi kaci do nezemědělských činností, 
obecně zkvalitnění života na venkově. U méně příznivých ob-
lastí se Česká republika prioritně zaměří na otázku sjednocení 
využívaných ukazatelů vymezujících LFA a na způsob měření 
intenzity působení přírodních znevýhodnění ve státech EU. 

Politika kvality zemědělských produktů a potravin
Česká republika bude pokračovat v debatě o revizi po-

litiky EU ve vztahu ke kvalitě zemědělských produktů a po-
travin, která zajistí dlouhodobou perspektivu kvalitním 
zemědělským a potravinářským výrobkům, zejména těm s re-
gistrovanými názvy zeměpisných označení nebo označení 
původu. Bude podporovat diskusi jak ohledně jejich propa-
gace na vnitřním trhu EU, tak posílení jejich pozice vůči tře-
tím zemím s cílem posilování konkurenceschopnosti evrop-
ské produkce. Zejména bude podporovat snahy vedoucí ke 
zjednodušení, napřímení a zkrácení dlouhých lhůt posuzova-
cích procedur.

CZ PRES a potravinářství

Problematika potravinářství je jedna z nejnáročněj-
ších na přípravu členských států pro úspěšný výkon před-
sednictví z pohledu frekvence zasedání pracovních skupin 
Rady EU i náročnosti projednávaných témat. 

Věcně příslušným odborným útvarem Ministerstva 
zemědělství zodpovědným za problematiku potravinářství ve 
vazbě na výkon CZ PRES, je Úřad pro potraviny (odbor po-
travinářské výroby a legislativy). Ministerstvo zemědělství 
má hlavní gesční zodpovědnost za výkon CZ PRES v oblasti 
potravin, za některé dílčí oblasti zodpovídá rovněž Minister-
stvo zdravotnictví. Významnou roli hrají také dozorové orgá-
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ny v působnosti Ministerstva zemědělství (Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa, Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní rostlinolékař-
ská správa). Celý program CZ PRES je řešen v úzké spolu-
práci a koordinaci s úsekem zemědělství a životního pro-
středí Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu.

V průběhu CZ PRES je tak Ministerstvo zemědělství 
zodpovědné za koordinaci stanovisek členských států a Ev-
ropské komise pro plenární zasedání pracovních skupin 
Rady EU v Bruselu a rovněž za koordinaci přímo v místě ple-
nárního zasedání. 

V posledních letech probíhá na úrovni Evropského 
společenství reforma potravinového práva a připravuje 
se řada nových předpisů. Velice náročné na odborné, perso-
nální i organizační zajištění bude pro potravináře v průběhu 
předsednictví řízení a koordinace činnosti těchto pracovních
skupin:

� pracovní skupina pro potraviny
� pracovní skupina pro Codex Alimentarius 

V rámci Pracovní skupiny pro potraviny se již v sou-
časné době za francouzského předsednictví projednává návrh 
nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 
(o označování potravin). Projednávání tohoto návrhu však ne-
bude v letošním roce ukončeno a přejde jako jedno z hlavních 
témat do roku 2009 v době CZ PRES. 

Evropská komise dne 30. 1. 2008 přijala a zveřejnila ná-
vrh nařízení, jehož cílem je zpřehlednit údaje na etiketách 
potravin a přiblížit je potřebám spotřebitelů v EU. Předloha 
nařízení má účel zmodernizovat, zlepšit pravidla EU pro 
označování potravin a usnadnit spotřebiteli orientaci při 
nákupu výrobků na trhu. Použití nařízení jako právního ná-
stroje podporuje cíl zjednodušení, protože zaručuje, že všech-
ny subjekty budou muset zároveň dodržovat stejná pravidla.

Česká republika podporuje záměr Evropské komise 
zrevidovat požadavky na označování potravin na komuni-
tární úrovni, protože označování potravin na jednotném trhu 
představuje základní komunikační prostředek mezi průmys-
lem a spotřebiteli. Jedná se však o oblast z právního hlediska 
velmi komplikovanou. Současný legislativní stav rovněž ne-
odpovídá technologickému pokroku v oblasti výroby potra-
vin a ani komunikačním možnostem. 

Cílem musí být racionalizace a zjednodušení legislativy 
pro označování potravin. Lze konstatovat, že předložený ná-
vrh nařízení o poskytování informací spotřebitelům sjedno-
cuje a aktualizuje dvě oblasti předpisů týkajících se obecného 
a nutričního označování potravin, na něž se vztahují směrni-
ce 2000/13/ES a směrnice 90/496/ES. Jako součást tohoto 
předpisu je předložen dokument „Posouzení dopadů v sou-
vislosti s otázkami týkajícími se obecného označování“ a rov-
něž dokument „Shrnutí zprávy o posouzení dopadů v souvis-
losti s otázkami týkajícími se nutričního označování“. 

Návrh nařízení stanovuje pravidla pro povinné i nepo-
vinné informace. Evropská komise rozšířila působnost naří-
zení (pokrytí všech fází potravinového řetězce, zahrnutí ne-
balených potravin – poskytování informací i jiným způsobem 
než etiketou). Hlavními přetrvávajícími spornými body jsou 
např. zavedení povinnosti uvádět na obale povinné nutriční 
označování, množství a počet nutrientů uváděných na obale, 
zavedení min. velikosti písma 3 mm nebo označování půvo-
du potravin. 

Problematika celého obsahu návrhu nařízení je velmi 
komplikovaná, a proto nelze očekávat ukončení projedná-
ní návrhu nařízení v období CZ PRES v 1. pololetí 2009, ale 
zřejmě přejde i do dalšího období během švédského předsed-
nictví.

Základním úkolem Pracovní skupiny pro Codex Ali-
mentarius je koordinace stanovisek členských států a Ev-
ropské komise pro plenární zasedání Codexu Alimentarius, 
nejzákladnější mezinárodní organizace v oblasti potravino-
vého práva. 

Základním mandátem Codexu Alimentarius (CA) – po-
travinářského zákoníku „je vypracovávat mezinárodní stan-
dardy pro potraviny, vodítka a doporučení k zajištění ochrany 
zdraví spotřebitelů a zajištění spravedlivých praktik v rám-
ci 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 rámci mezinárodních nor-
motvorných aktivit“. 

Na ustavení Codexu Alimentarius se v šedesátých letech 
minulého století podílely dvě organizace OSN – Organizace 
pro potraviny a zemědělství (FAO) a Světová zdravotnická 
organizace (WHO). Jejich účelem je mimo jiné řídit a pomá-
hat při vypracování defi nicí potravin a požadavků na ně, po-
máhat při harmonizaci těchto požadavků, a tak podporovat 
i mezinárodní obchod s potravinami. 

Většina světové populace žije ve více než 170 zemích, 
které jsou členy CA a které se proto podílejí na návrhu no-
rem a jejich zavádění na národní a regionální úrovni. Ačkoliv 
normy přijaté Kodexem nemají bez zapracování do legislativ 
svých členských zemí právní platnost, jsou uznávané a prak-
ticky používané, neboť byly sestaveny na základě vědeckých 
poznatků (potravinové právo Evropských společenství i Čes-
ké republiky vychází z norem Kodexu a v rámci přípravy legis-
lativních návrhů je přímo obsahuje nebo se na ně odvolává). 
V mnoha případech se Mezinárodní organizace pro světový 
obchod (World Trade Organisation – WTO) řídí přímo kode-
xovými normami při řešení mezinárodních obchodních spo-
rů, týkajících se potravin a potravinářských výrobků. Vliv Ko-
dexu tak prakticky zasahuje všechny kontinenty a jeho přínos 
pro rozvoj obchodu potravinami je nezastupitelný. 

V Kodexu je zahrnut veliký počet norem, od obecných, 
které se vztahují na všechny potraviny, až po specifi cké, týka-
jící se určitého výrobku. Obecné normy se týkají hygieny vý-
roby, označování výrobků, reziduí pesticidů a veterinárních 
léčiv, inspekce dovozu a vývozu, certifi kačních systémů, me-
tod pro odběr vzorků a provádění analýz potravinářských adi-
tiv, kontaminantů, dále výživy a potravin pro speciální dietní 
účely. Specifi cké normy pro všechny druhy potravin a potra-
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vinářských výrobků zahrnují čerstvou, zmrazenou a zpraco-
vanou zeleninu a ovoce, ovocné šťávy, cereální výrobky, tuky 
a oleje, ryby, maso, cukr, kakao a čokoládu, mléko a mléčné 
výrobky.

 Agenda Codexu Alimentarius je velmi rozsáhlá, 
v průběhu 1. pololetí 2009 proběhne 9 zasedání pracov-
ní skupiny, její zvládnutí patří ke klíčovým úkolům celé-
ho CZ PRES. Každá členská země Kodexu má své národní 
kontaktní místo, kterému jsou zasílány veškeré dokumen-
ty Kodexu, v České republice je tímto národním kontaktním 
místem Úřad pro potraviny (odbor potravinářské výroby a le-
gislativy) Ministerstva zemědělství, které spolupracuje s Mi-
nisterstvem zdravotnictví.

Politika kvality – Zelená kniha 

Jednou z hlavních sektorových priorit CZ PRES bude 
politika kvality, která právě prochází revizí a kterou odstar-
tovala Evropská komise15. října 2008 zveřejněním tzv. „Ze-
lené knihy“ (Green Paper).

S postupující globalizací se i v oblasti výroby základ-
ních zemědělských komodit a výrobků s vyšší přidanou hod-
notou setkáváme se stále silnější konkurencí produkce ze tře-
tích zemí, která je charakteristická nižšími výrobními vstupy 
i nižší konečnou cenou. Hlavní konkurenční výhodou produ-
centů v EU je právě kvalita produkce, která se v reálných trž-
ních podmínkách stává rozhodujícím stimulačním faktorem 
koupěschopné poptávky a očekávání spotřebitelů. Zeměděl-
ská politika EU by proto měla v maximální možné míře pod-
porovat snahy producentů v EU o naplnění vysokých kvalita-
tivních požadavků. 

Snahy o systémové zlepšení kvality potravin v EU lze za-
znamenat již v 80. letech minulého století v rámci principů 
pro značení kvalitních vín, EU následně v roce 1992 vytvo-
řila systémy chráněných značek k podpoře a ochraně země-
dělských produktů a potravinářských výrobků, přičemž k ak-
tualizaci těchto systémů došlo v letech 2006 a 2008. Ochrana 
stanovená tímto systémem spočívá v tom, že používání těch-
to označení původu a zeměpisných označení je vyhrazeno 
zemědělským produktům a potravinám vyprodukovaným 
nebo zpracovaným v oblastech nebo místech, označených tě-
mito názvy, za typických podmínek zpracování nebo přípra-
vy. Specifi ckou otázkou v oblasti kvality potravin je systém 
právní ochrany zeměpisných označení a označení původu po-
travin a zemědělských výrobků – podle Nařízení Rady (ES)
č. 510/2006 a dále ochrana tzv. zaručených tradičních specia-
lit – podle Nařízení Rady (ES) č. 509/2006. 

Zveřejněním „Zelené knihy“ byl v EU zahájen proces 
přehodnocování systému ochrany těchto označení, ale i dis-
kuze na téma certifi kace kvality potravin, značení země pů-
vodu, souvislost s politikou rozvoje venkova a požadavky na 
kvalitu potravin. Předpokládá se, že „Zelená kniha“ bude zá-
kladním diskusním materiálem, na jehož základě Evropská 
komise v budoucnu připraví revizi stávajících systémů kvality 
potravin a zemědělské produkce v rámci EU.

K završení celoevropské diskuze k této problematice plá-
nuje Ministerstvo zemědělství uspořádat v Praze v polovi-
ně března 2009 dvoudenní „konferenci na vysoké úrovni“ 
na téma „Politika kvality zemědělských výrobků a potra-
vin“ za účasti komisařky pro zemědělství Mariann Fischer 
Boel a ministrů EU-27. Tato konference bude nejvýznam-
nější ofi ciální konferencí, kterou bude Ministerstvo zeměděl-
ství v průběhu CZ PRES pořádat. Závěry z této konference by 
měly přispět ke zformulování fi nálního Sdělení Evropské ko-
mise k problematice „Zelené knihy“. 

Mezinárodní vědecká konference

V rámci neformálních aktivit v průběhu CZ PRES bude 
Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny ve spolupráci 
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pořádat 
v dubnu 2009 v Praze mezinárodní vědeckou konferenci 
zaměřenou na kvalitu a bezpečnost potravin „Potravinář-
ský výzkum jako podpora legislativy“. Na organizaci této akce 
spolupracují také další vysoké školy a univerzity, vědecké vý-
bory, Potravinářská komora ČR i spotřebitelské organizace. 
Cílem konference bude především podpora spolupráce Čes-
ké republiky s ostatními členskými státy EU, Evropským úřa-
dem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou komisí při 
přípravě potravinářských právních předpisů na základě vě-
decky podložených argumentů.

Zasedání Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin

Významnou akcí v oblasti bezpečnosti potravin, které 
organizuje Úřad pro potraviny (odbor bezpečnosti potravin) 
Ministerstva zemědělství, bude také zasedání Poradního sbo-
ru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), které 
proběhne v červnu 2009 v Praze. Na tomto jednání, kterého 
se zúčastní představitelé Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin i zástupci všech zemí EU-27, bude zhodnocena čin-
nost tohoto významného evropského úřadu, který byl zalo-
žen před 6 lety na základě nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002. 

Závěr

Půlroční předsednictví ČR v Radě EU, které bude po 
Slovinsku teprve druhým předsednictvím nových států EU, je 
pro naši zemi velkou výzvou. Česká republika získá nové zku-
šenosti jak při spolupráci v rámci Evropské unie, tak i na poli 
mezinárodním, kde bude zastupovat organizaci reprezentují-
cí 27 států Evropy s téměř půl miliardou obyvatel.

Velmi náročná bude příprava jednání obou pracov-
ních skupin – pro potraviny i pro Codex Alimentarius. 
Jednání těchto pracovních skupin bude vyžadovat vyso-
ké pracovní nasazení a úsilí nominovaných expertů v rám-
ci Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, 
ale i z úseku zemědělství a životního prostředí Stálého zas-
toupení ČR při Evropské unii v Bruselu. Stěžejní a prestiž-
ní akcí bude pro rezort zemědělství uspořádání konferen-
ce na vysoké úrovni na téma politiky kvality zemědělských 
výrobků a potravin, která shrne probíhající disku-
zi k „Zelené knize” a zformuluje závěry pro Sdělení Ev-
ropské komise. Významná bude i mezinárodní vědecká
konference, která by měla přispět k dokonalejší přípravě 
právních předpisů v oblasti potravin. Zasedání Evropské-
ho úřadu pro bezpečnost potravin bezesporu zajistí zvýše-
ní prestiže českého potravinářství v této mezinárodní orga-
nizaci.

Příprava na předsednictví za potravinářskou oblast 
je dlouhodobá záležitost a byla jí věnována vysoká pozor-
nost. Snažíme se vycházet ze zkušeností členských zemí, 
které již předsednictví absolvovaly, intenzivně spolupracu-
jeme i s příslušnými orgány Evropské komise. Poctivá příp-
rava určitě přispěje k úspěšnému průběhu českého předsed-
nictví.

�
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Výroční zasedání 
evropských mlékařů

tentokrát 
v Portugalsku 

Mlékárenství a agrobusiness
ve znamení udržitelnosti

Jak bude postupovat
evropská mléčná reforma?

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Letošní výroční zasedání evropských mlékařů sdruže-
ných do Evropské mlékařské asociace (EDA) a Evrop-

ského svazu výrobců tavených sýrů (ASSIFONTE) se po 
loňské Praze přesunulo tentokrát na Iberský poloostrov 
do severoportugalského města Porto. Hostiteli byly FE-
NELAC, Portugalská národní federace družstev produku-
jících mléko, a ANIL, Asociace mlékárenského průmyslu 
Portugalska. Ve dnech 14.–18. 10. rokovalo 210 předních 
mlékárenských odborníků a manažerů nejenom o sou-
časných proměnách mléčného trhu, ale také o dopadech 
evropské zemědělské reformy a probíhající kontroly její-
ho stavu (Health-Check), o nových úpravách potravinář-
ské legislativy a také o udržitelnosti sektoru v jeho budou-
cím vývoji. Zastoupeny byly jednotlivé členské země EU, 
na summit dorazili ale i reprezentanti Norska, Švýcarska, 
USA, Nového Zélandu a Austrálie.

Aktuální situace na trhu s mlékem
Letošní stav podnikání v mlékárenství doznal v porovná-

ní s předchozím zcela mimořádným rokem zásadních změn. 
V dodávkách mléka ke zpracování je možné pozorovat navý-
šení, ke kterému došlo především již v 1. čtvrtletí roku. Nej-
větší nárůst je ve Francii, naopak s nedostatkem mléka se po-
týkají skandinávské země, především pak Švédsko a Finsko. 
V České republice je situace v dodávkách více méně stabilní. 
Na vývoj dodávek měly určitý vliv protesty farmářů v Němec-
ku a některých dalších evropských zemích počátkem června, 
německý výpadek ve výši více než ¼ miliardy litrů se však již 
podařilo zvýšenými dodávkami v následujícím období opět 
snížit. Pro období listopad 2008 – únor 2009 se nepředpoklá-
dá výrazný nárůst dodávek. 

Naprosto změněná situace je však v cenách placených 
farmářům za mléko. Mimořádně vysoká loňská cena zazna-
menává od počátku roku postupný návrat na úroveň roku 
2006, tedy na úroveň, která odpovídala původním předsta-
vám nastavené evropské zemědělské reformy a především 

pak nutné konkurenceschopnosti mlékárenských komodit 
na světových trzích. Prudký pokles cen o 20–30 % oproti loň-
ským špičkám samozřejmě vyvolal nespokojenost prvovýrob-
ců a byl podnětem k četným protestům. Nicméně současný 
vývoj mléčného trhu neopravňuje k výraznějšímu optimismu 
a případnému cenovému návratu. Je to dáno tím, že se jednak 
na světové trhy vrátila konkurence z dalších světových mlé-
kařských oblastí (Nový Zéland, Austrálie, USA, Jižní Ame-
rika), a navíc dochází k postupnému rozvoji mlékárenství 
v některých rozvojových zemích (Indie, Čína, Indonésie, Již-
ní Korea), což s sebou přináší určité omezení dosavadní po-
ptávky. Samozřejmě se v mlékárenství projevují také dopady 
globální fi nanční krize, spotřebitelé částečně snížili spotřebu 
a na zásobách se opět hromadí značná kvanta přebytků. Re-
cese však nemusí mít dlouhé trvání, nicméně realita letošního 
roku je taková, že pro příští nejbližší období se žádný mimo-
řádný zvrat neočekává.

V Evropské unii došlo po několika úspěšných letech ke 
snížení výroby zakysaných mléčných výrobků a také mléč-
ných desertů a specialit, zpomalila dokonce nejrychleji se 
rozvíjející výroba sýrů a výroba přebytkových komodit más-
la a sušených produktů plní z velké části především sklady. 
To vše vede ke stagnaci prodeje na domácím komunitárním 
trhu a rovněž k soupeření nejenom výrobců a obchodníků 
mezi sebou, ale vysoké konkurenci v maloobchodě jako tako-
vém. Členské státy Unie, které si již nedokážou poradit s vý-
vojem a u kterých se začínají vytvářet nadměrné zásoby, volají 
proto po návratu exportních dotací. Situaci by svým způso-
bem mohla nyní napomoci částečně i aféra s čínským mlé-
kem kontaminovaným melaminem, která by mohla zpřístup-
nit trhy v Číně a v jihovýchodní Asii především pro výrobce 
sušených mlék mimo jiné z EU.

Legislativní změny
především ve znamení označování

Legislativní výbor EDA a několik pracovních skupin 
(pro výživu, označování, hygienu, aj.) se věnovaly přede-
vším problematice novelizace právních předpisů pro posky-
tování informací o potravinách spotřebitelům a probíhající 
implementaci evropského nařízení o zdravotních a výživo-
vých tvrzeních a nutričních profi lech. Pokud se týká ozna-
čování potravin, vnímá Evropská komise správně tu skuteč-
nost, že potravinová a spotřebitelská legislativa potřebuje 
mít v tomto směru určitou vhodnou koordinaci, tedy jaké-
hosi „správce“, který by byl schopen vidět celou soustavu 

Ing. Kopáček (ČMSM) a Ing. Zuzana Nouzovská (Slovenský mlé-
kařský svaz) mezi delegáty evropského mlékařského summitu
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právních textů v jejich souhrnu a „měl nadhled“. Přesto při-
pravený návrh nové normy naráží z pochopitelných důvodů 
na nesouhlas řady členských zemí, ať už se jedná o záleži-
tost čitelnosti, jež má být regulována nastavením minimální 
velikosti písma, či značným počtem tzv. povinných údajů, 
které musejí výrobci při označování respektovat. Nalezení 
kompromisu je velmi obtížné. Evropská unie navíc předpo-
kládá možnost nastavení individuálních národních pravi-
del o označování v jednotlivých členských zemích, což však 
může vést k problému ve volném pohybu zboží mezi jed-
notlivými státy Unie. Kritizován je zejména britský systém 
tzv. semaforového značení, jehož použití by mohlo v přípa-
dě prodeje mlékárenských výrobků mít velice negativní do-
pad a ve svém důsledku vyvolat snížení poptávky a spotře-
by, a tak de facto omezit zdravou mléčnou výživu.

Nařízení 1924/2006 (EC) o výživových a zdravotních 
tvrzeních na potravinách, které je zaváděno do praxe již od
1. 7. 2008, má za cíl harmonizovat v rámci EU komerční ko-
munikaci výživových a zdravotních benefi tů potravin s cílem 
posílit ochranu evropského spotřebitele a napomoci k zajiš-
tění řádného fungování vnitřního evropského trhu s potravi-
nami. I v tomto nařízení přetrvává celá řada dosud nevyjasně-
ných záležitostí, kterými se mlékaři v Portu zabývali. Jedním 
z nich bylo například nastavení tzv. nutričních profi lů, které 
by měly vstoupit v platnost od 1. 1. 2009.

Mlékaři v Portu dokončili formulaci svých stanovisek 
v této záležitosti a vysvětlili, proč si zaslouží oblast „mléka“ 
vytvoření samostatných profi lů pro několik svých subkate-
gorií. Bylo doporučeno vytvořit profi ly samostatně pro kon-
zumní mléko a čerstvé mléčné výrobky, všechny druhy sýrů, 
smetanu a máslo, včetně mléčných/smetanových pomazá-
nek. Jednoznačně bylo dohodnuto, že je potřeba z mléčných 
kategorií v případě profi lování vyloučit náhražkové produkty, 
imitace a analogy, a to proto, že rostlinná složka v nich větši-
nou obsažená je jiného původu a tím se zcela mění charakte-
ristické a výživové vlastnosti produktu. Po vědeckém zdůvod-
nění došlo také k nastavení doporučených prahových kritérií 
pro mléčné podskupiny.

Tabulka č. 1    Návrh EDA k systému nutričních profi lů pro 
mléko a mléčné výrobky 

Nutriční práh
pro mléčné 

výrobky 

Nasycené 
tuky Cukry Sodík

Mléko 
a výrobky
na mléčné bázi 

≤ 5g / 100g

≤ 15g / 100g ≤ 1g / 100g

Smetana ≤20g / 100g
Sýry ≤ 20g / 100g
Výjimka pro 
sýry obsahující 
více než 720mg 
vápníku/100g

≤ 23g / 100g

Máslo ≤ 30g / 100g

Ing. Jan Teplý z Madety viceprezidentem EDA

V Portu rovněž proběhly valné hromady obou výše zmí-
něných evropských svazů, které byly v tomto roce volební. 
Do funkce nového prezidenta EDA byl ratifi kován nizozem-
ský zástupce, pan Werner Buck, ze společnosti Friesland Fo-
ods. Nahradil tak fi nského zástupce Veijo Meriläinena, který 
byl prezidentem po dvě volební období a který podle stanov 
asociace nemohl být již opětovně volen. Pro české mlékáren-
ství je jistě potěšující, že se jedním ze čtyř viceprezidentů stal

Ing. Jan Teplý, obchodní a marketingový ředitel z jihočes-
ké Madety. Určitě to svědčí i o tom, že české mlékárenství je 
v Evropě uznávané. Náš viceprezident zodpovídá ve vrcholo-
vém orgánu EDA za země východní Evropy.

V tavírenském svazu ASSIFONTE byl do evropského 
představenstva znovu potvrzen Ing. Jiří Kopáček z ČMSM 
a současně se také stal hospodářem tohoto evropského sdru-
žení výrobců tavených sýrů.

World Dairy Forum 2008

Součástí výročního summitu evropských mlékařů je 
i tradiční „Světové mlékárenské fórum“. To letošní bylo ve 
znamení kontroly stavu společné zemědělské politiky, vyjed-
návání v rámci WTO a hlavním nosným tématem pak byla 
ekologie, ochrana životního prostředí a vůbec udržitelnost 
mlékárenského sektoru.

První tematický blok otevřel pan Russel Mildon z Ge-
nerálního ředitelství pro zemědělství při Evropské komisi 
s referátem nazvaným „Na cestě ke konečnému rozhodnutí 
o Health-Checku“. Ve svém vystoupení nejprve zhodnotil 
dosavadní vývoj trhu, k němuž ještě poznamenal, že je vedle 
známých faktorů významně ovlivňován rovněž směnným kur-
zem €/U$D. Dále se podrobně věnoval otázkám kontroly sta-
vu SZP (=Health-Check). Zdůraznil především to, že mléč-
ným kvótám, kterými je po dobu 30 let regulována evropská 
mléčná produkce, je již „odzvoněno“ a bez ohledu na rozdíl-
ná stanoviska některých evropských zemí musí být stanove-
ný termín pro jejich ukončení v roce 2015 defi nitivní. V ceno-
vém vývoji syrového mléka je podle Mildona potřeba očekávat 
v následujících letech více nestálosti, růst cen bude přirozeně 
brzděn i nárůstem výroby a postupně probíhající další libera-
lizací světového obchodu. V závěru vystoupení zdůraznil, že 
je nesmyslné snažit se o zastavení restrukturalizace sektoru 
jakýmikoliv politickými bariérami. Reforma bude pokračovat 
nastoupeným liberálním směrem s maximální snahou o zjed-
nodušování administrativních mantinelů.

Zástupce portugalského ministerstva zemědělství Edu-
ardo Diniz již nebyl v dalším referátu tak optimistický, ho-
vořil především o asymetrickém dopadu rušení kvót v rámci 
jednotlivých zemí EU a v rámci implementace probíhajících 
změn v kvótovém režimu o rozdílném „přistávání“ (Poznám-
ka: Evropská komise označila svůj scénář odbourávání kvót za 
tzv. „soft landing“, tedy „měkké přistání“). Diniz ale za portu-
galskou stranu podpořil zemědělskou reformu v oblasti zajiš-
tění udržitelnosti, konkurenceschopnosti a dopadů probíha-
jící globalizace.

Jacques Dupré z francouzského institutu Insight IRI se 
ve své přednášce věnoval na příkladu Francie dopadu růstu 
cen mléka na spotřebitelské trhy. Podrobně popsal chování 
trhu, v němž začíná dominovat tzv. „tvrdý diskont“ (DD = 
deepdiscount). Ve Francii byla ještě v r. 2007 míra růstu ob-
ratu v DD 1,7 %, v roce 2008 se očekává již 9,4 %! Na trhu 
se výrazně zvyšuje poměr privátních maloobchodních zna-
ček na úkor standardního sortimentu či značek výrobců a vše 
má dopad na skutečnost, že končí trend zvyšující se přidané 
hodnoty. Dokonce podle místních šetření je rozvoj privátních 
značek a posilování DD výraznější u mlékárenských produk-
tů než u jiných potravin. Do značných problémů se dostávají 
základní (čerstvé) mléčné výrobky, u sýrů je situace hetero-
genní. Problémem je dále také současná snižující se koupě-
schopnost ve Francii. To vše bude mít ve střednědobém ho-
rizontu dopad na spotřebu, která bude stagnovat nebo spíše 
slabě klesat, a tím i přímý dopad na výsledné ceny placené za 
mléko zemědělcům.
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Druhým tématem konference byla stále žhavá proble-
matika liberalizace světového obchodu. Účastníci byli potě-
šeni účastí významné osobnosti, ambasadora Crawforda Fal-
conera, předsedy Zvláštního výboru pro zemědělství ve WTO 
v Ženevě, který je považován za nejvýznamnějšího vyjedna-
vače v těchto otázkách. Jeho vystoupení však příliš optimis-
mu nepřineslo. Falconer nejprve shrnul současný stav vý-
sledků probíhajícího vyjednávacího kola z katarského Doha, 
které mělo přinést další posun v liberalizaci světového obcho-
du. Řečník však současnou situaci označil spíše za „diagnó-
zu“ a podotknul, že přijetí zásadních dohod pravděpodobně 
ještě dlouho potrvá. Důvodem jsou nepřekonatelné překážky 
řady zemí, zmíněna byla například Kanada, Japonsko, USA, 
a neochota všech zúčastněných na dosažení konsenzu. Ba-
riéry nejsou podle Falconera až tolik technického rázu jako 
spíše politické. Příprava příští ministerské konference WTO 
na nejvyšší úrovni, která se uskuteční v červnu 2009, si tedy 
vyžádá ještě velké vyjednávací úsilí diplomatů a vládních ex-
pertů. Dopad na další posun budou mít bezpochyby výsled-
ky voleb v řadě zemí, např. letošní prezidentské volby v USA 
či volby do nového evropského parlamentu a sestavení nové 
Evropské komise v roce 2009. K současným pozicím politiků 
Falconer doslova uvedl, že „nemají dostatek kyslíku k tomu, 
aby dospěli k rozumným závěrům, a že se z těchto důvodů 
nedá predikovat ani střednědobý vývoj“. Pan Falconer se zmí-
nil i o dopadech současné světové fi nanční krize, ke které do-
dal, že podle jeho rozhovorů s vlivnými osobami se nedá ani 
v tomto případě v krátkodobém horizontu očekávat přílišné 
zlepšení. Falconer doslova uvedl, že by snad bylo lepší pro-
bíhající vyjednávací kolo ukončit, protože svět je v této chví-
li až příliš nejistý, a snažit se alespoň dočasně přejít z multi-
laterálního přístupu spíše k dosažení pozitivních zlepšení na 
bilaterálních úrovních. Závěr Falconerova vystoupení však 
nakonec vyzněl optimisticky. Jednak uvedl, že při dalším roz-
hodování politiků by současná fi nanční krize na jednání ve 
WTO mohla mít spíše pozitivní vliv, protože v souvislosti s ní 
budou hledána nejoptimálnější strategická rozhodnutí pro 
budoucnost, tedy rozhodně i z pohledu světového obchodu. 

Moderátor bloku pan Atillio Zanetti z Itálie ve svém ko-
mentáři ještě dodal, že každá nová dohoda musí být vyvážena 
v rámci multilaterálního přístupu a že je potřeba zajistit jed-
notný přístup na trh všem zúčastněným stranám.

Závěr Světového mlékárenského fóra byl věnován téma-
tu udržitelnosti a otázkám environmentálním. Úvodní před-
nášku přednesl pan M. Commans z DG Enterprice při Ev-
ropské komisi, který hovořil o evropské politice udržitelnosti 
spotřeby a výroby. Jakkoliv bylo jeho vystoupení poměrně 
nesrozumitelné a evokovalo spíš přístup úředníka, vyplynu-
la z něj přesto snaha EU o podporu všech typů ekologických 
inovací a řady opatření, např. na snižování emisí, ekologic-
kých rozvojových programů pro malé a střední podniky, za-
vádění „nízkouhlíkatých“ technologií a podpoře výrobků še-
trnějších k životnímu prostředí. Snahou musí být nalezení 
optimální bilance mezi tím, co si přejeme, a tím, co ve vztahu 
k okolnímu životnímu prostředí smíme. Z toho důvodu je po-
třebný holistický přístup už vzhledem k tomu, že i do budouc-
na si všichni přejeme zdravě pít a jíst.

Skvělé příspěvky poté zazněly z úst paní Maartje Seven-
ster z Holandska, která hovořila o programech zaměřených 
na snižování emisí skleníkových plynů z pohledu mlékáren-
ství, a dále pak příspěvky pana Luc Morelona z francouzské 
společnosti Lactalis a zástupkyně novozélandské společnosti 
Fonterra paní Sarah Patterson. V referátech mimo jiné ode-
znělo, že velkým přispěvatelem nežádoucích emisí jsou doj-
nice samotné, resp. jejich trávicí činnost, jež je významným 
zdrojem např. metanu. A právě fermentace stravy u přežvý-

kavců má významný dopad na klima. Jednoznačně s nejkon-
krétnějším příspěvkem pak předstoupil pan J. Johannesen, 
ředitel pro životní prostředí skandinávského gigantu Arla
(8. největší světová mlékárenská společnost, největší světový 
výrobce mlékárenských bioproduktů), který představil smělý 
environmentální program této nadnárodní společnosti pro 
příští období. Jeho cílem je snížit ve vlastním podnikatelském 
prostředí vznikající emise CO2 o 25 %. Cíle má být dosaženo 
v oblasti balení (nové typy nekarbonových obalů), v dopravě 
(využívání „bio“ pohonných hmot jako náhrada za fosilní pa-
liva), ale také je naprogramována řada opatření pro výrobní 
sektor. Zajímavostí bylo i opatření na snížení služebních cest 
manažerů jak letecky, tak automobily s tím, že dopravní pro-
středky jsou rovněž významným zdrojem nežádoucích emisí. 
Společnost proklamuje být pro-aktivní ve vztahu k šetrnější-
mu přírodnímu prostředí. Zaváděcí plán této nové strategie 
je naplánován na období let 2008–2010. Arla Foods přednes-
la tento projekt současně i jako výzvu či příklad k následování 
v jiných společnostech.

Zcela na závěr zavítal mezi kongresové delegáty portu-
galský ministr zemědělství Luis Viera, který krátce pohovořil 
o stavu zemědělského sektoru své země a popřál účastníkům 
hodně úspěchů v jejich práci.

Jednou z doprovodných akcí kongresu byla tradiční vý-
stava sponzorů a partnerů, většinou mlékárenských spo-
lečností operujících na místním trhu. Zde se představili vý-
znamní hráči jako Danone, Bel, Frulact, Lactogal, Parmalat, 
TetraPak, Lactalis a další. Asociace Fenelac podrobně infor-
movala o svém projektu „O Meu Leite é Special“ („Mé mlé-
ko je zvláštní“), kterým se Portugalsko za přispění prostřed-
ků Evropské unie snaží o zvýšení spotřeby mléka a mléčných 
produktů. Kampaň je zaměřena především na děti a mládež 
a oslovuje také ženy jako nejvýznamnějšího nositele nákup-
ních rozhodnutí.

Samozřejmostí na výročním zasedání evropských mlé-
kařů jsou již tradiční společenské události, při kterých do-
chází k řadě dalších diskuzí o problematice a k navazová-
ní nových odborných i obchodních kontaktů. K příjemným 
zpestřením patřila i návštěva toho, co je pro město Porto tolik 
příznačné, a sice prohlídka vinařských sklepů světově proslu-
lého portského vína.

V příštím roce bude hostiteli evropského mlékařského 
summitu Slovensko, resp. jeho hlavní město Bratislava. Na 
toto setkání pozvala všechny přítomné překrásnou prezenta-
cí o Slovensku a jeho krásách Ing. Zuzana Nouzovská, gene-
rální tajemnice Slovenského mlékárenského svazu. Snad se 
právě skutečnost blízkosti místa konání kongresu stane skvě-
lou příležitostí pro řadu českých kolegů účastnit se této vý-
znamné události.

Ing. Kopáček s maskotem portugalské promoční kampaně 
„Mé mléko je zvláštní“ zaměřené na podporu konzumace mlé-
ka a mléčných výrobků a zvýšení jejich spotřeby.  �
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... 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 si představit život bez ... ?

... žijeme s chutí.

www.sunka.cz
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Ochrana 
evropského 

zeměpisného 
označení České pivo 

je pro náš 
pivovarský sektor 
velkou příležitostí

Ing. JAN VESELÝ,
VÝKONNÝ ŘEDITEL

ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ A SLADOVEN

Skutečnost, že české pivo získalo ochranu evropského ze-
měpisného označení, lze považovat za úspěch, a to z řady 

důvodů. Je potvrzením jeho postavení v mezinárodním mě-
řítku a formou ocenění práce generací českých sládků a všech 
dalších profesí, které k jeho vzniku přispívají. Je to však i re-
akcí na měnící se ekonomické, ekologické, společenské, ale 
i politické podmínky, ve kterých se výroba piva nyní uskuteč-
ňuje. Což se nepochybně, především v budoucnosti, projeví 
jako významný stabilizační faktor pro české pivovarství a sla-
dařství.

Abychom však dnes s určitou radostí a možná i pýchou 
nebo zadostiučiněním refl ektovali zisk zeměpisného označe-
ní, je třeba si připomenout začátky snahy a důvody, které ved-
ly k podání přihlášky na příslušné orgány Evropské unie.

Patrně nejvýznamnější je skutečnost, že si pivovarští 
odborníci začali uvědomovat jedinečnost českého piva, jeho 
unikátní vlastnosti, rostoucí popularitu nejen u nás, ale pře-
devším v zahraničí, a to vše může být ohroženo. Především 
těmi, kteří na jeho pověsti, kvalitě a řadě dalších momentů 
chtějí profi tovat. Možná právě ti si uvědomili marketingový 
potenciál českého piva, a to, že pivo je sice nízkoalkoholic-
ký nápoj, má však řadu vynikajících vlastností a při rozumné 
spotřebě je zdraví prospěšné. Uvědomili si i jeho vlastnosti, 
které domácím konzumentům připadají běžné, ale jsou pro 
mnohé zahraniční běžné konzumenty, ale i milovníky piva 
objevné. Že je lahodné, láká k dalšímu napití, vyvolává pozi-
tivní stav mysli, duše, patří k němu i adekvátní prostředí ne-

jen doma, ale především v typických gastronomických zaří-
zeních. České pivo je především nápojem družnosti a nejlépe 
se konzumuje ve společnosti. Má však i jednu vlastnost, která 
je velmi subjektivní a těžko měřitelná. A tou je pitelnost, což 
je primárně o chuti piva, ale má i další prvky, od barvy, vůně 
apod.

Připomeňme si proto, co bylo záměrem a především cí-
lem získání evropského zeměpisného označení České pivo:
�   omezení možnosti označovat jako české pivo výrobek vy-

ráběný v České republice netradičními metodami;
�   zamezení možnosti vyrábět tradičními metodami pivo 

v zahraničí a označovat ho jako české pivo;
�   defi nice oblasti, kde je možné české pivo z převážně čes-

kých surovin vyrábět.

Dalším faktorem, který si ti, kteří stáli u zrodu přípravy 
žádosti o evropské zeměpisné označení, uvědomovali, je, že 
v době stále přísnějších ekologických limitů a vzrůstající roli 
ekonomických faktorů může dojít k tomu, že ve snaze pivo 
ekologičtěji a ekonomičtěji vyrobit mohou nastat konfl ikty 
mezi těmi, kteří preferují ekonomicko-ekologickou stránku 
produkce, a těmi, kteří tvrdí, že pivo není jen nástroj k uha-
šení žízně, ale má i řadu dalších funkcí. A ty by mohly být po-
stupně eliminovány ve prospěch těch, kteří vidí v pivu jen ná-
stroj zisku, i když ten nikdo nepopírá. Spíše jde o jeho míru. 
A proto se ukázalo jako potřebné si říci: piv je mnoho, české 
pivo svého druhu je jediné. Bylo proto velmi důležité specifi -
kovat, vymezit, vydiskutovat jeho vlastnosti, vymezit si mís-
ta (regiony), které jsou pro jeho charakteristické vlastnosti 
vlastní, a jednoznačně stanovit, co je k jeho výrobě potřeba, 
jaké postupy jsou ty, které jsou pro vlastnosti i chuť českého 
piva charakteristické.
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Dalším kritériem, které hrálo svou roli kolem roku 
1992, bylo zjištění, že řada zahraničních piv otevřeněji nebo 
skrytěji tenduje k vlastnostem českého piva. Tím se jejich 
marketingový a prodejní potenciál zvyšuje. Naopak, moh-
lo by se časem stát, že vlivem zmíněných ekonomicko-eko-
logických opatření by české pivo mohlo směřovat k něčemu, 
co bychom s jistou dávkou nepřesnosti mohli nazvat univer-
zální pivo.

Specifi kujme si proto, kdo s bojem za nebo o české pivo 
začal a jaké byly hlavní motivy podání žádosti o registraci ev-
ropského zeměpisného označení. Základem úvah byly závě-
ry výzkumů VÚPS dokazující, že české pivo se liší od všech 
zahraničních piv. Dále se vycházelo z ojedinělého faktu, že 
české pivo se stále převážně vyrábí tradičními technologie-
mi. Následně se přibližně dva roky diskutovalo mezi pivo-
varsko-sladařskou odbornou veřejností, především mezi 
sládky a technology, o věcné specifi kaci pojmu České pivo. 
Hledání defi nice české pivo znamenalo ujasnit si a odsouhla-
sit, jaké charakteristické vlastnosti má pivo, které smí nést 
označení České pivo. Dále jakými technologickými postupy 
vzniká a které suroviny jsou převážně k jeho výrobě používá-
ny. Svou velmi významnou roli sehrálo i to, že žádost muse-
la jako jednu z podmínek uznání specifi kovat historické sou-
vislosti, jež založily tradici výroby piva u nás a v neposlední 
řadě i upřesňovala zeměpisnou charakteristiku místa, kde je 
možné české pivo vyprodukovat. Poté bylo třeba začít napl-
ňovat stejně obtížné stadium a tím bylo vytvoření sdružení, 
které jako svým způsobem jediný subjekt mohlo žádost po-
dat. Členy vytvořeného Sdružení České pivo se staly Český 
svaz pivovarů a sladoven, Výzkumný ústav pivovarský a sla-
dařský, a. s., PMS Přerov, a. s., a Pivo Praha, s. r. o. Sdruže-
ní podalo v dubnu 2004 žádost na Úřad průmyslového vlast-
nictví o zapsání zeměpisného označení České pivo v rámci 
Evropské unie.

V říjnu téhož roku byla žádost postoupena na DG AGRI 
do Bruselu. Následné tříleté období bylo nutné využít k řadě 
diplomatických i odborných jednání a diskusí s příslušnými 
orgány EU vedoucích k upřesnění, resp. jasnému vymezení 
pojmu, který by byl i pro orgány Evropské komise akceptova-
telný a který by ve svém důsledku vedl k úspěšnému završe-
ní schvalovacího procesu. Dlužno podotknout, že velké řady 
jednání se zúčastnili především pracovníci Úřadu průmyslo-
vého vlastnictví, čeští europoslanci všech politických stran 
zastupujících Českou republiku a nelze opomenout ani vý-
znamnou roli Stálé mise ČR při EU.

V lednu letošního roku došlo k vyvěšení konečné verze 
žádosti na webových stránkách EK s možností podání námi-
tek členských zemí a v červenci k ukončení lhůty pro podávání 
námitek. Je nutné zdůraznit, že skutečnost, že nebyly podány 
námitky, jen potvrdila, jak důležitou roli hrála přesná, detail-
ní a obecně dobře připravená žádost. To by však bez řady jed-
nání s mnoha představiteli evropských struktur i konkuren-
čních pivovarských subjektů nestačilo. Postupně se ukázalo, 
jak prozřetelné bylo se žádostí přijít. Mnohdy postoje jiných 
subjektů ukázaly, jaký potenciál české pivo v sobě nese. V říj-
nu letošního roku byl proveden ofi ciální zápis do seznamu ze-
měpisných označení platných v EU a tím dokončena jedna 
etapa boje o české pivo. 

Připomeňme si, jak bylo světlé pivo v žádosti o zapsá-
ní názvu České pivo charakterizováno. Má výraznou vůni po 
sladu a po chmelu; říz tohoto piva je střední až silný, stejně 
tak jako plnost chuti. Dále intenzita hořkosti piva je střední až 
vyšší, s charakterem drsnosti jemným až mírně drsným, bar-
va piva je zlatožlutá, střední až vyšší intenzity. Pivo je jiskr-
né a po nalití do sklenice vytváří kompaktní bílou pěnu, při-
čemž cizí vůně a chuti nejsou přípustné, v pivu převládá chuť 

po sladu a chmelu. Pro české pivo jsou typické vyšší hodnoty 
polyfenolů a vyšší hodnota pH.

V žádosti byly rovněž specifi kovány suroviny k výrobě 
českého piva. Ječný slad je charakterizován jako slad světlého 
typu, též nazývaný „český slad“. Dále je pro tento typ piva pří-
pustný jen český hlávkový chmel a z něho vyrobené chmelové 
preparáty, dále vody z místních zdrojů a pivovarské kvasnice 
− jedná se o kmeny kvasinek tzv. spodního kvašení (Saccha-
romyces cerevisiae subsp. uvarum).

Rovněž je vymezena geografi cká oblast Čech, Mora-
vy a Slezska, která spadá do území, na němž je jedině možné 
produkovat české pivo. Součástí žádosti je i dokazování půvo-
du, tedy historie a tradice výroby piva na našem území již od 
předslovanského období. Samotná technologie výroby piva 
výslovně specifi kuje originální, nezaměnitelný postup výroby 
českého piva a také způsob kontroly, jak jsou technologické 
postupy dodržovány. Zmiňován je i um českých sládků získa-
ný studiem na českých pivovarských školách. Pivovary, kte-
ré vyhovují podmínkám evropského zeměpisného označení, 
mohou označení České pivo používat libovolně, například na 
etiketě. 

Zeměpisná oblast pro výrobu českého piva je vymezena 
pohraničními horami a toky českých, moravských a slezských 
řek, tedy geografi ckými veličinami, které zaručují neměnnost 
vymezeného území a samy jsou jedinečné a neopakovatelné. 
Podrobně byly vymezeny chmelařské a ječmenářské oblasti, 
na kterých je možné pěstovat plodiny pro české pivo. Součás-
tí žádosti byly i velmi přesné mapy a detailní popis hranice 
území, aby nedošlo k nepřesnostem, která oblast je a která již 
přípustná není.

K žádosti byly připojeny i kopie historických dokumen-
tů dokazující, že pivo připravovali a pili již předslovanští oby-
vatelé vymezeného území i původní slovanské kmeny. První 
zpráva o výrobě piva na uvedeném území se váže k Břevnov-
skému klášteru − v r. 993 tamní benediktini vyráběli pivo. 
A od roku 1330 již existují četné doklady o sladování a vaření 
piva v listinách královských, panských a městských.

Byla rovněž podrobně specifi kována vlastní výroba 
piva. Rozšrotovaný slad musí být smíchán s vodou a proce-
sem rmutování probíhá přeměna nezkvasitelného škrobu na 
zkvasitelný cukr. Proces rmutování probíhá dekokčním jed-
no- až třírmutovým způsobem, nepoužívá se infuzní způsob 
rmutování. Příprava mladiny probíhá skutečným chmelova-
rem a chmelení probíhá až ve třech dávkách atd.

Shrňme si, v čem je tedy již opakovaně zmiňována jedi-
nečnost českého piva:
�  České pivo se vyrábí popsanou metodou vycházející z umu 

českých sládků výlučně na vymezeném území a převážně 
z místních surovin stanovené jakosti za využití místních 
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zdrojů vody, což českému pivu propůjčuje specifi cké sen-
zorické vlastnosti; 

�  jedinečnost výroby vychází z mnohasetleté tradice vaření 
piva na vymezeném území;

�  předáváním z generace na generaci byla ve specifi cké po-
době uchována až do dnešních dnů; 

�  o světovou pověst českého piva se zasloužily jak výhodné 
podmínky pro pěstování sladovnického ječmene a chmele 
na vymezeném území, tak i vysoká odborná úroveň pra-
covníků, kterou získali studiem na českých pivovarských 
školách všech stupňů. 

Teprve čas ukáže, jak důležité bylo před lety odbornou 
diskusi o českém pivu zahájit. Hledali jsme možnosti, jak 
České pivo co nejpřesněji charakterizovat a jak nejlépe popsat 
způsob jeho výroby i oblasti, v kterých se produkují jedinečné 
suroviny nezbytné pro výrobu. Nejde jen o to jasně a přesně 
defi novat suroviny, včetně místa jejich původu, a způsob vý-
roby, který garantuje vysokou kvalitu a charakteristické vlast-
nosti českého piva. Všechny tyto faktory dohromady vytvářejí 
podmínky, které české pivo chrání a zamezují jeho napodo-
bování. Označení České pivo zároveň představuje příležitost 

uspět na trhu s tak jedinečným produktem, jakým naše pivo 
nepochybně pro pivovary, které vymezené podmínky respek-
tují, je. 

Ing. Jan Veselý je výkonným ředitelem Českého svazu pi-
vovarů a sladoven. Současně mj. působí ve Výkonném výbo-
ru Brewers of Europe, zájmovém sdružení evropských pivovar-
ských svazů.

�

Reklama 1/3

FOSS a MILCOM servis a. s.

�  Přístroje využívají infračerveného 
záření v oblasti blízkých (NIR, NIT) 
a středních (MIR) vlnových délek
za využití FTIR technologie.

�  Laboratorní přístroje pro kontrolu surovin, potravin
a krmiv pro celý agrokomplex České a Slovenské republiky.

� Pro standardizaci a řízení výrobních procesů.

Foodscan pro masné a mlékárenské výrobky

www.foss.dk      www.milcom.cz     kadlec@milcom.cz     tel.: 274 016 140     Kadlec, Peterková

Děkujeme všem našim partnerům za spolupráci 
a přejeme úspěšný rok 2009

Infratec 1241 pro cereálie,
slad, mouky (bílkovina,
škrob, cukry a další znaky)

●   

●  

●  

●  

●   

●   

●   

●   

●   
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Naše tradiční 
masné výrobky
míří do Evropy

JAN KATINA,
VÝKONNÝ ŘEDITEL

ČESKÉHO SVAZU ZPRACOVATELŮ MASA

Český svaz zpracovatelů masa v úvodu letošního roku in-
formoval odbornou i laickou veřejnost o úmyslu zápisu 

vybraných masných výrobků do evropského rejstříku zaru-
čených tradičních specialit. Konkrétně se jedná o Špekáčky, 
Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám. Vzhledem 
k předchozímu vývoji v této problematice nebyl Český svaz 
zpracovatelů masa na toto „sousto“ od počátku sám, kom-
pletní příprava všeho souvisejícího probíhala za účasti našich 
kolegů ze Slovenska (Slovenský zväz spracovateľov mäsa) 
a podporu tomuto projektu vyjádřila i vedení ministerstev ze-
mědělství obou zúčastněných členských států Evropské unie. 
Tato skutečnost byla velmi výrazně prezentována ještě v prů-
běhu letošní Salimy, následně ovšem celá věc ustoupila tak 
trochu do pozadí a mohlo se zdát, že se nic neděje. Opak byl 
ale pravdou, a proto nyní využívám této příležitosti, abych 
Vás, čtenáře Potravinářské revue, seznámil s tím, v jaké fázi 
se náš projekt aktuálně nachází a kam směřuje.

Nejprve ale k zaručeným
tradičním specialitám obecně

Již od poloviny roku 1992 byly v Evropské unii legisla-
tivně defi novány podmínky pro osvědčení o zvláštní povaze 
zemědělských produktů a potravin. Tato osvědčení měla spo-
třebitelské veřejnosti usnadňovat orientaci na trhu při náku-
pu tradičních potravinářských výrobků. V roce 2006 došlo 
k revizi doposud platných podmínek a výsledkem bylo přije-
tí nařízení Rady (ES) č. 509/2006, které zavedlo pojem „za-
ručená tradiční specialita“ a stanovilo základní pravidla pro 
používání tohoto označení*. Vedle chráněných zeměpisných 
označení, chráněných označení původu a ochranných zná-
mek tak vznikla další možnost ochrany výjimečných parame-
trů vybraných potravin. Na rozdíl od těchto nástrojů, kdy je 
například nutné prokázat zvláštní povahu potraviny v návaz-
nosti na její výrobu v daném regionu, původ použitých suro-
vin nebo jedná-li se o duševní vlastnictví třeba ve vztahu k ná-
zvu či značce výrobku, je označení zaručených tradičních 
specialit primárně zaměřeno na ochranu tradičních vlastnos-

tí, jimiž se dané potraviny liší od jiných podobných produk-
tů nebo potravin téže kategorie. Z toho vyplývá další důležitá 
odlišnost, a sice, že v případě zaručených tradičních specialit 
není používání registrovaného označení vyhrazeno konkrét-
nímu výrobci či uzavřenému seskupení výrobců, zaručená 
tradiční specialita totiž může být na trh uváděna při splnění 
všech ostatních obecně závazných podmínek tím, kdo dodr-
ží výrobní podmínky stanovené přihlašovatelem ve specifi ka-
ci výrobku. Zejména touto odlišností se vysvětluje význam-
ně nižší zájem evropských potravinářů o zápis zaručených 
tradičních specialit ve srovnání s chráněným zeměpisným 
označením, chráněným označením původu a ochrannou 
známkou. Rozdíl je zde opravdu velký, zatímco označením 
zaručená tradiční specialita disponuje aktuálně jen 20 tra-
dičních potravin, zbylými způsoby ochrany je opatřeno tisíce 
výrobků. Registrované tradiční masné výrobky jsou nyní jen 
dva − Jamón Serrano (španělská šunka) a Falukorv (švédská 
klobása). Existují ovšem i technické rozdíly v procesu zápisu 
v případě zaručené tradiční speciality a ostatních značek, prv-
ně jmenovaná značka je do rejstříku zapisována Evropskou 
komisí prostřednictvím ministerstev zemědělství jednotli-
vých států, kdežto ostatní označení jsou registrována úřady 
průmyslového vlastnictví. Za účelem zlepšení všeobecného 
přehledu o platných či přihlašovaných zaručených tradič-
ních specialitách, chráněném onačení původu a chráněném 
zeměpisném označení byla v říjnu letošního roku zprovoz-
něna elektronická online databáze Evropské komise s pra-
covním názvem DOOR** (Database Of Origin and Regis-
tration). Pomocí nastavení jednotlivých fi ltrů této databáze 
lze pro každé z uvedených označení potravinářských a země-
dělských produktů při vyhledávání zvolit například hledaný 
název produktu, jeho původ, stav přihlášky, druh produktu 
a časové rozmezí podání žádosti o registraci ochrany. Jedná 
se bezesporu o velice užitečnou pomůcku!

* Symbol EU pro zaručené tradiční speciality:

** Databáze DOOR:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/browse.
html?display

Co je nového u nás?

V průběhu celého prvního pololetí 2008 byla organizo-
vána pracovní setkání výrobních specialistů Českého svazu 
zpracovatelů masa a Slovenského zväzu spracovateľov mäsa, 
kde byly diskutovány nezbytné úpravy původních receptur 
tak, aby na jednu stranu byla umožněna výroba čtveřice při-
hlašovaných masných výrobků za současných legislativních 
podmínek, a na stranu druhou, aby byl zachován jejich tra-
diční charakter stejně jako nadstandardní kvalitativní úroveň. 
Jednalo se o velice časově i organizačně náročnou činnost, 
která zahrnovala analytické i senzorické hodnocení vzorků 
různých výrobkových variant. Jako příklad pro ilustraci vy-
nucených úprav receptur lze uvést modifi kaci předepsaného

DOOR:
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obalového materiálu výrobku Špekáčky, kde vzhledem k le-
gislativně omezené možnosti použití původně normovaných 
hovězích kroužkových střev muselo dojít k rozšíření povole-
ných obalů o vepřová tenká střeva.

Posléze došlo k postupnému doplnění všech ostatních 
částí specifi kací výrobků a nad takto připravenými dokumen-
ty byla zahájena přípravná diskuze s oběma ministerstvy ze-
mědělství a příslušným oddělením DG AGRI. Po vyjasnění 
technických náležitostí byla v ČR i SR zahájena vnitrostát-
ní řízení o námitce oprávněných subjektů k fi nálním žádos-
tem o zápis výrobků Špekáčky, Lovecký salám, Spišské párky 
a Liptovský salám do rejstříku zaručených tradičních speci-
alit. Ve vztahu k tomuto kroku bych chtěl velice ocenit pří-
stup pracovníků Ministerstva zemědělství České republiky, 
kteří na žádost Českého svazu zpracovatelů masa reagova-
li mimořádně operativním způsobem, když tuzemská řízení 
o námitkách zveřejnili prakticky okamžitě po obdržení na-
šich žádostí. Výstupem těchto řízení jsou námitky Sdružení 
drůbežářských podniků a některých členských subjektů to-
hoto sdružení proti zápisu výrobku Špekáčky v režimu „s vý-
hradou názvu“. Zbylé tři vybrané masné výrobky prošly při-
pomínkovým řízením bez námitek, a proto, pokud postup při 
schvalování těchto výroků procesně oddělíme od Špekáčků, 
můžeme o nich směle tvrdit, že již nyní míří do Evropy.

Co bude následovat?

Z výše uvedeného popisu aktuálního stavu přihlášek 
o zápis zaručených tradičních specialit vyplývá, že fi nálně 
schválené specifi kace výrobků Lovecký salám, Spišské pár-
ky a Liptovský salám by po vzájemné dohodě Ministerstva ze-
mědělství České republiky a Ministerstva poľnohospodárstva 
Slovenské republiky mohly být ve velice brzké době předmě-
tem šestiměsíčního připomínkového řízení na celoevropské 
úrovni. V této fázi přihlašovacího procesu bude velká část od-
povědnosti za poskytování doplňujících informací Evropské 
komisi spočívat na Českém svazu zpracovatelů masa a Slo-
venském zväzu spracovateľov mäsa. Následovat bude vypo-
řádání připomínek a případně i žádoucí zápis těchto výrobků 
do rejstříku zaručených tradičních specialit. Odlišný postup 
bude aplikován v případě výrobku Špekáčky. Český svaz 
zpracovatelů masa zde bude v termínu do konce listopadu 
2008 jednat na základě výzvy Ministerstva zemědělství České 
republiky s předkladateli vznesených námitek. Pokud na zá-
kladě těchto jednání budou námitky eliminovány, bude MZe 
ČR postupovat dále směrem k Evropské komisi, jako tomu 
je v případě ostatních žádostí. Ovšem pokud námitky budou 
uplatňovány i nadále, bude Ministerstvo zemědělství České 
republiky nuceno v této věci o dalším postupu rozhodnout. 
Varianty jsou pak v zásadě tři:
�  žádost o zápis výrobku Špekáčky nebude DG AGRI předá-

na, tj. námitkám bude ze strany Ministerstva zemědělství 
České republiky vyhověno,

�  žádost o zápis výrobku Špekáčky bude po dohodě s obě-
ma přihlašovateli předána Evropské komisi v upravené 
formě (např. „bez výhrady názvu“),

�  žádost o zápis výrobku Špekáčky bude v dalším schvalova-
cím procesu postupovat ve stávající verzi.

Český svaz zpracovatelů masa pevně věří, že v rámci 
jednání s předkladateli vznesených námitek bude nalezeno
obecně akceptovatelné řešení, které bude zabraňovat vzni-
ku této komplikované situace. Podporu pro své argumenty 
bude hledat u Ministerstva zemědělství České republiky i Po-
travinářské komory České republiky. Společným cílem těch-

to organizací by mělo být dokončení zápisu tohoto masného 
výrobku do rejstříku zaručených tradičních specialit včetně 
jednotné závazné receptury.

Co Vám možná uniklo – zajímavé části žádostí 
o zápis zaručených tradičních specialit

Špekáčky se od ostatních tepelně opracovaných mas-
ných výrobků odlišují zejména nerovnoměrným rozptýlením 
částic špeku (vepřového sádla) v hrubší spojce s menším po-
dílem kolagenních zrn, které je příčinou specifi ckého vzhledu 
výrobku na řezu. Dalším charakteristickým znakem výrobku 
je souvislý pramen v přírodním střevě, ve kterém jsou jednot-
livé špekáčky oddělovány převazováním nebo sponováním. 
Důležitým odlišujícím znakem je rovněž vyvážená skladba 
koření, která je společně s daným obsahem hovězího masa 
a vepřového sádla zdrojem nezměnitelné chuti a vůně výrob-
ku po tepelném opracování.

Na výrobu 100 kg Špekáčků se používá:
�  Hovězí maso s obsahem tuku do 30 % 38,5 kg
�  Vepřové maso s obsahem tuku do 50 % 17,5 kg 
�  Vepřové sádlo 27,0 kg
�  Voda (led) 23,0 kg
�  Bramborový škrob  2,5 kg
�  Dusitanová solicí směs  2,0 kg
�  Sladká paprika mletá (100 ASTA)  0,22 kg
�  Černý pepř mletý  0,16 kg
�  Česnek (vločky, koncentrát, prášek)  0,09 kg
�  Muškátový ořech mletý  0,03 kg
�  Polyfosfáty E 450 a E 451  0,3 kg 
�  Kyselina askorbová  0,05 kg
�  Obaly − hovězí kroužková střeva

nebo vepřová tenká střeva
�  Oddělování − motouz nebo hliníkové spony

Specifi cký charakter Spišským párkům dodávají pou-
žité suroviny, a to: hovězí a vepřové maso jemně vypracova-
né spolu s vepřovými kůžemi. Specifi cké je také použití směsi 
sladké a pálivé mleté červené papriky. Nejtypičtějším speci-
fi ckým znakem Spišských párků je to, že jsou plněné do sko-
pových strunek.

Specifi cká je tepelná úprava před konzumací. Voda, 
ve které se výrobek tepelně upravuje, nesmí vřít, protože pří-
rodní obal by mohl popraskat. Popraskáním skopových stru-
nek výrobek může ztratit šťavnatost, která ho charakterizuje.
Specifi cký je rovněž praskavý zvuk tepelně upraveného vý-
robku, který Spišské párky vydají při přelomení anebo na 
skusu. Tuto vlastnost jim dodává surovinové složení.

Po tepelné úpravě je pro Spišské párky charakteristic-
kým znakem šťavnatost a jemně pikantní chuť po paprice.

Na výrobu 100 kg hotového výrobku Spišských párků se po-
užívá: 
�  Hovězí maso s obsahem tuku do 10 %  21,2 kg
�  Vepřové maso s obsahem tuku do 10 % 21,0 kg
�  Vepřové maso s obsahem tuku do 50 % 38,0 kg
�  Vepřové kůže 12,0 kg
�  Pitná voda 21,0 kg
�  Dusitanová solicí směs  2,1 kg
�  Paprika mletá sladká (100 ASTA)  0,62 kg
�  Paprika mletá pálivá 0,62 kg
�  Polyfosfáty (E450 a E451)  0,30 kg
�  Kyselina askorbová   0,050 kg
�  Obal – skopové strunky 
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Lovecký salám se od ostatních trvanlivých fermentova-
ných masných výrobků odlišuje zejména charakteristickým 
tvarem hranolu, který výrobek získává tvarováním v průbě-
hu zrání. Specifi cká chuť výrobku je defi nována předepsa-
nou skladbou koření, ale rovněž i aplikovaným fermentačním 
procesem.

Na výrobu 100 kg hotového výrobku Loveckého salámu se 
používá:
�  Hovězí maso s obsahem tuku do 10 %  5,0 kg
�  Vepřové maso s obsahem tuku do 20 % 75,0 kg
�  Vepřový výřez  10,0 kg

− vepřové maso s obsahem tuku do 30 %
�   Vepřový výřez 50,0 kg

− vepřové maso s obsahem tuku do 50 %
�  Vepřové sádlo 20,0 kg
�  Dusitanová solicí směs 3,4 kg
�  Pepř černý mletý   0,35 kg
�  Cukr 0,30 kg
�  Česnek 0,08 kg
�  Hřebíček mletý 0,04 kg
�  Antioxidant
�  Startovací kultury
�  Obal − kolagenový

Liptovský salám se od ostatních výrobků odlišuje použi-
tím čerstvého vepřového sádla, které v kombinaci s ostatními 
surovinami podporuje masovou chuť a taktéž se odlišuje cha-
rakteristickou vůní, kterou mu dodává muškátový květ, muš-
kátový ořech, zázvor a jemné uzení. Srovnatelně specifi cký je 

také homogenní vzhled na řezu výrobku, pružná konzistence, 
dobrá krájitelnost a soudržnost při krájení.

Na výrobu 100 kg hotového výrobku Liptovský salám se po-
užívá:
�  Hovězí maso s obsahem tuku do 10 %  19,1 kg
�  Hovězí maso s obsahem tuku do 30 %   6,7 kg
�  Vepřové maso s obsahem tuku do 10 % 19,0 kg
�  Hovězí maso s obsahem tuku do 50 %  23,3 kg
�  Vepřové sádlo  23,4 kg
�  Pitná voda nebo led 16,0 kg
�  Dusitanová solicí směs  2,0 kg
�  Koření černé mleté  0,19 kg
�  Muškátový ořech mletý  0,02 kg
�  Muškátový květ 0,02 kg
�  Zázvor mletý  0,02 kg
�  Česnek (vločky, koncentrát, prášek)  0,06 kg
�  Polyfosfáty (E450 a E451)  0,30 kg
�  Kyselina askorbová  0,050 kg
�  Obaly – celulózové uditelné 

Dovolili jsme si tímto krátce seznámit čtenáře Potra-
vinářské Revue o aktivitě Českého svazu zpracovatelů masa 
směřující k registraci našich tradičních masných výrobků 
v Evropské unii. Věříme, že po náročných jednáních pracov-
ních skupin odborníků, zástupců Českého svazu zpracovate-
lů masa a Slovenského zväzu spracovateľov mäsa se společný 
záměr, zápis vybraných masných výrobků do evropského rej-
stříku zaručených tradičních specialit, podaří.

�
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Umíme
kontrolovat obsah 

probiotických 
bakterií

v mléčných 
kysaných výrobcích?

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

VÝŽIVY A DIETETIKY, ČZU PRAHA

Při pročítání informací na obalech jogurtů a mléčných ky-
saných výrobků často narazíme na informaci, že výrobek 

obsahuje „živé bakterie“, „živé jogurtové bakterie“, „bifi do-
bakterie“, „probiotické bakterie“ nebo „probiotickou kultu-
ru“. Některé obchodní názvy probiotických kultur („L. casei 
imunitass“, „Bifi dus activ“, „Bifi dus actiregularis“) známe 
velmi dobře i z televizních reklam. O příznivém účinku probio-
tických mikroorganismů na zdraví konzumentů se praktic-
ky nepochybuje. Probiotika jsou dnes přidávána do různých 
potravin, jako jsou mléčné kysané výrobky, mražené krémy, 

oplatky a fermentované salámy. Probiotika si můžeme obsta-
rat i v „čisté“ podobě ve formě lyofi lizovaných prášků, kapslí, 
vodních a olejových roztoků. Čím dál více nalézáme tyto mi-
kroorganismy také v umělých kojeneckých výživách (sunary 
atd.). Probiotika jsou již delší dobu (u nás cca od 70. let mi-
nulého století) podávána hospodářským zvířatům a v posled-
ní době jsou na trhu i výrobky určené domácím mazlíčkům. 
Zkrátka problematika probiotik je zajímavá jak z hlediska vě-
deckého, zdravotního, tak i z hlediska ekonomického.

Je jasné, že probiotické mikroorganismy by měly být 
přítomny v životaschopném stavu (což vyplývá z různých 
defi nic, např. FAO/WHO report, Cordoba, Argentina, říjen 
2001). Důležitá je však také koncentrace probiotických mi-
kroorganismů, která by měla splňovat určité minimální hod-
noty až do konce expirační doby. Pojďme se proto podívat, 
jaká je aktuální realita, co se skrývá za obchodními (reklam-
ními) názvy probiotických kultur, jaké jsou požadavky na je-
jich přítomnost a jaké jsou možnosti kontroly těchto parame-
trů. Zaměříme se na klasický a dodnes hlavní vektor probiotik 
v lidské výživě – mléčné kysané výrobky.

Probiotické mikroorganismy
v kysaných mléčných výrobcích 

Přehled mikroorganismů vyskytujících se v mléčných 
kysaných výrobcích je uveden v tabulce č. 1. Paleta skutečně 
používaných mikroorganismů však není zdaleka tak pestrá, 

Kysané mléčné výrobky s obsahem bifi dobakterií

Tabulka č. 1  Druhy živých mikroorganismů v kysaných mléčných výrobcích (podle vyhlášky č. 77/2003 Sb., upraveno)

Druh výrobku Použité mikroorganismy
Mléčná 

mikrofl óra 
výrobku v 1 g

Acidofi lní  mléko Lactobacillus acidophilus, popřípadě další bakterie mléčného kvašení (BMK) 106 
L. acidophilus

Jogurt Protosymbiotická směs Streptococcus thermophillus a Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus 107

Kysané mléko, 
Smetanový zákys, podmáslí
a kys. smetana

Monokultury nebo směsné kultury BMK 106

Kefír Kvasinky, Kluyveromyces, Saccharomyces, BMK BMK 106

Kvasinky 104

Kefírové mléko Kvasinky, Kluyveromyces, Torulopsis, Candida, BMK BMK 106

Kvasinky 102

Kysaný mléčný výrobek
s bifi dobakteriemi Bifi dobacterium sp. v kombinaci s BMK 106

Bifi dobakterie
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mezinárodní norma pro stanovení bifi dobakterií v mléč-
ných kysaných výrobcích byla vyvinuta v komisi IDF v letech 
2002–2007 a měla by právě vycházet jako IDF Standard 220 
(ISO/DIS 29981). Jedná se klasickou kultivační metodu, kde 
jako selektivní faktor působí přídavek mupirocinu (50 mg/l 
agaru). Metoda je velmi spolehlivá, umožňuje selektivně sta-
novit počty bifi dobakterií ve výrobcích, které zároveň obsa-
hují bakterie mléčného kvašení (laktobacily, laktokoky, strep-
tokoky a leukonostokoky).

Podobně pro stanovení počtu Lactobacillus acidophilus 
v mléčných výrobcích existuje mezinárodní norma (ISO 20128 
/ IDF 192:2006). Metoda využívá jako selektivní činidla anti-
biotika klindamycin (0,1 mg/l) a ciprofl oxacin (10 mg/l). Nor-
ma byla vyvíjena více než 7 let, na rozdíl od metody pro bifi do-
bakterie není zdaleka tak spolehlivá. V samotném textu normy 
je upozornění, že v případě vysokého výskytu některých lakto-
bacilů (L. rhamnosus, L. reuteri a L. paracasei) metoda nefun-
guje. Přesné odečítání výsledků vyžaduje určitou zkušenost. 
Dávka klindamycinu je malá a již nepatrná odchylka od dopo-
ručené dávky může způsobit falešné výsledky. Je zde však i jiný 
problém – řada domnělých kmenů (z různých sbírek kultur) 
byla chybně identifi kována, a nejedná se tedy o L. acidophillus, 
ale o druhy příbuzné (L. johnsonii, L. gasseri).

Nejvíce problematické je stanovení počtu Lactobacillus 
casei v probiotických potravinách. Mezinárodní norma nee-
xistuje a ani se na ní nepracuje. Z literatury existují pouze ex-
perimentální práce, při nichž byl L. casei selektivně stanoven 
kultivací při nižších teplotách (10–15 oC) a za anaerobních 
podmínek při nižším pH prostředí (cca 5,4). Kultivace je však 
značně dlouhá (cca 10–14 dnů), což je pro rutinní kontroly 
nevýhodné. L. casei se totiž z důvodů lepších chuťových vlast-
ností vyskytuje v mléčných nápojích zpravidla společně s jo-
gurtovou kulturou, a právě odlišení od L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus (který roste i při nízkém pH) a Streptococcus ther-
mophilus (který zase roste i při nižší teplotě) dělá problémy.

Závěr

Probiotické bakterie, jako jsou bifi dobakterie, Lacto-
bacillus acidophillus a Lactobacillus casei, jsou přidávány do 
mléčných kysaných nápojů a jogurtů. Podle platných mezi-
národních norem je požadována přítomnost minimálně jed-
noho milionu živých buněk probiotických bakterií v jednom 
gramu výrobku, a to až do konce záruční doby. Pro stanovení 
bifi dobakterií existuje spolehlivá metoda podle právě vychá-
zející mezinárodní normy IDF. Stanovení L. acidophilus pod-
le platného IDF standardu je problematické. Metoda a norma 
pro stanovení L. casei dosud neexistuje.  

jak tabulka uvádí. Tak např. kvasinky se prakticky nepouží-
vají. Skutečný kefír připravený z kefírových zrn není možné 
skladovat v obchodě po dobu obvykle požadovanou pro mléč-
né kysané výrobky (1 měsíc). Kvasinky totiž neustále rostou 
i při nízké teplotě skladování (4 oC) a nevadí jim ani kyselé 
prostředí mléčných kysaných výrobků (pH 4,0–4,5). Produk-
ce oxidu uhličitého jako vedlejšího produktu alkoholového 
kvašení by vedla k nadouvání výrobků. Stejně tak acidofi lní 
kultura se nepoužívá jako monokultura. Obecně platí, že v jo-
gurtech výrazně převažuje Streptococcus thermophillus, za-
tímco Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, který by 
měl vždy být přítomen, je zastoupen daleko menším podílem, 
než je klasicky doporučovaný poměr dva koky (streptokoky) 
na jednu tyčinku (laktobacilus). V mléčných kysaných nápo-
jích je jako hlavní složka zpravidla přítomna smetanová kul-
tura, tj. Lactococcus lactis a Leuconostoc mesenteroides.

Probiotické kultury (specifi cké druhy laktobacilů, bifi -
dobakterie) bývají v různých kombinacích přidávány k těm-
to tzv. základním kulturách (jogurtová, smetanová). Přehled 
hlavních probiotických kmenů, jejich taxonomické a obchod-
ní označení a původ uvádí tabulka č. 2. Jak je patrné, existu-
jí v podstatě tři hlavní komerční zdroje probiotických kultur: 
Danone, Chr. Hansen a Yakult. Také výběr kmenů není příliš 
pestrý, v podstatě jde o bifi dobakterie (v Evropě a v ČR hlav-
ně B. animalis), dále o Lactobacillus acidophilus a L. casei.

Možnosti kontroly probiotických bakterií 
v mléčných kysaných výrobcích

Při kontrole probiotických výrobků je třeba přihlí-
žet k požadavkům uvedeným v tabulce č. 1. Jak je vidět, pro
všechny probiotické bakterie platí „magická“ nejnižší kon-
centrace jeden milion živých buněk v jednom gramu fermen-
tovaného mléčného produktu. Otázkou však je, zda jsme 
schopni tyto počty rutinně kontrolovat pomocí jednoduchých 
a přitom spolehlivých metod. Druhou otázkou je případná 
kontrola tzv. identity kmenů, tj. identifi kace čistých bakteri-
álních kultur na úroveň druhu, popř. kmenu.

Asi nejjednodušší situace je u bifi dobakterií, kde nor-
my nerozlišují mezi jednotlivými druhy (B. animalis, B. bre-
ve, B. longum), ale je pouze požadavek na minimální kon-
centraci bifi dobakterií v 1 g výrobku. Dřívější normy trochu 
rozporuplně požadovaly obvyklý milion živých buněk bifi do-
bakterií na 1 g výrobku, ale zároveň konstatovaly, že meto-
da pro stanovení počtu bifi dobakterií v mléčných výrobcích 
musí být teprve vyvinuta (IDF Standard 163:1992). Někte-
ré státy (Dánsko, Japonsko) měly svoje národní normy, které 
však používaly metody, které nebyly celosvětově přijaty. A tak 

Tabulka č. 2   Hlavní druhy a kmeny probiotických bakterií používaných v mléčných kysaných výrobcích
Taxonomické označení,

sbírkové číslo (označení)
Synonyma 

(obchodní názvy) Původ

Bifi dobacterium animalis
subsp. lactis DN-173 010

Bifi dus activ 
Bifi dus actiregularis
Bifi dus essensis
Bifi dobacterium lactis

Danone Vitapole, Palaiseau, Francie

Bifi dobacterium animalis
subsp. lactis  Bb 12

Bifi dobacterium lactis Christian Hansen A/S, Hørsholm, Dánsko

Bifi dobacterium breve kmen Yakult Bifi dobacterium breve Yakult Honsha, Tokyo, Japonsko
Bifi dobacterium longum BB 536 Bifi dobacterium longum Morinaga Morinaga Milk Industry, Japonsko
Lactobacillus acidophilus LA 5 Lactobacillus acidophilus La 5 Christian Hansen A/S, Hørsholm, Dánsko
Lactobacillus casei DN 114 001 L. casei imunitass Danone Vitapole, Palaiseau, Francie
Lactobacillus casei kmen Shirota Lactobacillus casei Yakult Honsha, Tokyo, Japonsko �
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Pověry a mýty 
o kojenecké

výživě
Doc. Ing. MIROSLAV DĚDEK, DrSc.,

ČESTNÝ ČLEN ČESKÉ AKADEMIE
ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

V letošním roce uplyne již 72 let od zahájení výroby ná-
hradní mléčné kojenecké výživy v předválečném Česko-

slovensku, kdy byl vybudován náš první závod v Moravském 
Krumlově v roce 1936. V letošním roce oslavuje také 60. na-
rozeniny značka Sunar, vytvořená jako zkratka pojmů „suše-
né národní“, takže kojenecká dětská výživa má u nás opravdu 
dlouholetou tradici.

První výrobky tohoto druhu kojeneckého mléka byly 
zpočátku vyráběny na válcových sušárnách, na kterých bylo 
mléko sušeno na povrchu parou vytápěných válců a po jeho 
vysušení ve formě suchého fi lmu pak dále zpracováváno na 
mléčný prášek. Tento druh mléka však nedokázal odstranit 
nežádoucí vlastnosti fi nálního výrobku, které tato techno-
logie způsobuje. Šlo zejména o špatnou rozpustnost mléka, 
jeho hrudkování a možnosti jeho sekundární kontaminace 
v průběhu dokončovacích prací, především při konečných 
úpravách mléčného prášku a plnění obalů. Také senzorické 
vlastnosti obnoveného mléka, zejména přívarová chuť, vůně 
a barva, nebyly na požadované úrovni. Je pochopitelné, že 
matky, které nemohly kojit a podávaly umělou výživu, spojo-
valy zdravotní problémy dětí především s podáváním této vý-
živy. Postupné předávání negativních informací mezi laickou 
veřejností pak tyto negativní názory dále eskalovalo a zapříči-
nilo, že náhradní kojenecká výživa byla vždy spojována s ne-
důvěrou o její skutečné prospěšnosti a s obavami o její zdra-
votní nezávadnost. Vedle objektivních poznatků převládaly 
spíše názory subjektivní až laické, což zapříčinilo vznik po-
věr a mýtů, které provází tuto komoditu v různých formách 
do dnešního dne.

S jakými druhy nedůvěry či neopodstatněných výtek se 
setkáváme dnes? Jsou to především projevy nedůvěry k de-
klarovaným hodnotám výrobku. Tyto názory vychází z myl-
né představy, že biologické a nutriční hodnoty nemohou být 
ve fi nálním výrobku zachovány, neboť výrobní postupy, ze-
jména tepelné ošetření, je snižují. Matky proto navyšují dáv-
ky mléčného prášku v domnění, že dítě lépe zasytí. Tím na-

vyšují hladinu bílkovin a minerálních látek a dítě i po vypití 
mléka zůstává žíznivé. Následné podávání nápojů omezuje 
jeho další příjem. Obdobnou kategorií mýtů jsou názory, že 
deklarované hodnoty jednotlivých nutrientů výrobek sice po 
výrobě obsahuje, ale v průběhu expirační doby jejich hladina 
zcela vymizí. Tyto obavy potvrzují matky tím, že při podávání 
náhradní mléčné výživy nakupují a podávají vitaminové pre-
paráty. Další kategorií mýtů jsou představy, že mléko může 
být v průběhu výrobního procesu kontaminováno a může být 
zdrojem závažných infekčních onemocnění. Matky proto ob-
novují mléčný prášek ve vroucí vodě v domnění, že tak zvýší 
jeho zdravotní bezpečnost. Další mýty a pověry pak vznikají 
kombinací uvedených názorů a představ. Jako projev zásad-
ní nedůvěry k náhradní mléčné kojenecké výživě je možno 
uvést příklady, kdy matky po ukončení kojení začnou podá-
vat neupravené kravské mléko. Svá rozhodnutí zdůvodňují 
tvrzením, že kojenecká mléka jsou mléka umělá, a pro výži-
vu dětí proto nevhodná. Následkem tohoto přístupu je celko-
vé neprospívání dítěte v důsledku vysoké renální zátěže, způ-
sobené nadměrnou hladinou bílkovin a minerálních látek, 
vznikem okultního krvácení vlivem nedostatečného přívodu 
železa, nedostatečným příjmem esenciálních mastných kyse-
lin, zvýšeným rizikem vzniku alergie na bílkovinu kravského 
mléka a v současnosti i nadměrným příjmem jódu.

Jinou formou nedůvěry jsou nejrůznější názory na škod-
livost mléka obecně, což ovlivňuje úzké skupiny matek při po-
dávání náhradní mléčné výživy. Tyto matky po ukončení koje-
ní podávají dětem raději ovocné nápoje, šťávy či džusy s tím, 
že jsou nositeli vitaminů a tím pro dítě prospěšnější. Je zná-
mo, že návyk na sladké, především sacharózu, je návykem 
trvalým a následky takto deformované výživy přináší řadu 
problémů počínaje poškozováním vývoje chrupu až po vznik 
obezity, neboť je známo, že dítě se k mléku jako nápoji větši-
nou nikdy nevrátí. Není třeba připomínat, co znamená nedo-
statečný příjem vápníku v batolecím věku. Stačí připomenout 
nový pojem – dětská osteoporóza. S obdobnými názory se se-
tkáváme nejen u kojeneckých mlék, ale také u příkrmů všech 
druhů včetně dětských kaší. V této oblasti je pevně zakotvena 
představa, že výrobky vzhledem k jejich prodloužené trvanli-
vosti obsahují chemické konzervační prostředky, a proto tyto 
příkrmy připravují matky raději doma. Značný prostor vypl-
ňují mylné představy, že výrobce přidává do ovocných příkr-
mů a šťáv řepný cukr – sacharózu. Jako důkaz tohoto tvrze-
ní se uvádí, že šťávy a příkrmy mají výrazně sladkou chuť. 
Informace o tom, že sladkou chuť působí sacharidy přítom-
né v ovoci po jejich zahuštění, jsou přijímány s nedůvěrou. 
Uvedená kategorie spotřebitelů je přesvědčena, že dokonalé 
a zdravé příkrmy je možno připravit pouze v domácnostech. 
Argumenty, jako je špičková jakost a ošetření veškerých su-
rovin, aseptické technologie, sterilita prostředí a další benefi -
ty moderní průmyslové výroby příkrmů, které nelze v domác-
nostech napodobit, jsou přijímány s naprostou nedůvěrou. 
Ostatně s těmito názory bylo možno se setkat i v odborných 
publikacích.

Obhájení kvalit a předností průmyslové výroby náhradní 
mléčné kojenecké výživy nelze chápat jako upřednostňování 
umělé výživy před výživou kojením. Mateřské mléko bylo vždy 
a bude nedostižným „zlatým standardem“ všech nutričních, 
biologických a dalších dosud nepoznaných hodnot. Náhrad-
ní mléčnou kojeneckou výživu podáváme pouze v případech, 
kdy matka nemůže či nechce kojit. Další falešnou a zavádě-
jící fámou jsou názory na geneticky upravené obiloviny pro 
výrobu cereálních kaší. Odmítány jsou kaše s rýží a kukuřicí, 
které řada maminek zásadně nekupuje, i když jsou informo-
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vány, že geneticky upravené suroviny se pro výrobu dětských 
kaší v zemích EU nepoužívají. Při podrobnějším rozboru pří-
čin uvedených fám a domněnek se ukazuje, že laická a čas-
to i odborná veřejnost zastává mylné představy o postupech 
při zpracování mléka, jeho adaptaci, obohacování vybranými 
nutrienty a plnění do obalů. S obdobnými názory se setkává-
me také u komodity příkrmů a dětských kaší.

Jaká je tedy skutečnost? Při výrobě sušeného mléka ne-
jsou překračovány pasterační teploty ani v závěrečné fázi su-
šení, neboť voda přítomná v kapénkách mléka se odpařuje 
a tím mléko během sušení ochlazuje. Teplota mléčných ka-
pének při sušení nepřesahuje 68 °C. Jedná se tedy o tepelnou 
námahu podstatně šetrnější, než je tomu při výrobě mléka 
s prodlouženou trvanlivostí (UHT mléka), které řada matek 
upřednostňuje před mlékem kojeneckým. S působením tep-
la při výrobě kojeneckých mlék je dále spojena představa, že 
teplem dochází ke ztrátě veškerých dodaných vitaminů. Ve 
skutečnosti se vitaminy přidávají do mléčného prášku až po 
jeho vychlazení, tedy za pokojových teplot. Veškeré opera-
ce jsou prováděny za aseptických podmínek. Dávky vitami-
nů jsou voleny tak, aby jejich hladiny splňovaly deklarované 
hodnoty i na konci expirační doby. Také představy o možné 
kontaminaci mléčného prášku a možném šíření infekčních 
onemocnění jsou mylné, neboť celý výrobní proces se ode-
hrává v uzavřeném prostoru a plnění prášku se provádí v pře-
tlakové atmosféře fi ltrovaného vzduchu. Zbytkový vzduch 
v obalu před jeho uzavřením je následně vypláchnut dusíkem, 
který tak vytváří ochrannou atmosféru po dobu trvání expi-
rační doby. To je i podstata dlouhodobé údržnosti výrobku. 
Jak je to s konzervací příkrmů? Je pevně zakotvena předsta-
va, že příkrmy jsou konzervy, které se pro kojenecký a batole-
cí věk naprosto nehodí. Nedaří se vysvětlovat, že příkrmy jsou 
připravovány konzervací tepelnou, nikoli chemickou. Jejich 
dlouhodobá trvanlivost je zabezpečována devitalizací veške-
rých mikroorganismů, nikoli přidáváním konzervačních pro-
středků. I když je známo, že pro kojeneckou a dětskou výživu 
GMO suroviny v zemích EU využívány nejsou, absence in-
formací o genových manipulacích se stala předmětem mno-
ha katastrofi ckých scénářů a literatury science fi ction. S na-
prostou nedůvěrou jsou přijímány informace, že žádný gen 
získaný z mikroorganismů, rostlin či živočichů nemůže po 
konzumaci GMO potraviny proniknout do genetické výbavy 
(geonomu) člověka, neboť v zažívacím traktu se jeho bílkovi-
nová složka hydrolyzuje. Pověrám a mýtům o kojenecké výži-
vě se nevyhnula ani další mylná představa o významu potrav-
ních složek označovaných písmenem E. Řada spotřebitelů 
výrobky dětské výživy s tímto označením jednoznačně odmítá 
jako zdravotně závadné. Selhává informace, že právě tyto lát-
ky jsou evidovány Evropskou komisí pro zdravé potraviny, že 
procházejí toxikologickými testy a na jejich základě jsou pak 
stanoveny hodnoty pro jejich bezpečný denní příjem − ADI 
(Acceptable Daily Intake).

Informační šum je možno zaznamenat také v souvis-
losti s obohacováním náhradní mléčné výživy nenutritivní-
mi komponenty – prebiotiky, probiotiky a synbiotiky. Úloha 
prebiotické vlákniny je spojována převážně s představou, že 
vláknina je balastní složka výživy, jakou je celulóza či hemi-
celulóza, tudíž vláknina nerozpustná. Její funkce je chápána 
jako fyzikální, nikoli biologická. Proto její úloha jako živiny 
fyziologicky prospěšné střevní mikrofl óry je přijímána v řadě 
případů s jistou mírou nedůvěry.

Jiná nedorozumění provázejí i další nenutritivní složku 
− probiotika. Jejich úloha je chápána sice pozitivně, ale pouze 

ve vazbě na „živou potravinu“, jakou je zejména jogurt, kefír 
či jiný fermentovaný výrobek. Představa, že probiotikum jako 
živá mikrofl óra přežívá i v suchém stravu v mléčném prášku, 
naráží opět na značnou míru nedůvěry a nepochopení. Mik-
roorganismus v suchém stavu je považován za devitalizova-
ný, a proto nemůže být účinný. Je to zdůvodňováno předsta-
vou, že k vysoušení buněk dochází působením tepla, nikoli 
šetrnou technologií − výmrazem. Stejně obtížné je následné 
vysvětlení, že mikroorganismus v obnoveném mléce obnovu-
je i svoji vitalitu. Konečnou výtkou je pak námitka, že probio-
tikum nemůže být funkční po celou dobu expirace. Odpověď, 
že použití všech uvedených komponent je v souladu s legisla-
tivou EU a že všechny parametry uvedené ve značení na oba-
lech výrobku podléhají kontrole státních dozorových orgánů, 
oponenta nepřesvědčí. Diskusi zpravidla ukončí, neboť zna-
lost aktuální legislativy EU v řade případů absentuje. Oba 
názory se následně kumulují a přenáší na další nenutritivní 
komponentu moderní kojenecké mléčné výživy s vysokou mí-
rou spolehlivosti − synbiotikum.

Je také nutno se zmínit o informačních desinformacích, 
které ve svých důsledcích mohou mást vědomí matek a tím 
i vést k poškozování dětského organismu a narušovat tak 
jeho vývoj. Jedná se o různé formy alternativní výživy, pod-
ložené zpravidla názory o škodlivosti mléka a dalších živočiš-
ných produktů. Je evidentní, že vyloučení složek živočišného 
původu přináší rizika následků nutriční insufi cience, vyvola-
né tím, že rostlinná strava je defi citní na vitamin D, vitamin 
B12, vícenenasycené mastné kyseliny a obsahuje nižší hladiny 
esenciálních mastných kyselin, vápníku, železa a karnitinu. 
Je známo, že požadované hladiny vápníku lze zajistit pouze 
mlékem a mléčnými výrobky. 

Z uvedeného výčtu deformovaných názorů na kojenec-
kou a dětskou výživu vyplývá, že se jedná o závažný fenomén, 
který může zapříčinit řadu výživových deformací a jejích ná-
sledků nejen v dětském věku, ale i následných věkových ob-
dobích. Je paradoxem, že početná skupina matek se o výži-
vě dětí radí s přítelkyněmi a známými. Je proto nezbytné tyto 
názory sledovat, trpělivě vyvracet a hledat nové formy zdra-
votní osvěty. Řešení uvedené problematiky by si zasloužilo 
vytýčení samostatného projektu. Současně je možno vyslovit 
názor, že výchovu specialistů v oblasti nutrice je třeba dopl-
nit o studium základů moderních zpracovatelských techno-
logií.

Informace autora

Aktualizovaný text referátu předneseného na konferen-
ci u příležitosti Světového dne výživy, konaného v říjnu 2006 
v Praze. Světový den výživy je každoročně pořádán ve všech 
členských zemích Organizace Spojených národů pro výživu 
a zemědělství – FAO (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations).

FAO je ústředním orgánem OSN pro otázky rozvoje ze-
mědělské výroby a výroby potravin s cílem zabezpečení dostup-
né výživy potřebné k zdravému a aktivnímu životu. Tato orga-
nizace byla založena po ukončení 2. světové války v roce 1945 
v Québecu a jejím cílem je pomáhat rozvojovým zemím v ob-
lasti strategie zemědělství a přípravě výživových programů.

Styčným orgánem za ČR je Národní komitét pro styk 
s FAO zabezpečovaný ministerstvem zemědělství a minister-
stvem zahraničních věcí.  �
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PAPRIKA
Capsicum annuum L.

Bc. ROMAN ONDRÁČEK,
TRUMF INTERNATIONAL s. r. o.

Jako koření se používají zralé, sušené a mleté lusky kořen-
né papriky. Před mletím se odstraní dělící stěny a semena 

obsahující ostře chutnající látky. Melou se odděleně od duži-
ny a opět se k ní přidávají podle požadovaného stupně ostros-
ti. Paprikový prášek se prodává v několika stupních kvality, 
lišících se co do barvy a ostrosti: je to lahůdková, sladká, gu-
lášová a pálivá paprika. Vedle paprikového prášku se použí-
vají také zelené a červené paprikové řízky, vločky a granulát. 
Pro kvalitu papriky je rozhodujícím kritériem barva (ASTA) 
a jemnost.

Čím větší je podíl dělících stěn a semen, tím ostřejší je 
výrobek. Mletá paprika je na český trh uváděna ve čtyřech ja-
kostních a chuťových variantách.
Jednotlivé varianty by měly mít tyto vlastnosti:
�  lahůdková paprika je jemná, má ohnivě červenou barvu, 

intenzivní vůni a sladkou chuť
�  sladká paprika je sytě červená, aromatická a má sladkou 

či nepatrně nahořklou či pálivou chuť
�  gulášová paprika je hnědočervená, s kořeněnou a ne pří-

liš výraznou vůní, chuťově sladká až mírně pálivá
�  pálivá paprika je barvy červené až červenohnědé, má ko-

řeněnou chuť a ostře pálivou, slabě nahořklou chuť.
Pochází ze Střední Ameriky a dnes se pěstuje v celém 

mírném pásmu. Paprikové rostliny rostou v každém klimatu, 
a proto jsou pěstovány skoro na celém světě. Do určité míry 
teplé podmínky jsou však pro vytvoření silného aroma ne-
zbytné, a proto má v Evropě nejlepší pověst maďarská a špa-
nělská paprika.

Paprikou se zlepšují a zjemňují všechny druhy maso-
vých, rybích i drůbežích pokrmů, ale i všechny druhy salátů. 
Paprika je tradičním kořením maďarské kuchyně, používaná 
především při přípravě všech druhů guláše. Nezbytná je pap-
rika i v masném a ostatním potravinářském průmyslu. Papri-
ka obsahuje bílkoviny, cukry, kapsicin, silici, vitaminy C (dle 
druhu 620–3000 mg/kg v jedlém podílu), A (dle druhu 3,8–24 
mg/kg provitaminu A), B a další látky podporující chuť k jídlu. 
Dále obsahuje 2-isobutyl-3-methoxypyrazin, který je nosite-
lem typického ostrého a kořenného aroma zelených paprik.

Pálivými látkami různých odrůd paprik druhů Capsicum 
frutescens a C. annuum jsou kapsaicinoidy, což je skupina vy-
nillylamidů odvozených od C8-C11 €-monoenových mastných 
kyselin s rozvětveným řetězcem (isokyseliny a anteisokyse-
liny) a od nasycených mastných kyselin s rozvětveným nebo 
přímým řetězcem. Řadí se mezi alkaloidy. Asi 90 % kapsaici-
noidů reprezentují přibližně stejným dílem kapsaicin a dihyd-
rokapsaicin, zbytek tvoří další příbuzné sloučeniny. Obsah 
kapsaicinoidů ve sladkých odrůdách paprik (C. frutescens) je 
často zanedbatelný (0,001 % i méně), zatímco v některých od-
růdách C. annuum (např. chilli) se pohybuje v mezích 0,2–1 % 
a ve velmi pálivých odrůdách může být i vyšší. Práh rozpozná-
ní pálivé chuti kapsaicinu je asi 0,1 mg/kg a při koncentraci 
10 mg/kg vyvolává silně pálivý vjem. Pálivost dihydrokapsa-
icinu je přibližně stejná. Oba kapsaicinoidy vykazují pálivost 
150–300krát vyšší než pálivé složky pepře a zázvoru.

Paprika (Capsicum annuum L.) 

Paprika (Capsicum anuum L.) je jednoletá, cca 1 m vy-
soká rostlina s dlouhými, špičatými listy. Z květů se vyvinou 
duté, červené plody. České slovo paprika bylo přejato z ma-
ďarštiny (paprika) nebo srbštiny (páprika).

COCO – tato paprika bez semen se zvláště hodí pro prů-
myslové zpracování.

Zralé paprikové lusky určené k sušení a mletí. Na mle-
tou papriku se zpracovávají pouze plody speciálně vyšlechtě-
ných odrůd papriky. 

Zelená zeleninová paprika – pod tímto názvem jsou na 
trhu nabízeny různé druhy nezralých zelených paprikových 
lusků. 

Zelená zeleninová španělská paprika – její lusky mo-
hou být dlouhé až 20 cm. 

Tomatová paprika – název pro sladkou variantu pap-
riky. 

k o ř e n í  s v ě t a
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Maďarsko – tradiční pěstitel papriky

Pěstování papriky na koření má v Maďarsku tradici ně-
kolika století. Maďarsko využilo ideálních podmínek pro 
pěstování papriky – geografi cké polohy, skvělých půdních 
podmínek a dlouho trvajícího slunečního svitu, a stalo se tra-
dičním pěstitelem papriky s nejlepším senzorickým profi lem 
– nádherně červenou barvou a lahodnou chutí. V podmín-
kách suchého, kontinentálního podnebí karpatské kotliny, 
specifi ckých přírodních podmínek Maďarska, dosahuje ob-
sah barviv v paprice velmi vysoké úrovně. 

Šlechtění – základ vynikajících vlastností

Maďarští pěstitelé se samozřejmě nespokojují s vlast-
nostmi danými přírodou, ale již více než 80 let šlechtěním 
přizpůsobují vlastnosti plodiny specifi ckému pěstitelskému 
klimatu. Šlechtění papriky na koření bylo v Evropě poprvé 
zahájeno v roce 1917 právě v Maďarsku. Díky výsledkům vý-
zkumů během několika desetiletí oprávněně dosáhla maďar-
ská paprika světové proslulosti. Druhy vyšlechtěné v souladu 
s dlouholetou pěstitelskou tradicí a místními ideálními kli-
matickými podmínkami jsou zárukou vynikající jakosti.

Pěstování a zpracování papriky

Paprika je v Maďarsku pěstována podle klasických me-
tod pěstování rostlin, ale je jí věnována mnohem větší péče 
a pozornost. Velký význam vzhledem ke kvalitě budoucí 
produkce má nejen kvalita odrůdy, výběr pěstitelské lokali-
ty a pečlivá kontrola růstového procesu, ale i sběr úrody. Ve 
snaze o dosahování nejlepší jakosti i v dnešní technické době 
převažuje klasický ruční sběr. Velice důležitým faktorem je 
i kvalita procesu dozrávání a sušení. Během pomalého sušení 
ztrácí paprika téměř 85 % své váhy – jedině díky kontrolova-
nému sušení může vzniknout surovina, ze které je vyráběna 
tak vynikající mletá paprika. Mletím se pak dotváří konečná 
barva papriky a uvolní se aromata, která dodávají paprice od-
povídající chuť a vůni.

Paprika patří mezi nemnohé plodiny, ve kterých má Ma-
ďarsko významný podíl na světovém obchodu. 15–20 procent 
světové produkce dnes pochází z maďarských polí. 

Mletá maďarská paprika je díky svému chuťovému a aro-
matickému obsahu nepostradatelným kořením každé kuchy-
ně a je významným exportním artiklem Maďarska. 

Pravá maďarská paprika TRUMF

Velká část maďarské produkce papriky pochází ze dvou 
oblastí – kolem měst Kalocsa a Szeged. Fadd je obec nachá-
zející se v překrásném prostředí meandru Dunaje, je již po 
desetiletí vesnicí s nejvýznamnějšími zkušenostmi v pěstová-
ní a šlechtění papriky. Místní odborníci počátkem devadesá-
tých let minulého století výrazně rozvinuli zpracování papri-
ky a vybudovali zde v malebném prostředí bývalé, 80 let staré 
sušičky a sběrny tabáku, moderní mlýn kořenové papriky.

Tento moderní mlýn 
vlastní společnost Trumf 
Hungary Kft., dceřiná 
společnost mateřské, 
české fi rmy TRUMF In-
ternational s. r. o. již řadu 
let. Vlastnictví mlýnu na 
papriku v této proslu-
lé paprikářské oblasti je 
výrazem neustálé snahy 
firmy TRUMF Interna-
tional s. r. o. o zvyšová-
ní kvality své produkce, 
rozšiřování nabídky pří-
rodního koření a ex-
panzi na evropské trhy. 
Paprika je jednou ze stě-
žejních surovin, kte-

ré fi rma TRUMF International s. r. o. nabízí ve formě pří-
rodního koření, přírodních kořenicích extraktů a kterou 
rovněž využívá při výrobě kořenicích směsí pro další zpra-
cování zejména v masném průmyslu a ostatním potravinář-
ském průmyslu. Dodávkami nejkvalitnější pravé maďarské
papriky z vlastního mlýna, který patří svou produkcí mezi 
tři největší mlýny v Maďarsku, docílí fi rma rozšíření kon-
troly jakosti až do fi nálního zpracování základní suroviny. 
To se pozitivně promítne do zvýšení kvality veškeré pro-
dukce, do které bude paprika dále zapracována. Dalším 
z mnoha cílů fi rmy TRUMF International s. r. o. je reago-
vat na poptávku trhu po vysoce kvalitní paprice a nabíd-
nout ji i do maloobchodního prodeje a segmentu gast-
ro, a to jak v České republice, tak i v ostatních evropských 
zemích. Znalosti firmy TRUMF International s. r. o.
při používání a prodeji koření, doplněné o více jak desetile-
té zkušenosti v pěstování papriky v Maďarsku jsou zárukami 
úspěchu prodeje mleté papriky v České republice a v celé Ev-
ropě.  �

Paprikový mlýn v Maďarsku 

k o ř e n í  s v ě t a
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ZÁTKOVY VAJEČNÉ TĚSTOVINYpř íloha století
www.zatka .cz
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Těstoviny
na trhu

České republiky
Ing. PAVEL HRDINA,
VÝKONNÝ ŘEDITEL

A SPOLEČNÍK EUROPASTA, B.V.

Historie výroby těstovin v Čechách 

Historie výroby těstovin na území stávající České republi-
ky byla započata již v roce 1884 u obilního mlýna v Bor-

šově nad Vltavou bratry Vlastimilem a Dobroslavem Zátkou. 
V dané době se jednalo o první provoz na výrobu těstovin v ze-
mích Rakousko-Uherska. Od této doby se datuje postupný 
rozvoj výroby těstovin v Čechách. Od tehdejší převážně ma-
nuální výroby se doba posunula až k dnešním vysoce automa-
tizovaným výrobním linkám převážně zahraniční provenien-
ce. V období od roku 1945 do revoluce v Čechách existovaly 
tři hlavní výrobní kapacity, jednalo se o těstárnu v Boršově 
nad Vltavou, o těstárnu ve Vysočanech a v Rosicích. Všechny 
zmíněné těstárny byly součástí tehdejších státních podniků 
a následně byly různou formou privatizovány a dále moder-
nizovány po roce 1989. Největší vlna modernizace techno-
logií přišla v letech 1990–1995, kdy v podstatě všechny stá-
vající provozy pořídily novou technologii od renomovaných 
světových výrobců, když v regionu dominuje technologie od 
italské fi rmy Pavan. Linky do českých těstáren dále dodala 
i fi rma Buhler a Rovati (již zanikla). Významným mezníkem 
pro současnost se stala výstavba zcela nové těstárny v Li-
tovli u Olomouce, kterou postavila v roce 1993 společnost
ADRIANA – výrobce těstovin, s. r. o., podle nejnovějších 
standardů se společností Pavan. Kromě toho v devadesátých 
letech vstoupili na trh někteří další výrobci, jako například 
společnost GTH, s. r. o., v Holešovicích, společnost JAPAVO, 
spol. s r. o., ve Slušovicích a společnost Seliko v Olomouci 
a dále potom vzniklo i několik menších výrobců s řemeslnou 
výrobou. 

Významným mezníkem pro vývoj výroby těstovin v Če-
chách byl samozřejmě vstup obchodních řetězců, který při-
nesl nový fenomén, kterým byla privátní značka těstovin. Od 
roku 1998 se tímto trh významně změnil. Tlak obchodních 
řetězců vedl po roce 2000 ke koncentraci trhu, kdy postupně 
zanikly provozovny v Holešovicích, ve Vysočanech a v Olo-
mouci. Významnou změnu znamenal i vstup ČR do EU, kte-
rý uvolnil trh, zejména pak odstranil celní bariéry na trhu ve 

střední Evropě. V České republice se od roku 2003 formuje 
skupina Europasta, B.V., která je vlastníkem největších pro-
vozů, kterými jsou společnosti Bratři Zátkové, a. s. (těstárna 
Březí), ADRIANA – výrobce těstovin, s. r. o., (těstárna Lito-
vel) a TERO ROSICE, s. r. o. (těstárna Rosice). Skupina sou-
časně získala i akvizicí těstárny v Bratislavě-Petržalce pozici 
na slovenském trhu. Vedle této skupiny již na trhu zůstává fi r-
ma JAPAVO ze Slušovic, slovenský výrobce MPC Cesii, a. s., 
a menší výrobci řemeslných těstovin. 

Současný trh těstovin

Trh těstovin prošel za posledních 20 let výrazným roz-
machem a roční spotřebou těstovin cca 6 kg na osobu se Čes-
ká republika řadí mezi vyspělejší státy. Samozřejmě nelze 
srovnávat např. s Itálií (28 kg na osobu), ale v porovnání se 
sousedními státy je spotřeba v ČR nejvyšší. Hlavní kategorie 
těstovin dostupné na trhu jsou těstoviny bezvaječné z měkké 
pšenice, těstoviny vaječné z měkké pšenice, těstoviny z tvr-
dé pšenice (semolinové), které jsou případně i vaječné, a dále 
speciality z tvrdé pšenice (lasagne, farfalle, tricolori apod.). 
Všechny výše zmíněné těstoviny patří do sušených těstovin 
(pasta secca). Těstoviny čerstvé (pasta fresca), jako jsou ravi-
olli, tortelini apod., představují okrajový segment těstovino-
vého trhu. Přes původní předpoklady, že se trh velmi rychle 
přesune k těstovinám z tvrdé pšenice, je stále významná část 
těstovin dodávána na trh z měkké pšenice. Protože známe 
podíl těstovin z měkké pšenice v portfoliu českých výrobců 
(přibližně 80 % těstovin je vyráběno z měkké pšenice) a im-
portované těstoviny jsou až na výjimky z tvrdé pšenice, dá se 
odhadovat podíl těstovin z tvrdé pšenice na českém trhu na 
40 %. Podíl importovaných těstovin potom na zhruba 30 %. 
Nejvýznamnější importovanou značku představuje Panzani 
(největší francouzský výrobce). Přesné statistiky nejsou, bo-
hužel, k dispozici. Je zřejmé, že poměrně významný je fak-
tor ceny, kdy těstoviny z měkké pšenice jsou výrazně levnější 
než těstoviny z tvrdé pšenice. Nedá se předpokládat, že by se 
cenové rozdíly měly výrazně stírat. Důvodem je fakt, že tvr-
dá pšenice je principiálně dražší, protože se jedná o speciál-
ní plodinu pěstovanou pouze pro výrobu těstovin, a to pouze 
v klimaticky vhodných oblastech (v Evropě zejména Itálie, 
Řecko, Španělsko, v nám bližších zemích Rakousko, Maďar-
sko). Výrobci těstovin z ČR tuto surovinu importují (už pří-
mo v podobě mouky), a to z Rakouska, Maďarska a Itálie. Na 
rozdíl od semoliny je polohrubá těstárenská mouka z měkké 
pšenice surovinou přímo dostupnou v tuzemsku. Dovozové 
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těstoviny navíc výrazně nákladově zatěžují logistika a marže 
distributorů. Významným faktorem je i způsob přípravy těs-
tovin v ČR (ještě více platí pro Slovensko, Polsko a Maďar-
sko), kdy se těstoviny nepřipravují „al dente“, tedy na skus, 
ale vaří se více na měkko. Navíc současné těstoviny z měk-
ké pšenice vyrobené moderní technologií již vykazují solid-
ní kvalitu. 

Těstoviny jsou produktem, který je velmi konzervativní, 
je problematické je inovovat. Všichni významní světoví vý-
robci pracují s obdobnou technologií, kterou dodává maxi-
málně 5 výrobců. Rozdíly jsou převážně v použité surovině. 
Zajímavý je i pohled na objemy prodejů těstovin na českém 
trhu po jednotlivých tvarech. Opět neexistuje přesná statis-
tika, ale prim hrají špagety s přibližně 25 % prodejů, dalších 
55 % tvoří kolínka, vřetena, penne a široké nudle. Význam-
né jsou ještě zavářkové těstoviny (různé tvary těstovin do po-
lévek). Speciální tvary, barevné těstoviny, velké tvary apod. 
jsou spíše zpestřením sortimentu maloobchodu. Kreativita 
a inovace se tak projevují hlavně v oblasti balení. 

Koncentrace výroby

Tak jako ve většině oblastí potravinářství, kde se vyrábí 
výrobek komoditního charakteru, je i výroba těstovin přede-
vším o objemech výroby. Ve světě došlo zejména od devadesá-
tých let ke značnému navyšování kapacit výrobních linek (ho-
dinový výkon linek se zvyšoval od dřívějších 500 kg za hodinu 
až na současných 4–8 tun). Firmy, které nebyly schopny do 
navýšení kapacity investovat, začaly na trhu ztrácet, protože 
pracovaly s vysokými fi xními náklady. Současně se zvýšenou 
cenou pracovní síly byla zvýšená potřeba investic do automa-

tizace, zejména procesu balení. Schopnost přežít má v tuto 
chvíli pouze výrobce, který dosahuje objemů výroby srovna-
telných alespoň se středně velkými výrobci v Itálii. To před-
stavuje roční produkci na úrovni přibližně 50 000 tun těsto-
vin. Jedině tak je možné být nákladově konkurenceschopný 
a mít sílu k fi nancování poměrně fi nančně náročných tech-
nologických investic do vysokokapacitních linek a automati-
zace. V tomto ohledu je v současné době jediným plně auto-
matizovaným závodem ve střední Evropě společnost Adriana 
v Litovli, která disponuje v tuto chvíli již i plně automatizova-
ným skladovým systémem a plně automatizovaným balením 
od ukládání zboží do kartonů přes paletizaci až po automatic-
ké ovinování palet.

Proces koncentrace bude dál pokračovat s tlakem ze-
jména na minimalizaci personálních nákladů a na využití 
velkokapacitních linek. Pro srovnání – např. v Portugalsku 
již existuje pouze jeden výrobce těstovin, který celé Portu-
galsko srovnatelné populací s Českou republikou dokáže zá-
sobit z jednoho výrobního závodu s roční výrobou přibližně
80 000 tun těstovin. 

Koncentrace výrobců těstovin souvisí zejména s expan-
zí obchodních řetězců, které požadují stále větší objemy vý-
robků, dodané ve standardní kvalitě s rychlou reakcí na ob-
jednávku (zpravidla do 48 hodin). Stále více řetězce nakupují 
i v nadnárodních tendrech, největší objemy obchodu se reali-
zují v privátních značkách. Udržet úspěšný koncept založený 
pouze na vlastní značce bude do budoucna obtížné. 

Budoucí vývoj,
export těstovin z České republiky

Po zkušenostech ze zemí západní Evropy se dá očekávat, 
že bude nadále docházet ke koncentraci maloobchodních ře-
tězců a růstu jejich podílu na odbytu výrobců těstovin. V na-
šich podmínkách budou moci přežít pouze výrobci schopni 
pokrývat „středoevropský prostor“. Pro dosažení kritických 
objemů výroby bude nutné získávat pozice na okolních trzích, 
které jsou logisticky dosažitelné (jedná se o vzdálenost od vý-
robního závodu od 300 do 500 km). Na vzdálenějších trzích 
už je logistický náklad problémem. Export z České republiky 
se tak i v budoucnu bude odehrávat zejména do Pobaltí, Pol-
ska, na Slovensko a do Maďarska. Export v současné době 
představuje přibližně 40 % celkové české produkce a je potě-
šitelné, že objemově je vyšší než import. Středoevropský trh 
těstovin představuje přibližně 250–300 tis. tun těstovin roč-
ně. Budeme se snažit, aby těstoviny vyrobené v České repub-
lice na tomto trhu měly své pevné místo. 

�

Technologické vybavení mlýna Bratři Zátkové

Přejeme Vám mnoho zdraví, pohody a úspěc hů 
v novém roce 2009 a děkujeme za dosavadní obchodní spolupráci.

T R A D I Č N Í  Č E S K Ý  D O D A V AT E L 

G L U K Ó Z O V É H O  S I R U P U ,  P Š E N I Č N É H O  Š K R O B U , 

P U D I N G Ů  A  B R A M B O R O V Ý C H  V Ý R O B K Ů
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Mražené krémy
– zmrzliny

Jak se vyhnout potížím
a snižování kvality

při snižování surovinových nákladů 

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ,
ANNITA a. s. 

Dříve nazývané mražené smetanové krémy (MSK) se již 
zřídka vyrábí ze smetany. Také mléčný tuk je již dlouho 

nahrazován a dnes již je běžná i náhrada části mléka. Vaječný 
žloutek bychom zde marně hledali – je nahrazen emulgátory, 
v lepším případě bez chuti. Často za každou cenu příliš vyso-
ký nášleh znehodnocuje výrobek, ale je ho v obalu hodně.

Jak tedy snížit surovinové náklady, a přesto dát spotře-
biteli dobrou zmrzlinu?

Suroviny

1. Mléčné suroviny
Je prokázáno, že čerstvá smetana dává výrazně vyšší ná-

šleh než adekvátní směs mléka a másla, případně mléčného 
tuku. Ještě menší nášleh je při použití sušeného mléka. Lepší 
nášleh se získá s podmáslím, to je zřejmě dáno vyšším obsa-
hem lecitinu.

Díky vysokým cenám sušeného mléka je toto běžně 
zčásti nahrazováno sladkou sušenou syrovátkou, maltodex-
triny a škrobovým sirupem. Při přídavku syrovátky je třeba ne-
překročit celkový obsah laktózy vztažený na obsah vody 9 %,
jinak laktóza snadno vykrystalizuje a způsobuje nepříjemný 
hrubý vjem, nazývaný pískovitost. Také přemíra syrovátko-
vých bílkovin pak způsobí hořký vjem. 

Jsou k dispozici deriváty syrovátky se sníženým obsa-
hem solí či laktózy, jsou však poměrně drahé.

Máte-li k dispozici podmáslí za dobrou cenu, určitě jej
využijte jako plnohodnotnou náhradu mléka o stejné tučnosti.

Kaseinát sodný v malém množství (0,5 až 2 %) pomáhá 
a výrazně zvyšuje nášleh.

2. Tuky
Tuky jsou důležité nejen pro chuť, ale také zlepšují odol-

nost proti roztékání zmrzliny.
Při sledování vlivu obsahu mléčného tuku v mražených 

smetanových krémech bylo zjištěno, že v rozsahu obsahů 
8 až 16 % byl rozdíl v nášlehu max. 18 %, většinou výraz-

ně nižší. Nejlepší nášleh byl při obsahu 12–13 % mléčného 
tuku.

Mléčný tuk je běžně nahrazován rostlinnými tuky, ze-
jména hydrogenovanými oleji, kokosovým a palmojádrovým 
tukem (také použití loje bylo egyptskými vědci shledáno jako 
vyhovující!). 

Nejlépe je vnímán tuk nebo směs o teplotě tání v rozme-
zí 29–36 °C.

Není třeba používat tuky drahé, je řada výrobců, kte-
ří jsou schopni vhodné tuky dodávat za ceny něco málo přes
1 EUR /kg. 

Důležité je seřídit technologický proces tak, aby dané-
mu tuku (stejně jako při změně jiných surovin) vyhovoval. 
Důležitá je i funkce správného emulgátoru pro daný tuk.

Řada fi rem vyvinula náhrady tuků, které jsou zejména 
u zmrzlin do určité míry docela dobře využitelné.

3. Sladidla
Nejvděčnějším je stále cukr řepný (třtinový), tj. sacharó-

za. Je však občas výhodné zvýšit potřebnou sušinu a nahradit 
část sacharózy glukózovým sirupem nebo maltodextrinem. 
V podstatě stačí přepočíst sladivost o DE/100 vynásobený 
faktorem sladivosti pro glukózu, což je cca 0,7. Například ná-
hrada 100 g sacharózy sušeným škrobovým sirupem 100 g 
o DE 48 dá sladivost přibližně 48/100x0,7=0,336 sladivosti 
sacharózy. Proto musíme použít zhruba 1/0,336=2,98 x více, 
což je prakticky trojnásobek. Tím dosáhneme zvýšení sušiny 
a můžeme do určité míry snížit úměrně obsah mléčné sušiny 
ve zmrzlině.

Vliv maltodextrinů a škrobového sirupu na chuť je dob-
rý, nášleh je však o něco horší. Je třeba jej dohnat na jiných 
místech. Nicméně zvýšením sušiny do určité míry se zároveň 
zlepšuje i nášleh.

4. Emulgátory
Přirozenými emulgátory v původních zmrzlinách byly 

složky smetany a vaječný žloutek. Dnes jsou nejčastěji použí-
vány mono a diglyceridy mastných kyselin a směsné glyceridy 
s nižšími alifatickými kyselinami. Někdy i lecitiny. Jsou i další 
emulgátory, některé z nich plní i funkci stabilizátorů. Napří-
klad cukroestery, zejména ty s vyšší HLB hodnotou. Vhodné 
emulgátory i množství budou někdy jiné pro jiný tuk. Pak je 
třeba i stanovit správné tlaky homogenizace.

5. Stabilizátory
Opět původními výbornými stabilizátory byly mléčné 

součásti a žloutek, později želatina. Dnes jsou hlavní rostlin-
né gumy. 

Hlavní funkcí stabilizátorů je zvýšením viskozity zame-
zit nárůstu ledových krystalů (také u laktózy), podržení tvaru 
při roztávání a zvýšení chuťové jemnosti a plnosti.

Nejvíce se využívá CMC (karboxymetylcelulóza), gua-
rová guma, karubin, algináty, škrobové deriváty, želatina.

Příklad stabilizátoru (v dílech):
Karagenan kappa 20
Xantan 20
CMC 60

Stanovení optimálního stabilizátoru pro daný mraže-
ný krém vůbec není jednoduché. Je to cesta pokusů a omylů. 
Samozřejmě je třeba vybrat správné typy jednotlivých gum. 
Také některé nefungují dobře samostatně (např. karubin srá-
ží mléčnou bílkovinu, ale ve směsi s karagenanem a guarovou 
gumou nebo xantanem funguje dobře). Záleží vždy totiž na 
složení krému a použitém technologickém postupu – teplo-
tách, tlacích a časech.
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Protože se dnes běžně dodává směs stabilizátorů s emul-
gátory, máme výběr poněkud usnadněn. Pro větší výrobce 
mražených krémů může být výhodné připravovat si vlastní 
směs stabilizátorů s emulgátory.

6. Alkohol
U speciálních výrobků se přidává i alkohol ve formě 

likérů a destilátů. Je třeba mít na paměti, že alkohol sni-
žuje bod tání, a proto je rozumný přídavek do 4 %, aniž by 
byla struktura poškozena. Samozřejmě lze složení zmrzli-
ny přepracovat a pak lze přidat i podstatně vyšší procento
alkoholu.

Je-li třeba dosáhnout výrobku, u kterého nechceme če-
kat po vyndání z mrazáku, je dobré přidat cca 1 % glycerinu.

7. Některé další přísady
Občas se přidává sůl do 0,1 %.
Citrany a fosfáty jsou dobrá rozpouštědla kaseinu a zvy-

šují jeho hydrataci. Tím zlepšují i nášleh.
Síran vápenatý v malém množství ovlivní pevnost a su-

chost po vyjmutí z mrazáku. Vápenaté soli dokáží vytvářet 
smetanový vjem. Pozor však na použitý stabilizátor. Je-li ve 
vašem stabilizátoru obsažen alginát, raději neriskujte.

Homogenizace a pasterizace

Po důkladném rozmíchání, nejlépe při nižších teplo-
tách, a pasterizaci následuje homogenizace. Ta probíhá větši-
nou při teplotách cca 80 °C. Je-li možné předřadit homogeni-
zaci před pasterizaci, sníží se tím riziko kontaminace.

Důležité je zmenšení částic tuku a také zamezit jejich 
opětnému spojování. Proto je ovšem třeba předchozí důklad-
né rozmíchání, neboť jinak je nemožné ve velmi malé komoře 
homogenizátoru rozdělit velké tukové částice.

Je zcela nutné, aby při homogenizaci došlo k rozbití 
prakticky všech částic tuku na mikroskopické částice. Pokud 
jen přes 0,2 % tuku zůstane v částicích velikosti kolem 8 mik-
ronů, stačí to k výraznému snížení nášlehu.

Proto je správné při začátku práce vracet první homo-
genizovanou směs zpět a stejně po každém přerušení výroby,
jinak dochází ke snížení nášlehu.

Je důležité upravit tlaky v homogenizátoru tak, aby od-
povídaly co nejlépe zvoleným surovinám, zejména tukům 
a emulgátorům. Obecně platí, že nižší obsah tuků vyžaduje 
vyšší tlak. 

Zrání

Po homogenizaci je třeba směs zchladit na cca 2–4 °C. 
Při tomto procesu po dobu cca 2 až 4 hodiny probíhá proces 
zrání, který následně vyústí v lepší jemnost zmrzliny a ve vyš-
ší šlehatelnost směsi.

Mražení

Je důležité rychlé zmrazování za důkladného míchání, 
aby nenarůstaly velké krystaly. Zde hodně pomáhají dobré 
stabilizátory.

Mražení je velmi důležitý proces, jehož rychlost, typ 
a rychlost vřazeného šlehače ovlivní výslednou jemnost a ná-
šleh. 

Při změně surovin, zejména tuku a stabilizátorů, je třeba 
správně na základě zkoušek nastavit technologické kroky.

Často se výrobce soustředí příliš na nášleh a nevěnuje 
dost pozornosti dostatečné pevnosti vystupující hmoty. Pak 
dochází zbytečně k hrubší textuře zmrzliny. Stačí přitom jen 
mírně prodloužit dobu průchodu hmoty a dobře vymražená 
hmota bude mít nášleh stejný.

Tabulka:    Přeměny vody v led ve zmrzlinové hmotě
běžného složení:

Teplota
ve °C 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

Procento 
vody 
v pevném 
stavu 
(ledu)

0 0 20 34 47 57 66 71 75 79 83

Receptury

Levný polárkový dort %
Cukr 12,5
Tuk 6,5
Škrobový sirup suš. 4,5
Sušená syrovátka 4
Sušené mléko odstř. 8
Stabilizátor a emulgátor 0,5 
Voda 64
CELKEM 100 

Vanilkový mražený krém % 
Cukr 12,5
Tuk 12
Škrobový sirup suš. 4
Sušená syrovátka 2
Sušené mléko odstř. 9
Stabilizátor a emulgátor 0,3
Voda 60,2
CELKEM 100

Zmrzlina čokoládová % 
Cukr 14
Tuk 8
Škrobový sirup suš. 5
Sušená syrovátka 4
Sušené mléko odstř. 8
Kakaový prášek 10,5 % 3
Stabilizátor a emulgátor 0,5
Voda 57,5
CELKEM 100

Při vysoké viskozitě čokoládové zmrzliny pomáhá přídavek
0,1% citranu.
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Polevy pro mražené krémy

V podstatě stačí zachovat jednoduché zásady a můžeme 
použít tuky z širokého spektra nabídek. Nemá smysl kupovat 
drahé tuky bez dalšího efektu, jak se nám různí dodavatelé 
snaží namluvit. 

Dnes je v EU řada fi rem dodávajících levné tuky pro 
polevy na zmrzliny, které zcela naplní očekávání zákazníků. 
V podstatě je optimální teplota tání kolem 28–32 °C.

Receptura polevy %
Cukr 24
Kakaový prášek
středně alkalizovaný 12
Tuk 57
Syrovátka 6,5
Lecitin  0,5
CELKEM 100

Některé vady mražených krémů

Hrubá až ledovitá textura:
a) Málo stabilizátoru
b) Pomalé chlazení
c) Změny teplot nahoru a dolů
d)  Nízká sušina (měla by být v rozsahu 30–42 %), nebo příliš 

velkou část sušiny tvoří tuk.

Sněhový dojem:
a) Bylo zašleháno příliš vzduchu a jsou velké bubliny.
b) Také často nízká sušina
c)  Možná byl vzduch zašlehán příliš před dostatečným zchla-

zením.

Pískovitost:
a)  Vysoký obsah laktózy (mléčné sušiny, syrovátky). Při

0 °C je rozpustnost laktózy ve vodě jen málo přes 10 %. 
Při nižších teplotách pak hrozí vypadnutí přebytečné lak-
tózy z roztoku ve formě krystalů. Protože tomu tak často 
není, je zřejmé, že dochází k přesycení viskózního rozto-
ku. Obecně však není radno zvyšovat obsah laktózy nad
9 % na vodu, jinak dojde chlazením k přesycení dříve, než 
se dostatečně zvýší viskozita a laktóza počne krystalizovat.

b)  Pomalé chlazení nebo nedostatečné míchání při chla-
zení

c) Nedostatečné množství stabilizátorů
d)  Vysoká teplota skladování (menší změny teplot nevadí 

tak, jak se někdy udává).

Tuk padá na jazyk:
a)  Nedostatečné rozmíchání tuku ve směsi před homogeni-

zací
b) Nedostatečný emulgátor
c)  Nedostatečné chlazení nebo nedostatečné stírání stěn 

mrazicího stroje
d) Tuk nízkého bodu tání
e) Směs vstupuje do mrazicího zařízení příliš teplá.

Příliš pomalé tání:
a) Příliš mnoho stabilizátoru
b) Tuk sražený

Gumovitost:
a) Příliš mnoho stabilizátoru

b)  Příliš mnoho škrobového sirupu nebo maltodextrinu nebo 
škrobů

c) Vysoký obsah sušiny, nízký nášleh

Těžký a rozmáčený:
a)  Nízký nášleh (možná příliš stabilizátoru nebo syrovátky, 

nebo cukrů)
b) Vysoký obsah sušiny
c) Nevhodný stabilizátor

Vodnatý:
a) Nízký obsah sušiny nebo moc cukru
b) Málo stabilizátoru
c) Nedomraženo

Odtávání „syrovátky“:
a)  Nevhodný stabilizátor (nápravu může zajistit přídavek 

karagenanu).
b) Sušené mléko bylo falšováno.
c)   Při slabém složení možná příliš vysoké teploty a tlaky
d)  Špatné složení – málo vysokomolekulárních látek, moc 

cukru.

Doporučení pro výrobu levných,
a přesto kvalitních zmrzlin

a)  Věnujte co nejvyšší pozornost nákupu surovin. Je mno-
ho podvodných dodavatelů, kteří vám nesdělí skutečnou 
kvalitu suroviny (příkladem je aféra s falšováním mléka 
melaminem). Řada levných surovin je ve skutečnosti pře-
dražená:

 – Kakao je falšováno karobem.
 – Mléko je falšováno syrovátkou a maltodextrinem.
 – Dražší tuky jsou falšovány levnějšími.
 – Máslo je falšováno margaríny.
 – Ovocné složky mívají nízký obsah dražšího ovoce.
  Navíc obvykle není třeba kupovat drahé suroviny. Doce-

la dobře vyrobíte kvalitní zmrzlinu z levnějšího tuku a bez 
plnotučného mléka.

b)  Při větších změnách složení seřiďte technologický proces, 
zejména tlaky při homogenizaci a dobu mražení a šlehání, 
případně složení a množství emulgátoru, než nové složení 
zavrhnete. Často při použití kvalitnějších surovin se zprvu 
zdá, že kvalita výsledné zmrzliny je horší (menší nášleh, 
pomalé tání apod.), stačí však snížit, případně zvýšit ob-
sah stabilizátoru, případně mírně upravit technologický 
postup a výsledek je dobrý.
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ZELENINOVÉ SMĚSI DIONE
JSOU JEDINEČNÉ

PRO SNADNOU PŘÍPRAVU
ZDRAVÝCH A CHUTNÝCH POKRMŮ

� BEZ KONZERVAČNÍCH  LÁTEK
� RYCHLÁ PŘÍPRAVA
� BEZ
� RYC
�
�

Teprve teď 
si opravdu

pochutnáte

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

�

c)  Při snižování obsahu mléka nepřehánějte obsah  syrovátky.
Obsah laktózy vztažený na vodu by neměl překročit cca
9 %. Výjimkou je postup dle patentu Graye a Turnbowa – 
do částečně zmraženého krému se přidá odtučněné suše-
né mléko, příp. syrovátka, a domíchá se. Na vyšší náhradu 
použijte maltodextriny. Malé množství kaseinátu pomůže 
nahradit ztrátu mléčných bílkovin (nicméně cena je dnes 
většinou vysoká). 

d)  Nesnižujte obsah celkové sušiny pod 30 %. Naopak vyšší 
sušina než 42 % výrobek prodraží a výsledek není lepší.

e)  Nešiďte dobu zrání. Nejméně 2 hodiny, ale lépe alespoň
4 hodin je třeba pro kvalitní výrobek.

f)  Po rychlém zabalení rychle zmrazit, jinak dojde k nárůstu 
ledových krystalů.

g)  Nesnažit se o neúměrně vysoký nášleh, jaký je dnes častý 
např. u polárkových dortů. Výrobek je potom méně použi-
telný a vyrobit z něj dobrý pohár nebo Eiskaffee je nemožné.

h)  Pro zvýšení nášlehu lze použít malý přídavek kaseinátu, 
případně citranu sodného.

i)  Ve větších výrobnách přinese úsporu vlastní příprava sta-
bilizátorů. Pro dobrého technologa může být výhodou mít 
po ruce alespoň základní stabilizátor a emulgátor, pak 
může snadno upravit konzistenci.

Tento článek se zabývá pouze mraženými krémy na 
mléčném základě, a to tzv. tvrdými čili hlubokozmraženými 
průmyslově vyráběnými, ostatní probereme jindy.

Firma ANNITA a. s. (dříve BONITA) se zabývá vý-
vojem potravin a poradenstvím již od roku 1990. Na jejím 
kontě je již několik set úspěšných výrobků, které fi rma vy-
vinula. annita.as@volny.cz
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KlasA
letos hýčkala 
spotřebitele

Národní značka kvality KLASA v letošním roce při-
pravila pro spotřebitele celou škálu zajímavých akcí. 
Hlavní důraz kladla na kvalitu potravin a také na podporu 
nákupního chování spotřebitelů. Spokojení tak mohli být 
i všichni výrobci, jejichž výrobky nesou ocenění KLASA.

Kampaň na podporu národní značky kvality KLASA se 
v letošním roce zaměřila na kvalitu potravin. Ústředním 

motivem se stala dvojitá kontrola kvality. Tu zajišťuje Stát-
ní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinár-
ní správa. V kampani se proto objevuje dvojice kontrolorů 
a také razítko dvojité kontroly.

Národní značka kvality KLASA plní i své poslání vzdě-
lávat spotřebitele. Proto vznikl televizní seriál, jehož cílem je 
bořit zažité mýty o potravinách. Krátké minutové příběhy vy-
sílá Česká televize. Diváci se v nich například dozvědí, že špe-
nát není bohatý na železo, jak se traduje, ale je v něm naopak 
hodně vlákniny a betakarotenu. V dalším díle se mohou pře-
svědčit, že light výrobky jim nezaručí štíhlou linii, další díly 
poučí diváky o kvalitě medu, vysvětlí jim rozdíl mezi celozrn-
ným a vícezrnným pečivem, podpoří je v pití mléka a připo-
mene jim, jak důležité je dodržovat pitný režim. 

Aby se národní značka kvality KLASA dostala blíže k li-
dem, připravilo SZIF několik propagačních akcí po celé Čes-
ké republice. Spotřebitelé již dobře znají Road Show KLASA,
novodobé prodejní jarmarky, na kterých lze výrobky se znač-
kou KLASA ochutnat a za zvýhodněnou cenu i nakoupit, 
k tomu hraje pohodová muzika a program je přichystán i pro 
děti. Road Show se konaly letos v Liberci u příležitosti výsta-
vy Dům a zahrada, v srpnu na Zemi živitelce v Českých Bu-
dějovicích, v září v Lounech, na Zahradě Čech v Litoměřicích 
a poslední Road Show se uskutečnila v listopadu v Ostravě. 

Další akce, kde se značka KLASA představila spotře-
bitelům, byly Dny s Deníkem – první série se konala na jaře, 
druhá na podzim. KLASA oslovila obyvatele menších i vět-
ších měst po celé ČR díky zajímavým soutěžím. V improvizo-
vaném obchodě měly například hospodyňky ukázat, jak rych-
le a jak dobře jsou schopné nakoupit suroviny pro přípravu 
pokrmů dle receptů Magdaleny Dobromily Rettigové. Roz-
hodující byl nejen čas nákupu, ale především výběr surovin – 
kdo preferoval značku KLASA, ten získal více bodů. 

Soutěže provázely značku KLASA po celý rok. Před 
prázdninami se do soutěžního klání zapojili žáci z prvních 
stupňů základních škol. Z obalů od výrobků KLASA měli vy-
tvářet obrázky. Výhru – batohy s kompletní školní výbavou 
pro celou třídu – získali žáci v Praze, Ostravě a v Touškově. 

V létě byla vyhlášena prázdninová soutěž pro spotřebi-
tele, do které byly vloženy zajímavé výhry – žívá zvířata z bio-
farmy Kozodoj. Soutěžící měli za úkol posílat nám fotografi e 
objektů, krajinek či portrétů vytvořených z potravin. Fotogra-
fi e byly umístěny na webových stránkách www.eklasa.cz, kde 
veřejnost hlasovala o nejlepší díla. Začátkem října se pak ko-
nalo slavnostní předávání výher na biofarmě Kozodoj. Výher-
kyně na prvním místě získala živé vietnamské prasátko, vý-
hrou pro druhé místo byl černý králík a výherkyně z třetího 
místa si odvezla šedou husu.

Od září mají spotřebitelé možnost zúčastnit se velké 
spotřebitelské soutěže. Až do 15. prosince 2008 mohou po-
sílat obaly z výrobků se značkou KLASA. Za deset obalů do-
stanou termohrnek, za 20 obalů termosku a za 30 obalů ter-
mohrnek s autoadaptérem. To jsou garantované výhry, které 
získá každý soutěžící, který splní podmínky soutěže. Hlavní 
výhra je určena dvěma soutěžícím, kteří do soutěže pošlou 
nejvíce obalů od výrobků se značkou KLASA. Odměnou jim 
bude vybavení kuchyně náčiním Tescoma v hodnotě 60 tisíc 
Kč pro každého z nich. 

Spotřebitelé jsou tedy velmi motivováni k tomu, aby 
kupovali výrobky se značkou KLASA. Podobný záměr měly 
i propagační akce v hypermarketech. Vyškolení pracovníci 
nakupujícím vysvětlovali, v čem jsou výrobky oceněné znač-
kou KLASA lepší, a dokázali jim přesně ukázat, kde je v pro-
dejně najdou. Za nákup výrobků se značkou KLASA byli spo-
třebitelé odměněni dárkem.

Všechny tyto aktivity byly navrženy tak, aby spotřebite-
lé chtěli nakupovat výrobky se značkou KLASA a aby výrobci 
byli  odměněni za kvalitu, kterou spotřebitelům nabízí. Drži-
telé  ocenění KLASA mohou k rozšiřování svých obchodních 
kontaktů využívat výstavní a veletržní činnosti SZIF. V letoš-
ním roce se značka KLASA prezentovala na veletrzích Grüne 
Woche v Berlíně, Prodexpo v Moskvě, Salima v Brně, Země 
živitelka v Českých Budějovicích, Agrokomplex v Nitře,
Rigafood v Rize, SIAL v Paříži a Foodapest v Budapešti.

Na závěr roku se národní značka kvality KLASA za-
měří na vánoční prodej. Pro své držitele připravila možnost 
účastnit se několika vánočních trhů na exkluzivních místech 
v Praze a v Brně. KLASA bude na tradičních vánočních trzích 
v Praze na Václavském náměstí, na Náměstí Jiřího z Podě-
brad, u Anděla a v Brně na Náměstí Svobody. Prodejní stánek 
bude také u obchodního centra Palladium na Náměstí Re-
publiky v Praze. V rámci veletržních Vánoc bude KLASA na 
pražském Výstavišti v Holešovicích a na BVV v Brně.

Národní značka kvality KLASA je tu pro spotřebitele po 
celý rok. Jistě si na ni vzpomenou i při svých vánočních ná-
kupech. Na výrobky se značkou KLASA se totiž dá spoleh-
nout, a proto by neměly chybět při přípravě vánočního cukro-
ví nebo svátečního pohoštění.  �
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ALTIS Kolín: 
od cikorky 

k cukrovinkám

Na počátku stála známá Kolínská cikorka. Psal se rok 
1894. Později změnil potravinářský závod v Kolíně ně-

kolikrát majitele a zásadními inovacemi prošel i výrobní pro-
gram. Továrna patřila do Čokoládoven, pod Nestlé a vyráběly 
se zde sójové mouky i oblíbené Granko. Dnes patří závod již 
deset let společnosti ALTIS Kolín. Je největším zpracovate-
lem sójových bobů výhradně bez genetické modifi kace a na-
bízí širokou paletu polotovarů i hotových výrobků. ALTIS 
Kolín je předním českým výrobcem zdravých cukrovinek na 
bázi sóji LaSoya a největším výrobcem diabetických cukro-
vinek Dianella. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery této 
stoprocentně české fi rmy patří renomovaní výrobci potravin, 
například společnost Nestlé, pro kterou se v Kolíně vyrábí 
mimo jiné i slavné Sójové řezy a Nugeta.

Začalo to cikorkou

Historie společnosti se
začala psát roku 1894, kdy 
skupina podnikavých kolín-
ských občanů začala s výro-
bou oblíbené kávové náhraž-
ky, později známé po celém 

Rakousku-Uhersku jako Kolínská cikorka. V roce 1898 byl 
podnik převeden na akciovou společnost s podtitulem „ku-
pecký podnik akciový“ – hlavními akcionáři byli obchodníci 
starající se o prodej a propagaci výrobků. Podnik měl ve své 
době znamenitý úspěch a až do počátku první Českosloven-
ské republiky zaznamenával období rozkvětu. Výrobní pro-
gram zahrnoval jak výrobky z čekanky (cikorku), tak i obilné 
kávové náhražky, známé tehdy pod názvy Žitovka, Zlatá hos-
podyňka, Hanácký slad či Živa. V té době měl závod i vlastní 
tiskárnu obalů. 

Jistě stojí za zmínku, že v roce 1921 spadala pod mateř-
ský závod v Kolíně řada sušáren a pobočných provozů v Če-
chách, na Moravě i v zahraničí (mj. továrna na cukrovinky 
EGO v Prostějově a továrna na výrobu přírodního vína v Pís-
ku). Tehdejší lublaňská pobočka, dodnes fungující pod ná-
zvem Kolínska, je v současnosti jedním z nejvýznamnějších 
potravinářských výrobců ve Slovinsku. Zato pobočný závod 
v Haliči, v městě Sadowa Wisznia, byl v první světové válce 
zcela zničen.

Podobnému osudu jen těsně unikl i hlavní závod v Ko-
líně. Cílem spojeneckého náletu na samém konci 2. světové 
války se totiž stala blízká rafi nérie minerálních olejů a několik 
leteckých bomb zasáhlo i objekty Kolínské cikorky. Nicmé-
ně provoz byl brzy obnoven a původní výrobní program ká-
vových náhražek pokračoval až do počátku 60. let minulého 
století, kdy se závod stal součástí národního podniku České 
čokoládovny.

Éra Čokoládoven

Období Čokoládoven představovalo rozvoj a stabilitu zá-
vodu, který se pod názvem SOJA Kolín stal největším zpraco-
vatelem sójových bobů na plnotučné sójové mouky ve střední 
Evropě a byl kromě toho specializován na výrobu cukrovinkář-
ských polotovarů pro ostatní sesterské závody skupiny. Výrob-
ní program zahrnoval pražené jádroviny a kávu, marcipánové 
hmoty, polevy, náplně a samozřejmě sójové produkty jako su-
roviny pro další průmyslové zpracování. Vedle toho se v závodě 
vyráběly i hotové výrobky, s nimiž se dodnes setkáváme v ob-
chodech (sojové řezy, nugeta, kakaový nápoj Granko a další).

Po privatizaci celého podniku Čokoládovny v roce 1992 
se kolínský závod dostal pod ochranná křídla koncernu Ne-
stlé. Tato skutečnost znamenala implementaci hygienických 
a kontrolních systémů, běžných v závodech Nestlé po celém 
světě, a tím zlepšení celkové úrovně výroby na vyšší standard. 
Na druhé straně přinesla i variantu ukončení výroby a záni-
ku závodu vzhledem k probíhající restrukturalizaci podniku 
a koncentraci výroby do velkých výrobních jednotek. Tento 
osud postihl většinu z původních závodů Čokoládoven, např. 
v těsném sousedství kolínské továrny i závod Velim ve Velimi.

Pokračování pod taktovkou ALTIS Kolín 

Nejnovější kapitola historie závodu se začala psát kon-
cem roku 1998, kdy byl závod prodán společnosti ALTIS 

Ing. Petr Pelech, ředitel ALTIS Kolín s. r. o.

Jana Věříšová, vedoucí expedice
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Kolín s. r. o., která jej převzala i s částí výrobního programu 
a původních zaměstnanců. Ti, díky svým zkušenostem a kva-
lifi kaci, dodnes tvoří základ pracovního kolektivu. Firma si 
v uplynulých deseti letech samostatné existence vybudova-
la solidní postavení mezi českými potravinářskými výrob-
ci, přičemž se opírá zejména o těsnou spolupráci s prioritní-
mi zákazníky – nadnárodními společnostmi Nestlé a Kraft 
– Opavia. Zejména kooperace s Nestlé je hnacím motorem 
a zdrojem impulsů k neustálému zlepšování všech fází výrob-
ního procesu – od vývoje nových výrobků přes kontrolní me-
chanizmy, zásobování a vlastní výrobu až po fakturaci.

Aktuální výrobní program podniku je možné rozdělit na 
tři hlavní skupiny produktů: suroviny a polotovary pro další 
průmyslové zpracování, dále hotové výrobky uváděné na trh 
pod značkou zákazníka (tzv. privat label) a konečně vlastní 
výrobky značky DIANELLA, které významně obohacují trh 
diabetických potravin.

Ve skupině surovin jde zejména 
o vysoce kvalitní plnotučné sójové mou-
ky, vyráběné pod přísnou vnitřní i vnější 
kontrolou výhradně z geneticky nemodi-
fi kovaných sójových bobů. 

Typickým představitelem skupiny 
výrobků „privat label“ jsou sojové řezy 
ZORA, které se v závodě vyrábějí již přes 
50 let a jejichž úspěšnost je nepochybně 
podložena dlouholetou tradicí a zejména 
pečlivostí, kterou zaměstnanci závodu výrobě věnují. 

Samostatnou zmínku si zaslouží výrobky značky DIA-
NELLA®. Jedná se o výrobky vhodné i pro diabetiky, jejichž 
šíře a druhová rozmanitost nemá v Evropě srovnání. V sou-
časné době tato řada zahrnuje již více než 20 výrobků – od so-

jových tyčinek přes lískooříškový krém, komprimáty, dezerty, 
máčené tyčinky a extrudáty až po vynikající čokolády bez cuk-
ru, které byly loni vyhlášeny v nezávislém testu MF Dnes jako 
nejlepší na trhu. Pět vybraných výrobků této skupiny získalo 
letos značku KLASA.

ALTIS sází na vlastní vývoj a zaměstnance

Společnost ALTIS Kolín disponuje vlastním vývojem, 
který připravuje do výroby novinky podle přání zákazníků 
nebo na základě zadání vlastního marketingu. Výsledkem 
této činnosti je v posledním roce mimo jiné vítězství v tendru 
na dodavatele formovaných pochoutek ZORA pro společnost 
Nestlé či řada funkčních potravin pro tuzemské i zahraniční 
obchodní partnery. Vždyť například jednu z energetických ty-
činek, vyvinutých na míru, používá italský cyklistický repre-
zentační tým. V nabídce jsou i výrobky bez lepku pro celiaky, 
tyčinky s kreatinem, s guaranou, s vysokým obsahem protei-
nů, s L-karnitinem atd. Za koncept funkčních tyčinek pod 
souhrnným názvem La Soya byla společnost opakovaně oce-
něna v rámci veletrhu privátních značek PLMA v Amsteroda-
mu diplomem za přínos a obohacení evropského trhu.

Všechny tyto výsledky a jejich ocenění by nebyly mysli-
telné a realizovatelné bez obětavých a zkušených lidí. Jim pře-
devším patří poděkování za odváděnou práci. Nejedná se jen 
o technicko-hospodářské pracovníky na všech úrovních; dík 
a uznání právem patří i zaměstnancům dělnických kategorií 
ve výrobě, údržbě i skladech a pomocných provozech. 

Zásluhou jejich společného úsilí je ALTIS Kolín s. r. o. 
respektována a uznávána jako spolehlivý obchodní partner, 
dbalý všech svých závazků jak po stránce kvality produkce, 
tak z hlediska poskytovaného zákaznického servisu. 

 �Konečná fáze výroby nugety

Část formovací linky na čokoládové tabulky Kontrola balení čokoládových tabulek
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Firma
Jan Becher

– to není jen 
Becherovka

Společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s., je 
společností s českými kořeny, ale dnes již celosvětovou pů-

sobností. Byla založena v roce 1807 rodinou Becherů, tehdy 
jako rodinný podnik. V roce 1997 byla privatizována a pře-
šla do vlastnictví druhého největšího výrobce destilátů a vína 
na světě, skupiny Pernod Ricard. Je známá především díky 
svému proslulému likéru Becherovka, nicméně v Karlových 
Varech vyrábí ještě další 3 výrobky. A díky spojení s Pernod 
Ricard na našem trhu v současnosti distribuuje více než 40 
známých světových značek alkoholu. Patří mezi ně Ballanti-
ne´s, Jameson, Absolut, Havana Club, Beefeater, Chivas Re-
gal, Martell, Olmeca, Kahlúa, Malibu, Wyborowa, Jacob´s
Creek, Champagne Mumm, Perrier-Jouët a mnohé další. 

Vlajkovou lodí společnosti však i nadále zůstává likér 
Becherovka, který v loňském roce oslavil 200 let své existen-
ce. Roční produkce Becherovky se pohybuje okolo 7 milionů 
litrů. Zhruba 4 miliony se prodají v tuzemsku a zbytek se ex-
portuje do dalších více než 35 zemí světa.

Becherovka Original

Becherovka se proslavila 
jako 13. pramen našich největ-
ších lázní Karlových Varů. Je to 
100% přírodní, tradiční a vy-
soce kvalitní alkoholický ná-
poj bez jakýchkoli chemických 
konzervačních látek, umělých 
barviv a emulgátorů. Původ-
ně se Becherovka prodávala 
jako žaludeční kapky na zaží-
vání v malých skleněných lah-
vičkách. Vzhledem k jejich la-
hodné chuti ale řada pacientů 
porušovala předepsané dávko-
vání a postupně vytvářela tra-
dici Becherovky jako aperiti-
vu. Postup výroby a používané 
byliny a koření jsou již 201 let 
tajemstvím. Recepturu znají 
pouze dva zaměstnanci fi rmy. 
Jen oni mají přístup do míst-
nosti zvané „Drogikamr“, kde 
směs zhruba dvaceti bylin a ko-
ření na přípravu Becherovky 

míchají. Becherovku je možné pít ledově vychlazenou, jako 
aperitiv nebo digestiv, ale i ve více než dvaceti různých kok-
tejlech.
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míchají. Becherovku je možné 
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Becherovka Lemond

Becherovka Lemond je 
žhavou novinkou v portfoliu fi r-
my, byla představena letos v září. 
Jedná se o zbrusu nový likér, kte-
rý je jakousi mladší sestrou svě-
toznámého karlovarského likéru. 
Chuť Becherovky Lemond je za-
ložena na bázi Becherovky Ori-
ginal, avšak navíc je obohacena 
o jemnou ovocnou chuť s příjem-
ným dozníváním. Obsahuje nižší 
procento alkoholu (20 %), proto 
je plně v souladu s chutí žádanou 
mladší generací spotřebitelů, pro 
kterou je především určena.

Název nové Becherovky Le-
mond v sobě odráží nejen příchuť 
citrusových plodů, ale také světo-
vost, elegantnost a jakousi lehkost 
bytí asociující francouzské slovo 
le monde – svět. Na první pohled 
zaujme i velmi atraktivní podoba 
lahve. Její design pochází z autor-
ské dílny dnes již téměř dvorního 

designéra Karlovarské Becherovky, Angličana Martina Blun-
ta. Ten s vědomím historického odkazu, který Becherovka má, 
vytvořil z charakteristické oválné lahve moderní, atraktivní, 
nadčasový obal nového výrobku. Lahev Becherovky Lemond 
je výsledkem kombinace dvou speciálních moderních techno-
logií – tzv. coatingu, což je speciální povrchová úprava celé lah-
ve vytvářející zamražený efekt, a přímo na lahev stříkané etike-
ty. Tuto unikátní kombinaci úpravy lahve používá Becherovka 
jako jedna z mála společností na českém a slovenském trhu, 
a proto je tato lahev na baru nepřehlédnutelná.

Becherovka Lemond se doporučuje konzumovat čistá 
a vychlazená, chladit by se však měla jen max. do -9 °C. Při 
nižší teplotě díky menšímu obsahu alkoholu mrzne.

Cordial

Prémiový likér Cordial 
byl do široké maloobchod-
ní distribuční sítě uveden letos 
v březnu. Tento jemný likér je 
unikátní kombinací extraktu z li-
pového květu a bílého vína. Má 
medovou barvu a příjemné sladké
aroma. Historie likéru Cordial 
začala okolo roku 1910, kdy je 
o něm poprvé zmínka v archivu 
rodiny Becherů, tehdy pod ná-
zvem Cordial-Medoc. Vyráběn 
byl pravděpodobně v některé ze 
zahraničních fi liálek, ve kterých 
Becherovi na počátku minulé-
ho století produkovali 38 růz-
ných druhů alkoholických ná-
pojů. Obnovená produkce podle 
původního receptu, i když jen na 
lokální úrovni Karlových Varů, 
začala v roce 1970. Likér po ce-
lou dobu patřil k nejprodávaněj-
šímu sortimentu reprezentační 

prodejny Muzea Jan Becher. V současnosti se prodává v ele-
gantní hnědé lahvi typického tvaru fi rmy Jan Becher, v jeho 
případě se zlatohnědou etiketou, jež podtrhuje jeho prémio-
vý charakter. Cordial má 35 % alkoholu a je výborný na ledu, 
teplý i ve formě koktejlů. 

KV 14

Bylinný aperitiv KV 14 
byl na trh uveden v roce 1966. 
Záhy dostal přezdívku 14. kar-
lovarský pramen, po vzoru jeho 
starší a známější sestry Beche-
rovky. Velmi suchý karlovarský 
originální nápoj se vyznaču-
je tmavočervenou barvou, kte-
rou mu dává obsah červeného 
vína. Je určen příznivcům hoř-
kých alkoholů, vyhledávajícím 
lihoviny bez cukru. Obsah al-
koholu má 40 %. Podává se vy-
chlazený jako aperitiv, ale vhod-
ný je i jako digestiv. Velmi dobře 
chutná s pomerančovým džu-
sem, jenž vyváží jeho výraznou 
hořkost, a vytvoří tak osvěžující 
long-drink. 

Více se o fi rmě
Jan Becher

i jednotlivých značkách
dozvíte na

www.jan-becher.com 
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Hlasujte
o nejlepší

českou
sýrovou

etiketu
roku
2008

Tradiční anketa, kterou
od roku 1973 pořádá
Klub sběratelů kuriozit,
je připravena k hlasování. 
Už druhý rok je hlasování 
elektronické a vedle 
sběratelů se ho mají 
možnost zúčastnit 
i mlékárenští odborníci 
a další zájemci.

Zobrazení etiket 
zařazených do ankety 
a podmínky hlasování 
najdete na
www. sberatel-ksk.cz. 
Každý hlas přispěje k větší 
objektivitě ankety.

Výsledky budou 
vyhlášeny v odborném 
tisku a úspěšným 
společnostem budou 
předány diplomy.

Ladislav Likler,
předseda KSK

Spoleãnost PT servis se znaãkou VIVA

pfieje v‰em krásné Vánoce,

hodnû ‰tûstí a dobré nákupy

do roku 2009.

PPF 2009
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V průmyslu
je budoucnost

V listopadu 2007 se společnost Pěkný-Unimex spojila 
s fi rmou Prymat, která je jedním z předních hráčů na trhu s ko-
řením ve střední a východní Evropě. Díky tomuto spojení mají 
obě společnosti možnost lépe odpovědět na dynamický vývoj 
trhu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Spojení jejich výrobních 
kapacit, prodejních i marketingových znalostí povedou k sil-
nějšímu postavení obou společností. Nejen v boji s konkuren-
cí, ale i směrem k obchodním partnerům. Pěkný-Unimex a Pry-
mat tak budou schopni rozšířit své produktové portfolio a ještě 
lépe odpovídat na požadavky a potřeby svých zákazníků.

Strategii politiky společnosti Pěkný-Unimex mohu po-
psat velmi jednoduše: ještě více naslouchat potřebám našich 
zákazníků. Přání zákazníka proto tvoří základ pro vývoj nových 
produktů. K tomu napomáhá i úzký kontakt mezi vývojovým 
oddělením společnosti a jednotlivými dodavateli potravinář-
ských surovin. Výroba je tak velmi rychle informována o novin-
kách v použití a aplikaci surovin a přísad. Tento vztah s doda-
vateli umožňuje společnosti být stále v předstihu a nabídnout 
zákazníkům nové výrobky, které si žádají.

Byznys společnosti Pěkný-Unimex se opírá o špičkové 
technologické a vývojové oddělení, které spojuje zkušenos-
ti s neustálým zlepšováním a novými invencemi. Disponuje-
me vývojovou uzenářskou dílnou, která má možnost simulovat 
i v malých objemech prakticky všechny výrobní činnosti masné 
výroby a také zde ověřovat funkčnost jednotlivých surovin a vy-
víjených přípravků. Kromě vlastní vývojové činnosti společnost 
Pěkný-Unimex nabízí zákazníkům i spoluúčast na jednotlivých 
vývojových projektech. Zákazník může spolupracovat na fi na-
lizaci výrobku, přičemž společnost garantuje exkluzivitu vyví-

jeného produktu. Nejvyšší kvalita je u nás normou, bezpečnost 
a zdravotní nezávadnost výrobků je samozřejmostí. Garance 
bezpečnosti výrobního procesu je zajištěna několikanásobnou 
kontrolou sestávající z vstupní kontroly surovin, mezioperač-
ní kontroly polotovaru a výstupní kontroly fi nálního produktu. 
Dochází k neustálému zlepšování systému HACCP a zavádění 
nových technologií.

Společnost vyrábí v souladu s mezinárodními potravinář-
skými standardy a je držitelem certifi kátů v oblasti systému ří-
zení jakosti a oblasti ochrany životního prostředí. V neposled-
ní řadě jsme po úspěšném auditu získali nejvyšší mezinárodní 
potravinářskou certifi kaci IFS, která potvrzuje nejvyšší mož-
nou kvalitu surovin a zboží. Získání certifi kátů není jen dob-
rou známkou společnosti z hlediska obchodních partnerů, ale 
i z hlediska zákazníka, který si může být jist, že výrobky i vý-
robní proces, kterým prošly, si zachovají svou stabilní kvalitu 
a jsou zdravotně nezávadné.

V našem podnikání sledujeme trendy ve výživě i spotřebě 
potravin. V současnosti i v České republice zaznamenává po-
travinářství větší zájem spotřebitelů o zdravou výživu, zdravý 
životní styl a v neposlední řadě i BIO produkty a tzv. wellness 
program. Biopotraviny znamenají šetrnost k životnímu pro-
středí, i k lidskému organismu. Při jejich pěstování, produkci 
a výrobě se nepoužívají chemické látky, geneticky modifi kova-
né organismy, nadbytečné množství léků a hormonů. Společ-
nost Pěkný-Unimex měla vždy nejpřísnější kritéria pro kvalitu 
a ekologičnost svých výrobků, například jsme nikdy nepouží-
vali GMO a účastníme se evropského programu EMAS (sys-
tém environmentálního managementu). Nyní se chceme ješte 
více zaměřit na výše zmíněné trendy. V současnosti pracujeme 
na vývoji BIO řady a s našimi obchodními partnery chceme dis-
kutovat o dalších možnostech, které máme v této oblasti. 

Bc. Jitka Šedinová, Pěkný-Unimex s. r. o. 
�

Pěkný - Unimex:
Váš tradiční dodavatel koření a aditiv pro masný průmysl a další potravinářské obory

Firma Pěkný - Unimex děkuje všem svým obchodním partnerům za spolupráci v roce 2008 
a do roku 2009 přeje všem hodně pracovních a obchodních úspěchů.
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Tuky v praxi 
potravinářské 

výroby
Tuky a margaríny určené pro potravinářské výroby, jako 

jsou pekařství, cukrářství, lahůdkářství, cukrovinkářství 
a další, patří mezi komoditní tukové výrobky. Obě komodi-
ty se pak řadí mezi suroviny s nepřeberným množstvím va-
riant fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností. 
Jasně převládajícím celosvětovým trendem posledních let je 
tzv. „šití na míru“, tento trend se týká všech potravinářských 
surovin včetně rostlinných tuků. Firma KåKå CZ s. r. o. před-
ní dodavatel margarínů a ztužených tuků na českém trhu, 
z pohledu svého zájmu, který je výrazně soustředěn na vý-
robu pekařskou a cukrářskou, netvoří ani v tomto směru vý-
jimku. Intenzivně spolupracuje se svými zákazníky na řeše-
ní specifi ckých problémů u jejich technologických postupů. 
Jako příklad je možné uvést Favorit soft (rostlinná varianta 
vepřového sádla) nebo Favorit N se specifi ckými parametry 
pro kontinuální výroby náplní. 

Funkce tuků v pekařských a cukrářských výrobcích je 
velmi významná. Můžeme říci, že tuky jsou rozhodující su-
rovinou v kvalitě těchto fi nálních výrobků, tedy samozřejmě 
hned vedle mouky. 

Členění tuků a jejich šití na míru vychází ze standardní-
ho modelu fi nálních pečených výrobků, které se běžně rozdě-
luje na: pečivo s pevným povrchem „tvrdé“ (chléb, běžné pe-
čivo, trvanlivé pečivo a další), pečivo měkké (koláče, buchty, 
listové i plundrové pečivo a další), pečivo speciální (cukrář-
ské výrobky, smažené výrobky) a na speciální výrobu poloto-
varů (knedlíky, polevy, náplně).

Budeme-li aplikovat stejný model použitý u pečiva 
i u tuků, pak bude členění vypadat následovně:

Emulgované tuky obsahující vodu:
– stolní margaríny (do těst)
– jemné margaríny (zákusky, dorty)
– krémové margaríny (krémy)
– tažné margaríny (listová a plundrová těsta)

100% tuky:
– tuky na smažení 
– náplňové tuky
– šorteningy

Zvláštní zmínku si zaslouží kategorie šorteningy. Ty jsou 
velmi významnou skupinou potravinářských tuků, jejichž 
konzistence je podobná jako u pasty. Využívají se ve všech po-
travinářských výrobách a jsou ideální i pro pekařské výrobky. 

Mají vliv na chuť, vůni, nakypření, vláčnost a jemnost. Vel-
mi významnou funkcí šorteningů je vytvoření obalu gluténo-
vé bílkoviny, která je přirozenou součástí mouky, a tím brání 
tvrdnutí fi nálních výrobků. Šorteningy, které se použijí do ná-
plní, pomazánek či polev, pomáhají tvořit jemnou a nadýcha-
nou strukturu. Právě u těchto tuků je výrazná možnost nasta-
vit jejich vlastnosti přesně dle zamýšlené fi nální aplikace ve 
výrobě. Pro pekařskou praxi je velmi důležité udržet podob-
nou konzistenci v širokém rozpětí teplot. Zvláště tento para-
metr pak značně usnadňuje práci pekařským odborníkům.

Souhrnem nejdůležitějších funkcí tuků v pekařských vý-
robcích je tvorba struktury střídy pečiva (schopnost zadržet 
plyny a páru), dále při tvorbě těsta podporují dokonalé pro-
míchání všech ingrediencí, přísad či hmot a výrazně působí 
na schopnost přijímání vzduchu (nášleh, kypření). V nepo-
slední řadě nesmíme opomenout také to, že tuky propůjčují 
fi nálním výrobkům křehkost, jemnost a zvyšují požitek při 
konzumaci výrobku.

Tuky rovněž fungují v různých fázích technologických 
procesů jako tzv. mazadlo. Jsou tedy významnou lubrikační 
složkou, se kterou je při tvorbě receptur a technologických 
postupů počítáno. Použitý tuk rovněž ovlivňuje obtížnost 
manipulace při uvolňování fi nálního produktu z forem. Tuky
působí také jako médium pro přenos tepla například při
smažení koblih, pirožek a dalších fi nálních výrobků.

Kvalitu tuku určují především tyto fyzikální a chemické 
parametry: bod tání, SFC – plasticita v křivce při 20 °C, 30°C
a 35 °C, oxidační stabilita, struktura krystalů v tuku. Souhrn 
těchto parametrů dává jednoznačnou odpověď na fi nální kva-
litu potravinářských výrobků. Lehce ještě mohou hrát úlo-
hu použité emulgátory. Tyto parametry sleduje velmi detail-
ně každý výrobce tuků a margarínů a svým odběratelům je 
garantuje pomocí specifi kace výrobku. Krystalická struktura 
tuku je pak velmi důležitá zejména pro celkové vnímání la-
hodnosti a čerstvosti fi nálních výrobků. Ovlivňuje zejména 
kvalitativní znaky pečiva při chladnutí, kdy dochází k rekrys-
talizaci, pevnost střídy vzrůstá a vznikají budoucí předpokla-
dy pro vláčnost a vlhkost. Vhodně použitý tuk, margarín či 
šortening je schopný výrazně prodloužit životnost fi nálních 
výrobků.

Každý problém má své řešení a vždy je prostor pro zlep-
šení a zjednodušení výrobních postupů. Obchodní i techno-
logický tým fi rmy KåKå CZ je tu pro Vás, pro pekaře a cukrá-
ře, a jsme připraveni řešit jakýkoli Váš požadavek či přispět 
radou k plnohodnotnému využití tuků ve všech odvětvích po-
travinářských výrob.  Tým KåKå CZ

www.kaka-cz.cz �
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výroby. Na mezinárodním veletrhu SIAL 
byly spolu s ostatními výrobky pekařství 
představeny návštěvníkům a odborné ve-
řejnosti. Všechny výrobky velmi chutnaly. 
„Mlsné jazýčky se v hojném počtu vysky-
tují po celém světě,“ říká s úsměvem paní 
Kasalová. Spolu s manželem reprezentova-
la Českou republiku, značku kvality Klasa 
a lidové tradice Valašska, ve stánku SZIF 
Praha. „Každý mezinárodní veletrh je vel-
kou inspirací. Získáte přehled o výrobcích 
na světovém trhu, trendech v potravinář-
ském oboru a zjistíte konkrétní ohlas na 
Vaše výrobky. To jsou velmi cenné zkuše-
nosti,“ říká a ještě dodává: „My Češi musí-
me být náležitě hrdí na svou zemi a její tra-
dice. Rozhodně ve světě obstojíme, jsme 
originální a předčíme kvalitou svých vý-
robků mnohé jiné.“ 

Paní Jana Kasalová je zakladatelkou 
Sdružení výrobců Valašských frgálů, kte-
ré sdružuje 18 výrobců těchto tradičních 
koláčů v regionu Valašsko. Dva roky jako 
zástupce Sdružení připravovala podklady 
pro žádost o Chráněné zeměpisné ozna-
čení výrobku Valašský frgál. Tato žádost 
byla na konci října letošního roku předá-
na Úřadu průmyslové ochrany v Praze, 
který ji postoupí k posouzení Evropské 
komisi v Bruselu. Pokud se podaří Sdru-
žení výrobců tuto ochrannou známku zís-
kat, budou mít všichni zákazníci jistotu, že
kupují originální výrobek z regionu, kde 
má svůj původ. 

Majitelka jednoho malého pekařství – 
Ing. Jana Kasalová – se sídlem ve Vel-

kých Karlovicích si před osmi lety stano-
vila nelehký cíl. Vybudovat pekárnu, která 
se bude zabývat pouze pečivem, které má 
v regionu původ, vyrábělo se kdysi dáv-
no, a toto umění a vědomosti bude ucho-
vávat a předávat dalším generacím. Že se 
jí to docela daří, o tom svědčí řada oceně-
ní z různých soutěží a veletrhů v ČR včetně 
značky kvality Klasa, která pekařství získa-
lo. A také se v letošním roce stala Podnika-
telkou roku ve Zlínském kraji. Zdejší Svaz 
podnikatelů ocenil její záslužnou práci nej-
vyšším uznáním. 

Hlavním výrobkem pekařství jsou va-
lašské frgály – koláče vysoce kvalitní, kte-
ré mají ve zdejším regionu nejdelší tradici 

Poděkování
obchodním partnerům:

„Chtěla bych poděkovat jménem svým
i celého kolektivu spolupracovníků

všem našim zákazníkům, odběratelům,
dodavatelům a obchodním partnerům

za příjemnou spolupráci
v končícím roce 2008.

Rok 2009
Vám všem přeji velmi úspěšný,

prožitý ve zdraví a štěstí.“
S úctou Ing. Jana Kasalová

 majitelka Pekařství
VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. 

 756 06 Velké Karlovice 73

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. 
z Velkých Karlovic představilo
své výrobky na veletrhu SIAL v Paříži

Valašsko, region bohatý lidovými tradicemi, bude ve světě o něco známější. 

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Děkujeme všem našim obchodním partnerům
za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2009
přejeme mnoho zdraví, pohody a obchodních úspěchů!

 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
E-mail: infak@infak.cz,  www.infak.cz

 Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Šunka pro děti

•původní a originální

•minimální obsah přídatných
   látek „E“

•neobsahuje alergeny

•obsahuje mořskou sůl

nyní v novém balení se stále stejnou vynikající chutí

VAŠE   OBLÍBENÁ

www.sunka.cz
zelená linka:

800 100 172

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

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

Šunka pro děti se vyrábí z vrchních a spod-
ních šálů vepřové kýty s použitím mořské soli. 
Vyšší vlhkost, rosení a světlá barva šunky 
jsou způsobeny nízkým obsahem přídatných 
látek „E“. Jako nezbytný antioxidant je použi-
ta kyselina askorbová (vitamin C).

Používáním zcela nové receptury a techno-
logie je vyloučena přítomnost alergenů ve 
výrobku. Při výrobě dětské šunky se dodržují 
ta nejpřísnější bezpečnostní a hygienická pra-
vidla (integrovaný systém bezpečnosti potra-
vin). Dětská šunka je určena dětem starším 3 
let. Nejvyšší obsah tuku max. 5 %.

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

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

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

Termizovaná smetanová 
pomazánka s jogurtem
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www.top-gastro.cz

NOVINKA 
NÁPOJOVÝ PAVILON

5. - 8. 2. 2009
Výstaviště Incheba Expo Praha - Holešovice

TOP GASTRO
GASTRONOMICKÝ VELETRH

Společně s veletrhy HOLIDAY WORLD a GOLF WORLD PRAGUE

VELETRH TOP 
GASTRO 2009

– PŘÍPRAVY 
V PLNÉM PROUDU

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKU VELETRHU
– SPECIÁLNÍ NÁPOJOVÝ PAVILON !!!

Veletrh TOP GASTRO 2009 je již 3. úspěšným ročníkem 
gastronomického veletrhu, zahrnujícího široké oboro-

vé členění od technologie výroby potravin, obalové techni-
ky, zařízení pro hotely a restaurace až po samotnou výrobu 
a distribuci potravin, alko a nealko nápojů. Oba dva předcho-
zí ročníky veletrhu vzbudily velký zájem a především potřebu 
o vytvoření komplexního gastronomického veletrhu v metro-
poli České republiky. Naší snahou je do budoucna stále roz-
šiřovat velký potenciál veletrhu TOP GASTRO, a to nejen 
vzhledem k oborovému propojení s veletrhem Holiday World 
a snaze podpořit tak trend touhy po poznávání gastronomic-

kých zvyklostí v úzkém propojení s cestovním ruchem, ale 
rovněž i vytvořit pevnou tradici samotné gastronomické pře-
hlídky v hlavním městě Praze.

Letošního 2. ročníku veletrhu se na ploše přes 1 600 m2 
zúčastnilo více než 150 fi rem tuzemských včetně zahra-
ničního zastoupení a vzhledem k silné mediální podpoře, jak 
odborných celorepublikových tiskovin, tak rovněž rádiových 
spotů a přítomnosti zástupců televizních stanic, zhlédlo celý 
komplex veletrhů přes 30 000 návštěvníků. 

Veletrh TOP GASTRO 2009 je přizpůsoben svým cha-
rakterem a bohatým doprovodným programem jak odbor-
ným návštěvníkům, tak rovněž i široké veřejnosti. Velice rádi 
bychom Vás tedy pozvali k účasti a prezentaci na veletrhu 
TOP GASTRO 2009 s příslibem, že se pro Vás stane ideálním 
obchodním a zároveň odpočinkovým místem, kam se budete 
rádi v následujících letech vracet.

Tým veletrhu TOP GASTRO 2009

�
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VOMA, s. r. o., 
Uherský Brod,

na veletrhu SIAL 
2008 v Paříži

Firma VOMA, s. r. o., Uherský Brod, je již více než patnáct 
let uznávaným hráčem v oblasti masa a uzenin na českém 
trhu. Letos v říjnu vystavovala své výrobky na mezinárod-
ním potravinářském veletrhu SIAL – Salon International 
de l´Alimentation – v Paříži. Na to, jak se relativně malá 
česká fi rma ocitla mezi významnými světovými potravi-
nářskými fi rmami, jsme se zeptali vlastníka a ředitele fi r-
my Miroslava Mahdalíka, od něhož víme následující velmi 
zajímavé informace.

Historie firmy

Začátek společnosti VOMA, s. r. o., se datuje k roku 1992, 
kdy vlastníci koupili zastaralý objekt v Moravské ulici 

v Uherském Brodě, který bylo třeba od základů přebudovat. 
V té době se zabývali více velko a maloobchodem než vlast-
ní výrobou. Postupně doplňovali provoz novými technologi-
emi, modernizovali prodejnu a vytvářeli si obchodní sítě jak 
dodavatelů surovin, tak odběratelů výrobků. Významným 
rozhodnutím bylo, že si od samého začátku vytkli za cíl vy-
sokou kvalitu výrobků. S tím samozřejmě souvisí cena, ale 
dnes je zřejmé, že obchodní politika společnosti VOMA byla 
od samého počátku správná. Druhým velmi sledovaným
aspektem byla a je hygiena na všech stupních procesu. A pak 
moderní technologie, jejíž nákup byl sice velmi nákladný, ale 
nezbytný. Zrovna tak bylo nutné zajistit profesionály – mistry 
ve svém oboru na příslušná pracovní místa. I to se povedlo. 
Od roku 2000 byla fi rma s cca 20 zaměstnanci stabilizována, 
ale stávající provoz neumožňoval žádnou expanzi. Po dlou-
hé a nelehké úvaze se proto pustili vlastníci společnosti do 
stavby nového moderního závodu na výrobu uzenin Na Mo-
čidlech v Uherském Brodě, který zahájil výrobu na podzim
roku 2004. Tím se uzavřel technologický cyklus. Starý zá-
vod dodává surovinu pro nový závod a dvě vlastní prodejny 
a nový je špičkově vybaven na výrobu vysoce opracovaných 
masných výrobků. Nyní po čtyřech letech provozu nového 
závodu hodnotí vlastníci své někdejší rozhodnutí o rozšíření 
výroby jako velmi správné. Nynější výrobní kapacita dosahu-
je 5 tun uzenářských výrobků za den, a ta se hravě prodá. Do-
konce se ukazuje, že bude nutné tuto kapacitu dále rozšířit. 
Z mini fi rmy v prvních letech své existence je tedy dnes stabi-
lizovaný střední podnik s cca 50 zaměstnanci.

Prezentace nejen na SIALu

I když je VOMA spíše podnik s regionálním rádiem, 
a proto se zúčastňuje převážně krajových výstav ve Zlíně, 
Kroměříži a Uherském Hradišti, akceptuje též pozvání na 
SALIMU Brno a Zemi živitelku České Budějovice. Účast na 
těchto akcích je pro VOMU jednoznačně přínosná. Kde jin-
de je možné porovnat vlastní výrobky, technologie a obchod-
ní invenci? 

Ocenění pro firmu

Společnost VOMA, s. r. o., Uherský Brod, se má čím 
pochlubit. Pět výrobků získalo ocenění Perla Zlínska a jeden 
výrobek byl oceněn Zlatým klasem na Zemi živitelce v Čes-
kých Budějovicích. Dalších třináct výrobků je nositelem ceny 
KLASA Ministerstva zemědělství. Město Uherský Brod vy-
hlásilo VOMU titulem „Firma roku 2006“ a její prodejna zís-
kala v roce 2008 cenu za Nejlepší potravinářský obchod. A to 
jsou opravdu pozoruhodné úspěchy fi rmy, ale především vý-
sledky patnáctileté poctivé usilovné práce vedení podniku 
a jeho zaměstnanců.

SIAL je něco jiného

Majitel společnosti Miroslav Mahdalík k tomu sdělu-
je: „Pro fi rmu velikosti VOMY je ten rozdíl nesmírný. I když 
např. SALIMA je veletrh vysoké profesionální úrovně, je to do-
mácí akce a s tím se k tomu také tak přistupuje. Nutno zmínit, 
že nebýt těch ocenění našich výrobků, hlavně KLASY a s tím 
spojené podpory ze strany Státního zemědělského intervenční-
ho fondu, tak by naše účast na SIALu byla mnohem složitěj-
ší, ne-li nemožná. To i potvrzuje, že z České republiky se kromě 
VOMY SIALu zúčastnila jen fi rma ZŘUD Písek. Tak význam-
ný celosvětový veletrh nabídl přehled obrovské škály výrobků, 
ale i technologií, ingrediencí, obchodních praktik, včetně pro-
pagace a navázání partnerských kontaktů pro eventuální bu-
doucí spolupráci. Obrovským přínosem pro VOMU je uvedení 
VOMY, včetně charakteristiky fi rmy, v Katalogu fi rem SIAL 
2008.“ Co k tomu dodat? Snad jen to, že i střední fi rma má 
šanci na velkém trhu Evropy. Ale musí pro to hodně udělat. 
A pracovitost a píle a obchodní houževnatost, to ke společ-
nosti VOMA prostě patří! 

Miroslav Mahdalík
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Cesta k úspěchu

Heslem fi rmy je „Kvalitní výrobky za rozumné ceny“. 
Proto se produkty VOMA vyrábějí z vysoce kvalitní surovi-
ny, používá se minimálně chemických doplňků, úzkostlivě 
se dbá na hygienu celého výrobního a prodejního procesu.
Důkazem jsou opakované certifikáty ISO 9001 a HACCP. 
VOMA využívá též staré ověřené krajové receptury zděděné 
po otci dnešního majitele fi rmy, panu Bohumilu Mahdalíko-
vi, který vlastnil do roku 1948 řeznictví a uzenářství v Bystřici 
pod Lopeníkem. Tomu jsou pak podřízeny druhy masa a ko-
ření, které se používaly při domácích zabíjačkách. Prakticky 
to znamená používání přírodního koření, jako je česnek, ma-
joránka a další. Tyto výrobní procesy se odrážejí i v názvech 
výrobků VOMA. Jen namátkou je možno zmínit Bílokarpat-
ský salám, Mahdalíkovy párečky, Bystřickou klobásu, Brod-
skou sekanou, šunku VOMA a Lopenickou slaninu, o které 
se dá říct, že je vlajkovou lodí fi rmy. Další informace o fi rmě 
a výrobcích lze najít na

www.vomaub.cz

Závěr

Navštívili jsme závody a prodejny fi rmy VOMA a může-
me potvrdit, že jde skutečně o moderní potravinářský český 
střední podnik, jehož úroveň je po všech stránkách srovnatel-
ná s moderními světovými podniky. 

 Redakce

�
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Společnost Agroetanol TTD, a. s.,
první český výrobce bioethanolu,

ofi ciálně uvádí na český trh nový druh pohonné hmoty – palivo E85.

Palivo E85 představuje: 
� ekologicky šetrné palivo – obnovitelný zdroj energie 
� složení: 85 % bioethanolu a 15 % benzinu 
� o 70 % méně škodlivých emisí CO2

� až o 10 % vyšší výkon motoru
� palivo je atestováno a splňuje požadavky ČSN 656512

V případě zájmu kontaktujte:
Jaroslav Drštka

obchodní manažer
Tel.: 724 872 048

Email: j.drstka@ttdcukrovary.cz
Fax: 326 900 103

Agroetanol TTD, a. s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice

Cukrovary a lihovary TTD,  a. s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, tel.: 326/900204, fax: 326/900103
E-mail: v.horakova@ttdcukrovary.cz   www.ttdcukrovary.cz 

Cukrovary a lihovary TTD, a. s.

Cukrovary a lihovary TTD,  a. s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, tel.: 326/900204, fax: 326/90
E-mail: v.horakova@ttdcukrovary.cz   www.ttdcukrovary.cz 

E85
– palivo nové generace
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E85 – palivo nové 
generace vstupuje 

na český trh
Jak všichni víme, ropná ložiska nejsou nevyčerpa-

telná. Podle mnohých studií za sebou dokonce již máme 
tzv. ropný zlom, což znamená, že lidstvo vyčerpalo více 
než polovinu všech dostupných ropných surovin na svě-
tě. Spotřeba nafty, benzinu i dalších produktů vyráběných 
z ropy neustále roste. Nevyhnutelně se tak blíží doba, kdy 
lidstvo bude stát před otázkou, jak současná fosilní paliva 
nahradit. 

Jednu z alternativ nabízí paliva z obnovitelných přírodních 
zdrojů – biopaliva. Například biolíh, který lze přimíchávat 

do benzinů a nahrazovat tak určité procento fosilní složky, lze 
získat z cukrové řepy nebo obilí. V České republice už se tak 
děje – zákonem je stanovena povinnost přimíchávat do po-
honných hmot 2 % biosložky. Od roku 2010 to bude dokonce 
5,75 %. To ale nic není proti novince, kterou od prosince na 
český trh uvádí společnost Agroetanol TTD, a. s. Jde o pali-
vo E85. 

Jak sám název napovídá, palivo E85 je směs, která se 
skládá z 85 % etanolu a z 15 % naturalu 95. Tento poměr lze 
dle různých sezonních poměrů měnit, ale minimální podíl 
etanolu musí být vždy alespoň 70 %. Proti klasickému benzi-
nu má jízda na palivo E85 několik výhod – například nárůst 
výkonu motoru nebo výrazné snížení emisí výfukových plynů. 
Nejdůležitější ale je, že většina směsi pochází z obnovitelných 
zdrojů, tudíž výrazně snižuje naši závislost na ropě. 

Výhodou paliva také je, že proto, aby na něj mohl osobní 
automobil jezdit, postačí jen drobná a nepříliš nákladná úpra-
va. Na trhu jsou také k dostání automobily, které již umí na 
tuto směs paliva jezdit (tzv. Felixbel Fuel Vehicle – FFV). Je-
jich výhodou je, že řidič může kdykoliv natankovat buď E85, 
bezolovnatý benzin, nebo směs etanolu a benzinu. S FFV lze 
zkrátka všechna tato paliva libovolně míchat. Řidič nemu-
sí nikde nic ovládat nebo přepínat, řídící jednotka si sama 
upraví okamžik zážehu a množství paliva, které je třeba pro 
bezproblémový chod motoru. FFV vyrábí všechny velké au-
tomobilky, včetně mladoboleslavské Škody Auto. Ta své octa-
vie, schopné jezdit na biolíh, exportuje například na švédský 
trh. Právě Švédi jsou evropskou jedničkou ve využívání paliva 
E85. Ve Švédsku jezdí více než 16 tisíc automobilů FFV, kte-
ré mohou tankovat „éosmdesátpětku“ u téměř tří set čerpa-
cích stanic. 

Naproti tomu v České republice je tato technologie tepr-
ve na začátku. Její výraznější rozšíření zatím naráží na začaro-
vaný kruh, kdy se čerpací stanice brání prodeji paliva E85 do 
doby, než bude na českém trhu dostatek vozů schopných na 
toto palivo jezdit. Prodejci automobilů naopak čekají na roz-
vinutí sítě čerpacích míst, aby začali automobily FFV v Česku 
prodávat. 

I u nás se ale blýská na lepší časy. Vláda České republi-
ky schválila ve svém usnesení Víceletý program na podporu 
biopaliv v dopravě, který de facto otevírá cestu palivu E85 na 
český trh. Jako první výrobce v České republice ho v prosinci 
uvede na trh dobrovický Agroetanol TTD, a. s., který provo-
zuje největší průmyslový lihovar u nás. 

Ekologicky šetrné palivo E85 je palivem nové genera-
ce, které nabízí částečnou alternativu k fosilním zdrojům již 
dnes.  �
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A máte napečeno…

WWW.PENAM.CZ

Bez křehkého, voňavého pečiva a lahodné vánočky by žádné Vánoce nebyly ty pravé. 
Penam peče pro Vás a Vaše zákazníky chutné a kvalitní vánoční pečivo z vybraných surovin.

Přejeme Vám šťastné a radostné Vánoce!

To dobré poznám
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Ochutnejte
novinku

– Sedlčanský 
Romadůžek!

Sedlčanský Romadůžek je 
tradiční zrající sýr s jemnou texturou, 

výjimečnou chutí a vůní. Unikátní 
věnečkový tvar zaručuje jeho důkladné 

zrání. Na zadní straně sýra naleznete 
unikátní ukazatel jeho zralosti – barva 

sýra Vám prozradí, v jakém stádiu 
zralosti se Vámi zakoupený sýr

právě nachází.

POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a. s.

 Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
 tel.: 318 841 411, fax: 318 821 478, 
 email: info@povltavskemlekarny.cz

 www.sedlcansky.cz �



50
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
0

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

pf 2oo9

AGRAL
Vydavatel:

AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
www.agral.cz

Potravinářský
zpravodaj

List Potravinářské komory České republiky, pravidelný měsíčník 
List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů 
v potravinářském průmyslu, obchodu s potravinář-
skými výrobky, potravinářskými surovinami,
potravinářskou technikou a technologiemi, obalový-
mi a dalšími materiálovými vstupy do výroby potra-
vin 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 život-

ního 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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www.emco.cz

Ovesná kaše Emco
EXPRESVÁS NASTARTUJE

Zdravá chutná snídaně
DOTŘÍ MINUT

Dodá energii na
CELÉ DOPOLEDNE

Zdravá
a přitom rychlá 

snídaně
Společnost Emco je v dnešní době největším zpracovate-
lem ovsa ve střední Evropě. Dne 1. června 2008 převza-
la do svého vlastnictví ovesný mlýn ve Vřescích u Tábora, 
který je jedním ze dvou mlýnů na oves svého druhu v Čes-
ké republice. Emco tak získalo možnost přímo kontrolo-
vat kvalitu základních vstupních surovin. 

Zdravým a chutným pokrmem, který obsahuje více než
50 % ovesných vloček, je Emco Expres ovesná kaše. Tyto 

kaše jsou snadné a rychlé na přípravu, po ránu zahřejí, doda-
jí organismu dostatek vlákniny a zasytí. Obsahují řadu mine-
rálních látek jako např. hořčík a železo, které dodají sílu k do-
sažení cílů dne a odolnost vůči stresu. Ovesné kaše jsou často 
velmi oblíbené u aktivních lidí a řady špičkových sportovců.

Příprava kaše je velice jednoduchá, je ideální na snída-
ni, lehčí oběd či večeři. Oblíbené jsou rovněž na hory a výlety,
neboť nezaberou mnoho místa a jsou rychle připravené. Vy-
brat si lze z několika příchutí: banán a čokoláda, jahoda, me-
ruňka a jablko se skořicí. Pro ty, kteří si rádi obohatí kaši 
o vlastní ovoce nebo oříšky, má společnost Emco také varian-
tu neochucené přírodní kaše natural.

Produkty lze zakoupit v 4 x 65 g balení za MOC 37,90 Kč 
nebo v 8 x 65 g balení za MOC 64,90 Kč

�

Společnost Emco uvedla tento rok na trh nově také rodinné
balení Expres kaší po osmi porcích.
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Bernard Schaut,
nákupčí

čerstvých ryb,
MAKRO

Cash & Carry ČR

1)  Jaké druhy ryb lze považovat v současnosti za tren-
dové? Zaměřuje se Makro svým sortimentem na 
určitý typ restaurací? 
Velkoobchodní společnost Makro se zaměřuje přede-

vším na profesionální zákazníky z oblasti Horeca a svým zá-
kazníkům nabízí jednu z nejširších nabídek ryb a mořských 
živočichů v České republice – přibližně 100 druhů. Za tren-
dové lze považovat tyto druhy: losos, tuňák fi let, pangas fi let, 
mořský vlk, pražma královská, humr, mušle a krevety. V na-
bídce jsou ryby a mořští živočichové od 65 Kč/1 kg (sleď) až 
po 2900 Kč /1 kg (langusta), průměrná cena čerstvých ryb 
je 155 Kč /1 kg. Makro tak nabízí vhodné ryby pro každý typ 
gastronomie. Naše prodeje ryb neustále stoupají, zvyšuje se 
také kvalita ryb a jejich obliba u našich zákazníků i cílových 
spotřebitelů. Prodeje čerstvých ryb a rybích produktů vzrostly 
za poslední rok o více než 75 procent, z toho 60 procent v seg-
mentu Horeca. 
2)  Jaké rozdíly vykazují ryby chlazené oproti rybám 

mraženým? 
Čerstvé ryby mají daleko lepší texturu, jsou pružnější, 

šťavnatější, jejich chuť je výraznější a dalo by se říci auten-
tická. Co je ale také velmi důležité, u čerstvé ryby kvalitu po-
znáte ihned – čerstvá ryba nebyla upravena, zpracována, lze 
snadno poznat, zda je čerstvá a nepoškozená, což u mraže-
ných produktů není vždy tak lehce rozpoznatelné. Cena chla-
zených ryb je však o trochu vyšší a chlazená ryba je také ná-
ročnější na přepravu a skladování i ze strany zákazníka. Tyto 
problémy se snažíme zákazníkovi ulehčit tím, že nabízíme 
všechny čerstvé ryby balené do hermeticky uzavřených, zata-
vených obalů z alu-folie. Další možností jsou produkty balené 
v ochranné atmosféře, jako například krevety, mušle, ústřice. 

3)   Chystáte v kategorii ryb a rybích produktů nějaké 
novinky v nabídce?
Připravujeme rozšířenou nabídku pro střední a vyšší

gastronomii, tito zákazníci často potřebují specifi cké pro-
dukty a speciální velikosti ryb. Zákazníci také v poslední době 
výrazně upřednostňují ryby nafi letované, a i z toho důvodu 
jsme rozšířili nabídku takto upravených ryb: fi lety z mořské-
ho vlka a pražmy královské. Dále připravujeme fi lety z moř-
ského pstruha, mořské řasy mix 200 g, bacalao 500 g a další.

4)  Jakým způsobem lze zajistit kvalitu ryb a rybích 
produktů?
Pro zajištění maximální kvality Makro využívá speciál-

ních služeb, které nabízí rybí platforma v Praze-Čakovicích. 
Kvalita ryb je zde prověřována velmi důkladně vyškolenými 
odborníky z akreditované společnosti Bureau Veritas. Kon-
trola je zaměřena na kvalitu a čerstvost, dále i neporušenost 
obalu, množství ledu či teplotu ryb atp. Díky využití platfor-
my se čas dodání zkrátí až o dva dny – k zákazníkovi se tedy 
zboží dostane podstatně dříve, čímž je zaručena jeho maxi-
mální čerstvost. Nákupčí ryb má navíc kancelář přímo v bu-
dově rybí platformy, a může tak fl exibilně reagovat na poža-
davky pracovníků kvality nebo zákazníků. Úspěšnost tohoto 
systému ilustruje mimo jiné nárůst měsíčních prodejů ryb: 
v ČR o 20 tun a na Slovensku o 5 tun v porovnání s předcho-
zím rokem.
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Kvalita čerstvých ryb je velmi snadno negativně ovliv-
nitelná délkou skladování, při nezbytném dodržování chladí-
cího řetězce. Základním a striktně dodržovaným pravidlem 
Makra je nemít čerstvé ryby na pultě déle než dva dny – to je 
základní pilíř našeho úspěchu. Neméně podstatné je ovšem 
i to, jak se s čerstvou rybou zachází po jejím zakoupení v Mak-
ru. K zabalení čerstvých ryb používáme u zákazníků velmi ob-
líbenou speciální nepropustnou hliníkovou balicí fólii, která 
zabraňuje úniku vlhkosti a pachů a je vhodná i na uskladnění. 
V sortimentu nabízíme také přepravní termoizolační polysty-
renové krabice bez otvorů. 

5)  Za jak dlouho po výlovu se tedy ryby dostanou na 
pult Makra?
Máme komplexní logistické řešení prakticky pro každý 

produkt, například humři jsou k nám dopraveni přímo z Bos-
tonu za osmnáct hodin, tuňák ze Srí Lanky letí do Frankfurtu, 
dále pak po silnici a k nám se dostane do třiceti hodin, lososí 
fi lety z norských farem dorazí do čtyřiceti hodin. Vždy je nut-
né perfektně dodržet chladící řetězec, proto jej monitorujeme 
po celou dobu přepravy a skladování. Ryby jsou přepravová-
ny na ledu ve speciálních izotermických kontejnerech speci-
álně upravenými vozidly.

6)  Objevují se požadavky na zajištění speciálních do-
dávek, případně nějaké nové trendy? 
V nabídce Makro je přes 100 druhů ryb a mořských plo-

dů, standardně je v každodenní nabídce na velkoobchodních 
centrech přes 50 druhů. Další si zákazníci mohou objednat, 
například celého tuňáka či mečouna určité hmotnosti, celého 
halibuta, papouščí rybu nebo další méně obvyklé druhy. 

Makro neustále rozšiřuje i nabídku bioproduktů, v ob-
lasti ryb si zákazníci mohou v současné době koupit bio lo-
sosa ze Skotska, v nejbližší době bude možno zakoupit i bio 
pstruha ze Španělska, pražmu či mořského vlka z Řecka.

�

Templářské sklepy Čejkovice | 696 15 Čejkovice
tel.: 518 309 011 | fax: 518 309 010
e-mail.: info@templarske-sklepy.cz

www.templarske-sklepy.cz

Víno plné
emocí a hrdosti.

P ejeme všem 
obchodním partner m 

vyda ený ro ník
 2009
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Všem našim

odběratelům a příznivcům

přejeme hezké vánoční svátky

a šťastný vstup

do nového roku 2009.

1. MEZINÁRODNÍ VELETRH POTRAVINÁŘSKÝCH,
OBALOVÝCH A TISKAŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÝ PARTNER

ABF, a.s., Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
tel.: 222 891 137, fax: 225 291 199, e-mail: for3p@abf.cz, 
www.for3p.cz, www.abf.cz

15. – 17. 4. 2009
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
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KROMĚŘÍŽSKÉ 
MLÉKAŘSKÉ DNY 

2008 
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Ve dnech 8.−9. října přilákalo hanácké město Kromě-
říž opět pozornost mlékařů, kteří sem přijeli na třetí roč-
ník odborné konference nazvané „Kroměřížské mlékař-
ské dny“. Konferenci pořádají společně místní mlékárna 
Kromilk, Českomoravský svaz mlékárenský a zdejší Vyšší 
odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola 
mlékárenská. Konference navázala na předchozí úspěšné 
odborné akce mlékařů v tomto městě. V letošním roce se 
při této příležitosti sešlo na 125 účastníků nejenom z Čech 
a Slovenska, ale bylo zde i několik přednášejících a účast-
níků z Dánska, Belgie a Německa.

V nabitém dvoudenním programu odeznělo 22 odborných 
přednášek reagujících na aktuální potřeby mlékařů a při-

nášejících řadu nových a užitečných informací pro podnikání 
v mlékařském oboru. U prezentačních stánků sponzorujících 
společností se mohli účastníci seznámit jednak s novinkami 
v technice a technologiích, laboratorní kontrole a nabídce no-
vých mikrobiologických řešení, ale seznámit se i s řadou mo-
derních systémů auditů zajišťujících vyšší potravinovou bez-
pečnost. V konferenčních prostorách byla nainstalována také 
ukázka části výstavy ze světové sbírky sýrových etiket „Lak-
tos Collection“, tematicky nazvaná „Chovatelství, pastevec-
tví a mlékaření na sýrových etiketách“, kterou si účastníci 
mohli prohlížet o přestávkách a přitom se zamýšlet nad tím, 
jak fungoval marketing výrobců sýrů a jejich komunikace se 

spotřebiteli v minulosti. Žádná konference se samozřejmě 
neobejde bez kuloárních diskuzí jejich účastníků, na kterých 
se nejenom probírají odborná témata, ale kde se především 
navazují nové obchodní vazby a často vznikají i nová přátel-
ství. A právě tyto diskuze vyvrcholily na společenském večeru 
ve slavnostním prostředí Salla Terena Arcibiskupského zám-
ku Kroměříž.

O čem všem se na konferenci letos hovořilo

První přednáškový blok se věnoval hodnocení současné-
ho stavu v mlékárenství. Ing. Jiří Kopáček, CSc., z ČMSM 
vysvětlil nejprve příčiny změn probíhajících na světovém trhu 
s mlékem od roku 2007 a zdůvodnil cenový vývoj, ke které-
mu dochází v letošním roce. Uvedl, že mléko do budoucna 
zůstane velmi citlivou a svým způsobem určitě i strategic-
kou surovinou. Zvýšení mléčné produkce je možné předpo-
kládat zejména v Asii, což souvisí s postupnou westernizací 
životního stylu asijské společnosti doprovázené růstem spo-
třeby. V Americe a v oblasti Oceánie se v budoucnu opět oče-
kává oživení výroby mléka. V Evropské unii se však naopak 
nepředpokládá v objemu mléčné produkce významný zvrat. 
Evropská unie je nyní připravena přehodnotit svoji zeměděl-
skou reformu, která měla své opodstatnění v době vzniku, 
současný vývoj však ukázal, jak se moc nevyplácí zasahovat 
do přirozeně fungujícího trhu a do citlivě vyváženého poměru 
mezi nabídkou a poptávkou. Na jakékoliv ovlivňování a říze-
nou regulaci v konečném efektu doplácí totiž spotřebitelé.

„Přes všechny složitosti, které mléko v posledních letech 
provázejí, má tato komodita „zelenou“ nejenom pro letošní 
rok, ale určitě i do budoucna. Jeho výroba i nadále mírně po-
roste, zvyšovat se bude nejenom celková spotřeba vyjádřená 
hodnotou mléčného ekvivalentu, ale především pak spotřeba 
mléčných vysokohodnotných produktů. Mléko ale bude mu-
set v budoucnu čelit ještě silnějšímu konkurenčnímu prostředí, 
bude se potýkat i se skutečností dalšího nárůstu nákladových 
vstupů do jeho výroby a zpracování. Rozhodující pro jeho bu-
doucí úspěšnost bude mít ale vždy skutečnost, že se jedná z po-
hledu výživy o nenahraditelnou potravinu, která je a zůstane 
jedinečná a také nepostradatelná,“ řekl v závěru Kopáček.

Na jeho vystoupení pak navázal Ing. Oldřich Ober-
maier ze společnosti Bongrain, který se zamýšlel nad otáz-
kou „Proč chceme tržní hospodářství?“. Ve svém příspěvku 
souhrnně porovnal stav mlékárenství z období centrálně plá-
nované ekonomiky se situací dnešního volného trhu a jedno-Pohled za předsednický stůl při zahájení konference

Ing. Jiří Kopáček, CSc., odborný garant konference při své 
přednášce 
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značně přesvědčil účastníky o správnosti nově nastoupené 
cesty. Zaměřil se především na hodnocení vývoje a pokroku 
v oblasti techniky a technologie, kvality a bezpečnosti potra-
vin, rozdíly v prodeji potravin. Neopomněl zmínit i někte-
ré současné nedostatky, ale ty uvedl především a právě pro-
to, aby zdůraznil naše další priority do budoucna. Současný 
vývoj mlékárenství jednoznačně označil za úspěšný a predi-
koval další liberalizaci trhu. V závěru svého vystoupení uvedl 
k tématu tržního hospodaření několik zajímavých citátů:

„Volba výrobku záleží na jednotlivcích podle jejich potřeb a pre-
ferencí. Bylo by proti pojetí svobodné společnosti určovat lidem, 
co si mají zvolit, podle jednoho vzorce údajně správného chová-
ní, nařizovaného samozvanými morálními autoritami.“ 

(J. M. Barroso) 

„...Rozhodovat racionálně o investicích a implantaci nových 
technologií, řídit výrobu, distribuci a prodej je možné pouze 
tehdy, dostávají-li manažeři adekvátní informace o dopadu 
svých rozhodnutí v podobě tržně stanovených cen. Správnost 
zpětné vazby je zaručena jedině konkurenčním prostředím...“ 

(Francis Fukuyama: Konec dějin)

„Jediné objektivní kritérium je prodejnost.“
(J. Korec − Ekospol)

V závěru svého vystoupení přednášející zdůraznil, že pro 
další úspěch českého mlékárenství v budoucnu máme dosta-
tek dobrých předpokladů, ale mlékaři k jejich využití budou 
muset mít „vizi a odvahu“. A tento Obermaierův optimistic-
ký výrok se poté doslova stal jakýmsi „mottem“ letošní kro-
měřížské konference a řada dalších řečníků a diskutujících se 
k němu často vracela.

Dalším přednášejícím byl dr. Christian Baumgartner, 
ředitel centrální laboratoře mléka „Milchprüfring Bayern 
e.G.“ ze sousedního Německa, který pohovořil o současném 
stavu mlékárenství v Bavorsku. Zdůraznil zejména význam 
této německé spolkové země jako nejvýznamnější mlékáren-
ské oblasti Evropy a představil organizaci a schéma kontroly 
mléka v Bavorsku jako úspěšný a funkční model. Neopomněl 
se dotknout ani nedávných problémů provázejících mlékaře-
ní v Bavorsku a zejména zmínil dopady poklesu nákupních 
cen a z nich vyvolaných protestů německých farmářů, které 
se následně přenesly i do dalších evropských zemí, Českou re-

publiku nevyjímaje. Jak však Baumgartner zdůraznil, nemo-
hou v globalizovaném světě jakékoliv lokální akce a opatření 
vést k zásadním proměnám, či dokonce zvratům v tržních zá-
konech a tržních poměrech a bavorskému mlékárenství pak 
jasně načrtnul také jeho další úspěšnou vedoucí dráhu. 

Ředitel Výzkumného ústavu mlékárenského Ing. Jan
Drbohlav shrnul ve svém referátu výsledky výzkumu a činnosti 
svého ústavu za poslední období a několikrát zdůrazňoval po-
třebu co nejužšího propojení výzkumu s praxí. Velmi podrob-
ně se věnoval mezihodnocení řešeného výzkumného záměru 
nazvaného „Mléko – významná součást zdravé a bezpečné vý-
živy“, který je formou grantů spolufi nancován z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky všech 
výzkumných směrů jsou především příslibem možných bu-
doucích inovací např. v oblasti funkčních potravin a potravi-
nových doplňků. Náš mlékárenský výzkum tak dobře zapadá 
do priorit České technologické potravinářské platformy, která 
navazuje na úkoly a cíle Evropské technologické potravinářské 
platformy, ale i další mezinárodní vědecké spolupráce.

Přednáškový blok zakončila Ing. Iveta Bošková z Ústa-
vu zemědělské ekonomiky a informací, která ve svém pří-
spěvku porovnávala ekonomiku produkce mléka v ČR a ve 
vybraných evropských zemích. K porovnání použila metody 
mezinárodního standardu společnosti IFCN (International 
Farm Comparison Network Dairy). Porovnání celkové úrovně 
nákladů a ceny zemědělských výrobců mléka v České republi-
ce s dalšími analyzovanými zeměmi EU za rok 2006 jsou pří-
znivé, což představuje dobrou konkurenční pozici pro české 
výrobce mléka na evropském trhu s mlékem. Předběžné vý-
sledky za rok 2007 však naznačily mírné zhoršení ekonomi-
ky českých producentů mléka vůči dalším zemím EU. Pozice 
českých producentů mléka a jejich konkurenceschopnost na 
evropském trhu je mimo ekonomiky samotných podniků s vý-
robou mléka dána rovněž dalšími aspekty. Nemalý podíl na 
úspěšnosti produkce mléka zaujímají další články zeměděl-
sko-potravinového řetězce, a to zejména konkurenceschop-
nost českých zpracovatelů na evropském trhu. Z hlediska ze-
mědělských výrobců se pro výrobu mléka v ČR stává výhodou 
dostupnost českého území pro německé zpracovatele. Trh 
s mlékem v EU s navýšenými kvótami či bez kvótového ome-
zení, tak jak je navržen v rámci „Health-check“, otevře pro-
stor pro navýšení produkce mléka v úspěšných zemědělských 
podnicích. Za těchto podmínek může nastat i větší pohyb mlé-
ka v rámci EU. Nadprůměrná velikost českých zemědělských 
podniků v evropském rozměru a výhoda snadnějšího svozu 
mléka vytváří příznivou pozici pro české producenty mléka 
pro nabídku širšímu spektru zpracovatelů. Uvedená situace 
by vedla ke snížení vlivu úspěšnosti lokálního zpracovatele 
mléka na ekonomiku producentů mléka. Závěrem Bošková 
uvedla, že by zemědělští výrobci mléka v ČR měli zvážit, zda 
budou podporovat lokální mlékárnu, a zachovají si tak mož-
nost volby zpracovatele v budoucnosti, či zda podpoří vzdále-
nějšího, aktuálně úspěšnějšího zpracovatele s rizikem možné 
závislosti na budoucím územním monopolu zpracovatele.

Druhý přednáškový blok byl věnován inovacím a pod-
poře trhu:

Ing. Renáta Jankovská z akciové společnosti Moravia 
Lacto prezentovala příklad úspěšného projektu zavádění no-
vého výrobku na trh – konzumního mléka s prodlouženou tr-
vanlivostí vyrobeného technologickou metodou ESL. Popsala 
zejména rozdíly mezi mlékem čerstvým a trvanlivým a zmí-
nila v této souvislosti i trvalý pokles spotřeby konzumních 
mlék v ČR. Mléko ESL nabízí výhodnou kompromisní alter-
nativu – prodlouženou trvanlivost požadovanou maloobcho-
dem i zákazníkem a přitom zachování lahodně svěží a čerstvé 

Pohled do auditoria jednání konference, v popředí zleva
Ing. Josef Mrázek z Vyšší odborné školy potravinářské a Střed-
ní průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži, Ing. Jan Tykvart, 
ředitel společnosti Kromilk, spol. s r. o., Kroměříž, a organi-
zační garant konference
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chuti produktu. Podrobně hovořila o technologii nové výro-
by a zejména se pak zaměřila na marketingovou část projektu 
a komunikaci nových produktových benefi tů spotřebitelům. 
Účastníkům konference byl v této souvislosti nabídnut i tech-
nický pohled na problematiku ze strany dodavatele technolo-
gie od společnosti Elopak.

Ing. Zuzana Nouzovská ze Slovenského mlékárenské-
ho svazu informovala o rozsáhlém slovenském projektu, kte-
rý je realizován s podporou Evropské komise a který si klade 
za cíl zvýšení spotřeby mléka u našich východních sousedů. 
Spotřeba mléka zde v ekonomickém transformačním obdo-
bí prudce poklesla a ustálila se na dnešních pouhých 152 kg 
na osobu vyjádřených v hodnotě mléčného ekvivalentu, což je 
již téměř pod hranicí požadavků zdravé výživy. Tato hodno-
ta ostatně zařazuje Slovensko na poslední příčku ve spotřebě 
mléka v Evropě. Situace se bohužel na Slovensku zatím výraz-
ně nemění ani s rostoucí koupěschopností obyvatelstva. Po 
důkladné analýze příčin došlo k dohodě prvovýrobců i zpra-
covatelů mléka na Slovensku a byl připraven systémový pro-
jekt „Propagační a informační program na podporu spotřeby 
mléka a mléčných výrobků“, který byl rozhodnutím Evropské 
komise schválen 22. 7. 2008. Projektu předcházelo již v roce 
2007 vytvoření „Mléčného fondu“, který je tvořen poplatky na 
podporu spotřeby a do kterého přispívají rovným dílem prvo-
výrobci i zpracovatelé výší 0,01 SK za 1 kg vyrobeného, resp. 
zpracovaného mléka. Tyto získané prostředky slouží na slo-
venské spolufi nancování. Ústřední slogan celého projektu je 
„Objev mlieko“ a masivní propagační kampaň bude zaháje-
na 1. 1. 2009. Předpokládá se, že by měla výrazně napomoci 
k oživení poptávky po mléce a vypěstování potřebných zdra-
vých stravovacích návyků zejména u dětí a mládeže.

Třetí tematický blok přednášek se zabýval novinkami 
v technice a mlékárenské technologii:

Pavel Kohout, zástupce společnosti Ecolab Hygiene
s. r. o., představil nový revoluční způsob čištění za sucha na-
zvaný ExaStrip®. Nová metoda výrazně redukuje bakteriální 
kontaminaci, zkracuje čas čištění oproti tradičním čisticím 
postupům při zachování vysokého standardu čištění, šetří 
vodu i energii, nepoužívá chemické přípravky, a tak nezane-
chává toxická a chemická rezidua. Použitým čisticím médi-
em jsou mikročástice uhličitanu vápenatého (obchodní ná-
zev ExaHDO®), kterými se za speciálních podmínek čištěné 
plochy otrýskávají.

Martin Mrštný ze společnosti BASF Stavební hmoty 
Česká republika s. r. o. zase představil aplikaci nového podla-
hového systému UCRETE®, který je určen pro potravinářské 
provozy. Přednášející účastníky podrobně seznámil s aplika-
cí systému při nedávné výstavbě nového závodu mlékárenské 
společnosti MILTRA B v Městečku Trnávka, vysvětlil systém 
aplikace tohoto speciálně formulovaného polyuretanového 
betonu a jeho vlastnosti, pro které se hodí zejména v extrém-
ně náročných podmínkách potravinářského průmyslu, a rov-
něž seznámil se způsoby údržby a čištění.

MVDr. Ivan Kadlec ze společnosti MILCOM servis a. 
s. se věnoval představení nových kontrolních systémů a labo-
ratorního zařízení dánské společnosti FOSS pro hodnocení 
kvality mléka a mléčných výrobků. Podrobně představil ze-
jména IR-analyzátory řady MilkoScan, které dnes nabízejí 
nepřeberné možnosti potřebných analýz mléka. Úplnou no-
vinkou je např. přístroj MilkoScan FT+, který vedle běžných 
rozborů dokáže stanovovat i obsah nenasycených a nasyce-
ných mastných kyselin. Dalším revolučním zařízením uvádě-
ným na trh je tzv. Herd Navigátor, určený do prvovýroby mlé-
ka k monitorování jeho kvality v průběhu dojení a získávání 
potřebných údajů pro efektivní management stáda.

Zástupci společnosti Mettler-Toledo Bc. Daniel Hlo-
žanka a Ing. Libor Divín se zabývali systémy pro komplexní 
kontrolu kvality plnicích a balicích procesů. Jedním z důleži-
tých témat v potravinářství je detekce případných kovových 
kontaminantů a jiných nežádoucích částic. Přednášející před-
stavili několik systémů detektorů kovů a zejména pak popsali 
vlastnosti a výhody použití rentgenových systémů X-Ray.

Na ně dále navázal příspěvkem o způsobu balení a uzaví-
rání potravin zařízeními společnosti Albertina Trading s. r. o.
Ing. Jan Kravec. Ten rovněž informoval o nabídce podtla-
kových manipulátorů TAWI, které jsou v mlékárenství vhod-
né především při manipulaci s bloky sýrů, kartony másla či
s pytli se sušenými produkty.

Druhý den konference byl nejprve ve znamení potravi-
nářské legislativy a poté mikrobiologických témat.

Legislativní blok zahájila Ing. Libuše Cikánková, kte-
rá se věnovala zajištění bezpečnosti potravin v mlékáren-
ském průmyslu s využíváním maloobchodních standardů 
IFS a BRC a zodpověděla i řadu otázek směřujících k součas-
ně zaváděným jakostním standardům obchodního řetězce 
TESCO Stores. 

Ing. Petra Rojíková z auditorské a poradenské společ-
nosti MOODY International se zase podrobně věnovala zku-
šenostem z aplikace norem ISO 22000:2005 v mlékárnách. 

Hlavní přednáškou tohoto bloku bylo vystoupení paní 
Mareike Preller z Evropské mlékařské asociace v Bruselu, 
které se věnovalo zejména záležitostem souvisejícím s po-
užíváním výživových a zdravotních tvrzení a souvisejícím 
ustanovením výživových profi lů. Přednášející se velmi po-
drobně věnovala vysvětlení nařízení 1924/2006 (EC) o výži-
vových a zdravotních tvrzeních na potravinách, které má za 
cíl harmonizovat v rámci Evropské unie komerční komuni-
kaci výživových a zdravotních benefi tů potravin s cílem po-
sílit ochranu evropského spotřebitele a napomoci k zajištění 
řádného fungování vnitřního evropského trhu s potravinami. 
Ve vystoupení byly v souladu s legislativou vysvětleny defi ni-
ce obou typů tvrzení, jejich rozdělení a popsán implementač-
ní proces. I když je zmíněné nařízení v platnosti již od 1. 7. 
2007, je v něm stále řada nejasností, která přinášejí problémy 
s jejich uváděním do praxe. Mareike Preller vysvětlila postup 
Evropské mlékařské asociace, která se snaží o vyjasnění spor-
ných bodů, a to jak účinnou komunikací s Evropskou komisí, 
ale také zejména s Evropským úřadem pro bezpečnost potra-
vin (EFSA). 

Závěrečný mikrobiologický blok otevřel Ing. Zde-
něk Rozehnal ze společnosti O. K. Servis BioPro, s. r. o., 
který nabídnul účastníkům vyčerpávající přehled nových

V přátelské debatě o přestávce konference, zleva MVDr. Ivan 
Kadlec z Milcom servis a. s. a Ing. Jan Drbohlav, CSc., z Mil-
com a. s.
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mlékárenských kultur fi rmy DSM, většinou kultur k přímé-
mu zaočkování Direct-Set®. Vysvětlil vlastnosti nových mik-
robiálních preparátů a ozřejmil jejich aplikační možnosti při 
výrobě jednotlivých skupin mlékárenských výrobků.

Ing. Alexandra Šalaková z VÚM informovala o výzku-
mu probiotických mikroorganismů pro využití v mléčných 
výrobcích a funkčních potravinách, který je součástí řešené-
ho výzkumného úkolu „Výzkum mléka a jeho složek s mož-
ností ovlivňovat a podporovat zdraví člověka“, na kterém toto 
výzkumné pracoviště pracuje společně s lékaři z Fakultní ne-
mocnice v Motole.

Ing. Michal Stibor představil ochranné mikrobiální 
kultury HOLDBAC™ speciálně vyvinuté pro svoji schopnost 
kontrolovat růst patogenních a/nebo kontaminujících mikro-
organismů ve fermentovaných a jiných mléčných výrobcích. 
Tyto kultury mají specifi cké inhibiční účinky proti kvasinkám 
a plísním, ale také například proti kontaminaci bakteriemi 
rodu Listeria.

Ing. Irena Němečková jako další zástupce VÚM se vě-
novala aktuální problematice mikrobiologických rizik v mlé-
kárenských výrobách a jejich detekcí a možnými preventivní-
mi opatřeními, která je opět součástí řešeného výzkumného 
grantu tohoto pracoviště. 

Ing. Růžena Seydlová z VÚM završila mikrobiologic-
ký blok referátem o způsobech zvyšování kvality mléka v pod-
mínkách ekologického zemědělství.

Závěrečné vystoupení patřilo Ing. Jánu Kerestéšovi ze 
slovenské společnosti NIKA, který se zamýšlel nad možnost-
mi budoucnosti zdravé výživy z pohledu slovenské společ-
nosti. Po něm již odborný garant konference Ing. Jiří Kopá-
ček dvoudenní rokování mlékařů ukončil.

Jak už je zřejmé, z tohoto krátkého výčtu přinesla kon-
ference účastníkům velké množství nových a užitečných in-
formací pro jejich další práci. O zájmu účastníků o novinky 
z oblasti vědy, výzkumu, techniky a technologie, ale i legisla-
tivy svědčí i bohatá diskuze, kterou řídili osvědčení moderá-
toři a která vždy po jednotlivých blocích následovala. Účast-
níci obdrželi již při zahájení konference sborník referátů, ve 
kterém se mohou k jednotlivým přednáškám vracet a který 
jim tak může dále sloužit v jejich každodenní mlékárenské 
praxi. Sborník je možné ještě získat u pořadatelů konference. 
O tom, že letošní kroměřížské setkání mlékařských odborní-
ků bylo úspěšné a že určitě splnilo očekávání, svědčí i četné 
pozitivní reakce, které organizátoři po konferenci obdrželi:

Ing. Helena Weisserová – OLMA, a. s., Olomouc
„Velmi děkuji organizátorům za uspořádání celé kon-

ference. Myslím, že byla připravena velice pečlivě a po všech 
stránkách zajištěná. Líbil se mi podle mě šikovně poskláda-
ný sled přednášek, které na sebe vzájemně tematicky navazo-
valy. Jestli mohu za sebe označit některé příspěvky za zajíma-
vější než ty ostatní − což myslím není úplně fér, protože podle 
pracovního zařazení a náplně je každému bližší asi něco jiné-
ho − pak bych asi jmenovala příspěvek p. Mareike Preller o vý-
živových tvrzeních, což je momentálně aktuální téma asi pro 
všechny. Také se mi líbily obě přednášky o kvalitě syrového mlé-
ka jak dr. Kadlece, tak i ing. Seydlové o biomléce, protože ho 
v našem podniku také zpracováváme. Dále mě zaujal i nový 
způsob suchého čištění od p. Kohouta − jestli je to opravdu tak 
dobré, tak je to skutečná bomba. A velice na mě zapůsobil pří-
spěvek ing. Nouzovské − s takovou dávkou neutuchající energie 
a odhodlání se myslím tak často nesetkáváme. Klobouk dolů, 
protože většina lidí (asi i z nás) by to vzdala už dřív. Takové pří-
spěvky jsou myslím namístě, alespoň do nás nalijí optimismus 
a povzbudí naděje...“

Ing. Karol Herian, CSc. – Slovensko
„Vážení organizátori odbornej konferencie MLÉKAŘSKÉ 
DNY v Kroměříži, 
milí moji priatelia,
s veľkým potešením som prijal pozvánky na Vašu krásnu a už 
tradičnú konferenciu so zahraničnou účasťou, lebo som vedel, 
že to bude zas vynikajúca odborná i spoločenská akcia Česko-
moravského svazu mlékarenského a SPŠ mlékarenskej v Kro-
měříži. Teraz, po skončení zas môžem konštatovať, že som sa 
nemýlil a že vlastný priebeh konferencie po odbornej, spoločen-
skej i po technickej stránke bol vynikajúci. Veľká vďaka za to 
patrí najmä hlavnému organizátorovi pánu Ing. Jiřimu Ko-
páčkovi, CSc., a celému tímu organizátorov. 

Usporiadať v súčasnej situácii takúto celoštátnu konferen-
ci, a to aj so zahraničnou účasťou, je dnes už vlastne nadľudská 
práca, ktorá vyžaduje skúsených odborníkov a organizátorov. 
Veľmi sa mi páčila hlavne odborná úroveň, vyvážené prednáš-
kové bloky, perfektné vedenie, technická úroveň zabezpečenia, 
príspevky fi riem a tiež aj spoločenská stránka celého podujatia. 
Tu sa vlastne získavala lepšia informovanosť a nadväzovali sa 
odborné i osobné kontakty pre ďalšiu spoluprácu.

Za spoločného štátu sme takéto odborné podujatia orga-
nizovali celoštátne v rámci ČSR, boli to podujatia ako SYRO-
TECH, Sviatky syrov, Mliekarské dni a pod. Teraz sme veľmi 
vďační i my účastníci zo Slovenska, keď môžeme naďalej sa zú-
častňovať u našich priateľov a susedov takýchto podujatí, kto-
rých je žiaľ stále menej a menej a sú stále vzácnejšie. V minu-
losti som mal možnosť aj ja organizovať a aktívne vystupovať 
na takýchto podujatiach a teraz s odstupom času vidím, že je to 
skutočne niečo naviac, čo vyžaduje veľké, nezištné odhodlanie 
a skutočný záujem v prospech nielen svojej fi rmy, ale v prospech 
celej spoločnosti.

Na základe môjho veľmi krásneho zážitku dovoľte mi pre-
to, aby som aj touto formou úprimne poďakoval všetkým orga-
nizátorom a sponzorom za nádherný odborný i spoločenský 
zážitok a aby som všetkým poprial veľa ďalších krásnych úspe-
chov v našej mliekarenskej činnosti.“

Martin Mrštný – BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
„Pokud mohu hodnotit, jako člověk, který se pohybuje na růz-
ných potravinářských konferencích, tak musím říci, že Vaše 
konference byla opravdu na vynikající úrovni s velice zajíma-
vými přednáškami.“

Ing. Alexandra Šalaková, Výzkumný ústav mlékárenský,
Praha 

„Kroměřížské mlékařské dny považuji za velmi přínosné 
setkání mlékárenských odborníků. Na tomto fóru získali pra-
covníci mlékárenských závodů celou řadu významných infor-
mací a poznatků o světovém mlékárenství, o mlékárenské praxi 
v sousedních zemí, o připravované i stávající legislativě, o zku-
šenostech managerů našich mlékáren při zavádění nových vý-
robků. Užitečné jsou pro nás pro všechny prezentace fi rem do-
dávajících do mlékáren některé laboratorní či strojní zařízení, 
sanitační a čisticí prostředky a další materiálové vstupy. Pro 
nás pracovníky výzkumu v oblasti mléka bylo setkání v Kromě-
říži příležitostí informovat širokou mlékařskou odbornou veřej-
nost o projektech, které VÚM řeší. Za přínos považuji i možnost 
neformálně diskutovat potřeby a možnosti zlepšování, popř. 
inovací s pracovníky mlékáren odpovědnými za výrobu i za ja-
kost. Upřímně nás potěšil čilý zájem o výzkumy realizované 
v rámci VÚM na základě přednesených referátů. Děkuji všem 
organizátorům akce za skvělou organizaci a příkladnou péči. 
Již se těšíme na setkání opět za dva roky v Kroměříži.“

�
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moderní kuchyně 
s rodinnou tradicí

okamžité nadšení 
z neodolatelné chuti

tradice i inspirace 
bez námahy
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Zákon
o veterinární 

péči – aktuální 
legislativní změny

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

BRNO

Novela veterinárního zákona (tj. zákon č. 182/2008 Sb., 
kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /vete-
rinární zákon/, ve znění pozdějších předpisů) upravuje ce-
lou řadu ustanovení současného zákona. Z vybraných částí 
ve vztahu k hygieně potravin jde o ustanovení §§ 7, 8, 21, 24, 
24a, 27, 27a, 48, 49, 59, 59a, 59b a hlavy X zákona, tj. usta-
novení § 71−74.

Předmětem ustanovení § 7 je přeprava zvířat, která mohou 
být přepravována jen za podmínek stanovených tímto záko-
nem a předpisy Evropských společenství upravujícími ochra-
nu zvířat během přepravy. Na dodržování těchto podmínek 
dozírají orgány veterinární správy.

Ustanovení § 7 odst. 2
zákona č. 182/2008 Sb.

„Zvířata mohou být přepravována jen za podmínek stanove-
ných tímto zákonem, zákonem na ochranu zvířat proti týrání 
a předpisy Evropských společenství upravujícími ochranu zví-
řat během přepravy; orgány veterinární správy dozírají na do-
držování těchto podmínek.“

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 
o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností 
a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) 
č. 1255/97. 

Obdobně jde o úpravu ustanovení § 8, kde se stanoví povin-
nosti dopravce, který je držitelem povolení k přepravě skotu, 
ovcí nebo koz vydaného krajskou veterinární správou podle 

tohoto zákona a předpisů Evropských společenství upravují-
cích ochranu zvířat během přepravy.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 
o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností 
a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) 
č. 1255/97.

Dále veterinární zákon upravuje problematiku hygieny ži-
vočišných produktů v ustanovení § 21, tj. veterinární vyšet-
ření těl ulovené volně žijící zvěře a zvěřiny, které se provádí 
způsobem a v rozsahu stanoveném předpisy Evropských spo-
lečenství.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
Příloha III oddíl IV nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004, v platném znění.
Příloha I oddíl IV kapitola VIII nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 854/2004, v platném znění.

Novela veterinárního zákona upravuje i ustanovení odst. 14 
§ 21, kdy prováděcí právní předpis stanoví pravidla a postup 
veterinárního vyšetřování živočišných produktů, posuzo-
vání a označování těchto produktů na základě jejich ve-
terinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvol-
ňování těchto produktů do oběhu, pokud tato pravidla, 
postupy a podmínky nejsou upraveny předpisy Evrop-
ských společenství a pokud jejich úpravu tyto předpisy 
umožňují.

Nově je doplněno ustanovení v § 24 odst. 1 písm. c) zákona 
o následující.

Ustanovení § 24 odst. 1 písm. c)
zákona č. 182/2008 Sb.

V § 24 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova 
„a podle odborných poznatků a zkušeností umožňují spolehli-
vě kontrolovat, zda a jak jsou dodržovány povinnosti, požadav-
ky a hodnoty stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských 
společenství k zajištění zdravotní nezávadnosti živočišných 
produktů a hygienických podmínek zacházení s nimi“.

Současně je vymezeno v ustanovení § 24, že prováděcí práv-
ní předpis stanoví v souladu s předpisy Evropských spole-
čenství:
a)  veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody 

a jiná zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produk-
ty, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání 
a vybavení,

b)  jakým postupem a podle jakých kritérií mohou orgány ve-
terinární správy přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby 
veterinární a hygienické požadavky pro podniky, závody 
a jiná zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, 
s cílem

 1.  umožnit podnikům, závodům a jiným zařízením dal-
ší používání tradičních metod ve všech fázích výro-
by, zpracování nebo uvádění živočišných produktů do 
oběhu,

 2.  vyjít vstříc potřebám podniků, závodů a jiných zaříze-
ní umístěných v oblastech s omezujícími zeměpisnými 
podmínkami,

 3.  přizpůsobit požadavky na konstrukci, uspořádání 
a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení,
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 4.  vyjít vstříc potřebám podniků, závodů a jiných zařízení 
s malým objemem výroby,

 5.  umožnit podnikům, závodům a jiným zařízením pro-
vádění provozních zkoušek k ověřování nových přístu-
pů k hygienické kontrole,

c)  které podniky, závody a jiná zařízení se považují za podni-
ky s malým objemem výroby,

d)  které podniky, závody a jiná zařízení se považují za podni-
ky provozující maloobchodní činnost,

e)  obsahové náležitosti žádosti o přizpůsobení veterinár-
ních a hygienických požadavků pro některé podniky, zá-
vody a jiná zařízení, v nichž se zachází se živočišnými 
produkty.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004.
Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/ 2004.
Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004.

Novela zákona také defi nuje provozovny maloobchodu, ve 
kterých se připravuje maso, vyrábějí masné výrobky urče-
né pro přímý prodej spotřebiteli v místě provádění uvede-
ných činností. Konkrétně jde o ustanovení § 24a, který je no-
vou součástí novelizovaného zákona.

Ustanovení § 24a zákona č. 182/2008 Sb.

§ 24a
(1)  Na provozovny maloobchodu, ve kterých se připravuje maso 

a vyrábějí masné výrobky určené pro přímý prodej spotřebi-
teli v místě provádění uvedených činností, se vztahují před-
pisy Evropských společenství upravující zvláštní hygienic-
ká pravidla pro potraviny živočišného původu a organizaci 
úředních kontrol živočišných produktů, jde-li o provozovny, 
v nichž se týdně

 a)  bourá více než 5 t masa, vyjma masa drůbežího a králi-
čího,

 b)  porcuje více než 2 t masa drůbežího nebo králičího,
nebo

 c)  vyrábí více než 7,5 t masných výrobků.

(2)  Ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) se na toto maso a na tyto 
výrobky nevztahuje.

Obdobně je ustanovením § 27 upraven prodej malých množ-
ství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému 
spotřebiteli. 

Ustanovení § 27a zákona č. 182/2008 Sb.

Oddíl 4
Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo 
konečnému spotřebiteli

§ 27a
(1) Chovatel může v malých množstvích
 a)  prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu 

ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu 
v jeho domácnosti,

 b)  prodávat čerstvé drůbeží maso a čerstvé králičí maso, 
pocházející z drůbeže a králíků z vlastního hospodář-
ství a poražených v tomto hospodářství, ve svém hos-

podářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotře-
biteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodávat 
do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje tímto 
masem jako masem čerstvým přímo konečného spotře-
bitele,

 c)  prodávat nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního 
hospodářství ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tr-
žišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domác-
nosti, anebo je dodávat do místní maloobchodní prodej-
ny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele; jsou-li 
vejce prodávána v tržnici nebo na tržišti anebo dodává-
na do místní maloobchodní prodejny, musí být označe-
na stanoveným způsobem,

 d)  prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své 
domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včel, 
v tržnici nebo na tržišti anebo jej dodávat do maloob-
chodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spo-
třebitele a je na území kraje, v němž se nachází stano-
viště včel; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, 
anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být 
označen jménem, příjmením a adresou bydliště chova-
tele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem cho-
vatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle 
jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván 
do maloobchodní prodejny, také datem minimální tr-
vanlivosti,

 e)  prodávat se souhlasem krajské veterinární správy sy-
rové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smeta-
nu v místě výroby přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho 
domácnosti, pokud mléko splňuje požadavky a kritéria 
stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských spo-
lečenství upravujícími zvláštní hygienická pravidla pro 
potraviny živočišného původu; chovatel, který prodává 
toto mléko nebo smetanu, je povinen zajistit laboratorní 
vyšetření mléka při 1. podávání žádosti krajské veteri-
nární správě o souhlas k prodeji mléka nebo smetany, 2. 
každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu zís-
kávání, ošetřování a zpracovávání mléka, která by moh-
la ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však 
jednou za 6 měsíců,

 f)  prodávat živé ryby a jiné živočichy pocházející z akvakul-
tury z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo spo-
třebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti.

(2)  Za místní maloobchodní prodejnu podle odstavce 1 písm. 
b) a c) se považuje maloobchodní prodejna s odpovídajícím 
sortimentem živočišných produktů v obci, která je z obcí, 
v nichž je taková maloobchodní prodejna, nejblíže hospo-
dářství chovatele.

(3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1
 a)  musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravot-

ně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí 
a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,

 b)  nesmí být dále uváděny na trh.

(4)  Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní produkty z pr-
vovýroby podle odstavce 1, musí zajistit, aby tyto produkty 
byly

 a)  vyráběny v čistém prostředí s používáním zařízení 
a pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čisto-
tě,

 b)  chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě působit 
na jejich zdravotní nezávadnost, zejména před konta-
minací.
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(5) Prováděcí právní předpis stanoví
 a)  veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodává-

ní malých množství vlastních produktů z prvovýroby, 
uvedených v odstavci 1, a pro zacházení s těmito pro-
dukty,

 b)  co se rozumí malým množstvím podle odstavce 1.

Z dalších vybraných ustanovení zákona č. 182/2008 Sb. jde 
ve vztahu k potravinám a surovinám živočišného původu
o § 48 a § 49, které upravují ochranu zvířat a péči o zdravot-
ní nezávadnost živočišných produktů, včetně státního ve-
terinárního dozoru.

Ustanovení § 48 a § 49
zákona č. 182/2008 Sb.

§ 48 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdra-
votní nezávadnost živočišných produktů, víceleté plány kontrol 
s cílem pravidelně ověřovat dodržování právních předpisů, které 
se týkají zdraví a pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti živo-
čišných produktů a krmiv, plány sledování některých látek a je-
jich reziduí a zabezpečuje realizaci těchto koncepcí a plánů.“

Na konci textu písmene c) doplňují slova „přiznává, pozasta-
vuje a obnovuje stádům, hospodářstvím a oblastem status pro-
sté nákazy, vede jejich seznam a navrhuje orgánům Evropské 
unie, aby byl České republice přiznán status území prostého 
nákazy“.

Odst. 1 písmeno f) zní:
„f) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné poky-
ny k odstranění zjištěných nedostatků, provádí úřední kontroly 
a audity a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření, 
povoluje v souladu s předpisy Evropských společenství zmírňující 
výjimky z veterinárních a hygienických požadavků stanovených 
na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné produkty, jakož 
i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných 
zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, mají-li tyto 
výjimky celostátní povahu nebo se týkají území více krajů.“

§ 49 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 25g zní:
„g) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny 

k odstranění zjištěných nedostatků, provádí plánované úřední 
kontroly, kontroly v případě podezření z nedodržování povin-
ností a požadavků a audity, a na základě jejich výsledků při-
jímá vhodná opatření, ověřuje soulad se specifi kacemi podle 
předpisů Evropských společenství o zemědělských produktech 
a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, 
a o ochraně zeměpisných označení a označení původu zeměděl-
ských produktů a potravin, pokud jde o produkty a potraviny 
živočišného původu, povoluje v souladu s předpisy Evropských 
společenství zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických 
požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na ži-
vočišné produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení 
podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se zachází se živo-
čišnými produkty, pokud povolování těchto výjimek nepřísluší 
Státní veterinární správě.“

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o ze-
mědělských produktech a potravinách, jež představují zaruče-
né tradiční speciality.

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 
o ochraně zeměpisných označení a označení původu zeměděl-
ských produktů a potravin.

Novela upravuje i odbornou způsobilost k výkonu odbor-
né veterinární činnosti (§ 59, § 59a a § 59b). Je defi nováno 
postavení úředních veterinárních asistentů, absolventů ba-
kalářského studijního programu v oblasti veterinární hygie-
ny a ekologie.

Správní delikty fyzických a právnických osob upravují 
ustanovení § 71 až § 74 hlavy X zákona. Jedná se o přestupky, 
správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických 
osob.

Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů ČR, ročník 2008, 
částka 57, s. 2339–2369. Na základě zmocňovacího usta-
novení bylo vydáno úplné znění veterinárního zákona jako 
Zákon č. 332/2008 Sb., o veterinární péči, který byl pu-
blikován ve Sbírce zákonů ČR, ročník 2008, částka 108,
s. 5090–5160.

�
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Děkujeme členům ČSZM za spolupráci v uplynulém roce

a Vám všem, čtenářům Potravinářské Revue,

přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví,

pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2009.

Libušská 319, 142 00 Praha - Písnice, tel./fax +420 244 092 405
E-mail: sekretariat@cszm.cz

Písecká vysočina, Písecký gothajský salám,
Písecká dušená šunka, Písecké párečky,
Písecká játrová paštika …. Jasná zpráva

– „písecký -á, --é“ v názvu, rovná se značka kvality.

Vážíte si svých zákazníků?
V tom případě jim nekažte vánoce

a Silvestra levnými imitacemi.
Zato jim dopřejte zážitek z opravdové kvality.

Kvalita, zážitek …
 Snadno se to řekne, ale těžko shání?

Dobrá, dáme vám zaručený tip.

Chuť vít
ězí...

www.mkpisek.cz 

Písečan, Orlík, Tauro, Dračí,
Otavská a Blanická klobása.

Neboli písecké rodinné stříbro, jak souhrnně nazýváme
originální fermenty, plné probiotických kultur i skvělých chutí.

íííseses ckckckkkáááá sososočiččiččičinannaa PíPíPíPíPíssseseckckkýýý gogothththhajjaja skskskskskýýý sasalálááámm

vvvvvvalalalalalalititiitiititityyyyyyy......

???

TA K Ž E  U Ž  O P R AV D U  N E Z B Ý VÁ ,  N E Ž  P O P Ř ÁT  P Ř Í J E M N É  Z Á Ž I T K Y  U  S VÁT E Č N Í H O  S T O LU
A  H O D N Ě  S P O K O J E N O S T I  V  N O V É M  R O C E .

N E B O Ť  S  P Í S E C K Ý M I  Z N A Č K O V Ý M I  V Ý R O B K Y 

VVVVV
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Řemeslo
má zlaté dno

Ing. MILADA VALENTOVÁ,
ŘEDITELKA SOU POTRAVINÁŘSKÉHO,

PRAHA 4 – PÍSNICE

Trochu z historie řeznického řemesla
na území Prahy

Již od dávných dob si lidé obstarávali maso jako potravinu 
různými způsoby. Řeznictví ale jako takové, tj. porážení 

zvířat a jejich dělení na části, však nemělo vždy charakter ře-
mesla. Ještě v 11. a 12. století nebyli v Praze řezníci v našem 
dnešním pojetí. Jatečná zvířata si porážel každý pro sebe.

Jak se Praha postupně rozrůstala co do velikosti úze-
mí i počtu obyvatelstva, začali se řeznictvím zabývat měšťa-
né. V Praze vznikají první masné krámky. Zásluhu na stavění 
masných krámků měla i Eliška Přemyslovna, manželka krále 
Jana Lucemburského.

S postavou krále Jana Lucemburského je spojena přího-
da, která svědčí o statečnosti pražských řezníků té doby. Když 
totiž král Jindřich Korutanský uvedl svou neschopnou poli-
tikou českou zemi do velkých zmatků, postavili se čeští páni 
na stranu kněžny Elišky Přemyslovny, a za manžela jí vybra-
li právě mladičkého krále Jana z rodu Lucemburků. Jakmile 
se korutanští dozvěděli, že král Jan táhne do Čech a ku Pra-
ze, obsadili městské hradby. Pražští řezníci rozsekali svými 
sekerami městskou bránu, a umožnili tak Janovi nerušený 
vstup do Prahy. Za tento statečný čin je král po zásluze odmě-
nil. Podle historických pramenů se to stalo 3. prosince roku 
1310. Pražským řezníkům bylo uděleno privilegium, že smějí 
na památku svého hrdinství užívat v cechovním znaku obraz 
lva s řeznickou sekerou.

Za vlády Karla IV. (panoval v letech 1346–1378) se sta-
la Praha největším městem střední Evropy a významným 
kulturně-politickým i vědeckým centrem. Dochází k nevída-
nému rozvoji řemesel a samozřejmě i řemesla řeznického. 
Řezníci byli pokládáni za řemeslo přední, protože zásobova-
li město hlavní potravinou. Byli také nad jiná řemesla bohat-
ší. Začínají se sdružovat a v roce 1359 vzniká v Praze první 
řeznický cech (cechovní řemeslo trvalo v Praze plných 500 
let). Vznikají velké prostory pro trhy na dobytek a koně, např. 
Karlovo náměstí se nazývalo Dobytčí trh, Václavské náměstí 
Koňský trh.

Porážky-jatky, ze kterých byla Praha zásobena masem, 

byly: na Starém městě v Hradební ulici, na Novém Městě 
v Lazarské ulici na Malé Straně u Klárova a v Josefově.

Hygiena při práci i vlastním zpracování masa byla pri-
mitivní, nesystematická, chyběl potřebný kvalifi kovaný zdra-
votní personál. Prováděly se tzv. laické kontroly. První před-
pisy o porážkách zvířat, prohlídce masa a o jeho prodeji byly 
vydány až v roce 1810.

Od druhé poloviny 19. století se trhy i porážky na doby-
tek začínají přemisťovat z vnitřních částí města na jeho peri-
ferii. Nebylo už únosné, aby jatky i dobytčí trhy byly umístěny 
na nejvíce obydlených a nejživějších místech hlavního města. 
V roce 1895 byly na levém břehu Vltavy v Praze-Holešovicích 
vybudovány jatky. Součástí jatek byly i tržnice na maso, které 
sloužily jako centrum prodeje masa řezníkům a uzenářům.

V roce 1873 vzniká společenstvo pražských uzenářů. Vy-
ráběli a prodávali ve svých krámech jen uzeniny. Jejich zboží 
bylo určeno i pro venkov a vývoz do zahraničí.

V roce 1879 zakládá řezník a uzenář Antonín Chmel 
v Praze na Vinohradech provozovnu na výrobu uzenin a zná-
mých pražských šunek – Zvonařku.

První i druhá světová válka značně ochromila chod ve 
výrobě masa. V období mezi těmito válkami naopak značně 
stoupla spotřeba masa a masných výrobků.

V Praze vznikají velké výrobny v nejživějších částech 
Prahy (Smíchov, Vinohrady, Karlín), které měly i své prodej-
ny (Beránek, Maceška). Během druhé světové války spotřeba 
masa i výrobků výrazně poklesla. Bylo zavedeno lístkové hos-
podaření (maso na příděl), které bylo zrušeno v roce 1953.

Před druhou světovou válkou bylo v Praze asi 700 živ-
nostenských provozoven, které byly v průběhu let 1948–1951 
postupně znárodňovány.

Dochází k růstu životní úrovně a rozvoji našeho hlavní-
ho města, hlavně jeho okrajových částí. Do Prahy přicháze-
jí pracovníci z venkova. To všechno vyvolává trvalý vzestup 
spotřeby masa a masných výrobků. V letech 1960–1975 se 
dále zvyšuje nejen počet obyvatel hlavního města, ale i jeho 
území.

Roste průměrná spotřeba masa na jednoho obyvatele 
(např. v roce 1965 to bylo 66 kg, v roce 1974 již 75 kg, v sou-
časnosti spotřeba dosahuje 90 kg).

Proto vystupuje do popředí požadavek přemístit mas-
né závody a jatky z osídlených míst pražského centra mimo 
město a moderní průmyslovou velkovýrobu soustředit na jed-
no místo. Všechny tyto tendence nakonec vedly k realizaci vý-
stavby dvou komplexních průmyslových závodů s plynulým 
technologickým tokem suroviny – od příjmu živých zvířat až 
po expedici hotových výrobků. Každý závod o stejné základní 

Oslava 30. výročí založení školy
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kapacitě 40 000 tun masa a masných výrobků ročně a denní 
porážkové kapacitě 200 ks hovězího dobytka, 900 ks prasat, 
180 ks telat.
 –  masokombinát Praha-jih v Písnici (provoz zahájen 

v červnu 1977)
 –  masokombinát Praha-sever v Čakovicích (provoz za-

hájen v červnu 1982) .
Ale i tyto dva komplexy se díky osídlování okrajových 

částí Prahy dostávaly do centra života obyvatel sídlišť.
Po roce 1989 začínají do České republiky i do Prahy ex-

pandovat velké obchodní řetězce ze zahraničí (Německo, Ra-
kousko, Francie), které na trhu hledají pružnější spolupráci 
při zásobování.

Pražské masokombináty začínají vytlačovat mimopraž-
ské podniky a shodou dalších náhod a i politických okolností 
oba ukončují svoji existenci: 
 – masokombinát v Čakovicích v roce 1994
 – masokombinát v Písnici v roce 1999

A možná tady se dostáváme do slepé uličky, kdy si ro-
dičovská veřejnost myslí, že zánikem masokombinátů ztrácí 
žáci možnost uplatnění na trhu práce. Neuvědomují si, že se 
v zázemí každého hypermarketu nachází bourárna, příprav-
na masa, masná výroba. A tady potřebují kvalifi kované pra-
covníky – vyučené řezníky.

Trochu o učilišti

SOU potravinářské v Praze 4 - Písnice, Libušská 320, je 
učilištěm s dlouholetou tradicí.

Bylo zřízeno v roce 1977 s tím, že zde bude zajišťována 
odborná příprava budoucích řezníků a uzenářů v rámci hlav-
ního města Prahy a pro celý Středočeský kraj.

Do roku 1998 jsme připravovali mladou generaci v obo-
ru řezník-uzenář se zaměřením pro výrobu a pro prodej.

Během těchto let jsme vychovali stovky manuálně zruč-
ných odborníků, kteří pracovali v Praze především v maso-
kombinátech Čakovice a Písnice, mimo Prahu v menších 
podnicích se zaměřením na řeznickou profesi.

V současné době nahradily provozní giganty super a hy-
permarkety typu Globus, Hypernova, Kaufl and, Billa a další.

V roce 1998 jsme rozšířili nabídku připravovaných pro-
fesí o učební gastroobory: kuchař, kuchař-číšník pro pohos-
tinství.

Praxe je prováděna na smluvních zařízeních hotelů a re-
staurací soukromých majitelů (např. hotely Grand hotel Ev-
ropa, hotel Don Giovanni, Zátiší Catering Group, Aramark 
aj.)

Na základě požadavků rodičovské veřejnosti a podni-
katelské sféry zajišťuje SOUp i přípravu absolventů tříletých 
učebních oborů ve dvouletém nástavbovém studiu.

V současné době vyučujeme
– tříleté učební obory:
 29-56-H/001 řezník-uzenář
 65-52-H/001 kuchař
  65-51-H/002 kuchař-číšník pro pohostinství

– dvouleté nástavbové studium:
 65-41-L/504 společné stravování (denní forma)

– čtyřletý studijní obor s maturitou: 65-41-L/006 kuchař

Jsme učiliště, které respektuje oborovou čistotu, orien-
tujeme se na potravinářské obory s uplatněním v obchodu 
a službách. 

Výuka je členěná na týdenní ucelené bloky teoretického 
vyučování a odborného výcviku, které se pravidelně střídají.

Teoretické vyučování zajišťují učitelé teoretického vy-
učování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin v učeb-
nách SOU potravinářského, Libušská 320, Praha 4. K výuce 
jsou využívány běžné učebny se základním vybavením a učeb-
ny specializované – výpočetní technika, chemická laboratoř, 
učebna s multimediální technikou, učebna pro výuku jazyků. 
Pro tělesnou výchovu je využíván sportovní areál SOKOL Li-
buš – Praha 4. Teoretická výuka se realizuje kromě klasické 
výuky v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurzů 
a dalších výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, pro-
jektové dny, návštěvy galerií a muzeí. 

Odborný výcvik je z větší části realizován na pracoviš-
tích sociálních partnerů pod vedením učitelů odborného vý-
cviku a instruktorů, kde získávají základní návyky v reálném 
pracovním prostředí, prohlubují si vědomosti získané v teo-
retické výuce a v neposlední řadě získávají možnost zaměst-

 Vyřezávání ovoce a zeleniny s panem Procházkou

Výseče tabulí u závěrečných zkoušek
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nání po ukončení studia. Odborný výcvik je realizován tak, 
aby žáci poznali celý technologický proces a dokázali se ori-
entovat na malých, středních i velkých provozovnách.

Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského 
a profesního jednání v přímém osobním styku s hosty a pra-
covními partnery. Jsou vedeni ke schopnostem řešit problé-
mové situace vzniklé v kontaktu se zákazníky a obchodními 
partnery. Žáci jsou vedeni k péči o zevnějšek a celkový kulti-
vovaný projev.

Naše učiliště má také dostatečné ubytovací možnosti 
v Domově mládeže s nabídkou ubytování i pro mimoškolní 
zájemce.

Škola pořádá – projektové dny, soutěž Bramborák, bar-
manské kurzy, kurz vyřezávání ovoce, odborné exkurze.

Škola zajišťuje komerční akce a akce u zákazníka, kde 
mají žáci možnost se aktivně zapojovat – např. Ples armády.

Pravidelně se účastníme prestižních soutěží – Výčepní 
princ, Grilmánie.

Pravidelně se účastníme sportovních soutěží – Floor-
ball, stolní tenis, sálová kopaná.

Domov mládeže zabezpečuje zájmové kroužky – bati-
kování, pečení cukrářských výrobků, stolní tenis, posilování, 
vycházky „Poznej svou Prahu“.

Škola spolupracuje s profesními fi rmami při zajišťová-
ní praxí a exkurzí žáků v jejich provozech, účasti učitelů na 
odborných seminářích fi rem. Zde získáváme veškeré dostup-
né informace a možnost praktického vzdělávání žáků v rám-
ci odborné výuky s možností následného uplatnění, resp. za-
městnání žáků přímo v těchto fi rmách. Sociální partneři se 
podílí na praktické výuce, hodnocení žáků, organizaci a zajiš-
tění závěrečných zkoušek.

Každoročně organizujeme setkání se sociálními partne-
ry, na kterým informujeme o aktivitách školy a diskutujeme 
o personálních potřebách.

Škola je členem profesní organizace – Českého svazu 
zpracovatelů masa, se kterou úzce spolupracuje.

Škola koncipuje svou vzdělávací strategii tak, aby žáky 
připravila na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občan-
ský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa 21. stole-
tí. Vytváří u žáků profesní návyky, které budou moci využívat 
na trhu práce a které budou dostatečně ekonomicky oceněny.

Začleňuje žáky již během studia mezi odborníky a umož-
ňuje jim navazovat interpersonální vztahy. 

Vytváří v žácích kladný vztah ke škole, hrdost k odbor-
nému řemeslu, kterému se učí.

K naší velké radosti a cti můžeme konstatovat, že do-
posud absolventi našeho SOUp neměli a nemají problémy 
s uplatněním v dalším profesním životě. �

Soutěž o Řeznickou sekyru
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MILCOM a. s.
Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 354 551–2
Email: milcom@milcom-as.cz

PROVÁDÍME

� Konzultační a poradenské služby
� Výzkum
� Školení laborantek, sýrařů, senzor. hodnotitelů
�  Analýzy v akreditované mikrobiologické 

a chemické laboratoři, mezilaboratorní
a kruhové testy s certifi kací

DODÁVÁME
� Čisté kultury 
� Živné půdy, mikrobitesty a fosfatázové testy
� Syřidla, barvu do sýrů
� Gerberovu a van Gulickovu H2SO4

� Isoamylalkohol, 0,25N NaOH, fenolftalein
� Baličky, termizátory, GO mlékárenských strojů

Spolupracujeme na jakosti 
a efektivnosti vaší produkce 
a na vývoji nových výrobků
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Itálie,
země sýrová

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

V další kapitole našeho putování za sýry bych vás tentokrát 
rád pozval do slunné Itálie, nebo přesněji řečeno na sever 

této překrásné jihoevropské země. Itálii si sice naši spotřebi-
telé až tolik nespojují se sýrařskou tradicí, jako je tomu tře-
ba v případě Francie, Švýcarska či Nizozemí, přesto je tato 
země zemí skutečně sýrovou a zemí s velmi dlouhou a boha-
tou sýrařskou tradicí. Vždyť to koneckonců byli právě Říma-
né, kteří sýrařské řemeslo rozšířili do dalších oblastí našeho 
starého kontinentu, kam při svých taženích a cestách pro-
nikali. Ve Francii před příchodem římských legií potraviny 
podobné sýrům v podstatě ani neznali a např. výraz pro sýr 
u anglosaských národů vychází právě z latinského (tedy řím-
ského) „caseus“ – tedy např. nizozemský výraz „kaas“, ně-
mecký „Käse“, ale třeba i anglický „cheese“. V dnešní Itálii se 
vyrábí téměř 500 naprosto různých druhů sýrů. A připomeň-
me si v této souvislosti slova slavného francouzského prezi-
denta Charlese de Gaulle, který říkával, jak je těžké vládnout 
zemi, ve které je sýrů tolik jako dnů v roce. Tak jak je vidět, Itá-
lii by tento významný politik pravděpodobně také velmi ob-
tížně spravoval. A ještě jedno „nej“, které se váže k Itálii. Sýrů 
s chráněným označením původu („PDO“) a sýrů s chráně-
ným zeměpisným označením („PGI“) se v Itálii vyrábí 31. Je-
nom Francie jich má více (42). Italové označují tyto sýry vět-
šinou „DOC“, tedy „Denominazione di Origine Controllata“
nebo „DOP“ „Denominazione di Origine Protetta“. Ale ob-
jem vyráběných PDO a PGI sýrů zde představuje 55 % z cel-
kové výroby sýrů v Itálii, což je naprosto nejvyšší poměr na 
světě. To i sýrová Francie vyrábí takovýchto sýrů pouze je-

nom asi 1/5 z celkové své výroby. Italové jsou mimořádní sý-
rařští gurmáni, ale je také pravda, že mnohé skutečné specia-
lity mívají spíše lokální význam. Je zde ale řada sýrů, které se 
staly světově proslulými právě pro svoji mimořádnost a jedi-
nečnost. Připomeňme např. slavnou Gorgonzolu, extratvrdé 
Parmigiano či Granu, tvarově kouzelné Provolone a jiné sýry 
typu „pasta fi lata“, ovčí Pecorino, měkké a voňavé Taleggio či 
buvolí Mozzarellu a třeba i extratučné Mascarpone, o kterém 
se odborníci stále přou, zda je tento výrobek ještě možné vů-
bec pokládat za sýr.

S výrobou některých italských sýrů jsem se seznamoval 
při mých cestách do oblasti Dolomit a Alp, např. v krajích Tri-
dentsko a Horní Adiže (Trentino-Alto Adige), letos jsem pak 
navštívil úrodnou zemědělskou oblast Pádské nížiny, která je 
sýrárnami doslova „prošpikována“, tedy kraje Benátsko (Ve-
neto) a Lombardie. Podívejme se nyní společně na výrobu ně-
kterých typických italských sýrů, jejichž technologii jsem měl 
možnost osobně poznat.

GRANA PADANO

Tento extratvrdý sýr se v Itálii vyrábí po staletí a již v jeho 
názvu je skrytý nejenom původ sýra (Padano – údolí řeky 
Pád), ale také „drobivý“ charakter sýra (Grana = zrno). Sýr 
se kromě Pádské nížiny vyrábí také v některých částech Pie-
montu, Lombardie a dokonce konkuruje svému „bratru“ par-
mezánu v oblasti Emilia-Romagna. 

Já jsem se s jeho výrobou setkal nejprve v sýrárně „Indu-
stria Casearia Silvio Balladelli E Figli S.r.l.“ v městečku Vil-
lafranca de Verona, ale výrobců jsem navštívil postupně ně-
kolik a všude se sýr vyráběl naprosto stejně. Všichni výrobci 
musí totiž dodržovat velmi přísné technologické zásady, které 
konsorcium výrobců vyžaduje právě k tomu, aby mohl výro-
bek nést značku DOP a být nazýván Grana Padano. 

K výrobě se používá výlučně kravské, vysoce kvalitní 
mléko, které se po svozu do sýrárny nejprve přepouští buď 
do otevřených „odstávacích“ van, nebo v modernějších závo-
dech do speciálních „odstávacích“ tanků, ve kterých dochází 
k samovolnému odsmetanění. Ano, ve výrobě nejsou žádné 
odstředivky, a to proto, aby při odsmetanění nedošlo k me-
chanickému poškození vzácného mléčného tuku, ale naopak 
bylo umožněno ustání smetany na povrchu, což se děje stá-
ním mléka po dobu nejméně 6 hodin. Vyvstávání tuku probí-
há obvykle přes noc, přičemž největší část tukových kuliček 
vyplave na povrch, a vytvoří tak přesně či neurčitě ohraniče-
nou povrchovou vrstvu smetany. Odsmetaněné mléko pod 
tukovou vrstvou se druhý den opatrně odpouští a k výrobě 
sýra se však ještě mísí s poměrnou částí čerstvě svezeného sy-
rového mléka z ranního dojení. 

Grana Padano
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Mléko se pak napouští do otevřených konických výrob-
níků o objemu asi 1 tis. litrů, které jsou zapuštěny do podla-
hy. Důležité je, aby měly vnitřní měděný plášť, protože účin-
kům iontů mědi na rozvoj bakteriálních kultur ovlivňujících 
výsledný charakter produktu se přikládá nesmírný význam. 
Mléko se po zasýření při teplotě okolo 32–34 °C ponechá srá-
žet po dobu 7–12 min, poté se přistoupí ke zpracování a dro-
bení sýřeniny na zrno velikosti malé obilky, k čemuž se použí-
vá sýrařský nástroj zvaný „spino“. Vše probíhá velmi rychle, 
po dobu max. 5 minut. Teprve pak se zrno po dalších 5–15 
minutách v kotli domíchává a dosouší, vše při teplotě okolo 
55 °C. Zrno se ponechá v klidu pod syrovátkou usadit a spojit 
a po dalších asi 55 minutách nastává fáze vytahování a tvaro-
vání sýřeniny. Výroba grany je naprosto tradiční s manufak-
turními prvky; k vytahování se používá sýrařská lopata a plá-
těný syrník. Usazená sýřenina se rozkrojí na dvě poloviny, 
z nichž se každá z kotle vytáhne pomocí syrníku, ve kterém 
se zavěsí na konzoly a ponechá asi 20 minut odkapat. Po této 
době se sýrová hmota vkládá i s plátnem do plastových forem, 
ve kterých se dále lisuje, otáčí a postupně se při tom vyměňu-
jí nové suché plachetky. Teprve druhý den se vylisované mla-
dé sýry přenášejí do nerezových forem s vloženým výliskem 
s perforací názvu Grana Padano a v nich se lisují ještě 1 den. 
Následuje solení sýrů v solných lázních po dobu minimálně 
14 dnů. Po vysolení je zahájeno několikaměsíční zrání při tep-
lotách 15–20 °C a relativní vlhkosti vzduchu okolo 70–90 %. 
V průběhu zrání musí být povrch sýra pravidelně ošetřován, 
zpočátku nejméně 3x do měsíce; s postupujícím zráním se 
četnost čištění snižuje. Celková doba zrání dosahuje nejmé-
ně 10–18 měsíců.

Hotový produkt má charakteristický tvar vysokého 
válce o průměru 35–45 cm, s výškou 18–25 cm. Hmotnost 
bochníku se pohybuje okolo 30–35 kg. V pokožce sýra je po 
celém obvodu vylisováno označení „grana“ a charakteris-
tická čtyřlístková pečeť s údaji o výrobní oblasti a konkrét-
ní sýrárně. Po uzrání má Grana Padano přirozeně zlatožlu-
tou velmi silnou kůru, těsto je bílé nebo nažloutlé jako seno, 
lehce zrnité, se sotva viditelnými otvůrky. Chuť sýra je vý-
razně pikantní, kořenitá, nikoliv však ostrá, těsto je charak-
teristicky zrnité, s listovitou strukturou, lomivé až jemně
drobivé.

Sýry Grana se vyrábějí také v horách v Tridentsku, zde 
však sýr nese pečeť „Grana Trentino“ nebo „Trentingrana“ 
a chuť je oproti pádskému originálu ještě výrazněji pikantněj-
ší.

PARMIGIANO – REGGIANO

Se sýrem „parmazán“, který je světově asi nejproslu-
lejším italským sýrem vůbec, jsem se setkal v několika zra-
cích sklepích. I on se vlastně řadí do rodiny „grany“, nicméně 
v technologii je řada odlišností, pro které se liší od předcho-
zího sýra. Je to především jeho výrobní oblast, kterou je jaká-
si enkláva rozsáhlé sýrařské oblasti Grana Padano, konkrét-
ně území v okolí Parmy a Emilia Reggia, ale také provincie 
Bologna, Modena a Mantova v severní Itálii. Sýr se zde vyrá-
bí výlučně z mléka krav krmených podle předepsaných pravi-
del. Jako píce se používá čerstvá luční tráva s mnoha květina-
mi a bylinami, bohatá na jetel a vojtěšku, popř. kvalitní seno 
z těchto pastvin a luk. Zakázány jsou siláže a umělá krmiva. 

Při výrobě používají sýraři rovněž odstáté částečně od-
smetaněné večerní mléko, které mísí s ranní čerstvou důjí. 
Samozřejmostí je, že se mléko tepelně neošetřuje, aby se ne-
zbavilo právě přirozené bakteriální mikrofl óry dostávající se 
do něho přes mléčnou žlázu z kvalitní travní píce. Vlastní vý-
robní proces je vcelku stejný, jak byl popsán u sýra Grana.

Zrání parmezánu bývá však ještě delší. Roční sýry získá-
vají označení „fresco“, dvouroční „vecchio“ a po třech a více 
letech nese Parmigiano štítek „stravecchio“. Samozřejmě se 
sýr Parmigiano – Reggiano odlišuje od Grana Padano jinou 
pečetí a vlysem v pokožce sýra.

PROVOLONE VALPADANA

Tento díky svým pozoruhodným tvarům naprosto zcela 
jedinečný italský sýr patří do velké rodiny sýrů, kterým Italové 
říkají „pasta fi lata“, tedy sýrů s napařeným a vytaženým těs-
tem. Jeho historie spadá do doby renesanční, kdy byl nazýván 
Prove, Provole či Provature. Již v prvním italském pojednání 
o sýrech, knížce „Summa Lacticinorum“ z roku 1487, popi-
suje její autor Pantaleone von Cofi enza nesporný význam kr-
mení na kvalitu vyráběných sýrů. To platí i pro Provolone, kte-
ré se vyrábělo nejdříve z mléka vodních buvolů, dnes však již 
téměř výlučně z mléka krav chovaných v provinciích Cremo-
na, Brescia, Vicenza, Rovigo, Padova a Piacenza, tedy z ob-
lasti údolí Pádu (proto v názvu sýra „Valpadana“), ale také se 
s ním setkáváme v okolí Bergama, Modi, Mantovy a Trenta. 
Zdejší traviny jsou bohaté na luční jetele, nejdůležitějším pak 
je jetel s označením „Ladino“, o kterém ve své knížce hovoří 
středověký autor a přikládá mu nemalý význam. 

Sýrárna Grana Zrání Parmigiano



71
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
0

8
r e p o r t á ž

Výrobu Provolone Valpadana a dalších sýrů „pasta fi la-
ta“ jsem poznával v kouzelné sýrárně „Zoggi“, dnes patří-
cí známé sýrařské rodině Brazzale v provincii Vicenza. Stej-
ně jako u sýrů grana musejí výrobci sýra provolone náležet 
k výrobnímu konsorciu a přísně dodržovat stanovená tech-
nologická pravidla. Po výrobě sýrové hmoty se tato napařu-
je v horké vodě, hněte a vytahuje do vláken („fi lare“), poté se 
hnětená hmota formuje či vkládá do různých forem. Hnětení 
je pro sýraře nesmírně náročné, a to proto, že jednak mohou 
mít některé tvary sýrů až několik desítek kil, jednak je třeba 
dbát na to, aby byla vnější pokožka hladká, bez skladů či trh-

lin, a uvnitř těsta nezůstal ani 
žádný vzduch, ani zbytková 
syrovátka. V tomto momen-
tu je možné sýrovou hmo-
tu přirovnat k hudebnímu 
tónu, kterou zkušený sýrař 
„modeluje“ do vždy jedineč-
ného tvaru, stejně tak, jako 
když hudebník poskládává 
několik tónů do nové sklad-
by. Pozorování sýrařovi zruč-
nosti a umu, se kterými z ne-
foremné gumovité a prstovité 
hmoty „vykouzlí“ vždy zce-
la ojedinělý tvar, je skutečný 
zážitek. Zformované sýry se 
solí v solných lázních, při-
čemž se musí dbát na to, aby 
došlo k rovnoměrnému pro-

solování, už vzhledem k tomu, že například hruškovité tva-
ry sýra mají v jednom těle různě velké rozměry. Před zráním 
se sýry ovazují provázky, ze kterých se vytváří závěsná síť, ve 
které se ke zrání zavěšují na konzole ve zracích štelářích. Před 
tím se však ještě ponoří do parafi nové lázně, aby se celý povrch 
uzavřel a tímto nátěrem stabilizoval. Rovněž vazba sítě ze si-
lonových provázků je nesmírně složitá a vyžaduje často i ně-
kolikaletou praxi žen, které tuto práci vykonávají. Provolene 
Valpadana se vyrábí ve dvou druzích zralosti. Varianta „dol-
ce“ zraje asi 3 měsíce a při výrobě sýra se používá telecí syřidlo. 
Druhou je varianta „Piccante“, která zraje o něco déle a při vý-
robě se používá syřidlo získávané ze žaludků jehňat či kůzlat.

Jak jsme si již řekli, naprosto unikátní je u sýrů typu 
Provolone jejich mnohačetnost tvarů, kterými si sýry přita-
hují vždy mimořádnou pozornost diváků na sýrařských vý-
stavách, ale také ve specializovaných prodejnách. Malé sýry 

se nazývají „calabresi“ a „silani“, větší exempláře „giganti-
ny“. Válcovitě tvarované se nabízejí podle velikosti „pancetti-
ni“, „pancette“, „salami“ nebo „giganti“, sýry kulatého tvaru 
jako „mandarini“ nebo „melloni“, hruškovité „pera“ a další. 
Hmotnost se obvykle pohybuje od 1 kg do 30 kg.

Sýr Provolene Valpadana je sýrem s chráněným označe-
ním původu (PDO), které mu bylo uděleno Nařízením EU č. 
1107 v roce 1996. Další pečetí, kterou sýr nese, je logo kon-
sorcia z roku 1993.

Obliba sýrů typu „Provolone“ rozšířila průmyslovou vý-
robu podobných výrobků „pasta fi lata“. K výrobě se však ne-
používá už jenom přímo mléko, ale již dříve vyrobené sýry 
„Cagliata“, které jsou na mnohých sýrárnách vyráběny z pře-
bytečného mléka. Jedná se o sýrovou, nevysolenou hmotu, 
která se mnohdy i zamrazuje a až v době potřeby rozemílá, 
napařuje, hněte a formuje většinou do tvaru tyčí, salámů či 
malých kulatých „provolini“ či „provolette“. Takovýto sýr 
však už nemůže nést pečeť chráněného původu či konsorcia 
Provolone Valpadana.

ASIAGO 

Dalším sýrem, který mi v Itálii doslova učaroval, byl 
skvělý horský sýr Asiago. Ten se vyrábí již po tisíciletí z kvalit-
ního kravského mléka, především v oblasti Trentino Alto Adi-
ge na náhorní plošině Asiago, která se rozkládá v nadmoř-
ské výšce asi 1200 m. Konsorcium producentů sýra Asiago 
umožňuje výrobu také sýrárnám v okolí Trevisa, Vicenzi, Ve-
rony, Padovy a Roviga. Já jsem se s výrobou seznámil na sý-
rárně u Vicenzi, přímo v městě Asiago jsem pak měl možnost 
na zdejší radnici navštívit výroční přehlídky sýrů konsorcia 
Asiago, při kterých se vybíraly nejlepší sýry sezony.

Sýr má tvar bochníku o hmotnosti 9–12 kg a je vyráběn 
ve dvou variantách. „Assiago pressato“ (což znamená „liso-
vaný“) je mladší, vznikl teprve v nedávné době a je velmi ob-
líbený, protože jeho chuť odpovídá požadavkům moderních 
spotřebitelů. „Pressato“ se vyrábí ze syrového mléka plemen 
Holstein a Bruna Alpina, a k jeho výrobě se používá výlučně 

Přehlídky sýrů Asiago

Mandarin Provolone

Formování pasta fi lata
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syrové, plnotučné mléko. Sýr zraje poměrně krátce – tři, max. 
pět týdnů. Druhým a vlastně původním sýrem je „Asiago 
d´allevo“ (což doslova přeloženo znamená „vyzrálé Asiago“). 
I tento sýr se vyrábí ze syrového kravského mléka, zraje však 
3–9 měsíců a pak nese přívlastek „vecchio“, tedy starý; nebo 
zraje 12 až 24 měsíců a nazývá se „stravecchio“, tedy přestár-
lý, uleželý. Podobně jako u sýrů Grana je starší sýr zrnitější 
a jeho chuť pikantnější.

Prozrálé sýry Asiago jsou výborným dezertem podáva-
ným se sklenkou dobrého červeného vína, chuť je oříšková 
s jemným citrónovým podtónem, těsto slámově žluté a kůra 
sýra tmavohnědá. Mladé „pressato“ má naopak těsto skoro 
bílé a chuť o mnoho jemnější, lahodnou.

A ještě jedno malé italské zastavení,
tentokrát však v Litovli na Hané

Poznat výrobu italských sýrových specialit jsem mohl 
díky umožnění slavné sýrařské rodiny Brazalle. Tři bratři, Ro-
berto, Pierochristiani a Giovanni, patřičně hrdi na dílo svých 
předků a především pak na zakladatele společnosti Giovanni 
Maria Brazzale, který v roce 1837 společnost založil, navazují 
a dále rozvíjejí slavnou mlékařskou tradici své rodiny. Nevy-
rábějí ale pouze sýry, nýbrž i skvělé alpské máslo (Burro de le 
Alpi) a zužitkovávají vlastní syrovátku v zemědělském velko-
chovu prasat. A to nejenom v Itálii, ale také například v Brazí-
lii, a představte si, už i také v České republice. 

Ano, společnost Brazzale vstoupila před několika lety 
kapitálově do moravské sýrárny Orrero, která se specializu-
je na výrobu sýra typu Grana. Kreativnost a podnikatelský 
duch současného duchovního tvůrce společnosti, pana Ro-
berta Brazzale, však šly tak daleko, že se z této moravské sý-
rárny dnes stala pravděpodobně největší výrobna sýra Grana 
na světě, a to ještě ke všemu s vlastní identitou. Výroba se zde 
uskutečňuje tradičním rukodělným řemeslným zpracováním 
na 62 (!!) výrobnících, a to přesně podle technologických 

pravidel konsorcia. Sýr se přirozeně z důvodu jiné výrobní 
oblasti již nesmí nazývat Grana Padano. Společnost Brazza-
le mu však dala zcela jiné, osobité a vše vypovídající jméno 
Gran Moravia. Sýry z Litovle však zůstávají nejméně stejně 
kvalitní jako originální italské produkty a v technologii se liší 
pouze tím, že se k výrobě nepoužívá mléko syrové, ale je ošet-
řeno termizací (max. 68 °C) a na potlačení případného duření 
se používá přírodní lysozym. Po předběžném 2–3 měsíčním 
prozrání se sýry převáží do zracích sklepů v severoitalském 
městě Zané a po uzrání jsou určeny převážně pro italský trh.

Roberto Brazzale zahájil v Litovli již také výrobu popu-
lárního Asiago pressato. Samozřejmě se i na označení tohoto 
produktu vztahují přísná pravidla konsorcia, proto se jedná 
pouze o typ sýra Asiago, který nese kouzelné dívčí jméno Ve-
rena. (Poznámka: Verena je nejvyšším vrchem v oblasti náhor-
ní plošiny Asiaga, ze kterého italští vojáci vypálili první střely 
na obranu své země v době 1. světové války). Etiketa sýra Vere-
na však není spjata pouze s historií Itálie. Stejně jako se sýru 
Gran Moravia objevuje v názvu naše „Velká Morava“, je na 
sýru Verena také kousek moravské tradice. Z etikety se to-
tiž šibalským pohledem usmívá překrásná a milá Hanačka 
v typickém hanáckém kroji, a je potřeba říci, že právě tento 
marketingový nápad je skvělým předpokladem pro úspěšný 
prodej sýra. Etiketa láká a vybízí potencionální spotřebitele 
k jeho zakoupení. Sýr Verena byl ofi ciálně představen na ne-
dávném potravinářském veletrhu chutí a vůní SIAL 2008 a já 
jsem přesvědčen o tom, že se určitě vbrzku stane dalším no-
vým zástupcem skvělých italských sýrů, v tomto případě tak 
trochu s moravským podtextem, v široké nabídce oblíbených 
značek a druhů.

O italských sýrech bych mohl popsat ještě mnoho stran 
papíru, mohl bych se rozepsat např. o mém dalším oblíben-
ci, sýru „Taleggio“ pocházejícím z provincie Bergamo, kte-
rý je asi nejznámějším sýrem z kategorie „stracchino“, tedy 
čerstvých a měkkých jemných sýrů. „Stracchino“ také pro-
to, že se původně k jeho výrobě používalo čerstvé mléko od 
„unavených“ krav vyháněných na pastvu na horských lou-
kách. Mohl bych zde také popisovat zvláštnosti ovčího sýra 
„Pecorino“, ale také psát o „znovu uvařeném“ syrovátko-
vém sýru „Ricotta“ a mnohých dalších. Se sýry „Gorgonzo-
la“ a „Mozzarella“ jsem vás již seznámil v článcích o jiných 
druzích sýrů. Bohužel však není možné se na tak malém pro-
storu věnovat skutečně všem zajímavým italským sýrovým 
produktům, to by vydalo na samostatnou knihu. A proto 
přijměte spíše mé doporučení: Zajeďte do Itálie, v podstatě 
kamkoliv, a přesvědčte se sami o tom, že „Itálie je skutečně 
země sýrová“. �

Krajina Asiago

Verena

Gran Moravia
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ROULLIER Agrochemicals Division is recruiting an Area 
Sales Manager for its eastern cleaner and sanitizer 
division (HYPRED). The major lines of HYPRED´s activities 
are farm, food processing and transport industry. The 
company provides farmers, dairies, meat processors, 
food and beverage producers as well as transporting 
companies with cleaning and disinfecting chemicals. 

We seek a commercially-oriented manager with relevant food 
sector experience coupled with the vision, energy, marketing, 
and leadership skills, to build the business and create value 
for the shareholders.

This executive is responsible for and accountable to:
�   Develop the three present business lines in Czech 

Republic, Slovakia and Hungary,
�   Identify new markets, extend the customer portfolio in 

the region and defi ne targets for the sales organisation, 
�   Lead a sales team of all in all around 20 sales 

representatives and administrative employees. Attract, 
develop, and retain further qualifi ed sales reps.,

�   Reporting to the Area Manager and to the General 
Director of the Food Division.

The position is located in Czech Republic.

The ideal candidate will have:
�   Several years of applicable food sector experience 

(milk, meat, beverages), including a solid track record 
of success in profi t-and-loss accountable roles and 
transitional leadership experience,

�   Preferably a technical background (agriculture 
engineering, food processing, chemistry),

�   A proven track record of building and leading a sales 
organization, including recruiting and training,

�   Ability to communicate and to report in English is a must, 
French skills would be a nice-to-have,

�   Drive, enthusiasm, integrity, change orientation, and 
fl exibility.

GROUPE ROULLIER � HYPRED GmbH � Marie-Curie-Straße 23 � 53332 Bornheim-Sechtem �  Germany

CENTRAL EUROPE
SALES MANAGER 

For an initial discussion please call Mrs. Agnieszka Reese (+49 151 148 32 738). Please write in English, with complete CV, 
full career and salary details preferably via email to: areese@roullier.com. All applications will be treated in the strictest 
confi dence.
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Kostelecké uzeniny 
pokračují

v bohaté tradici

Není mnoho fi rem, které tvoří součást kulturního dě-
dictví země. Hlavní tváří jedné z nich je už přes de-

vadesát let noblesní Labužník, který se v obleku a v mír-
ném předklonu labužnicky zakusuje do lahodného párku. 
Labužník, který nehodlá stárnout a s dobrým jídlem na-
opak sílí. Rádi bychom Vám jeho prostřednictvím před-
stavili značku Kostelecké uzeniny, která se svou jedena-
devadesátiletou tradicí tvoří součást kulturního dědictví 
naší země a vyrábí nejznámější produkty tohoto segmen-
tu trhu v České republice. 

Slavné začátky

Původní továrnu na uzeniny a konzervy založil v Kostel-
ci roku 1917 Jan Satrapa. Již záhy se kromě běžných uzenin 
začal vyrábět kostelecký trvanlivý salám, který se stal velmi 
známým. Další specialitou byla výroba kosteleckých párků
a moravských klobás. V roce 1918 vrcholil export výrobků,
kdy se dodávaly uzeniny a zvláště šunky na staré trhy do Víd-
ně. Firma se však soustředila zejména na domácí trhy, kde 
svými oblíbenými výrobky dosahovala stálých úspěchů. 
V roce 1920 začala továrna v Kostelci na vlastní žádost vyrá-
bět konzervy pro československou armádu. 

Za druhé světové války musely Satrapovy závody dodá-
vat potraviny Němcům, po roce 1945 se však poměry začaly 

znovu urovnávat a vypadalo to, že podnik dokáže navázat na 
předválečné úspěchy. 

Stárnoucí Jan Satrapa stihl ještě roku 1947 předat ve-
dení fi rmy synovi, po únoru 1948 už ale mohl jen trpně při-
hlížet, jak jeho několik desetiletí budovaný podnik přebírají 
komunisté. 

Opravdu mohutného rozvoje se podnik dočkal po listo-
padu roku 1989 a hlavně po velké privatizaci, kdy byl v roce 
1992 transformován v akciovou společnost s názvem Koste-
lecké uzeniny. Seriózně míněná modernizace se neobejde bez 
splnění požadavků na hygienu a ochranu životního prostředí, 
a tak je již v roce 1996 spolu s novými jatkami dokončena vý-
stavba jak biologické čističky odpadních vod, tak i spalovny 
tříděných odpadů. 

Z obchodního hlediska se pro Kostelecké uzeniny stal 
doslova revolučním rok 1998, kdy získaly certifi káty pro vý-
voz své produkce do Evropské unie. Dnes má fi rma zákazní-
ky po celé Evropě, ale i v Rusku. V roce 2004 je dokončena
1. etapa výstavby nové masné výroby a v roce 2005 její budova 
získává titul Prestižní stavba Vysočiny za rok 2004 v kategorii 
Stavby pro průmysl a zemědělství. 

Stagnace nehrozí

Úrovní špičkové technologie patří dnes všechny provozy 
Kosteleckých uzenin mezi nejprogresivnější v Evropě. Ročně 
zásobují český trh více než 65 000 tunami masa a uzenin a tr-
vale si udržují pozici největšího producenta masa a masných 
výrobků s garancí vysoké kvality. Nabídka zahrnuje komplet-
ní sortiment výrobků z masa vepřového, hovězího i kuřecího. 

Mělnění díla
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Od roku 2003 jsou Kostelecké uzeniny součástí stabilní a sil-
né společnosti Agrofert Holding, a. s., jejíž zázemí tržní pozi-
ci Kosteleckých uzenin dále upevňuje. Díky vyspělé logistice 
a široké síti obchodních zástupců umí pokrýt poptávku na-
příč celou republikou. Značka navíc expanduje také na Slo-
vensko, do Polska, Maďarska a Německa.

Salám zdravější než jogurt

Vlajkovou lodí produktů Kosteleckých uzenin jsou fer-
mentované salámy s ušlechtilou plísní na povrchu. Jako první 
v České republice je začal podnik dodávat na trh a jako jediný 
je schopen jejich výroby ve velkých objemech. Špičkovou kva-
litou patří tento typ uzenin k prémiovým masným produktům 
nabízených na českém trhu. 

Jde o suché fermentované salámy uherského typu, které 
mají vzhledem k obsahu probiotik i prebiotik značně pozitiv-
ní zdravotní význam. Obsah probiotik je naprosto srovnatel-
ný s jogurty, v některých případech je dokonce vyšší. Salámy 
uherského typu ale navíc obsahují produkty z rozložených 
tuků a bílkovin, vzniklé v průběhu zrání. Podle moderních 
poznatků způsobují bakterie mléčného kvašení při fermenta-
ci rychlý a důrazný pokles pH. Přítomná kyselina mléčná pak 
zcela zabrání přítomnosti jiných, zdravotně nevhodných bak-
terií a je důležitá pro vznik a udržení charakteristické červe-
navé barvy salámů. Zároveň probíhá přeměna aminokyseli-
ny tyrosinu až na tyramin, což má další pozitivní zdravotní 
efekt. 

Při zrání ztrácejí ušlechtilé salámy vodu a probíhají 
v nich degradační pochody postihující bílkoviny a tuky. Bě-

hem zrání také probíhá nitritová redukce v celém systému, 
která je podporována přítomností kyseliny mléčné a je zod-
povědná též za barevný vzhled výrobku na řezu. Fermentace 
tedy přináší žádoucí vlastnosti ve všech hlavních ohledech, 
důležitých pro kvalitu fi nálního výrobku. 

Podle odborníků tak představuje konzumace fermento-
vaných masných výrobků s přítomností probiotik „mimo ja-
koukoliv pochybnost“ příznivý vliv na snížení nežádoucích 
látek v tlustém střevě, zejména čpavku a prokarcinogenních 
enzymů, a je tak významnou prevencí mimo jiné proti rako-
vině tlustého střeva, žaludku a žaludečním vředům či zácpě. 
Probiotika mají také příznivý vliv na metabolismus minerálů, 
zejména vápníku v těle, a příznivý vliv na hustotu kostí a je-
jich pevnost. Konzumace fermentovaných potravin může 
vést ke snížení plasmatického cholesterolu a triacylglycerolu, 
a předcházet tak rozvoji aterosklerózy.

Kromě fermentovaných salámů však Kostelecké uze-
niny rozvíjejí také řadu biovýrobků. Nová Bio řada přináší 
vepřové maso té nejvyšší kvality z certifi kovaných biocho-
vů, balené v ochranné atmosféře za těch nejpřísnějších hy-
gienických podmínek a v přijatelném spotřebitelském balení 
do 500 g. Nabídka uzenin kopíruje nejlepší kostelecké uze-
nářské výrobky, počínaje Bio šunkou přes Bio Vysočinu až po 
Bio Uherák, který společnost Kostelecké uzeniny vyrábí jako 
jediná na českém trhu. Příznivci biopotravin tak mohou být 
potěšeni, že jim největší masný producent z tradičně ekolo-
gicky dobře situované oblasti vysočiny přiblíží kvalitní mas-
né bioprodukty, a to i ve specializovaných prodejnách bio-
potravin.

Růžová šunka pro děti

Kostelecké uzeniny ale myslí i na děti, pro které je při-
pravena speciální řada doplňující oblíbenou Baby šunku. 
Řada s názvem Kosteláček neobsahuje lepek ani alergeny, má 
snížený obsah sodíku a tuku. Řada obsahuje Vepřovou šun-
ku, Drůbeží šunku, Vepřové párečky a Drůbeží párečky. Obal 
výrobku je ilustrován dětskými postavičkami tak, aby dítě za-
ujal a zároveň bylo rodičům na první pohled patrné, že se jed-
ná o výrobek určený dětem. 

Spotřebitelům, kteří hledají úsporu času, společnost 
zase nabídla řadu „Připraveno k pečení“, která sleduje sou-
časný trend stravování „Easy to cook“, který si v Evropě zís-
kává stále více příznivců. Řada „Připraveno k pečení“ nabízí 
ve speciální aluminiové misce libové kořeněné drůbeží a vep-
řové maso v gramáži cca 500 g s hotovou omáčkou. Stačí od-
stranit vrchní fólii a vložit maso v misce na 25 minut do pře-

Vlajková loď Kosteleckých uzenin – fermentované salámy 
s ušlechtilou plísní na povrchu

Uskladnění vepřových půlek po porážce

Výroba uzenin
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dehřáté trouby nebo na 10 minut do mikrovlnné trouby. Pak 
už jen dát na talíř a s chutí se zakousnout do čerstvého šťav-
natého masa. Spotřebitel si může vybírat kuřecí či vepřové 
maso s různými žádanými omáčkami – mysliveckou, cikán-
skou, hořčicovou, barbecue, cibulovou nebo čínskou. Při do-
držení správných podmínek skladování od 1 do 4 °C vydrží 
maso v lednici v neporušeném obalu sedm dní. 

Vysoká kvalita

K udržení přední pozice však nestačí, že Kostelecké uze-
niny vyrábí zajímavý, kvalitní a kompletní sortiment masných 
výrobků, a proto stále přichází s dalšími a dalšími novinka-
mi. Již v roce 2007 společnost investovala do řady technolo-
gických novinek, jako je např. kalibrace masa nebo balení do 
speciální ochranné atmosféry. Se zvyšováním kvality souvi-
sí také mezinárodní certifi kace, kterými se mohou Kostelec-
ké uzeniny pochlubit. Je samozřejmostí, že veškerá moderní 
zařízení i výrobní technologie společnosti Kostelecké uzeni-
ny, a. s., certifi kovány v rámci systému kritických bodů HA-
CCP a systémů řízení jakosti ISO a IFS. Od 2. čtvrtletí 2008 
je však společnost také držitelem normy BRC, která bude od 
roku 2009 pro mnohé řetězce dokonce nutnou podmínkou 
pro spolupráci s dodavateli.

Výraznou změnou prošel design loga a obalů všech vý-
robků, společnost věří, že je pro zákazníky velmi atraktivní. 
Za realizací zahrnující vše od označení prodejních míst až po 
rebranding vozidel stojí dvorní designér Kosteleckých uzenin 
Peter Prček, který je autorem propracovaných secesních prv-
ků evokujících devadesátiletou tradici. 

Ve společnosti probíhají neustálá restrukturalizační 
opatření vedoucí k vyšší efektivnosti a fi nanční stabilitě. Byla 

dokončena optimalizace drůbežích jatek, uzavřeny výrobny 
v Hodoníně a navýšena kapacita v Kostelci. V červenci 2008 
byla dokončena fúze dceřiných společností Akrman Hodo-
nín a Maso Hodonín do Kosteleckých uzenin. Nabízí se také 
využití synergií v rámci masné divize skupiny Agrofert, kte-
ré vedou ke specializaci výroby jednotlivých podniků. Výroba 
fermentových salámů bez ušlechtilé přírodní plísně byla pře-
sunuta do provozovny Studená, čímž se v Kostelci uvolnila 
kapacita pro atraktivní novinku z řady fermentovaných salá-
mů s ušlechtilou přírodní plísní na povrchu. Jedná se o malé 
verze prémiových salámů v balení 80–180 gramů. Synergie 
v rámci skupiny se ale projevuje také v oblasti logistiky a pro-
deje.

V září 2008 proběhla analýza za účelem kvantifi kace 
synergií, nákladů a rizik v případě fúze společností Kostelec-
ké uzeniny a Maso Planá. Na základě této analýzy bylo roz-
hodnuto fúzi nerealizovat, neboť většinu pozitivních efektů 
identifi kovaných v průběhu analýzy je možné realizovat i bez 
fúze. 

A jaká čeká kosteleckého Labužníka 
budoucnost?

Protože společnost sleduje pozitivní změnu tržního pro-
středí, kdy stoupá poptávka po výrobcích s vyšší kvalitou a po 
inovačních výrobcích, bude pokračovat v započatých změ-
nách. Neustále sleduje trendy a chce zaujmout novým typem 
produktů, jejich balením a ušetřit spotřebitelům čas s přípra-
vou pokrmů. Kostelecké uzeniny věří, že i za dalších devade-
sát let se bude Labužník z fi remního loga zakusovat do párku 
se stejnou chutí jako dosud.  Redakce

�

Balírna drůbeže  Podniková prodejna Kosteleckých uzenin
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Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař,   tel.: 296 792 111, fax: 272 701 983, e -mail: vupp@vupp.cz, internet: www.vupp.cz

Výzkumný ústav potravinářský 
Praha, v.v.i.

50 let VÚPP 1958–2008

296 792 111 fax: 272 701 983 e -mail: vupp@vupp cz internet: www vupp cz

nabízí služby a poradenství pro potravinářství

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

�  proměřování fyzikálních vlastností potravinářských 
surovin a výrobků

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

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

www.amalka.eu

BIO PŘÍRODNÍ SÝRY

AMALKA_BIO_A5_INZERCE.ai   7.5.2008   13:13:44
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Josef PÁNEK – 
mlékař, včelař, 

myslivec a Jihočech

Základy všech současných aktivit získal podle svých slov 
Josef Pánek (1951) v obci Hlavatce na Táborsku. V kra-

ji lesů a rybníků prožil krásné dětství díky svému otci, který 
ho vedl ke vztahu k přírodě a myslivosti. V roce 1967 nastou-
pil ke studiu na Průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži 
a i na tomto rozhodnutí měl podíl jeho otec, který v tehdejších 
Jihočeských mlékárnách pracoval. Nástupu do školy před-
cházela měsíční brigáda v tavírně Řípci a zřejmě už tehdy se 
stala mlékárna v Řípci jeho osudem. Nastoupil do tavírny i po 
maturitě jako tavič a po vojně už v Řípci zůstal natrvalo. Rád 
vzpomíná na lidi, kteří ho odborně vychovali a předali mu své 
znalosti a zkušenosti z dlouholeté praxe. V tavírně to byl její 
dlouholetý vedoucí František Kolář a v sýrařství osobnost 
v tomto oboru, pan Buryánek. Díky jemu poznal Pánek sý-
rařství nejenom teoreticky, ale získal praktické zkušenosti, za 
které je dodnes panu Buryánkovi vděčný. V jeho sýrařských 

znalostech pomohlo také dvouleté studium pro sýraře v Kro-
měříži, které končilo diplomovou prací. Při studiu se setkal 
s osobnostmi, kteří působili jako lektoři – doc. Ladislav For-
man, Ing. Jarmila Štípková, doc. Stanislav Gajdůšek a další. 
Po skončení kurzu některé poznatky uplatnil i v Řípci, napří-
klad odstraňování somatických buněk z mléka přídavkem zá-
kysu do syrového mléka a následné odstředění. Tato metoda 
se v Řípci používá dodnes.

Po odchodu pana Buryánka do Českých Budějovic na 
výrobní útvar se stal Josef Pánek sýrařem a tuto funkci vyko-
nával dvacet let. V mlékárenství patří sýrařství asi k nejsloži-
tějším profesím, kde se člověk musí vyznat v mikrobiologii, 
chemii a má hodně prostoru na získávání a uplatňování vlast-
ních zkušeností. Mlékárna v Řípci byla od svých začátků za 
druhé světové války významnou sýrárnou v republice a její 
značky Blaťácké zlato, Blaťák a z tavených sýrů Primátor 
a Madetka byly celostátně známé. Na této tradici se nechalo 
stavět a dobré jméno těchto značek i za přispění Josefa Pánka 
přetrvávalo a trvá dodnes. 

V roce 1991 se stal Řípec samostatným závodem 
v rámci Jihočeských mlékáren a Pánek se stal výrobním ná-
městkem ředitele, který má na starosti celý široký výrobní 
sortiment a jeho šíří a objemem se stal tento závod v rámci 
podniku velmi významným. Vedle výroby přírodních a ta-
vených sýrů přibyla plátkovna a udírna a od roku 1991 pro-
dělal tento závod významné změny. Za ty vděčí Josef Pá-
nek úsilí generálního ředitele a majitele společnosti Ing. 
Milana Teplého a také tomu, že se investice v rámci pod-
niku dávaly do výroby a výroba se koncentrovala do men-
šího počtu závodů. Z původních 24 provozů je jich v sou-
časnosti sedm se špičkovým výrobním zařízením, které 
odpovídá všem stanoveným normám nejenom u nás, ale 
i v Evropské unii. V Řípci se rozšířil i sortiment vyrábě-
ných sýrů, nový sýr Kamadet se pevně usadil mezi žádanými
sýry na trhu. Tradiční Blaťácké zlato se vyrábí v několika 
příchuťových variantách a nový zrající sýr Monastére zís-
kal v hodnocení Mlékárenský výrobek roku 2007 absolut-
ní prvenství a se svými vlastnostmi se nechává srovnat s tak 
známými sýry, jako je Monster anebo Pont l´Eveque. V sor-
timentu tavených sýrů najdeme úspěšné tradiční značky, ale 
i Lipno, Labužník, které byly vyvinuty před řadou let, dosta-
ly novou tvář.

Pan Pánek si velmi cení školního poloprovozu, který
vznikl pod patronací generálního ředitele Milana Teplé-
ho. V provozu se učí studenti, ale mohou se zkoušet i někte-
ré sýry, které by bylo možné zavést do výroby, slouží tedy
MADETĚ jako výzkumné středisko. Třeba se podaří vyrobit 
specialitu, která bude mít úspěch a rozšíří nabídku sýrů této 
společnosti.
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Část výrobního zařízení na měkké sýry

MADETA Řípec je známa kvalitními sýry.
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Dosahovat špičkové výsledky není snadné a mlékáren-
ství není v jednoduché situaci. Mezi hlavní problémy řadí Jo-
sef Pánek odbyt, kdy proti výrobcům stojí silné obchodní ře-
tězce, jsou tu stálé spory o cenu základní suroviny. Situaci by 
možná pomohlo, kdyby se některé mlékárny v zemi věnova-
ly víc specialitám a nejen výrobě širokého sortimentu výrob-
ků, které by mohly vyrábět efektivněji některé větší mlékár-
ny. Rozhodně není dobrá situace s novou generací odborníků 
do výroby. Učňovské školství bylo zrušeno a střední a vysoké 
školy absolvuje nedostatečný počet odborníků pro mlékárny.

Vedle náročné práce má Josef Pánek několik zájmových 
aktivit, které jsou náročné jak na čas, tak na znalosti. O těchto 
zálibách říká, že to není nic výjimečného, že zná spoustu lidí, 
kteří toho zvládnou ještě víc. Podle mého názoru lze o tomto 
tvrzení úspěšně pochybovat, protože znalosti a rozsah Pán-
kových aktivit jsou opravdu mimořádné.

K myslivosti ho přivedl otec již v dětství – ale zdůrazňu-
je, že k té „čestné“ myslivosti. Je to soužití s přírodou, pozo-
rování zvířat, dokrmování a pak vlastní lov – ten je takovým 
vyvrcholením celoroční práce a při zachování všech tradic 
vůči zvěři čestný. Josef Pánek je myslivcem už třicet let, dostal 
se do krásné honitby, která splňuje jeho představy i o pobytu 
v přírodě. Je v ní hodně lesů a rybníků a také dostatek zvěře. 
Pro ní je třeba zajistit dostatek krmení pro přilepšení v zimě, 
které má přesně stanovený řád. Krmí se každou sobotu a čle-
nové spolku se v této práci střídají a tím vlastně získávají ke 
zvěři vztah. Myslivost přináší hodně prožitků, které se člo-
věku vybavují při různých svízelných situacích a pomáhají je 
překonat. Josefa Pánka mrzí názor části společnosti na mys-
livost jako na krvavou zálibu a snaží se tento názor ve svém 
okolí změnit svých přístupem ke zvěři a přírodě.

I další záliba Josefa Pánka má vztah k přírodě – je to vče-
lařství. Začal s ním asi před dvaceti lety a docela náhodou. Do 
té doby ho včelařství nelákalo – svou roli také hrálo vědomí, 
že včely štípou. Až potom, co se v práci setkal s kolegou, kte-
rý byl velký včelař a uměl o včelách poutavě vyprávět. A ko-
nečným impulsem byla nabídka od staršího včelaře na koupi 
včelína, který se nacházel v kouzelném zákoutí nedaleko od 
honitby u Nežárky a v naprostém klidu. Téhle nabídce nebylo 
možné odolat částečně s vědomím, že by se na tom místě ne-
chala postavit chatka na odpočinek a včelín nechat jen jako 
vedlejší aktivitu. Ale stal se pravý opak, chatka zůstala chat-
kou a vylepšovaly se úly a přikoupily další včelstva. Včelařství 
je věda a její základy založil na zkušenostech od kolegy včela-
ře, naučil se základní činnosti, jako je běžný chov, chov ma-
tek přelarvováním až po výsledné zpracování medu. A získat 
v současnosti 40–60 kg medu od jednoho včelstva je nespor-

ný úspěch. Cílem není ale produkce medu pro prodej – má své 
stálé odběratele, kteří znají jeho vysokou kvalitu, a med při-
nese potřebou částku na krytí nákladů. Ke stálým odběrate-
lům se chová solidně, a tak produkci umisťuje skutečným zá-
jemcům a znalcům. Medobraní je těžká práce a nepatří mezi 
nejoblíbenější činnosti Josefa Pánka. Spíš ho zajímá život 
včel, který je nesmírně zajímavý a složitý, a i po letech zkuše-
ností dokážou včely překvapit. Včelařství je obor, který není 
jednoduchý a vyžaduje hodně znalostí. Je možné hodně věcí 
dokázat a je možné hodně věcí zkazit. Snaží se sledovat vý-
voj včelařství a přizpůsobit se mu i v produkci, třeba produkcí 
druhových medů. Jde o květový med, a ten podle druhů – li-
pový, pampeliškový a další. Je to náročné na čas, stejně tak 
jako plástečkový med, který se nabídne zájemcům ve vosku 
tak, jak je vyjmut z úlu. V produkci se objevuje jak tmavý med, 
tak i světlý med květový, který třeba dříve tuhne, ale rozhodně 
to není vada, která by měla snížit jeho uplatnění. 

Myslivost a včelaření jsou pro Josefa Pánka náplní po 
celý rok. V létě se intenzivně věnuje včelám, myslivost nepo-
třebuje tolik času. Na podzim přijde lovecká sezona, ale to ne-
znamená, že péče o včely končí – musí se léčit a připravovat 
na zimu. V zimě je třeba věnovat se zvěři, ale také pro včely 
připravit všechno potřebné na sezonu. Opravují se a zhotovu-
jí rámečky do úlů a připraví se všechno potřebné pro jaro. 

Obě záliby pana Pánka jsou spjaty s přírodou, a není 
tedy divu, že našel i vztah k jihočeské krajině. Miluje Vesel-
sko, Táborsko, Třeboňsko, ale i Šumavu a každoroční dovole-
né na Lipně vztah ještě prohlubují. Svými oblíbenými místy, 
o kterých zná i jejich minulost, provádí přátele, kteří se pak 
vrací i sami. Jižní Čechy jsou nádhernou kombinací lesů, řek 
a rybníků a na jihu je rámují kopce Šumavy. To vše s hrady 
a zámky, vesničkami i starobylými městy.

V posledních letech se mění tvář obcí i památek výrazně 
k lepšímu, například lovecký zámeček Jemčina, jehož rekon-
strukci sleduje Josef Pánek už několik let. Těžko dokáže určit 
nejoblíbenější místo, ale často navštěvuje místo na Nežárce 
s názvem Metel, kde býval mlýn, pekárna a hospoda. Dnes je 
tam jen jez a přechod přes řeku, ale Metel se stal centrem, kde 
se svorně schází vodáci, rybáři, myslivci, včelaři i cyklisté na 
občerstvení a popovídání. 

Na závěr ještě odpovědi na tři osobní otázky: nejoblíbe-
nější sýr i zahraniční: roquefort, zvěřinová specialita: daň-
čí maso naložené a pečené v alobalu, jihočeská specialita:
 kulajda.  Josefa Pánka jeho práce i koníčky těší – jako každé-
ho, kdo něco dělá nejen rukama a hlavou, ale i srdcem.

 Ladislav Likler 
�

V mysliveckém revíru Josefa Pánka jsou i krásné rybníky. Včely jsou největším potěšením Josefa Pánka.
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Vydavatel:
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List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v po-
travinářském průmyslu, obchodu s potravinářskými výrobky, 
potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou 
a technologiemi, obalovými a dalšími materiálovými vstupy 
do výroby potravin a službami pro potravinářský průmysl. 
Odebírají jej také poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu 
ČR, naše distribuce zajišťuje také dodávky listu orgánům 
státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu zdravot-
nictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR. Významnou 
čtenářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších 
odběratelů a prodejců potravinářských výrobků, kteří využí-
vají informace v listu pro marketingové účely. Část výtisků je 
odebírána odbornými školami (učiliště, střední školy, vyšší 
odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha 
případech využívají náš list jako učební pomůcku.

Řada výtisků je adresována na Slovensko. Máme své čtenáře 
i v zahraničí, např. naše krajany v USA a Austrálii.
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Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům
děkujeme za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku přejeme hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
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We present Mr. Josef Pánek and its hobbies.
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