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Dovolujeme si Vás pozvat
do našeho stánku č. 113 v pavilonu C-I

na výstavu Salima 2008 v Brně
ve dnech 4. – 7. 3. 2008
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VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI,
toto číslo časopisu Potravinář-
ská Revue dostáváte do ruky 
v období společenského vlně-
ní, tedy žádného poklidu, a to 
jak na politické, tak hospodář-
ské scéně. Co občané proží-
váme čas počátků ekonomic-
ké reformy, která se každého 
z nás nějak dotýká, co výrob-
ci potravin prožíváme obdo-
bí dříve takto nevyhraněných 
ekonomických tlaků, co spo-
třebitelé jsme stále mateni 

různými „osvědčenými“ principy „zdravé“ výživy, stále 
při poměrně silné absenci výživové politiky státu. 

Potravinářský průmysl, i drobní výrobci potravin, se však 
v tomto klimatu poměrně dobře orientují. Na konkuren-

ci tuzemskou i dovozové potraviny na našem trhu si zvyk-
li a hledají v denním podnikatelském boji způsoby odby-
tu svých výrobků. Nejhorší metoda umístění svých výrobků 
je potom přes nízkou cenu, neboť pak přináší výrobky, kte-
ré dost často plní svůj charakter jen svým tvarem a názvem. 
Bohužel, levných a málo chutných potravinářských výrobků 
na našem trhu je vskutku dostatek. Ale je nutné zaznamenat, 
že tyto „metody“ začínají mírně doznívat, na trhu se objevují 
i velmi hodnotné výrobky i živočišného původu, které byť ve 
vyšších cenových hladinách mají již své spotřebitele. Na mys-
li mám především drobné masné výrobky, uzená masa a šun-
ky, které uspokojí chuť i náročného gurmána, ale i řada mléč-
ných a pekárenských výrobků. Vidím v tomto směru trend, ale 
i výzvu výrobcům a obchodním systémům. Sám si myslím, že 
by měly existovat ve velkých obchodech specializované pulty 
s hodnotnými potravinami – lahůdkami – a i tímto způsobem 
vyřešit antagonizmus doby trvanlivosti a chuti, resp. zabez-
pečit prodej i hodně čerstvých výrobků. Obchodu se do toho 
moc nechce a spotřebitel si o to neumí říci. A proto je o tomto 
problému nutné vést diskusi, to je tedy moje doporučení.

Velká řada čtenářů dostane toto číslo na mezinárodním 
veletrhu SALIMA 2008. Salima je již tradiční svátek všech 
našich potravinářů. Paradoxem je však to, že rozhodující 
tuzemské potravinářské fi rmy na ní chybí. Co jsou toho dů-
vody? Je jich více, ale tím rozhodujícím pro neúčast fi rem je 
vysoká cena „za stánek“ a potom malá návratnost této inves-
tice. Tím samozřejmě prestiž veletrhu trpí. Existuje řešení? 

Určitě ano a jednou z cest je možnost managementu Veletrhy
Brno a. s. „provádět obchodní politiku“ při prodeji stánků 
a účasti na veletrhu a pak druhým vstřícným krokem by měla 
být účast státu na krytí části nákladů tuzemským vystavovate-
lům. Je sice řada názorů, i mezi potravináři, že v době interne-
tu nepotřebujeme žádné výstavy a veletrhy. Dle mého názoru 
je však právě nyní, kdy se kultura obchodních vztahů vytrácí, 
nutné začít zase pěstovat tradiční setkání na brněnské půdě 
a přitáhnout do tohoto aktu i obchodní odběratele. Anebo se 
smíříme s tím, že budou naše potravinářské fi rmy raději jez-
dit „za výstavnictvím“ na veletrhy okolních zemích? Měli by-
chom pěstovat tradici a všemi prostředky ji rozvíjet. A to není 
úkol jen pro pořádající společnost, ale pro nás všechny, kteří 
se můžeme na dalším rozvoji českého potravinářství, a tedy 
i na lépe obsazených veletrzích Salima, podílet.

Toto číslo reaguje i na řadu výše uvedených otázek, ale 
nejen na ně. Přečtete si v něm články jak o výživě, tak z výro-
by a obchodu potravin, ale také pohledy zástupců státní sprá-
vy. „Co mohou potravináři očekávat v roce 2008“ od prvního 
náměstka ministra zemědělství Ivo Hlaváče je naším „otvírá-
kem“. Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman 
publikuje k aktuální problematice narovnání vztahů obcho-
du a potravinářského odvětví. Za zmínku stojí „Zamyšlení 
hygienika“ od hlavního hygienika ČR Michaela Víta a článek 
doc. Ladislava Steinhausera „Hovězí na talíři“. Přinášíme 
i pohled na značku KLASA v tomto roce a k ní malé „retro“ od 
začátků této značky až po současnost od ředitele SZIF Tomá-
še Révésze. Zdá se, že „hitem sezony“ budou letos biopro-
dukty a jim je určen startovací článek „Legislativa v oblasti 
biopotravin“ od Martina Leibla z MZe ČR. Ani v tomto titulu 
nechybí náš „osvědčený“ a kvalitní autor Jiří Kopáček a od něj 
zveřejňujeme články „Mléčný trh v EU“ a reportáž „Pozván-
ka ke králi sýrů“ ze švýcarské líhně ementálských sýrů v údolí 
Emmen. Důležité upozornění kladu na představení obchod-
ního řetězce, což je premiéra v tomto titulu a začínáme spo-
lečností SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. A ozdobou 
tohoto vydání je titulní strana Vinařského fondu a dva články 
hodnotící jednak již tříleté působení Vinařského fondu a růst 
spotřeby kvalitní vín u nás. A pak v závěru tradiční seriál 
„Koníčky potravinářů“ obsadil velmi důstojně mlékař, muzi-
kant a renesanční člověk Jan Sedlařík. Ale najdete zde i další 
odborné i obchodní články, v něž doufáme, že Vás zaujmou.

Přejeme Vám příjemné osvěžení a hezký pocit z četby 
následujících stránek.

Ing. František Kruntorád, CSc.
vydavatel

�

Vydavatelství Agral s. r. o.
Vás srdečně zve k návštěvě  

na Mezinárodních potravinářských veletrzích SALIMA 2008
v Brně ve dnech 4.–7. 3. 2008 v pavilonu C, stánek č. 023
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Co mohou 
potravináři 

očekávat v roce 
2008?

PhDr. IVO HLAVÁČ,
1. NÁMĚSTEK MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ,

MZe ČR

Čekají nás důležité změny v oblasti potravinového práva, 
v oblasti marketingové podpory prodeje i propagačních 

programů na potravinářské produkty, dále v rozsahu podpor 
podnikání v rámci Operačních programů a národních pod-
por. Rok 2008 bude také klíčový v naší přípravě na předsed-
nictví České republiky v Radě EU v 1. pololetí 2009.

V oblasti potravinového práva jsme se od vstupu do Ev-
ropské unie stali součástí celého procesu přizpůsobování se 
právnímu řádu Společenství, přípravy, tvorby a praktické im-
plementace závazných požadavků v této oblasti. Přestože ke 
dni vstupu do Evropské unie bylo dosaženo plného souladu 
s evropským potravinovým právem, vývoj legislativy na ko-
munitární úrovni pokračuje a naší povinností je s tímto vývo-
jem udržovat krok. Potravinové právo Evropských společen-
ství prochází neustálým vývojem. Jde o zcela otevřený proces, 
který pokračuje jednak dosavadním způsobem, tj. přejímá-
ním dalších směrnic, které musí být ve stanovených lhůtách 
do českého právního řádu transponovány, jednak je v posled-
ním období stále častěji charakterizován částečným ústu-
pem od směrnic a přechodem na ucelenější, přímo použitelné 
předpisy Evropských společenství.

Ve vazbě na tyto skutečnosti dojde v roce 2008 i v České 
republice k významným změnám. V loňském roce byla zaháje-
na rozsáhlá novela základního potravinářského předpisu – zá-
kona č. 316/2004 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
(původní zákon 110/1997 Sb.). Cílem této novely je v nezbyt-
ně nutném rozsahu dokončit sjednocení používané termino-
logie, dále zpřehlednění zákona vypuštěním duplicit s unijní 
legislativou, adaptace řady ustanovení vyplývajících z přímo 
použitelných předpisů Evropských společenství a dokončení 
transpozice několika směrnic, zejména v oblasti uvádění do 
oběhu přídatných látek, potravin určených pro zvláštní výživu, 
doplňků stravy a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely. 
Je možné konstatovat, že tato novela zákona o potravinách re-

fl ektuje nutné změny v právních aktech Evropské unie, které 
v souvislosti s potřebami společného trhu sjednocují principy 
potravinového práva ve všech členských státech. Diskutovaný 
zákon o potravinách prochází v současné době schvalovacím 
procesem v Poslanecké sněmovně a existuje předpoklad jeho 
schválení v průběhu 1. pololetí 2008.

V přímé návaznosti na zákon o potravinách a nově při-
jatá nařízení k hygieně potravin především živočišného půvo-
du je také novelizován další velmi důležitý zákon č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči (veterinární zákon). Také v tomto pří-
padě se jedná o implementaci právních aktů Evropských spo-
lečenství v oblasti veterinární péče a dochází např. ke zvýšení 
primární odpovědnosti provozovatelů potravinářských pod-
niků. Návrh veterinárního zákona refl ektuje veřejný zájem na 
vysokou úroveň ochrany zvířat i lidí a zároveň vytváří přízni-
vé podmínky pro obchodní výměnu zdravotně nezávadných 
potravin a bezpečných živočišných produktů mezi členskými 
státy EU a pro volný, bezrizikový pohyb zdravých zvířat na 
společném evropském trhu. Také tento veterinární zákon by 
měl být schválen v průběhu 1. pololetí 2008.

Důležitá reforma potravinového práva se v posledním 
období připravuje i na úrovni Evropských společenství. Ev-
ropská komise již počátkem roku 2006 zahájila diskusi se 
všemi zainteresovanými stranami se záměrem zracionalizo-
vat a zjednodušit legislativu pro označování potravin. Odha-
duje se, že v současné době upravuje požadavky na označo-
vání potravin více než 40 právních předpisů ES. Současný 
stav není do budoucna akceptovatelný, složité však bude zko-
ordinovat požadavky průmyslu, obchodu i spotřebitelů. Prv-
ní návrhy již Evropská komise vydala, je reálný předpoklad, 
že fi nální jednání bude probíhat v době našeho předsednictví 
v Radě EU v 1. pololetí 2009.

Potravináře také velmi zajímají možnosti čerpání do-
tačních prostředků pro rozvoj potravinářské výroby z fondů 
Evropské unie i z národních zdrojů. Podobně jako v minulém 
období 2004–2006 se bude potravinářského průmyslu týkat 
možnost čerpání dotačních prostředků v rámci Programu 
rozvoje venkova pro období 2007−2013. Konkrétně se jed-
ná o „Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a po-
travinářským výrobkům“, které bude zaměřeno na podporu 
výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoj nových odby-
tových možností, podporu marketingu, rozvoj inovací i spo-
lupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Pravidla pro administraci 
tohoto opatření byla vydána již v říjnu 2007 a tento program 
je směrován především pro mikro, malé a střední podniky, 
které zaměstnávají méně než 250 osob nebo jejich roční ob-
rat je do 50 mil. eur. Pro velké podniky (které nespadají do 
kategorie mikro, malých a středních podniků dle doporučení 
Komise 2003/361/ES) je v letošním roce určen národní do-
tační program „Podpora zpracování zemědělských produktů 
a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmys-
lu“, jehož zásady byly vydány v únoru 2008. 

Určité možnosti podpory potravinářskému průmys-
lu, podobně jako v minulých letech, je možné očekávat také 
ze strany Operačního programu Podnikání a inovace, který 
je administrován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento 
program však umožňuje fi nancovat pouze tu část potravinář-
ského sektoru, která nespadá do Přílohy I Smlouvy o ES.

Jsem přesvědčen, že dotační politice pro potravinářský 
průmysl byla pro rok 2008 věnována ze strany Ministerstva 
zemědělství vysoká pozornost. Teď půjde především o to, aby 
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byla věnována maximální péče také přípravě a zpracování 
projektů. Ministerstvo zemědělství s podporami pro potravi-
nářský průmysl počítá i v příštích letech tak, aby tyto fi nanč-
ní prostředky přispěly k rozvoji a zvýšení jeho konkurence-
schopnosti, a tím i k rozvoji celého agrárního sektoru.

Krátce bych se chtěl také zmínit o velmi významné udá-
losti pro náš rezort, kterou bude příprava na předsednictví 
ČR v Radě EU v 1. pololetí 2009. Letošní rok bude klíčový 
z hlediska naší přípravy: tomuto úkolu musíme věnovat ma-
ximální pozornost. Důležitá bude naše spolupráce v rámci 
tzv. TRIO PRES, to je spolupráce s Francií a Švédskem, které 
budou EU předsedat před a po ČR. Téma „bezpečnost a kva-
lita potravin“ bude určitě jedním z velmi důležitých témat. 
Oblast potravinářství spadá do 47 pracovních skupin Rady 
EU, což představuje více než 100 zasedání ročně. Dalším vý-
znamným úkolem bude koordinace činnosti Codex Alimen-
tarius, tzn. stanovení standardů pro potraviny, v průběhu 
1. pololetí 2009 bude zasedat 11 výborů Codex Alimentari-
us. Dalšími tématy, která budou v době našeho předsednic-
tví aktuální, bude i revize předpisů tzv. hygienického balíčku, 
novelizace legislativy zeměpisných označení i tradičních vý-
robků, ochrana zeměpisných označení ve Světové obchodní 
organizaci WTO, ale především již zmíněná oblast označo-
vání potravin. Příprava na předsednictví si vyžádá v letošním 
roce vysoké pracovní nasazení ministerských pracovníků, ale 
také odpovídající úroveň spolupráce na všech stupních, které 
se na přípravě podílejí.

Tento rok bude významný také tím, že se v prvním břez-
novém týdnu v Brně uskuteční největší potravinářská pře-
hlídka ve střední a východní Evropě – 26. ročník meziná-
rodního potravinářského veletrhu SALIMA 2008. Rezort 
Ministerstva zemědělství se bude spolu se Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem prezentovat nejen vlastní expozi-
cí, ale bude také organizovat mezinárodní konferenci FOOD 
FORUM, na které vystoupí ministři zemědělství členských 
států EU i zástupci Evropské komise. Tématem této význam-
né konference bude budoucnost evropského trhu s potravi-
nami a problematika Společné zemědělské politiky ve vazbě 
na globální trh potravin, ale i velmi aktuální téma, kterým je 
bezesporu bezpečnost a kvalita potravin z hlediska krizových 
situací. Diskutovaným tématem budou určitě také zkušenos-
ti členských států se zajišťováním předsednictví v Radě EU. 
Mezi doprovodné programy veletrhu SALIMA 2008, na kte-
rých se bude podílet Ministerstvo zemědělství, bude patřit 
odborný seminář FOOD EXPORT, který se bude zabývat pře-
devším možnostmi exportu českých potravin v nových pod-
mínkách po vstupu České republiky do Evropské unie. Na 
tento seminář bude přímo navazovat Exportní veletrh Czech 
Trade, kterého se zúčastní zástupci zahraničních kanceláří 
této agentury, kteří budou připraveni na místě diskutovat se 
zástupci výrobních a obchodních fi rem o možnostech podpo-
ry exportu potravinářských výrobků. Věřím, že naši potravi-
náři využijí možností, které mezinárodní potravinářský vele-
trh SALIMA 2008 nabízí, a upevní svoje pozice na domácím 
i zahraničním trhu.

Potravinářský průmysl bude bezesporu i v roce 2008 pa-
třit mezi nosná odvětví zpracovatelského průmyslu v České 
republice. Jsme součástí vyspělého a náročného evropského 
trhu, ve kterém si své pozice udrží pouze moderní a konku-
renceschopné podniky. Jsem přesvědčen, že v letošním roce 
uděláme společně maximum pro naplnění tohoto úkolu a že 
rok 2008 budeme řadit mezi roky úspěšné.

�

Kontakt:
Brenntag CR s. r. o.

Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9
Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589

e-mail: food@brenntag.cz

� Aromata GIVAUDAN
� Bio škroby
� Bio tekuté glukózové sirupy
� Bio maltodextriny a sušené sirupy
� Bio slady a sladové výtažky
� Bio lepek
� Enzymy
 �   Pivovarnické
 �   Lihovarnické
 �   Zpracování ovoce
 �   Pekařské
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy tekuté
 �   Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – náhrada cukru
 �   Glukózové sirupy s obsahem fruktózy do 9% – F9
 �   Škrobové sirupy
 �   Tekutá dextróza
� Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza
� Krystalická fruktóza
� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
 �   slunečnicový
� Maltodextriny
� Modifikované kukuřičné škroby
 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
� Nativní kukuřičný a pšeničný škrob
� Sušené glukózové sirupy
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �   demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena
 (pšeničná, kukuřičná, rýžová)
� Vitaminy, minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny
 �   rozpustné (inulín, polydextróza)
 �   nerozpustné (hrachová, tomatová, pohanková, Fava)
� Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
� Zahušťovadla a stabilizátory – směsi
 �   želatina
 �   guarová guma
 �   xanthan
 �   karagenany
 �   arabská guma
 �   moučka ze svatojánského chleba – LBG
 �   pektiny
 �   mikrokrystalická celulóza
 �   celulózová guma – karboxymethylcelulóza – CMC
 �   agar
 �   methylcelulóza a hydroxypropylmethylcelulóza – METHOCEL

Firma Brenntag CR s. r. o.
působí na českém trhu již více než 12 let a ve spolupráci s předními 
světovými výrobci potravinářských aditiv a ingrediencí patříme me-
zi největší distributory v ČR. Naše prodejní kanceláře naleznete po 
celém světě. Z naší bohaté nabídky můžeme nabídnout následující:
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Dodavatelsko-
odběratelské 

vztahy je potřeba 
narovnat

Ing. MIROSLAV TOMAN, CSc.,
PREZIDENT POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR

Potravinářská komora ČR na konci listopadu loň-
ského roku předložila odpovědným politickým činitelům 
České republiky návrh zákona, jehož ambicí je napomoci 
vyřešení značně neurovnaných a nerovnocenných doda-
vatelsko-odběratelských vztahů vytvořených na českém 
trhu obchodními řetězci. 

Důvod pro tento akt je prostý. V současné době upravuje 
ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb 

proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohro-
žení zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 
soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Praxe prokázala, že 
zmíněný zákon neposkytuje ochranu jednotlivým subjektům 
na trhu přímo, ale výhradně prostřednictvím ochrany hospo-
dářské soutěže jako systému. Rovněž současný zákon nepo-
skytuje dostatečnou ochranu proti zneužívání významné trž-
ní síly odběratelů, které jim například umožňuje vynutit si 
jednostranně výhodné podmínky. 

Jaké jsou důvody tohoto stavu? Zde je potřeba trochu teo-
rie pro vysvětlení některých pojmů a vztahů. Hospodářská
soutěž představuje souběžnou snahu subjektů nabídky
a poptávky na trhu ohledně určitého druhu služeb nebo zboží, 
jejímž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními sub-
jekty. Tato soutěž může probíhat mezi účastníky se stejným 
postavením na trhu nebo mezi účastníky s různým postavením 
na trhu. Ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže 
směřují proti nedovolenému omezování hospodářské sou-
těže. Zákon o ochraně hospodářské soutěže mimo jiné posti-
huje i případy zneužití dominantního postavení soutěžitelů na 
trhu. Samotná právní úprava vymezená zákonem na ochranu 
hospodářské soutěže se ovšem jeví jako neúčinná, a to právě 
v případě zneužití dominantního postavení vyplývajícího ze 
zneužívání významné tržní síly. Ze samotné podstaty pojmu 
dominantní postavení vyplývá, že takový soutěžitel může být 
na trhu pouze jeden, což v praxi působí problém, protože ve 
skutečnosti může být takových soutěžitelů více. Je proto třeba 
tyto případy postihnout samostatně, vytvořit pro ně samostat-
nou skutkovou podstatu dostatečně odlišnou od dominantní-
ho postavení, ale zároveň dostatečně účinně chránící hospo-
dářskou soutěž. Zákon na ochranu hospodářské soutěže se 
nevztahuje na případy zneužívání významné tržní síly někte-
rých soutěžitelů vůči jiným, kdy jim tato tržní síla umožňuje 
vynutit si jednostranně výhodnější podmínky. Cílem zákona 
je vymezit pro potřeby ochrany hospodářské soutěže skutko-

vou podstatu zneužití významné tržní síly a vytvořit nástroje 
pro posuzování a zamezení těmto praktikám. Zákon by se tak 
měl vztahovat na případy zneužívání významné tržní síly ně-
kterých soutěžitelů vůči jiným, kdy jim tato tržní síla umož-
ňuje právě vynucování si jednostranně výhodnějších podmí-
nek. Ve vztahu k zákonu o ochraně hospodářské soutěže by se 
tedy mělo jednat o speciální právní úpravu. 

Nová právní úprava by tedy měla toto dominantní po-
stavení odběratelů a zneužívání významné tržní síly odstranit 
například tím, že zamezí například uplatňování rozdílných 
podmínek vůči jednotlivým dodavatelům, vynucování si jed-
nostranně výhodných smluv nebo nepřiměřených podmínek 
v neprospěch dodavatele.

Mimo to budou odběratelé v rámci tohoto zákona po-
vinni připravit svůj vlastní etický kodex obsahující pravidla 
poctivého obchodního styku vůči dodavatelům a jeho dodr-
žování bude kontrolováno Úřadem pro ochranu hospodář-
ské soutěže. Ten je zároveň oprávněn udělit sankce za zneu-
žití významné tržní síly až do výše 10 milionů Kč nebo 10 % 
z obratu.

Opatření nově navrhovaného zákona se budou týkat od-
běratelů, jejichž čistý obrat přesáhne 2 miliardy Kč, a to včet-
ně jejich dceřiných společností.

Tímto návrhem se tak Potravinářská komora ČR snaží 
narovnat v českém prostředí značně pokřivené vztahy mezi 
odběrateli a dodavateli způsobem, který ochrání hospodář-
skou soutěž jako takovou, ale především dodavatele a v koneč-
né fázi také spotřebitele.

Ostatně o tom, že se v současnosti nejedná o nijak vý-
jimečnou aktivitu, svědčí také řada analýz maloobchodního 
trhu provedených na úrovni Evropské komise a Evropské-
ho parlamentu, které jasně prokázaly zcela zřejmé poškozo-
vání zájmů, jak spotřebitelů, tak i zpracovatelů, rozhodující-
mi subjekty maloobchodu, zejména diskontními řetězci. Tyto 
analýzy jsou doprovázeny úvahami o návrzích legislativních 
opatření, která jdou vesměs nesrovnatelně dále než návrh Po-
travinářské komory ČR, a v případě přijetí by znamenaly sku-
tečně tvrdou regulaci maloobchodu.  �
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Hovězí
na talíři

Doc. MVDr. LADISLAV STEINHAUSER, CSc. 

Zvířecí hlava s dlouhými rohy je jedním z nejčastějších 
motivů, které kreslil člověk starší doby kamenné na stě-

ny jeskyní. Pratur patřil mezi hlavní lovná zvířata jeskynního 
člověka − pro chutné hovězí maso.

Z celkových 270 milionů tun masa vyprodukovaných 
ročně na světě je asi 110 milionů tun vepřového, cca 66 milio-
nů tun hovězího, přes 80 milionů tun drůbežího a 14 milionů 
tun skopového a kozího masa. FAO uvádí, že ve světě se cho-
vá asi 1,3 miliardy kusů skotu, ročně poráží se téměř 300 mi-
lionů kusů. Mezi hovězí maso se ale počítá také maso buvolí. 
Z odhadovaných asi 150 milionů chovaných buvolů indic-
kých je ročně poráženo okolo 25 milionů kusů (dokonce i pro 
export na moderních jatkách v Indii a Bangladéši). Buvolího 
masa tedy zaujímá asi 12 procent z celkové světové produkce 
hovězího masa. Ostatní masa, která by mohla být zařazena 
druhově mezi hovězí (tedy z tura domácího − Bos taurus, ale 
z jiného druhu skotu či příbuzných zvířat podčeledě tuři − Bo-
vinae) jsou pro svoji specifi tu a také vyšší cenu na trhu uvádě-
na zvlášť – masa telecí, bizoní, zubří, jačí, nebo buvolí nejen 
buvola indického − arni, ale i afrického − kaferského). Česká 
roční produkce masa je okolo 630 tisíc tun jatečné hmotnos-
ti, tj. 335 tisíc tun vepřového, 80 tisíc tun hovězího, pouze ne-
celých 500 tun telecího, 200 tun skopového, 80 tun koňského 
a okolo 220 tisíc tun drůbežího masa. 

Hovězí maso bylo dlouho nejoblíbenějším sortimentem 
světového masného spotřebního koše. Poprvé bylo předstiže-
no v roce 1965 masem vepřovým a v roce 1996 dokonce i ma-
sem drůbežím. Jedná se o trend celosvětový, a Česká repub-
lika proto není na mapě trhu s hovězím masem osamoceným 
ostrůvkem. Zatímco spotřeba hovězího masa během tohoto 
období celosvětově stagnovala, ostatní masa se prudce rozví-
jela. V zemích EU došlo k mírnému poklesu teprve v devade-
sátých letech, u nás ale byl sestup velmi dramatický, rychlý. 

V období centrálně řízeného hospodářství bylo hově-
zí maso do tržní sítě mírně přetlačováno proti zájmu spotře-
bitelů. Chovali jsme vysoké stavy skotu, ale nízká užitkovost 
a nedostatečná individuální péče o zvířata ovlivňovala až děsi-
vě brzké vyřazování krav z chovu. Více než 12 % krav končilo 
na nutných porážkách. Od roku 1991 se začal trh s masem 
otevírat a nabízet spotřebitelům kvalitní vepřové maso 
a navíc silného konkurenta – levné drůbeží maso. Oba obory 
měly proti skotu výhodu – rychlejší růst zvířat, a tedy i obrát-
kovost v chovech. Uměle udržovaná spotřeba hovězího masa 

nejen u nás, ale ve všech postkomunistických zemích rychle 
klesala. Celoplošně se snižovaly stavy skotu, především doj-
nic, a do trhu proto přicházel neobvykle vysoký podíl krav-
ského masa. Kvalitní býčí maso bylo nekonkurenceschopné, 
a ekonomicky tak byla na čas zablokována i možnost rozší-
ření chovů masných plemen skotu. Zákazníci byly velmi čas-
to zklamáni jakostí a kulinárními vlastnostmi nakoupené-
ho hovězího masa. Tmavé, houževnaté maso z krav jim bylo 
navíc v pultech nabízeno za stejnou cenu jako kvalitní maso 
z mladých býků a jalovic. 

V roce 1986 bylo objeveno v Anglii onemocnění BSE – 
Bovine Spongiform Encephalopathy – nemoc šílených krav. 
Jde o nejvýznamnější prionovou chorobu, jednu ze skupiny 
smrtelných infekčních chorob, které postihují mozek zvířat 
i lidí, jež označujeme Transmissible Spongiform Encepha-
lopathy (TSE) a do níž kromě BSE skotu patří u lidí např. 
Creutzfeld-Jakob disease (CJD), scrapie u ovcí a koz, tzv. 
klusavka, u vysoké zvěře Chronic Waisting Disease (CWD). 
V 80. a 90. letech nařídili veterináři utratit jen v Anglii na 3,7 
milionu kusů skotu. Přes 200 tisíc kusů bylo pozitivních na 
testy BSE. V ostatních zemích západní Evropy se veškeré 
dosud diagnostikované kusy pohybují ve stovkách či desít-
kách. S krátkým odstupem času je možné konstatovat, že 
BSE byla nejdražší nákazou hospodářských zvířat v historii. 
Neonemocnělo a neuhynulo při ní sice zdaleka tolik dobyt-
ka jako při klasických nákazách, ale propad spotřeby hovězí-
ho masa způsobený mediální kampaní, náklady na likvidace 
zvířat a SRM − Specifi ed Risk Materials a na vyšetření stála
miliardy eur.

Dlouho se zdálo, že krizi okolo BSE, která v Anglii a Švý-
carsku kulminovala v letech 1994−95, v ČR mineme. Při dru-
hé vlně, která zasáhla na přelomu roku 2000 další státy, jsme 
argumentovali naší bezpečnou technologií opracování maso-
kostních mouček, uzavřenými hranicemi, vysokou úrovní 
státního veterinárního dozoru aj. Po pár měsících prvního 
testování diagnostikoval 5. června 2001 Státní veterinární 
ústav v Jihlavě první BSE pozitivní krávu na jatkách v ČR. 
Pocházela z Dušejova u Jihlavy. Pro naši veřejnost to byl 
tehdy šok. Událost po delší dobu zaplňovala stránky novin, 
v rozhlase a televizi se vedly dlouhé diskuze o bezpečnosti 
potravin.
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Největší ekonomické ztráty však nezpůsobily porážky 
tzv. kohorty, tedy skupiny vrstevnic pozitivní krávy (největší 
kohorta sestavená z pozitivní krávy z Lomnice nad Popelkou 
čítala 874 kusů a celkem bylo na základě dvaceti BSE pozitiv-
ních krav poraženo téměř 3 tisíce kusů v hodnotě okolo sto 
milionů korun). Již tehdy nízká spotřeba hovězího masa pro-
lomila imaginární hranici 10 kg na osobu a rok. Krize okolo 
odbytu hovězího masa kulminovala. Do cen hovězího masa 
se začaly započítávat pro nás neznámé položky – náklady na 
vyšetření na BSE, likvidace SRM, nutné investice a další pro-
vozní náklady na jatkách, platby za veškeré odpady jatek, kte-
ré byly do té doby používány na výrobu krmných masokost-
ních mouček.

Hrozba BSE, prolomení druhové specifi ty TSE a nové 
formy Creutzsfeldt-Jakobovy choroby jsou dnes velkým otaz-
níkem a společným úkolem pro humánní a veterinární lékaře. 
Byly a stále jsou i obrovským magnetem pro novináře. Spe-
kulace a bulvární titulky zakrývaly seriózní zprávy těch, kteří 
problematice opravdu rozumí a kteří ji i denně řeší. Výsled-
kem byly obavy veřejnosti, zahlodání červíka nedůvěry a ná-
sledně – rapidní pokles zájmu o hovězí maso. Všichni z nás 
si najednou uvědomili křehkost trhu, zranitelnost důvěry zá-
kazníka v bezpečnost a kvalitu potravin. Krize okolo BSE je 
již za námi. V krátké době očekáváme uvolnění dalších veteri-
nárních nařízení, především okolo zkrmování masokostních 
mouček. 

Aféra okolo BSE měla i pozitivní dopad. Přinutila nás 
k zajištění striktní dosledovatelnosti masa z jatečných zví-
řat (Z vidlí až na vidličku), rozlišovat kvalitu hovězího masa 
podle stáří a pohlaví. Označování je již standardní a zákazník 
si může opravdu vybrat. Trh s hovězím masem se postupně 
vzpamatoval. Velká Británie smí zase obchodovat s hovězím 
masem a spolu s Irskem jsou těmi, kteří způsobují pokles pro-
dukce hovězího masa ve Francii a Itálii. Ale to je problemati-
ka – nákladů na produkci skotu, zpracování a marketingové 
strategie a především umění prodat. Právě v Irsku a Anglii si 
vlády uvědomily, co pro ně prodej hovězího masa a následně 
chov skotu v tvorbě krajiny a ekonomice znamená. Podpory 
pro marketing jejich masa jsou výborně maskovány a expor-
tující podniky s nimi umí elegantně zacházet. Ale klíč k ob-
chodním úspěchům není v této stavovskými organizacemi 
zemědělců až démonizované oblasti. Podívejme se, proč se 
dobře prodává hovězí maso ze zelených ostrovů Irska a Nové-
ho Zélandu, zelených argentinských pamp. 

Je to systém propracovaný do nejmenších detailů, kde 
každý krůček má svoji nezastupitelnou roli. Spotřebitel chce 
hovězí maso, které je křehké, šťavnaté, chutné, plné. Rekla-
ma mu je nabízí a neopírá se o výčet obsahu bílkovin, analýzy 
a tvrzení. Míří do pocitové oblasti – tam, kde se v mozku člo-
věka vytváří libé pocity chuti. Ty se musí podpořit i pro domá-
cí spotřebitele jistým patriotismem, pro ty za hranicemi poci-
tem zeleného království, kde se nádherní býci brodí lučními 
květy, jsou v pohodě a mají vše, co ke spokojenému životu po-
třebují. I to budí libé pocity. O poslední cestě na jatky se ne-
mluví, protože všichni jsou přesvědčeni, že irský masný prů-
mysl je nejmodernější na světě, pracuje v nejpřísnější hygieně, 
s nejpřísnější legislativou a skvěle pracující veterinární služ-
bou garantující nejen bezpečnost, ale pro většinu lidí i kvali-
tu (lidé neoddělují tak jako kontrolní orgány garanci kvality 
a bezpečnosti potraviny). Že to nemusí být vždy pravda? I to-
to je přece součástí systému – budování důvěry ve všechny 
v řetězci. Jakékoliv slovíčko, které by mohlo celek poškodit, 
se netoleruje. Zde se musíme my Češi hodně co učit!

Propagace jakékoliv společné značky je pak přínosem 
pro všechny, může být plošná a tím široce známá − světová. 
V USA jsou chovatelé masných plemen sdružováni v asoci-

acích, které kvalitu značkového hovězího masa sami garan-
tují. Největší registrovanou organizací je asociace chovatelů 
plemene Angus (The American Angus Association). Vlast-
ní obchodní známku Certifi ed Angus Beef, kterou je označe-
no hovězí maso pocházejícího ze skotu plemene Aberdeen – 
Angus a splňuje kvalitativní požadavky nejen chovu zvířete, 
ale i úrovně zpracování a doby zrání masa. Plemeno Aberdeen 
Angus bylo vyšlechtěno před 150 lety ve Skotsku. Dnes je 
však nejrozšířenějším masným plemenem chovaným v USA 
(70 %), v Kanadě, Austrálii (Certifi ed Australian Angus Beef)
 i na Novém Zélandu, v Anglii, Irsku aj. Nabízena jsou samo-
zřejmě i certifi kovaná masa plemen Shorthorn, Hereford, 
Charolais, Limousine a další. V Japonsku je jako The Caviar
of Meat označováno maso plemene Wagyu. Je-li dobře mra-
morované vnitrosvalovým tukem, patří mezi nejdražší masa 
na světě. U nás se rozbíhají programy prodeje značkového 
hovězího masa se značkou Bohemia Angus – značkové hově-
zí z českých farem, nebo Extra Beef – České hovězí z mla-
dých zvířat masných plemen nebo Natural beef (tzv. bio-
hovězí) aj.

Světový mýtus argentinského hovězího masa sice vyšel 
z exotiky pamp, ale v obchodě prorazil nejen cenou, ale pře-
devším proslaveným 500gramovým steakem ve značko-
vých argentinských restauracích. Najdeme je po celém světě. 
Samozřejmě – nalákat zákazníka, nechat ho vyzkoušet něco 
nového, zaujmout ho a nakonec to nejdůležitější – udržet si 
ho. Steak v domovské Argentině však není ničím výjimeč-
ným, je pouze dobře propečeným masem na rožni. Musel se 
tedy ve světě přizpůsobit americkému systému dělení, znače-
ní i tepelného opracování. Obří fi let steak, T bone steak, ent-
recote, rumpsteak, faux fi let či tranche z tunového Belgického 
modrého býka jsou na talíři tou nejlepší reklamou. Argentin-
skou cestou jde i Irsko.

Dnešní masná plemena skotu jsou vyšlechtěná na rych-
lý růst svalové hmoty, na světlé křehké maso, narostlé (pře-
devším v nejcennějších partiích) až do nezvyklých objemů. 
Je to zásluhou genetiky, šlechtění, nových technologií výkr-
mu a péče o zvířata. Na pultech ve vyspělých zemích je obvyk-
le maso pouze z mladých zvířat masných plemen se známým 
původem: Limousine, Charolais, Aberdeen-Angus, Blonde 
d’Aquitaine, Maine Anjou. Jde o libové maso bez tuku nebo 
s jemnou vrstvou tukového krytí, s jasnou, světle červenou 
barvou. V restauracích nás ohromují průměry steaků z ple-
men Belge Blue nebo Piemontese.

Tuk nese chuť, říkají staří kuchaři. Opravdoví milovní-
ci hovězího masa dobře vědí, že nejkvalitnější je tukem jem-
ně prorostlé, tzv. mramorované hovězí maso. Je nejen křehké 
a šťavnaté, ale navíc chuťově plné. I to je důvod, proč si řezní-
ci sami pro sebe obvykle neberou libové býčí, ale raději mír-
ně prorostlé maso z jalovičky. Především v USA, Japonsku, 
ale i v západní Evropě se úrovni mramorování hovězího masa 
(marbling) přikládá velká důležitost. Australští vědci již obje-
vili nejen jeho genetickou podmíněnost, ale také možnost ji 
v chovech pevně vázat. Wagyu má v porovnání s široce roz-
šířeným masným plemenem Argus až o třicet procent vnitro-
svalového tuku víc. Tento tuk však navíc obsahuje vysoký 
podíl nenasycených mastných kyselin a má nízký obsah cho-
lesterolu.

Maso je biologický materiál, nikdy není zcela stej-
ný a navíc v něm musí po porážce proběhnout biochemický 
proces zrání, přeměny svalu v maso. Sval se po smrti stáh-
ne, zkrátí, zpevní a dostane se do fáze posmrtného ztuhnutí 
– rigoru mortis. Za určitou dobu, nejrychleji u ryb a drůbeže, 
za několik hodin u vepřového masa, u hovězího masa až za 
několik dní, tento stav pomine a maso získá to, co od něho 
vyžadujeme – příjemnou masovou vůni, křehkost, šťavna-
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tost, schopnost vázat vodu a nepouštět ji v balíčku, na pánvi 
či na talíři.

Říká se, že křehké může být pouze maso mladých zví-
řat. Jistěže k tomu mají vyšší předpoklady, stejně jako maso 
plemen vyšlechtěných k produkci masa – masných plemen. 
Ale že i maso z krávy může být křehké, velmi dobře vědí např. 
francouzští kuchaři. Ale zároveň si uvědomují, že musí doko-
nale vyzrát. Čím déle, tím lépe. Problémem při zrání však jsou 
mikroorganismy, které se na mase množí, a maso se tak kazí. 
Řešení je ve vysoké hygieně, skladování při nízkých chladí-
renských teplotách, balením, ochrannými plyny.

V řadě zemí se na zrání hovězího masa velice dbá. V USA 
nezralé maso kuchaři nazývají green-zelené, zralé-aged. Kva-
litativně se podle nařízení Ministerstva zemědělství USA 
(USDA − United States Departement of Agriculture) dělí do 
tříd: 

1. U.S. Prime má silnou vrstvu tuku bránící mikrobiální 
kontaminaci a umožňující dlouhé a špičkové vyzrání; 

2. U.S. Choice je v obchodech i restauracích velmi popu-
lární výběr masa; 

3. U.S. Good má malý podíl povrchového tuku a očeká-
vají se od něj standardní chuťové vlastnosti; 

4. U.S. Commercial se vůbec do obchodů nedostane.
 
Maso nejvyšší kvalitativní třídy čeká na své zákazníky 

při teplotě 1−3 oC v chladírenských zracích skladech tři až 
šest týdnů, a za tuto kvalitu se musí patřičně připlatit.

V poslední době se na pultech objevují přípravky pro 
zaručenou křehkost masa. Nejsou ničím novým. Papain, 
bromelain, fi cin a jiné enzymy obsažené v plodech a listech 
používají domorodé kmeny v Africe i Asii stovky let, a sta-
ly se součástí mnoha národních kuchyní. Moderní proteázy 
produkované v laboratořích, dostupné ve formě marinova-
cích nebo zkřehčovacích přípravků, jsou jen trendem. I toto 
je jedna z cest, jak zákazníkovi podat maso zaručené křehkos-
ti a šťavnatosti.

Hovězí maso se konzumuje v mnoha variantách. Moder-

ní steaky na roštech mají mnoho podob surovinových fi let 
steak – z pravé svíčkové, top loin steak – z roštěné, entrecôte 
– ukrojený ze střední části vysokého roštěnce s kostí, t-bone 
steak a porterhouse – steaky s kostí z roštěné i svíčkové, ale 
rovněž rib roast, rib steak, rib steak boneless, rib eye, sirloin,
pin bone sirloin, fl at bone sirloin steak, wedge bone sirloin
steak….. a další. Jejich chuť je závislá i na stupni tepelného 
opracování – rare, medium rare, medium, medium well, well 
done. Garantované je masné plemeno, stupeň vyzrálosti,
druhy dřeva, tajemstvím kořenění, nakládání, teploty
roštu či pánve a fi nesy kuchaře. Podobné je to i při vaření či 
pečení hovězího masa. Hovězí maso je kuchařsky náročné. 
Bez umění a znalostí nezaručuje kulinární úspěch tak jako 
maso drůbeží, rybí či vepřové. I toto je jeden z problémů, 
proč není hovězí maso právě oblíbené v kuchyních novoma-
nželů.

Konzumace hovězího masa u nás za posledních dvacet 
let poklesla téměř na třetinu. Byl to pomalý, ale dlouhodobý 
trend, nad kterým mnozí často jen mávli rukou a který naše 
odborná veřejnost nebrala dlouho nijak vážně. Za toto obdo-
bí výrazně vzrostla spotřeba drůbežího masa, standardním 
tahounem masného trhu je maso vepřové. Češi jsou Slované 
a svými stravovacími zvyky navíc blízko Němcům. Proto je 
u nás oproti anglosaským zemím vepřové maso neustále ve 
vysoké oblibě. Je nereálné tuto snad již geneticky fi xovanou 
náklonnost změnit. Často slyšíme (především od producen-
tů a zpracovatelů hovězího masa), že by bylo spotřebu hově-
zího masa velmi vhodné zvýšit. Dietologové ale obecně nad 
dalším zvyšováním spotřeby masa nadšeni nejsou. Zvyšu-
je se celospolečensky tlak na snížení energetického příjmu 
lidí, kteří tak stále více vyhledávají masa libová nebo alespoň 
libovější. Kvalitní hovězí maso takovým masem bezesporu 
je. Ale aby si vydobylo zpět své ztracené pozice – bude muset 
masu vepřovému a drůbežímu kus koláče odkrojit. Nebu-
de to tak snadné – i tyto obory přece budou chtít své pozice 
minimálně udržet.

�
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Sýr Chaumes
byl oceněn diplomem

na Celostátních
přehlídkách sýrů

v roce 2008
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Výskyt Listeria 
monocytogenes 

v potravinách 
a legislativní 
problematika

MVDr. LADISLAV ŠIŠKA,
AKREDITOVANÁ LABORATOŘ

MVDr. JAN ŠOTOLA, KROMĚŘÍŽ,

Doc. Ing. JAN HRABĚ, Ph.D.,
 ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÉHO INŽENÝRSTVÍ,
FAKULTA TECHNOLOGICKÁ, UTB VE ZLÍNĚ,

Ing. VÍT OBENRAUCH,
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ

A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE,
INSPEKTORÁT V BRNĚ 

Úvod do problematiky
a aktuální evropská legislativa

V posledních 25 letech Listeria monocytogenes získala velký 
význam jako původce alimentárních onemocnění. Řada 

evropských států konstatuje každoroční incidenci a výskyt 
případů listerióz. Z důvodů vysoké hladiny morbidity s nut-
ností hospitalizace (91 %) a následné mortality se dostali
listeriózy na přední místa případů onemocnění z potravin 
s následkem úmrtí. Listeria monocytogenes je tak mj. spojo-
vána kromě sporadických onemocnění i s občasnými přípa-
dy propukajících epidemií v různých světových destinacích. 
Schopnost Listerie monocytogenes přežití a persistence v pro-
středí, potravinářských procesních cyklech a provozech, 
v podmínkách chladu či mrazu, schopností multiplikace činí 
tuto bakterii signifi kantní hrozbou a výzvou v oblasti ochrany 
veřejného zdraví a zdraví populace. Prevence těchto problé-
mů je založena na funkčních kontrolách a analýzách zakot-
vených jako součást ověřovacích postupů systémů HACCP. 

Velmi důležitým prvkem těchto kontrol za účelem podchy-
cení případné adaptace a přežívání Listeria monocytogenes 
i po účinku nejrůznějších prostředků a působení stresu (des-
infekční prostředky apod.) je provádění kontrol prostředí 
v celém potravinovém cyklu, zejména však prostředí potra-
vinářských zpracovatelů. Komplexní odhad vlastností a vlivu 
Listeria monocytogenes není v současné době možné získat 
z literárních zdrojů, jak konstatují různé studie.

Požadavky evropské legislativy

V korespondenci s odbornými studiemi refl ektovaly toto 
stanovisko zejména normy tvořící součást tzv. hygienické-
ho balíčku a předpisu pro mikrobiologickou kontrolu potra-
vin. Jedná se především o Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) 852 až 854 z roku 2004 a dále Nařízení komise 
(ES) 2073/2005. Zde je kladen důraz na nezbytnost integro-
vaného přístupu zajištění bezpečnosti potravin od prvovýro-
by až k potravině určené pro konečného spotřebitele a dále 
na nezbytnost zavedení systémů založených na analýze rizik 
a zásadách HACCP ze strany provozovatelů, jejich provádě-
ní a udržování. Mikrobiologické nebezpečí je těmito předpisy 
označeno jako hlavní zdroj alimentárních onemocnění. Proto 
je defi nován požadavek Nařízením komise (ES) 2073/2005, 
že potraviny nesmějí obsahovat mikroorganismy nebo jejich 
toxiny či metabolity v množství představující riziko pro lid-
ské zdraví. Uvedené dokumenty akcentují skutečnost, že bez-
pečnost potravin se zajišťuje především preventivním pří-
stupem (HACCP, GHP, GMP). Mikrobiologická kritéria jsou 
vhodná pro užití k verifi kaci a validaci postupů založených na 
zásadách HACCP a dalších opatřeních ve vztahu ke kontro-
le hygieny. Je třeba zmínit, že dosud nebyla stanovena mik-
robiologická kritéria pro velké množství potravin. V kon-
trastu k tomu provozovatelé potravinářských podniků musí 
rozhodnout, zda produkt může být konzumován jako tako-
vý, či nikoliv. S tím souvisí potřeba věnovat pozornost ana-
lýze trendů ve výsledcích vyšetření, neboť tyto mohou pouká-
zat na nežádoucí vývoj ve výrobním procesu a mohou výrobci 
umožnit provedení nápravných opatření před tím, než se daný 
postup vymkne kontrole. V obecných požadavcích Nařízení 
komise (ES) 2073/2005 je zakotvena povinnost provozova-
telů zajistit, aby potraviny splňovaly mikrobiologická kritéria 
ve všech fázích výroby, zpracování, distribuce, včetně malo-
obchodu. Výrobci potravin musí zajistit, aby suroviny a potra-
viny podléhající jejich kontrole byly dodávány a zpracovává-
ny takovým způsobem, že dojde k dodržení kritérií hygieny 
výrobního procesu. Kritéria bezpečnosti potraviny by měla 
být dodržena po celou dobu údržnosti za rozumně předví-
datelných podmínek distribuce a používání. Provozovate-
lé potravinářských podniků musí v případě potřeby prová-
dět studie s cílem prověřit, zda jsou po celou dobu údržnosti 
dodržována mikrobiologická kritéria, týkající se zejména Lis-
teria monocytogenes a potravin určených k přímé spotřebě, 
které mohou představovat riziko pro veřejné zdraví.

Je provádění studií expozice Listeria 
monocytogenes u výrobců nutné vzhledem 
k potravinovému právu?

Zcela jednoznačně lze říci, že požadavek na provádění 
studií u jednotlivých provozovatelů přesně odpovídá nálezům 
dozorových orgánů ČR (SZPI, SVS ČR, HS), laboratorním 
nálezům akreditovaných laboratorních pracovišť ČR a analo-
gicky i odpovídajícím zjištěním v dalších zemích EU. Naříze-

MVDr. Ladislav Šiška            Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.
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ní komise (ES) 2073/2005 požaduje po celou dobu údržnosti 
u produktů uvedených na trh v kritériích pro bezpečnost po-
travin určených k přímé spotřebě a které nepodporují růst Lis-
teria monocytogenes výskyt Listeria monocytogenes do 100 
KTJ/g, zatímco u potravin určených k přímé spotřebě pod-
porujících růst Listeria monocytogenes předtím, než opustí 
bezprostřední kontrolu provozovatele, je dán požadavek na 
nulový výskyt (bráno na 25 g potraviny). Může nastat ná-
sledující reálná situace: „Potravina nepodporující růst Liste-
ria monocytogenes s pozitivním obsahem Listeria monocyto-
genes do 100 CFU/g, tedy v souladu s Nařízením komise (ES) 
2073/2005, je použita jako složka (surovina) pro potravinu 
určenou k přímé spotřebě, která však podporuje růst Listeria 
monocytogenes anebo je s takovou potravinou v roli suroviny 
nakládáno v prostoru výroby potravin. Nařízení komise (ES) 
2073/2005 v konečném důsledků říká, jak přistupovat k po-
zitivnímu výrobku s obsahem Listeria monocytogenes. Zce-
la jasně uvádí jako povinnost provozovatele potravinářského 
podniku prokázat, že výrobek po celou dobu nepřekročí defi -
novaný magický limit 100 CFU/g (100 KTJ/g). Tato analýza 
by nás musela nutně dovést i k tomu, že nejen pro vlastní vý-
robek, ale i pro výrobní prostředí je taková surovina rizikem. 
Prioritní pak je, jak dalece významným rizikem je, jak dalece 
je reálné jeho uplatnění v celém řetězci a potravině v průběhu 
její údržnosti. Zde je zakotven důvod jednoznačné opodstat-
něnosti provádění konkrétně zaměřených studií, jejichž vý-
stup je pomocníkem nejen pro výrobce, ale i pro vyhodnocení 
rizika ve vztahu k ochraně veřejného zdraví. Vliv jednotlivých 
prvků je u každého výrobce a každého výrobku ve své pod-
statě jedinečný, a proto zcela oprávněné ve světě prováděné 
studie konstatují, že komplexní odhad vlivu a vlastností Lis-
teria monocytogenes v tom či onom produktu není možné zís-
kat pouze z literárních údajů. Pouze provádění těchto studií 
u konkrétních výrobků, společně s využitím postupů a znalos-
tí moderní prediktivní mikrobiologie, je cestou, jak zvládnout 
a systémově zabezpečit produkci bezpečných potravin, tedy 
takových, u nichž bude důvěryhodně prokázáno, že po celou 
dobu jejich údržnosti nedojde k překroční limitu 100 KJT/g.

Odborné studie ve světě (EU, USA)

 Cílem náročných studií prováděných v USA (FDA, 
USDA) i Světovou zdravotnickou organizací (WHO, FAO) 
je za pomoci sofi stikovaných, vědecky podložených dat, včet-
ně počítačových SW vybavení a modelových programů, sys-
tematicky vyhodnotit a odhadnout riziko Listeria monocy-
togenes v různých kategoriích potravin, zejména potravin 

určených k přímé spotřebě. V USA se díky tomuto programu 
podařilo docílit snížení výskytu klinických listerióz v popula-
ci od roku 1996 na 50 %. Jako základní potřebný nástroj je 
odbornými autoritami v USA i dalších zemích hodnocen pří-
spěvek prediktivních mikrobiologických studií, které byly za 
tímto účelem prováděny s cílem systematického odhadu rizi-
ka Listeria monocytogenes. Obdobné data a informace jsou 
v poslední době získávány jako výstupy laboratorních analýz 
také v rámci České republiky jako výsledky šetření provádě-
ných dozorovými orgány nebo přímo výrobci.

Incidence výskytu listeriózy a nemocnosti 
populace v ČR dle zjištění hygienické služby 

Celkem bylo zjištěno v roce 2006 80 onemocnění (5x 
více než v roce 2005) a 7 dalších v lednu 2007. Všechna one-
mocnění byla laboratorně potvrzena. Epidemie vyvrcholila 
v listopadu (20 onemocnění) a v prosinci (19). 13 nemocných 
v průběhu roku zemřelo, z toho dva novorozenci. K dalšímu 
úmrtí novorozence došlo v lednu 2007. V roce 2006 se ne-
mocnost postupně zvyšovala a v posledním čtvrtletí bylo hlá-
šeno 48 onemocnění. 

Četnost výskytu Listeria monocytogenes 
v potravinách dle výsledků SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce i ostatní or-
gány dozoru nad bezpečností potravin uváděných na trh (Or-
gány ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správa) při-
kládají riziku možností onemocnění způsobené Listerií velký 
důraz. Dokladem toho může být i zveřejněný sjednocující pří-
stup k aplikaci Nařízení 2073/2005, tedy zejména co do li-
mitů pro potraviny podporující růst Listeria monocytogenes
0 KTJ/25 g (celá výroba včetně expedičních skladů výrobců). 
Dále jednoznačná defi nice potraviny podporující růst dle Na-
řízení (údržnost pod 5 dní, pH ≤ 4,4, aw ≤ 0,92 nebo pH ≤ 5,0 
a aw ≤ 0,94). SZPI se zaměřuje na kontroly výrob a výrobků, 
které je možné z hlediska výskytu Listerií považovat za nej-
ohroženější. O svých pozitivních zjištěních pak spotřebitele 
informuje prostřednictvím svých tiskových zpráv. S ohledem 
na to, že spotřebiteli a odbornou veřejností začala být Listerie 
vnímána zejména po tiskových zprávách na konci roku 2006, 
je dále uveden výčet zjištěných pozitivních vzorků SZPI spo-
lečně s jejich kategorizací a v případě výrob i regionálním při-
řazením (tabulka č. 1).

Pro doplnění údajů v tabulce je nutno uvést, že SZPI 
provedla ve sledovaném období odběr 1 548 výrobků, u kte-
rých byla kontrolována přítomnost Listeria monocytogenes. 
Při zohlednění tabulky pozitivních vzorků (27 výrobků) jde 
tak o zjištění pozitivního výskytu u 1,7 % odebraných vzorků. 
Kontroly spojené s odběry vzorků probíhají na základě cílené-
ho výběru, tedy s ohledem na předpokládanou kontaminaci 
a kompetence dané SZPI pro provádění dozoru, jsou prefe-
rovány zejména:
– výrobky lahůdkářské,
– výrobky obsahující vaječnou náplň,
– rybí výrobky (tržní síť),
– mléčné výrobky (tržní síť),
– masné výrobky (tržní síť),
– zpracovaná zelenina.

Výše uvedené pozitivní vzorky je možné brát pouze ve 
vztahu ke kontrolám prováděným SZPI, pro celkové posou-
zení výskytu kontaminovaných potravin v tržní síti by bylo 
nutné zohlednit i výsledky dalších dozorových orgánů. 
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Na základě informací z vědecké konference „Hodnocení 
rizika výskytu Listeria monocytogenes v potravinách a pro-
středí výrobních podniků potravinářského průmyslu“, Praha 
2007, jsou obdobná data získávána Státní veterinární sprá-
vou ČR. Z hlediska struktury a druhů vzorků nejvýznamnější 
skupiny potravin, u kterých jsou zárodky Listeria monocyto-
genes detekovány, jsou přibližně kategorie produktů uvede-
ných v tabulce č. 2.

Odhad nebezpečí
a významnosti rizika

Listeria monocytogenes

Odborné studie se cíleně zaměřují na vzájemné vaz-
by a důsledky představované onemocněním lidí při prová-
děném odhadu rizika Listeria monocytogenes. V USA byla 
za tímto účelem vytvořena studie, která ve svém předmětu 
(způsobu přístupu k tématu) provedla jako jeden z kroků 
rozdělení potravin do cca 23 kategorií a posuzovala dopad 
rizika ve vazbě k třem věkovým skupinám (děti a kojenci, 
starší lidé a ostatní populace). Potraviny (zmíněné katego-
rie) obsahovaly produkty se zdokumentovanou kontamina-
cí Listeria monocytogenes. Díky tomuto modelu byly získá-
ny podklady, že onemocnění a případná úmrtí mají přímou 
vazbu s konzumací potravin kontaminovaných Listeria mo-
nocytogenes. Z toho důvodu za rizikové jsou považovány 
právě potraviny k přímé spotřebě, které již dále nejsou nijak 

opracovány (např. tepelným ošetřením). Tato studie rovněž 
potvrdila domněnku o nezanedbatelném vlivu křížové kon-
taminace těchto potravin jako příčiny šetřených případů 
výskytu a onemocnění. V rámci FDA studie je rovněž vyjá-
dřeno několik základních faktorů (oblastí), které mají pod-
statný vliv na scénář a průběh toho, „co se stane, když…“, 
a to:

1.  množství a frekvence konzumovaných potravin daného 
typu,

2.  frekvence a úroveň kontaminace (množství Listeria mo-
nocytogenes v daném typu potraviny),

3.  schopnost potraviny podporovat růst Listeria monocyto-
genes při skladování (chladírenské, mrazírenské),

4.  délka skladování potraviny před její konzumací.

Relativní odhad rizika byl proveden dvěma způsoby, vyjá-
dření predikce počtu případu provedeno na porci (per serving) 
a na rok (per annum). Vyjádření na porci je třeba považovat 
jako základní ve vazbě na proces zpracování, distribuce, ob-
chodu a spotřebou (užitím). Zahrnuje i dopad a míru vlivu kří-
žové kontaminace a refl ektuje, jakou úroveň kontrola Listeria 
monocytogenes dosáhla. Faktor vlivu dále dokládá, jak je vel-
mi zásadní schopnost dané potraviny podporovat růst Listeria 
monocytogenes a jak je ovlivňována v návaznosti např. na sta-
bility chladicích řetězců, skladování, opakované zamrazování 
apod., opracování potraviny v návaznosti na velikost porce atd. 

Riziko vyjádřené per serving je typický parametr propo-

Tabulka č. 1    Výskyt pozitivních potravin (prosinec 2006 – říjen 2007) (Zdroj: SZPI)
Potravina Kategorie Místo odběru

Šlehaná Niva lahůdkářský výrobek Frýdek Místek
Vlašský salát, Pařížský salát lahůdkářské výrobky Ostrava-Hrabůvka
Chalupářský bok vakuovaný tepelně opracovaný masný výrobek Tržní síť
Pařížský salát lahůdkářský výrobek Zlín
Anglická slanina vakuovaná tepelně opracovaný masný výrobek Tržní síť
Pařížský salát, Vajíčkový speciál lahůdkářské výrobky Paskov
Rybí pomazánka lahůdkářský výrobek Kamenné Žehrovice
Pochoutkový salát a Vlašský salát lahůdkářské výrobky Ostrava
Vlašský salát lahůdkářský výrobek Litovle
Ananasová kostka; Bramborový salát a Prosecký salát cukrářský a lahůdkářské výrobky Klatovy
Pochoutkový salát lahůdkářský výrobek Ledce (Mladá Boleslav)
Bulharská pomazánka lahůdkářský výrobek Třinec
Ďábelská a Topinková pomazánka lahůdkářský výrobek Hladké Životice
Losos uzený salátový, země původu Polsko uzené rybí výrobky Tržní síť
Losos norský, plátky, země původu Polsko uzené rybí výrobky Tržní síť
Vlašský salát  lahůdkářský výrobek Liberec
OCEAN QUEEN Irský losos uzený krájený, Německo uzené rybí výrobky Tržní síť (pozn. 2 šarže)
Pochoutkový salát lahůdkářský výrobek Seč
Salát Runcaje lahůdkářský výrobek Klatovy
Svitavský salát lahůdkářský výrobek Svitavy
Pochoutkový salát lahůdkářský výrobek Praha

Tabulka č. 2    Nejvýznamnější skupiny potravin s detekcí Listeria monocytogenes
1. lahůdky – saláty, rybí výrobky, výrob-
ky studené kuchyně, a to nejrůznějších 
druhů

2. masné výrobky a speciality  (sekaná, 
paštiky, aspiky…)

3. stěry z prostředí výrobních podniků

4. mléčné výrobky, včetně zmrzlin 5. hotové pokrmy (typ – chlazená, bale-
ná jídla)

6. suroviny používané pro výrobu – va-
ječné žloutky, melanže a dále mražené 
polotovary a suroviny
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jený s řízením a rozhodováním o tom, jaká specifi ka daný pro-
dukt ve vazbě na růst Listeria monocytogenes má, či nikoliv. 

Riziko vyjádřené per annum je faktorem významnosti 
a fatálnosti dopadu onemocnění z pohledu ochrany populace.

Charakteristiku odhadu rizika je vždy nutné provádět ve 
spojení mezi dávkou (velikost porce apod.) a expozicí (infekč-
ní dávka, kvantifi kace množství Listeria monocytogenes). 

Závěr
 
Zjištění kontrolních orgánů i výrobců potvrzují opod-

statněnost požadavku evropského potravinového práva na 
provádění studií k posouzení rizika Listeria monocytogenes. 
Stejně jako je díky velkému množství prvků procesu praktic-
ky jedinečná každá konkrétní výroba a postup výroby kaž-
dého potravinářského výrobku u jednotlivých provozova-
telů potravinářských podniků, stejně tak není možné získat 
kompletní informace k tomuto problému pouze z literárních 
zdrojů. Tyto studie se jeví jako důležitá součást analýzy rizik, 
která představuje základní kámen funkčního a správně pro-
vozovaného systému HACCP. To vše pak společně je důleži-
tým příspěvkem do celého řetězce systémového zabezpečení 
a ochrany zdraví spotřebitele. 

Příklad důvodů, kdy může dojít k průniku Listerií mo-
nocytogenes do oběhu:
1.   Vlastní potravina a její specifi cké vlastnosti − potravina, 

u které není odpovídajícím způsobem provedena analýza 
rizika (studie, prediktivní mikrobiologie).

2.  Míra kontaminace (ve vztahu k použitým surovinám).

Pokud do zpracování vstupuje surovina či jiná složka 
s vysokou koncentrační úrovní obsahu Listeria monocytoge-
nes, nemusí být pouhé dodržení standardně používaných po-
stupů tepelného ošetření a případně okyselení zárukou jejich 

eliminace z potravinového řetězce. Např. dojde-li k součtu 
více negativních okolností a faktorů:
�  míra mikrobiální zátěže prostředí potravinářského provo-

zu, efektivita všech prvků a kroků při čištění a dezinfekci 
je v úzké spojitosti s rizikem vzniku rezistentních kmenů, 
např. díky tzv. biofi lmům (např. mazová kultura na povr-
chu sýrů, oslizlé maso na povrchu, v zářezech apod.),

�  rezistence Listeria monocytogenes
     Vzhledem ke genové fi xaci rezistence je možné následné 

rozšíření takových klonů do prostředí (např. díky biofi l-
mům) a následná dlouhodobá sekundární kontaminace 
produktů, což následně pro daný potravinářský provoz 
znamená významné riziko,

�  sekundární kontaminace a prostředí

Sekundární kontaminace – dle výše uvedených poznat-
ků z různých studií je velmi důležitým prvkem systémového 
zabezpečení procesu výroby potravin kontrola a monitoring 
výskytu Listeria monocytogenes v potravinářských podni-
cích, resp. v částech provozu, kde již není prováděno ošetře-
ní produktu, a prostředí tak může být zdrojem Listeria mono-
cytogenes. Je zde nutné rovněž připomenout toleranci tohoto 
zárodku vůči nízkým teplotám (na rozdíl od mezofi lních bak-
terií) a jejich schopnost dlouhodobého přežívání v těchto 
podmínkách, sekundární kontaminace je třeba mít na zřeteli 
zejména tam, kde dochází k manipulaci s nechráněnými vý-
robky, případně v případě problematického uspořádání pro-
vozu, která komplikuje eliminaci rizika křížové kontaminace.
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Zamyšlení 
hygienika nad 

výživou a zdravím 
MUDr. MICHAEL VÍT, Ph.D.,

NÁMĚSTEK MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ
PRO OCHRANU A PODPORU

VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A HLAVNÍ HYGIENIK ČR,
Mgr. EVA GOTTVALDOVÁ, MZ ČR

V posledním období se setkávám s řadou různých názo-
rů na správnou či racionální výživu. V některých člán-

cích jsou prezentovány „zaručené informace“ o tom, jak nám 
výživa prospívá či škodí. Proto mi na toto téma dovolte pár 
slov.

Mnohdy je za správnou výživu zaměňováno držení růz-
ných typů diet či všelijakých zaručených speciálních stravo-
vacích režimů. Toto vše nám má zajistit zejména zhubnutí, 
krásu a následně i řadu dalších věcí, jako je například lepší 
kariéra či partner a nakonec možná i zlepšení našeho zdra-
votního stavu.

Do témat hubnutí a krásy se následně prolínají témata 
o nevhodnosti a zanedbanosti našeho systému školního stra-
vování a odpovědnosti státu za nárůst počtu obézních dětí. 
Nevyvratitelným faktem je, že počet nejen dětí, ale i dospě-
lých jedinců trpících nadváhou nebo obezitou celosvětově 
přibývá. 

Jaké jsou tedy počty jedinců napříč věkovými kategorie-
mi, kteří trpí nadváhou či obezitou?

V České republice v roce 2005 proběhla na toto téma 
studie „Životní styl a obezita“. Cílem bylo zjistit počet lidí 
trpících nadváhou a obezitou a zmapovat jejich životní 
styl. Podle výsledků této studie má v České republice nad-
měrnou hmotnost 52 % dospělé populace, z toho 35 % spa-
dá do kategorie nadváhy (BMI 25–30) a 17 % je obézních 
(BMI nad 30)∗. Ze získaných údajů můžeme dále zjistit, že 
k tomuto podílu populace s nadměrnou hmotností přispíva-
jí vyšší mírou muži než ženy. V populaci je téměř 60 % mužů 
s nadměrnou hmotností oproti 47 % žen. Varující je neu-
stálý nárůst tohoto počtu. Oproti srovnatelné studii z roku 

2000/2001 stoupl počet dospělých jedinců s nadměrnou 
hmotností o 3 %. Zajímavou skutečností, kterou studie dále 
ukázala, je závěr, že téměř čtvrtina dospělé populace svou 
hmotnost podhodnocuje. To znamená, že většina z nás sama 
sebe řadí do nižší hmotnostní kategorie, než do které skuteč-
ně patří. Přičemž tendenci podhodnocovat svoji hmotnost 
mají častěji muži než ženy.

Údaje o počtu dětí a mladistvých s nadměrnou hmot-
ností lze získat z Celostátních antropologických výzkumů, 
které u nás již tradičně probíhají každých deset let. Posled-
ní 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže pro-
běhl v roce 2001. Podle tohoto výzkumu ve věkové skupině 7 
až 11letých dětí trpí nadváhou nebo obezitou 14,1 % chlap-
ců a 11,9 % dívek. Přičemž se v této věkové kategorii opro-
ti roku 1991 zvýšil podíl obézních chlapců o 2,6 % a dívek 
o 1,7 %. Podíl dětí s nadváhou se významně nezvýšil. Proč je 
důležité zdůraznit procento obézních dětí právě v této věkové
skupině? Důvodem je její významnost pro vznik obezity 
v dospělém věku. Světová zdravotnická organizace (WHO) ji 
pokládá pro její vznik za rozhodující. To znamená, že z dítěte, 
které je obézní v tomto věku, vyroste s největší pravděpodob-
ností obézní dospělý.

Jsou tato čísla a jejich nárůst doopravdy chybou pouze 
státu, jak je některými uváděno? Ne-li dokonce vinou naše 
systému školního stravování? Co je vůbec správná výživa? 
Je obezita pouze estetickým problémem dnešní doby? To je 
jen velmi úzký výběr otázek, které mne v souvislosti s nadvá-
hou a obezitou a tématy, která jsou nyní médii prezentovány, 
napadají.

S odpověďmi bychom mohli začít například hned u té 
poslední otázky.

I když je nadváha a obezita mnohými považována jen za 
problém estetický, je zejména problémem zdravotním a stále 
více je zdůrazňován její význam ekonomický. Právě ten začí-
ná být stěžejním hnacím prvkem při nynějším boji proti nad-
váze a obezitě, který byl zahájen nejen v rámci Světové zdra-
votnické organizace, ale v rámci Evropských společenství. 

Největší příčinu úmrtnosti a ekonomických nákladů 
představují v Evropě chronická neinfekční (nepřenosná) 
onemocnění, někdy stále ještě nesprávně označovaná jako 
onemocnění civilizační. Do skupiny těchto onemocnění patří 
nemoci srdce a cév, některé druhy nádorových onemocnění, 
poruchy duševního zdraví, diabetes mellitus 2. typu (cukrov-
ka), chronická respirační onemocnění a onemocnění svalové 
a kosterní soustavy. Tuto širokou skupinu chorob vzájemně 
spojují společné rizikové faktory, a tudíž i možnosti inter-
vence. Zabijákem č. 1 v Evropě jsou pak onemocnění kardio-
vaskulární. Napříč Evropským regionem WHO jsou odpo-

∗   BMI = hmotnost (kg) / výška (m2) 

Podváha < 18,5
Normální hmotnost  18,5–24,9
Nadváha 25,0–29,9
Obezita > 30,0
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vědny za více než polovinu všech úmrtí. Ve všech 52 člen-
ských státech Evropského regionu WHO je hlavní příčinou 
smrti onemocnění srdce nebo mozková mrtvice. 

Mezi sedm stěžejních rizikových faktorů výše uváděných 
chronických neinfekčních onemocnění patří vysoký krev-
ní tlak, konzumace alkoholu, vysoká hladina cholesterolu 
v krvi, obezita, nedostatek spotřeby ovoce a zeleniny ve stra-
vě, nedostatek pohybu a kouření. Všech sedm faktorů je spo-
jeno s životním stylem a více či méně i s výživou, respektive
stravovacími návyky a pohybem jako jeho nedílnými součást-
mi. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že jistým mezistupněm 
mezi těmito faktory a konečným onemocněním jsou právě 
nadváha a obezita. Přičemž jak všichni víme, primární příči-
nou vzniku nadváhy a obezity je nerovnováha v příjmu a výde-
ji energie. Podle WHO je epidemie obezity výsledkem výraz-
ného poklesu pohybové aktivity obyvatel a jejich měnících se 
stravovacích návyků, k nimž patří zvýšená spotřeba vysoce 
energetických a málo výživných potravin a nápojů (které mají 
vysoký obsah nasycených tuků, celkového tuku, soli a cuk-
rů) kombinovaná s nedostatečným příjmem ovoce a zeleni-
ny, čehož výsledkem se stala energetická nerovnováha. Podle 
dostupných údajů nemají ve většině zemí Evropského regio-
nu WHO dvě třetiny dospělé populace dostatek pohybové 
aktivity k tomu, aby si zajistily a udržely její blahodárný vliv 
na zdravotní stav.

Statistiky o příčině úmrtnosti jak české, tak tyto mezi-
národní potvrzují i údaje ze studie, kterou v minulosti prove-
dl Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci Svě-
tového šetření o zdraví v České republice – téměř 90 % mužů 
a přibližně 80 % žen konzumuje ovoce a zeleninu v nedosta-
tečném množství (doporučení alespoň 400 g denně, resp. 5 
porcí denně). 

Nadváha a obezita jsou tedy také rizikovými faktory 
chronických neinfekčních onemocnění a faktory napomá-
hajícími zhoršenému zdraví z důvodu bolesti zad či depresí. 
Udává se, že dvě třetiny diabetes mellitus 2. typu, jedna tře-
tina ischemické choroby srdeční, polovina hypertenzní ne-
moci, polovina mozkových příhod a asi čtvrtina osteoartritíd 
může být přisouzena na vrub nadváze a obezitě. Studie pro-
vedené ve Velké Británii a USA poukazují i na snížení před-
pokládané délky života a tento vliv se může v budoucnu ješ-
tě zvýšit právě z důvodu nárůstu dětské obezity. Například 
studie provedené v USA ukazují, že právě diabetes mellitus 
2. typu, který se ještě nedávno začínal projevovat až v dospě-
lém věku, se nyní začíná projevovat již u obézních dětí.

S tímto samozřejmě narůstají náklady na léčbu. Odha-
dy přímých nákladů na léčbu obezity v rámci Evropské unie 
byly v devadesátých letech udávány od 1 % výdajů na zdravot-
ní péči v Nizozemí až po 3,1–4,2 % v Německu či 6 % v Belgii. 
Z dlouhodobých chronických onemocnění diabetes mellitus 
2. typu představuje pro společnost jedno z těch nejdražších. 
Komplikace vyplývající z diabetes mellitus 2. typu představu-
jí v Evropské unii 5–10 % celkových výdajů za zdravotní péči. 
Můžeme tedy předpokládat, že náklady na léčbu neinfekč-
ních onemocnění, které již nyní představují největší část cel-
kových výdajů na zdravotnictví, budou narůstat zároveň s na-
růstajícím výskytem nadváhy a obezity. 

Navíc, při hodnocení těchto studií bylo zjištěno, že vět-
šina z nich je podhodnocena. Většina z těchto studií napří-
klad nebere v úvahu vliv nadváhy u dětí či nepočítá s náklady, 
včetně pracovních absencí, které jsou spojeny s léčbou boles-
ti zad či depresí, které s obezitou souvisejí. Podobně podrob-
ně zpracované údaje pro ČR chybí, avšak lze předpokládat, že 
údaje, které jsem uvedl, budou podobné i u nás.

Účinné kroky, které by zabránily nárůstu nadváhy a obe-
zity, budou mít s největší pravděpodobností dopad i v dalších 

sektorech. Zajímavým příkladem nám může být letecký prů-
mysl a souvislosti zdokumentované v USA. Jednak zde byly 
zdokumentovány případy, kdy byly placeny zvýšené nákla-
dy plynoucí ze soudních výloh. Tyto souvisely se žalobami za 
snížené pohodlí cestujících, kteří se cítili utiskováni svými 
spolupasažéry s „nadměrnými rozměry“. Jsou tu však zdo-
kumentovány i zvýšené náklady související s vyšší spotře-
bou leteckého paliva. Americké Centrum pro kontrolu nemo-
cí publikovalo v odborném tisku své odhady, podle kterých 
letecké společnosti v USA v roce 2000 utratily o 275 milionů 
dolarů více díky tomu, že bylo třeba o 350 milionů galonů (cca 
1 325 milionů litrů) více paliva k tomu, aby letadla unesla zvý-
šenou hmotnost pasažérů. K tomu ještě bylo poznamenáno, 
že tato zátěž navíc odhadem představuje přibližně 3,8 milio-
nu tun oxidu uhličitého, který se uvolní do atmosféry.

Z uvedeného plyne, že opravdu nejde jen o estetiku a mó-
du, ale i o závažné ekonomické, ekologické a další důsledky. 
Byly to právě tyto skutečnosti, které vedly v roce 2005 Evrop-
skou komisi seriózně se problematikou obezity zabývat. V rám-
ci Evropské platformy pro výživu, pohybovou aktivitu a zdra-
ví byl zahájen dialog mezi zástupci potravinářského průmyslu, 
neziskovými organizacemi a zdravotnickými odborníky. 

Položme si zásadní otázku, která se v posledním období 
objevuje v médiích. Je stát zodpovědný za nárůst počtů jedin-
ců s nadváhou a obezitou? Může stát za tuto obrovskou změ-
nu celkového životního stylu naší populace, přičemž v tomto 
případě nás zajímá zejména ta část životního stylu, kterou re-
prezentuje výživa a pohybová aktivita, nebo je daný problém 
podstatně hlubší a mnohem komplexnější? 

Podíváme li se do našeho blízkého okolí, zjistíme, že 
se změnily naše stravovací návyky, ale i velmi poklesla míra 
každodenní pohybové aktivity. Pod pojmem pohyb či pohybo-
vá aktivita však nesmíme hledat jen vrcholový sport či aktiv-
ní sportovní aktivity, ale běžný spontánní každodenní pohyb – 
chůzi do práce, do školy, chození do schodů a podobně. Ve své 
podstatě téměř každý z nás, mnohdy zcela automaticky, aniž 
by si to vůbec uvědomil, „hledá“ možnost, jak se co nejmé-
ně pohybovat, jak se pohybu vyhnout. Mám na mysli situace, 
kdy bychom ani nemuseli dopravní prostředek použít. Radě-
ji čekáme 10 minut na tramvaj místo toho, abychom šli např. 
na cílové místo 5 minut. V „horším“ případě použijeme auto 
a zastavíme až na místě určení. Velmi demonstrativní nechuť 
k pohybu je neustálé používání výtahu místo vyběhnutí scho-
diště. A tak bych mohl dále pokračovat ve výčtů nepohybová-
ní se.

 Naši předkové tyto možnosti jednoduše neměli k dis-
pozici, museli jít „po svých“ či ti lépe situovaní na koni, což 
také není bez námahy. Navíc neměli k dispozici věci, které my 
pokládáme za běžné – televizi, počítače s internetem, (mobil-
ní) telefony… to vše nám přímo či zprostředkovaně ubírá 
možnost se pohybovat. Vše jsou to věci, které pokládáme za 
tak samozřejmou součást našeho života, že už si mnozí ani ne-
umíme představit svůj život bez nich.

V souvislosti s příjmem potravy a našimi stravovacími 
návyky si musíme uvědomit i celou řadu dalších skutečností. 
Nikdy v minulosti v Evropě neměly lidé tak jednoduchý pří-
stup k jídlu, kterého je navíc nadbytek a které je v historickém 
kontextu opravdu levné a které lze získat v podstatě bez ná-
mahy. Nemusíme si je každý sám vypěstovat, ulovit či někde 
posbírat.

S postupující globalizací se navíc vytrácí kulturní roz-
díly ve stravovacích zvyklostech – malí Evropánci bez rozdí-
lu v národnosti jsou vám schopni říci, že národním jídlem v té 
které zemi je hamburger a hranolky. Pokrmy typu „fast food“ 
vedou žebříčky obliby nejen u našich dětí. S touto počínající 
zvyklostí se velmi obtížně vyrovnávají například středomoř-
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ské státy, jejichž tradiční styl stravování je pozitivně hodnocen 
ve vztahu k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. U stře-
domořských států dokonce tento pocit znevážení tradičních 
stravovacích návyků vyústil až ve snahu o zaznamenání Stře-
domořské stravy na seznam kulturního dědictví UNESCO. 

Stravovací návyky (ne samotné pokrmy) a pohyb jsou 
dva stěžejní faktory, které vedou k nerovnováze v příjmu 
a výdeji energie a následně k nadváze a obezitě. Tyto dva fak-
tory mohou být ještě potenciovány chováním společnosti. 
Dříve bylo denní jídlo spojeno i s určitým rituálem – celá rodi-
na se sešla k večeři apod. Dnes do sebe a za běhu „nasouká-
me“ jen tak mimochodem nějaký hamburger či bagetu. Za 
chvíli si ani nevzpomeneme, že jsme něco jedli, byť jsme toho 
mnohdy snědli docela pořádnou porci. Neuvědomujeme si to 
množství energie, které organismus přijme, aniž si to uvědo-
muje. Chybí nám rituál, který by nám umožnil uvědomit si, že 
vůbec jíme. Jídlo není jen fyzická, ale i psychická potřeba a vž-
dy bylo i potřebou společenskou. V poslední době však máme 
tendenci je degradovat do pouhého, mnohdy nesmyslného, 
počítání kilokalorií. Jen pro zajímavost, mnoho diskuzí na 
evropském poli končí vystoupením francouzských zástupců, 
kteří varují před tímto zjednodušováním jídel pouze na kilo-
kalorie a jejich počítáním. Zdůrazňují právě to potěšení, které 
nám dobrý pokrm přináší. Když se nad tímto zamyslíme, zjis-
tíme, že toto připomenutí rozhodně není na škodu. Mnohdy 
a aniž bychom si to uvědomovali, upřednostňujeme kvanti-
tu před kvalitou. Proto mne velmi těší, že už se v některých 
lifestylových časopisech začínají objevovat i zmínky o význa-
mu návratu ke společným rodinným večeřím, a to ani ne tak 
z důvodů výživových, jako rodinných, společenských a kul-
turních. 

Módní počítání kilojoulů či kilokalorií zcela rozhodně 
nemůžeme považovat za správnou výživu. Také svalovat vinu 
za vznik nadváhy obezity na určité potraviny je poněkud ali-
bistické. Příjem potravy je jednou z našich základních biolo-
gických potřeb. Potraviny nemůžeme jednoduše rozdělit na 
ty, které nadváhu a obezitu způsobují, a ty, které ne. Potravi-
ny sami o osobě nadváhu ani obezitu nezpůsobují. Nadváha 
a obezita jsou, jak jsem již řekl, způsobeny zejména nespráv-
nými stravovacími návyky a nedostatkem pohybové aktivity. 
Strava má být pravidelná a pestrá tak, aby byl našemu orga-
nizmu zabezpečen pravidelný a dostatečný přísun všech 
důležitých živin a energie. Příjem stravy by měl být kompen-
zovaný přiměřeným výdejem. Pravidelnost, pestrost a dosta-
tek pohybu jsou mnohem důležitější než mnohdy až panická 
„honba“ za „nezdravými“ a „zdravými“ potravinami a kiloka-
loriemi.

S výše uvedeným zúženým pohledem na problematiku 
výživy souvisí i další z mediálních kauz posledních měsíců – 

kvalita školního stravování v České republice. Školní stravová-
ní je upraveno vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Tuto vyhlášku 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v doho-
dě s Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví 
je často „obviňováno“, že díky normám pro školní stravování 
děti „vykrmujeme“ a školní obědy jsou zmiňovány jako stěžej-
ní příčina nárůstu nadváhy a obezity u nás. Dostali jsme celou 
řadu podnětů, jak snížit energetickou hodnotu doporučova-
ných pokrmů a dalších užitečných rad a doporučení. Bohužel 
nikdo z těchto rádců si nevšiml, že tato vyhláška neuvádí ener-
getickou hodnotu stravy či doporučená množství živin a že 
v této vyhlášce jsou sice uvedeny tzv. výživové normy pro škol-
ní stravování, ale tyto jsou ve formě průměrné měsíční spotře-
by vybraných druhů potravin v množství na strávníka a den 
v gramech. Tyto hodnoty jsou navíc uvedeny ve formě „jak 
nakoupeno“. To znamená, že je ve vyhlášce například uvede-
no, kolik gramů brambor či syrového masa je třeba koupit na 
jednoho strávníka. Navíc, že je u uvedených množství druhů 
potravin podle vyhlášky přípustná tolerance ± 25 % množství. 
Výjimkou jsou, zcela logicky, pouze volné tuky, kde je uvedena 
pouze hranice horní, kterou lze jen snížit. Vyhláškou je rovněž 
doporučeno zvýšit uvedené množství zeleniny, ovoce a luště-
nin, které je uvedeno na dolní hranici spotřeby. Toto však opět 
neznamená, že není co zlepšovat, jen je dle mého názoru třeba 
toto zlepšení postavit na daleko důkladnějších základech.

Mnohdy je například v souvislosti s nutnou reformou 
školního stravování u nás zmiňován britský kuchař Jamie 
Oliver, který se velmi zjednodušeně řečeno snažil o zavede-
ní toho, co máme již dlouhá léta my tady v České republice 
zavedeno. To je vařených či jinak ve škole připravených obě-
dů o určitém standardu, o určité nutriční hodnotě namísto 
neskutečného množství čipsů, sladkých tyčinek a soft drinků, 
které tvoří základ jídelníčku (nejen) britských dětí. Tato kam-
paň nebyla v Británii úspěšná, nebo lépe řečeno, bývá zmi-
ňována jako neúspěšná. Z toho, co jsem však měl možnost si 
o ní zjistit, zcela určitě je přínosná v tom, že podpořila celo-
evropskou diskuzi na toto téma. Ukázala, že pokud chceme 
něčeho dosáhnout, tak postup musí být postupný a hlavně 
nenásilný. Jak se totiž ukázalo, Jamie Oliver se o změnu snažil 
ve velmi krátkém časovém horizontu, což vyvolalo negativní 
ohlasy a následně se ukázalo, že stěžejním „kamenem úra-
zu“ celé kampaně byly děti samotné. Navíc hojně podporová-
ny jejich rodiči, respektive matkami. Podle informací kolegů 
z Velké Británie matky demonstrovaly před školami s trans-
parenty typu: „vraťte čipsy našim dětem“. Pokud mají rodiče 
takovýto přístup k výživě svých dětí, mohou se orgány státní 
správy snažit změnit stravovací návyky dětí seč jim síly sta-
čí… Uvědomme si, že oběd by měl představovat asi 35 % z cel-
kové energetické dávky na den, za „zbylých“ 65 % jsou u dětí 
odpovědni jejich rodiče!

Výsledky výzkumu u našich dětí ukazují, že by do školní-
ho stravování chtěli doplnit více jídel se smaženými brambo-
rovými hranolky a jiné speciality rychlého občerstvení, včetně 
většího množství tatarské omáčky a kečupu. Bohužel zavede-
ní hamburgerů a pizz do školního stravování požaduje čím 
dál tím více maminek. A tak se nastoluje otázka, jaké složení 
stravy je v tom zbývajícím 65% podílu, za který je zodpověd-
ná rodina.

Kromě nadváhy a obezity se však setkáváme i s opač-
ným problémem. To jsou poruchy příjmu potravy, mentál-
ní anorexie a mentální bulimie. Výskyt těchto onemocně-
ní v populaci také narůstá. Tady se k zmiňované honbě za 
kilokaloriemi přidá ještě i honba za požadovaným ideálem 
krásy, kterým je mladá dívka v pásmu podváhy. Není proto 
divu, že si v pracích, které si kladou za cíl zhodnotit životní 
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styl našich školáků, můžeme přečíst, že mezi dívkami a mla-
dými ženami převažuje držení různých druhů redukčních 
diet nad zdravými stravovacími návyky. Naše studie o cho-
vání školních dětí nás informují, že v deváté třídě se téměř 
40 % dívek cítí „být tlustými“, přičemž jen necelá polovina 
z nich doopravdy trpí nadváhou či obezitou a že tento strach 
z tloušťky začíná být patrný již v páté třídě u 11letých dívek. 
Ke všemu dívky nespokojené se svou postavou, byť i zce-
la bezdůvodně, jsou ochotny tento svůj (pseudo)problém
řešit i mnohdy poměrně extrémními cestami, jako je vyne-
chávání jídel či kouření. Například téměř 40 % dívek, které 
si připadají tlusté, nesnídá, což je v rozporu se základním 
doporučením správné výživy – to je pravidelností a pestros-
tí stravy.

Odpověď na otázku, zda za nadváhu a obezitu naší 
populace může stát, je snad jasná. Nejdůležitějším faktorem 
je vzdělaný spotřebitel v oblasti výživy a životního stylu.

Dovolte mi ještě pár slov k potravinářskému průmys-
lu. Podíl potravinářského průmyslu na této problematice 
a jeho význam pro dostatečné zásobování populace kvalit-
ními potravinami je zcela neoddiskutovatelný. Společným 

cílem by tedy měla být snaha o co nejvyšší kvalitu potravi-
nářských výrobků tak, aby odpovídala nejnovějším poznat-
kům humánní medicíny, a podpořila tak snahu zdravotní-
ků o zlepšení zdravotního stavu populace. K tomu je třeba 
naší vzájemné spolupráce, diskuze a vzájemného posky-
tování informací, odborných podkladů a podnětů k dalším 
krokům. Krokům, které jsou nutné k nezbytnému a neu-
stálému pokroku a udržení a zvyšování konkurenceschop-
nosti našich domácích potravin nejen na evropském trhu. 
Kolegům potravinářům bych rád poděkoval. Společně jsme 
založili v České republice Technologickou platformu, jejíž 
součástí je odborná skupina pro výživu a zdraví. Velmi rád 
zde píši, že jsme od „ policejního zdravotního dohledu“ pře-
šli ke spolupráci, která má na jedné straně za cíl vzdělat spo-
třebitele a na straně druhé zavést na trh potraviny s přidanou 
hodnotou z hlediska zdravé výživy.

Tento článek nemá za cíl podrobně analyzovat všechny 
problémy výživy. Byl bych rád, aby byl brán jako můj vklad 
do celospolečenské diskuse o výživě a zdraví v naší společ-
nosti. Jsem připraven v této diskusi dále pokračovat a těším
se na ni. �

�  List vychází pravidelně od roku 1992
a slouží celému oboru masného průmyslu,
jejich dodavatelům a obchodu s masem
a masnými výrobky. Také službám pro obor 
a všem dalším podnikatelským oblastem, 
které se zpracováním masa souvisejí.

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky 
masného průmyslu, ale i další menší 
zpracovatelské firmy, včetně malých 
živnostenských provozoven, jichž je u nás 
poměrně vysoký počet. 

�  Řeznicko/uzenářské noviny nabízejí
vedle odborných článků i zábavnou část.
Již tradičně je v listu zastoupena 
i společenská rubrika, která pamatuje
na významná jubilea jak osob,
tak i významných skutečností
v oboru zpracovatelů masa. 

Vycházejí každé dva měsíce 
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·  Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků 
a správné zatřídění jejich názvů a zákonných textací pro 
označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona 
o potravinách a prováděcích vyhlášek v platném znění;

·  
zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zá-
kona č. 76/2002 Sb.;

·  poradenství v oblasti zákonů
o obalech a odpadech;

· školení pracovníků z hygienického minima;

·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin;

·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,
nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz);

·    další potravinářské služby
dle specifických potřeb zákazníka;

· POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Tajemství
páté chuti umami

Ing. CTIBOR PERLÍN, CSc.,
VÝZKUMNÝ ÚSTAV

POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v. v. i.,
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝCH

A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ PRAHA

Pravidelný český konzument potravin umí rozlišit čtyři zá-
kladní chutě, kterými je sladkost, kyselost, slanost a hoř-

kost. Na Dálném východě, v Číně a Japonsku, místní labužní-
ci však jsou schopni rozlišit další chuťový vjem. Je to lahodná, 
špatně vysvětlitelná pikantní masová chuť, označovaná chutí 
umami. Čínští labužníci píší o této chuti již více než jedno ti-
síciletí a teprve na přelomu druhého a třetího tisíciletí po Kr. 
se věda snaží odhalit to, co praktičtí kuchaři na celém světě 
instinktivně znají: hledají se složky potravin, které jsou za 
chuť umami zodpovědné, studují se způsoby jejich identifi -
kace, možnosti uplatnění, vzájemné ovlivňování těchto slo-
žek, identifi kace chuťových receptorů této chutí a nacházení 
odpovědí na mnoho dalších a dalších otázek. 

Teprve konec 20. století se zasloužil o identifi kaci chuti 
umami na teoretické úrovni. Prakticky to nebylo nic nezná-
mého i v našich zeměpisných souřadnicích již téměř 2000 let. 
Fermentované rybí omáčky a silné masové a zeleninové ex-
trakty byly oceňovány ve světové kuchyni již od dob antiky, 
přinejmenším. Připomeňme si římské Garum nebo Liguamen 
a britský hovězí vývar (Beef Tea). Mnohem šířeji se produkty 
s chutí umami uplatnily v dálněvýchodní kuchyni, např. jme-
nujme thajské Num Pla, vietnamské Nuoc Mum Tom Cha, in-
donéské Terasi, barmské Ngapi, fi lipinské Pagoon. Všechno 
to jsou potraviny nebo pokrmy charakteristické svojí koncen-
trovanou chutí.

Francouzský labužník Brillat-Savarin (1755–1826) po-
psal masovou chuť ve své knize Fyziologie chuti jako „vybraně 
lahůdkovou“ a předpověděl, že budoucnost gastronomie bude 
spojena s chemií. Jeho popis masové chuti je podobný jako ja-
ponská charakteristika chuti umami, tedy chuť „lahodná“. Vy-
tvářejí ji defi nované chemické sloučeniny, konkrétně kyselina 
glutamová a její soli a další látky, mnohdy přírodně obsažené 
v potravinách, které pomáhají vyvolat vnímání chuti umami.

Látky odpovědné za umami chuť

Jak již bylo konstatováno, nositeli chuti umami jsou ky-
selina glutamová a 5´-ribonukleotidy.

Kyselina glutamová patří mezi neesenciální amino-
kyseliny, tedy do skupiny aminokyselin, které si lidský or-
ganismus může sám vytvořit z jiných aminokyselin, glukó-
zy, případně z mastných kyselin či glutaminu. V bílkovinách 
potravin je obvykle obsažena v relativně větším množství, 
což platí především pro mléko, maso, pšeničný lepek, sójo-
vou a kukuřičnou bílkovinu. Její chemické složení jí umožňu-
je působit v řadě biochemických procesů: podílí se na výživě 
střevních buněk i svalů, působí v řadě reakcí v mitochondri-
ích buněk, pro jaterní buňky vykazuje ochrannou funkci. 

Kyselina glutamová je nejvíce zastoupenou aminoky-
selinou v nervové tkáni. Nejvyšší obsah kyseliny glutamové 
v lidském organismu je v mozku. Spolu s další aminokyse-
linou, kyselinou asparagovou, tvoří 85 % celkového obsahu 
volných mastných kyselin mozkové tkáně, kde plní funkci 
přenašeče vzruchů mezi mozkovými buňkami (neurotrans-
mitér). Účastní se tak mnoha reakcí. Kyselina glutamová ale 
také působí i jako prekursor mnoha biologicky aktivních lá-
tek. Je významnou složkou molekuly vitaminu kyseliny listo-
vé (ta nese chemický název kyselina pteroylglutamová). 

U citlivých osob může ale kyselina glutamová či její 
sůl vyvolávat nepříjemné reakce, jako je např. pocit napě-
tí, pocit horka v zarudlých tvářích, případně i tlak na prsou 
nebo podráždění vedoucí k neadekvátním reakcím. Zmíně-
né nepříjemné stavy se označují různě: nejznámější je „syn-
drom čínské kuchyně“, ale také „psí hysterie“ nebo syndrom 
„KWOK“. K těmto potížím, které mohou nastat i v mírněj-
ších formách, dochází v případech nedostatečně účinné ba-
riéry pro přestup kyseliny glutamové z krve do mozku. Ohro-
ženy jsou především kojenci, protože tato bariéra vzniká 
teprve v prvních 3 týdnech po narození, spolehlivě je účinná od
3. měsíce po narození. 

Rizikovost kyseliny glutamové nehrozí při běžné stravě 
u zdravých osob starších 3 měsíce. Z hlediska předběžné opa-
trnosti se doporučuje s kyselinou glutamovou neexperimen-
tovat ve výživě dětí do věku 3 let. Vzhledem k tomu, že kyseli-
na glutamová patří mezi intenzifi kátory aroma, to znamená, 
vyhnout se potravinám, které by ji mohly obsahovat jako pří-
sadu pro intenzifi kaci chuti. Jsou to látky, které v podstatě ne-
mají vlastní výrazné aroma, ale jsou schopny zvýraznit nebo 
modifi kovat původní aroma některých potravin. Aplikuje se 
buď sama, anebo ve formě chuťově výraznější soli, glutamátu 
sodného. Podobnou funkci mají i některé nukleotidy – deri-
váty kyseliny inosinové a guanylové, jako jsou guanosin 5´-
monofosfát (GMP), inosin 5´-monofosfát (IMP), případně 
i adenosin 5´-monofosfát (AMP). Tyto nukleotidy se aplikují 

Miso – luštěninová fermentovaná pasta 
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ve formě disodných solí, které umožňují snížit obsah kyseliny 
glutamové v kořenicím přípravku až desetkrát. Dávky se po-
hybují v množstvích 0,001 až 0,2 %. Tyto látky jsou přítomny 
v potravinách, podobně jako kyselina glutamová, přirozeně. 
Tak např. IMP je obsažen v mase vepřovém v množství až 2 g 
v l kg, v drůbežím mase je to zhruba polovina. V mase korýšů 
je hlavním nukleotidem AMP, v některých houbách je to zase 
GMP. Do kořenicích směsí se ale přidávají jako aditiva, takže 
tyto přípravky obsahují zhruba 10 g/kg IMP.

Jak již bylo řečeno, bezpečnostní faktor vedl zdravotní-
ky k tomu, že potraviny pro děti do 3 let nesmí obsahovat pří-
pravky s kyselinou glutamovou. Dnešní legislativa umožňuje 
používat kyselinu glutamovou a její soli do potravin a nápojů 
(s výjimkou nealkoholických) v množství do 10 g na kilogram 
nebo litr. Toto omezení se netýká kořenicích přípravků a smě-
sí koření, kde neplatí žádné omezení a výše přídavku je regu-
lována pouze požadovaným účinkem. Vzhledem k tomu, že 
nejčastější formou přidávané kyseliny glutamové je její sod-
ná sůl, mohou být výhrady k nadbytečnému množství kon-
zumovaného sodíku. Kyselina glutamová se uplatňuje i jako 
součást náhrady soli, pak je výhodné použít vápenaté nebo 
amonné soli.

Chuťově aktivní složky

Umami má starodávné kořeny a kulinárně se na celém 
světě využívalo pro danou schopnost rozšiřovat variace chutí. 
Zkoušela se i mnohostrannost a přizpůsobivost látek obsahu-
jící tyto chuťové aktivátory. Proto existuje empirické kulinár-
ní využívání nositelů chuti umami, přístupy mezi východním 
a západním přístupem se ale poněkud odlišují, jak v tradi-
cích, tak ve vnímání chuti. 

Asijská kuchyně je založena na využívání složek boha-
tých na umami chuť, jako jsou rybí nebo masové vývary ozna-
čované slůvkem „dashi“, které poskytují plnost a hloubku 
chutí, pocit masitosti, přinášejí nevysvětlitelný pocit v ústech, 
komplexnost, mnohostrannost, přizpůsobivost a chutnost. 
Evropská a americká kuchyně zná méně tradičních uma-
mi koření a potraviny s umami bohatými složkami. Upřed-
nostňujícím faktorem senzorických vlastností je tuk. Příkla-
dy z české kuchyně mohou být pečený bůček nebo plnotučné 
mléko. Pokud Evropané nebo Američané připouštějí umami, 
tak o ní uvažují jen jako o ochucovadlu. 

Obyvatelé Západu mají lineární chuť, zvyklou na sladké 
a slané pocity s malou schopností pro chuťové detaily a har-
monii. V asijské kuchyni se uplatňují všechny chutě ve stej-
nou dobu. Jí se „kruhově“. Je nutné trénovat své smysly, aby 
byly schopné sledovat chuťové charakteristiky a pátrat po 
chuti v různých částech svých úst. 

Globalizace poskytla příležitost pro propojení dálně-
východní a západní kuchyně a fi losofi e. Kulinární odborníci 
na celém světě nyní využívají vědecký výzkum o umami v pra-
xi. Např. se kombinují pokrmy bohaté na umami chuť s vybra-
nými druhy vína anebo se integrují umami principy s místní-
mi kuchyňskými specialitami.

V asijských pokrmech jsou umami aktivátory koření 
typu dashi vývarů, které udělují umami chuť prostřednictvím 
složek, jako jsou sušené plátky tuňáka, černé houby s GMP, 
mořské řasy, sójová omáčka, rybí omáčka s L-glutamátem 
a AMP. 

Západní euroamerická populace používá jako umami 
aktivátory bujon, který vyvinul švýcarský výrobce mouk Ju-
lius Maggi. Název vznikl z francouzského slova bouilli, což 
znamená vařená; bujon je pak pikantní, masová a koncentro-
vaná přísada nebo přímo podávaný vývar. Podobně jako dashi 

vývar bujon odvozuje svoji masitou umami chuť z glutamátu 
anebo nukleotidů. Glutamát je nejčastější součástí bílkovin-
ných hydrolyzátů. 

Na Západě se připisuje zvýšení chuťových vlastností 
umami volnému glutamátu spíše než glutamátu vázanému 
na ostatní aminokyseliny. Volný glutamát je obsažen zvláště 
v sušených houbách, zrajícím sýru, uzené šunce, na slunci su-
šených rajčatech, hrachu, sardinkách a ančovičkách. 

Přestože se umami popisuje nejčastěji jako „masová“ 
chuť, potraviny jako hrách a zrající sýr mají vyšší hladinu vol-
ného glutamátu než stejné množství hovězího nebo vepřo-
vého masa. Tím se zdůvodňuje, proč potraviny vařené spo-
lu s rajčaty anebo se směsí pikantních sýrů, jako je např. sýr 
s modrou plísní, mají zakulacenější a plnější chuť než v přípa-
dě jejich konzumu samotných. Makrela, tuňák a vyzrálé ho-
vězí maso obsahují více chuťově aktivních nukleotidů podob-
ně jako shiitake, matsutake a enokitake, tedy houby běžně 
používané v asijské kuchyni.

Ostatní umami chuťové aktivátory jsou hydrolyzáty bíl-
kovin a glutamát, které se přirozeně vyskytují ve formě sodné 
soli kyseliny glutamové. Glutamát, extrahovaný z mořských 
řas nebo získaný fermentací, obsahuje 78 % kyseliny gluta-
mové a 12 % sodíku. Sodíku se přisuzuje možná role aktivá-
tora umami chuti. 

Když potraviny obsahují chuťově aktivní složky, jako 
jsou L-glutamát, nukleotidy typu IPM, GMP a také AMP, do-
sáhne se synergického efektu a umami charakter se zvyšuje. 
Jak se toho efektu dosáhne, je zatím diskutabilní, ale efekt je 
závislý na použitém systému. 

Vytváření umami při zpracování potravin

Hladinu umami lze v průběhu přirozeného postupu 
zpracování zvyšovat např. zráním, sušením, uzením, stárnu-
tím nebo fermentací za vzniku volné kyseliny glutamové. Pří-
kladem může být sušená šunka chorizo ve Španělsku, pep-
peroni v Itálii, klobása v Polsku anebo frankfurtská uzenina 
v Německu. 

Zralá rajčata mají desetkrát vyšší obsah glutamátu než 
rajčata nezralá. Sušené houby shiitake obsahují 1 % kyse-
liny glutamové, čerstvé houby pouze 71 mg/100 g. Během 
fermentace nasolených bílkovinných produktů, např. ančo-
viček, dochází k odbourávání bílkovin na širokou paletu vol-
ných aminokyselin a nukleotidů. Vyzrálé hovězí maso ob-
sahuje o mnoho více kyseliny glutamové než čerstvé maso. 
Fermentace se používá při výrobě sójové omáčky, asijské rybí 
omáčky, omáčky Worchester. Podobný efekt má fermentace 
(kvašení) piva a vína.

Kravské, ovčí a kozí mléko je bohaté na zdroje kyseli-
ny glutamové. Pokud se mléko ošetří pomocí enzymů anebo 
bakteriálními či plísňovými kulturami, kyselina glutamová se 
uvolní a může ovlivnit konečnou chuť. Tvrdé a více odležené 
sýry, jako např. parmezán, mají vyšší obsah kyseliny gluta-
mové, a proto lépe ochucují. Přestože jogurt a zakysaná sme-
tana obsahují méně glutamátu, oba mléčné výrobky jsou ode-
dávna a tradičně zdroji umami, jak je patrno ze středozemní 
a blízkovýchodní kuchyně. 

Postupy výroby potravin a pokrmů, které rozkládají po-
traviny na menší chuťové částice, pomáhají snadněji identifi -
kovat chuť. Kulinární úprava zvyšuje intenzitu umami. Dlou-
hé a pomalé dušení vede zpravidla k vyšší hladině umami než 
rychlé tepelné ošetření prudkým pečením. Pečení a sušení ne-
loupaných rajčat v troubě koncentruje jejich chuť a podpo-
ruje tvorbu umami. Přídavek špetky cukru do rajské omáčky 
také zvýrazňuje umami. 
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Spotřebitelská hlediska

Spotřebitelé mohou preferovat chutné potraviny a po-
krmy, ale nemusí rozumět mechanismům, jak k nim dojít. 
Využitím chuťových principů umami si spotřebitelé mo-
hou vytvářet domácí dobře zaokrouhlené pokrmy s pikant-
ní chutí. Tyto plnohodnotné hotové přísady, které nahrazují 
hodiny kulinární úpravy, mohou napomoci těm spotřebite-
lům, kteří nemají čas na vaření anebo nechtějí svůj čas va-
ření věnovat. 

Umami může být také efektivní při výběru potravin. 
Ukazuje se, že glutamát usměrňuje chuť u potravin boha-
tých na bílkoviny, stejně jako sladká chuť je pravděpodob-
ně ovlivňována sacharidy a slaná chuť minerálními látkami. 
Někteří lidé preferují potraviny bohaté na glutamáty a dáva-
jí jim přednost před ostatními. 

Umami je vhodné pro snížení spotřeby sodíku. Umami 
totiž zvýrazňuje sladkost i slanost v pokrmech, jako jsou po-
lévky, bez současného zvýšení spotřeby soli. Sladkost čás-
tečně vybalancovává slanost. Umami také zmírňuje hoř-
kost pokrmů, které obsahují některá sladidla. Tyto funkce 
zabezpečují jednu z nejdůležitějších spotřebitelských apli-
kací umami – efektivnost diet se sníženým obsahem sodí-
ku. Umami může přispět k více než 50% snížení obsahu soli 
v pokrmech při zachování přijatelnosti. Polévky bez gluta-
mátu nejsou chutné, pokud obsah soli nečiní minimálně 
0,75 %. Stejná polévka s glutamátem bude dostatečně chut-
ná již při obsahu soli 0,4 %. Při porci polévky 200 g to zna-
mená snížení příjmu soli o 7 g. Tato vlastnost umami může 

mít velký význam jak pro spotřebitele, tak pro dietology, 
protože může přispět k omezení rizika vysokého krevního 
tlaku.

Přijatelnost chuti pokrmů je klíčem k přijatelnosti po-
travin a k pocitům libosti z jejich spotřeby. Umami chuť 
je těžko poznatelná, ale snadno potěší. Dobrý příkladem 
v USA jsou Caesarův salát a salát s dresinkem. V Caesaro-
vě salátu umami ve vyzrálém parmezánu pomáhá relativně 
nevýrazný hlávkový salát (římský) zchutnit. Ančovičky, po-
užité v nepatrných množstvích, zabezpečí funkční množství 
nukleotidů. Výsledná chuť je zesílená a synergická.

Umami může být také důvodem, proč řada spotřebitelů 
miluje pizzu a těstoviny s parmezánem, proč jsou brambo-
rové hranolky a hamburgery tak oblíbené s kečupem, proč 
jsou rajčata častou přísadou mnoha zeleninových salátů na 
bázi hlávkových salátů a proč glutamát pomáhá spotřebite-
lům rozdělovat pokrmy na ty, co jsou „akorát“, protože po-
skytuje měřítko produkční připravenosti. Hrášek a cukro-
vá kukuřice mají jedno z nejvyšších úrovní obsahu volného 
glutamátu, jsou- li čerstvé a vyzrálé, proti zeleninám, které 
dlouho setrvávají na polích, dlouho se skladují a procházejí 
tepelnou úpravou. Spotřebitelé si neuvědomují, že rozšíření 
vůně a chuti ze složek bohatých na umami stimuluje vnímá-
ní na patře, následuje vnímání solných příchutí a zvyšuje se 
požadavek na chutné a výživné pokrmy.

Umami může vést také k úsporám nákladů. Jeho přiro-
zená chuť může totiž snížit požadavky na nákladnější slož-
ky bohaté na umami. Např. použití chuťových zesilovačů 
s umami může snížit množství nákladných sušených hub 
v polévkách či při úpravách masitých pokrmů.

Hlediska potravinářské technologie

Porozumění umami je důležité pro potravinářské 
technology, protože umami pomáhá zlepšovat senzoriku 
vyvíjených potravinářských výrobků. Glutamát a nukleo-
tidy mohou pomoci potravinářským technologům poskyt-
nout řešení „chybějícího“ článku v průmyslových recep-
turách. Umožňuje to synergický účinek přísad v případě, 
že potravině nebo pokrmu chybí něco, co není přesně de-
finovatelné. Rovněž to umožňuje vytvořit finální sensoric-
ký profil a ne jen souhrn přísad. Nevybalancovaný produkt 
má snahu silně přispět k chuťové „únavě“. Na počát-
ku může pokrm chutnat dobře, ale po pár soustech ztratí 
svůj půvab. To může vyvolat u strávníka dojem, že pokrm 
nechutná dobře, i když je lahůdkový a umami aktivátory 
přispívají v prodlouženému chuťovému vnímání. Nevy-
rovnanost může být tak veliká, že změna receptury je nevy-
hnutelná. Tato situace může nastat u potravin nebo pokrmů
nízkotučných anebo s nízkým obsahem sodíku. V těchto 
případech je pak řešením použití umami chuťového akti-
vátoru. 

Přísady bohaté na umami 

Přirozené chuťové vlastnosti pokrmů lze docílit vý-
běrem potravinářských surovin, jejich kulinárním zpraco-
váním a použitím různých přísad bohatých na umami akti-
vátory. 

Základními přísadami jsou kořenicí směsi a sójová 
omáčka. Ta obsahuje 300 chuťově aktivních látek, včetně 
kyseliny glutamové a těkavých aromatických látek, které 
předávají masovou příchuť a světlé zbarvení masu, polév-
kám a omáčkám. Hodí se k nasládlým pokrmům, jako jsou 

Sójová omáčka Shoyu na bázi fermentované směsi sóji a pšenice
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ryby, velice dobře vyrovnává nakyslou chuť a u nahořklých 
pokrmů, jako jsou smažená brokolice anebo smažené fazo-
le se zázvorem a česnekem (chinese greens), posiluje jejich 
sladkost. Sójová omáčka přidaná do rajské omáčky zvyšuje 
vjem umami. Zajímavá role je i u kuchyňské soli. Ačkoliv 
sůl nepředává umami chuť, ukazuje se, že umami spolu se 
solí zvyšují vnímání slanosti. Dotyk s konzervovanými po-
travinami typu artyčoků, kapar, oliv nebo sleďů přidávají 
stálý slaný nádech bez zvýšení obsahu soli. Pro sofi stikova-
nější chuť lze obohatit recepturu o malé množství výše uve-
dených přísad, ale i dalších (slanina, kaviár, chorizo, moř-
ské plody, rybí omáčka, vývary a další), které mohou přinést 
také nahořklé tóny. Masové a drůbeží bujony mají přiroze-
nou umami a slanou chuť z bílkovin, které dodávají atraktiv-
ní vjemy. V kulinární technologii mohou být kosti a zeleniny 
předem opečeny, čímž ve vývaru získají intenzivní masitou 
chuť.

Z netradičních druhů potravin je třeba připomenout vý-
vary z mořských řas, např. z řasy kelb (kombu), bohatých 
na jod a kyselinu glutamovou, většinou podávaných spolu 
se sušenými plátky tuňáka bonito. Mořské řasy se slanou 
chutí posilují sladké přísady, jako jsou tofu a krevety, a hoř-
ko-sladké potraviny, jako je např. houba shiitake a lilek. 
Mořské řasy chutnají sladčeji, kombinují-li se se slanými 
přísadami, jako je např. sójová omáčka. Také sušené druhy 
japonských hub (shiitake, matsutake a enokitake) jsou bo-
hatým zdrojem nukleotidů. Při pečení se umami v houbách 
intenzifi kuje. Některé houby, např. portabella (Agaricus 
bisporus), mají prolongovanou masovou chuť. 

Z potravin tradičního českého trhu je třeba jmenovat 
především parmezán a další pikantní sýry. Jejich přída-
vek se slaným umami charakterem uděluje nasládlým pokr-
mům, jako jsou těstoviny a rýže, typický půvab a omáčkám, 
např. bolognese, hloubku chuti. Parmezán snižuje hořkost 
zvýrazněním sladkosti. Z rybích produktů je třeba zmínit 
uzené ryby a sardelovou pastu. Sardelové máslo intenzifi ku-
je chuť masových steaků, ryb nebo drůbeže a pro zdůraznění 
efektu umami se doporučuje je přidat do rajské polévky. Sla-
nina svojí přirozenou slanou umami chutí podporuje slad-
kost vajec nebo hrachu. Intenzifi kuje se vnímání kyselosti 
v omáčkách na bázi vína a omezuje hořkost, když se peče 
slanina se zvěřinou nebo se zelím.

Zajímavou potravinou z pohledu umami jsou rajčata. 
Obsahují ve 100 g asi 7 g volné kyseliny glutamové a z chu-
ťových vlastností mají sladkou, kyselou i slanou chuť. Vaře-
ná nebo čerstvá rajčata obohacují senzorické vlastnosti řady 
pokrmů a omezují hořkost. Proto se dokonce někdy mohou 
rajčata používat jako dezert. Klasická šťáva z rajčat se snad-
ným způsobem přidává jako pikantní a slaný prvek do řady 
pokrmů. Malý kousek šunky získá přídavkem rajčat hloub-
ku chuti umami a slané chuti. Je znám přídavek rajské šťávy 
do chuťově nevýrazné vodky. Vodka působí jako rozpouště-
dlo senzorického umami jevu. Vzhledem k vyššímu obsahu 
alkoholu ve vodce působí tento destilát jako lepší vehikulum 
než víno. 

Porozumíte-li tomu, co speciální chuť udělá s chutí 
vína, můžete víno pít, ale i používat při úpravě různých po-
travin. Senzorická kvalita vína se nemění, mění jen způsob 
vnímání jeho chuti. Sladké potraviny mohou zvýšit vnímá-
ní kyselosti vína. Sladkost nepochází pouze z ovoce a ovoc-
ných šťáv, ale také ze speciálních asijských omáček. Kyse-
lé potraviny s octem, citrusy nebo se suchým vínem mohou 
také ovlivnit kyselou chuť vína. Umami aktivátory a nahořk-
lé potraviny (čekanka, brokolice a potraviny při tepelné 
úpravě připálené) zvyšují vnímání hořkosti i svíravosti vína. 
Přiměřený přídavek soli a kyselosti do pokrmů, zejména do 
omáček a dalších složek pokrmů bohatých na umami, může 
být užitečné ke ztlumení těchto nežádoucích pocitů u někte-
rých vín a přispět ke slučitelnosti pokrmu a vína. Je-li po-
krm vyrovnaný, vnímání vína je odpovídající, jako například 
burgundské hovězí maso a vyzrálé burgundské víno. Je-li 
receptura bohatá na umami, může mladé víno chutnat hoř-
ce, protože má vyšší obsah taninů. Přidá-li se ale sůl a pár 
kapek citronu ke krevetovému koktejlu anebo ke steaku, 
vnímání taninů ve víně se sníží a zvýší se harmonie pokrmu 
a nápoje. 

Problematika chuti umami se stala natolik zajímavou, 
že v roce 1982 byla založena Společnost pro výzkum chutí 
umami (Society for Research on Umami Taste). Tím se pro-
blém přesunul z empirického poznání při kulinární přípravě 
stravy na vědecká pracoviště, hledající souvislosti mezi chu-
tí a technologií přípravy stravy. Tato učená společnost za-
čala organizovat vědecká sympozia, která proběhla v letech 
1985 a 1990 a na ně pak navázala sympozia o vůních a chuti 
(Olfaction and Taste) v letech 1993, 1997, 2000 a 2004.

 
Vysoce chutné potraviny s bohatými senzorickými 

vlastnostmi s umami se mohou stát důležitým nástrojem 
pro rozšiřující se globální potravinové a výživové potřeby. 
Potraviny s vysokou senzorickou hodnotou uspokojují spo-
třebitele, dokonce i v malých množstvích. To vede dokonce 
i k názorům, že používání těchto potravin může sehrát důle-
žitou roli i při omezování nadváhy a otylosti. 

�
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 Výstaviště Praha Holešovice • Exhibition Ground Prague
 Česká republika • Czech Republic
 Denně 11 – 20 hod • Daily 11am - 8pm

Výstaviště Praha Holešovice • Exhibition Ground Prague
Česká republika • Czech Republic

Denně 11 – 20 hod • Daily 11am - 8pm

PARTNER PROFESIONÁLŮ

PARTNEŘI PROJEKTU
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Teprve teď si opravdu pochutnáte

NOVÁ ŘADA
HLUBOCE ZMRAZENÝCH VÝROBKŮ

DIONE RYCHLÁ KUCHYNĚ
JE VYROBENA  PODLE NEJMODERNĚJŠÍCH RECEPTUR

� hotové jídlo – rychlá příprava
� bez konzervačních látek

� tři varianty: se sýrovou nebo pikantní příchutí 
 a Fit-line k udržení Vaší linie.

AGRIMEX Vestec a. s. – přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, tel.: + 420 285 684 669, fax: +420 233 089 540
GSM: +420 602 340 485, e-mail: info@agrimex.org, www.agrimex.org

Hluboce zmrazený výrobek

Reference:
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Klasa
v roce 2008

a malé retro
Ing. TOMÁŠ RÉVÉSZ,

ŘEDITEL STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO
INTERVENČNÍHO FONDU

Historie

Národní značka kvality potravin KLASA vznikla v roce 
2003. Její zavedení bylo nutným předpokladem pro udr-

žení zájmu spotřebitelů o tuzemské potravinářské výrobky 
i po vstupu České republiky do Evropské unie a pádu veške-
rých celních bariér. KLASA za období své existence tuto svou 
úlohu stoprocentně splnila. Pomohla totiž zabránit odlivu 
spotřebitelů od kvalitní české produkce. Ovšem také dnes má 
značka KLASA svou nezastupitelnou funkci a tou je jedno-
značná a jasná identifi kace nadstandardně kvalitních potra-
vin v záplavě množství potravin, které jsou dnes na trhu. 

Podpora propagace značky KLASA tak pokračuje v ne-
ztenčené míře. Např. na sklonku loňského roku Státní země-
dělský intervenční fond (SZIF), který značku spravuje, pro-
pagační akce ještě posílil. Proběhla celá série Road Show 
KLASA v mnoha městech po celé České republice. Road 
Show byly tradičně pojaty jako novodobé jarmarky, kde se 
mohli návštěvníci setkat se svými lokálními producenty 
a ochutnat jejich výrobky. Vždy byl zajištěn doprovodný pro-
gram a samozřejmě nechyběla možnost představované po-
traviny zakoupit. 

Na Road Show KLASA navázala kampaň v několika sí-
tích hypermarketů. Tam byli nakupující motivováni k zájmu 
o značku KLASA, respektive o potraviny značkou oceněné, 
také pomocí akce „Kup výrobek KLASA a získej dárek“. V hy-
permarketech se vždy pohybovali vyškolení průvodci, kteří 
spotřebitele informovali o tom, v čem spočívá přínos značky 
KLASA, a o produktech se značkou KLASA, které je možné 
zakoupit právě v tom kterém obchodě. Do okolí hypermarke-
tů byla také situována reklama na billboardech a plakátech.

Přehled ocenění

V následující tabulce je uveden přehled slavnostních 
předávání certifi kátu KLASA jednotlivými ministry, i „běžné“ 
udílení značky KLASA bez slavnostního ceremoniálu. Záleží 
totiž na producentech samotných, jestli chtějí ocenění převzít 
hned, jak na něj mají nárok, nebo počkat na slavnostní předá-
ní přímo z rukou ministra zemědělství České republiky. 

•  Předáno dne 6. 12. 2007 Obecní dům, Praha
– Mgr. Petr Gandalovič
10 výrobců, 28 výrobků 

•  Předáno dne 1. 11. 2007 Praha 
5 výrobců, 5 výrobků 

•  Předáno dne 23. 8. 2007 Země živitelka
České Budějovice – Mgr. Petr Gandalovič
11 výrobců, 14 výrobků 

•  Předáno dne 1. 7. 2007 Praha
4 výrobci, 6 výrobků 

•  Předáno dne 31. 5. 2007 Praha
7 výrobců, 26 výrobků 

•  Předáno dne 24. 4. 2007 Obecní dům, Praha
– Mgr. Petr Gandalovič
10 výrobců, 38 výrobků 

•  Předáno dne 3. 3. 2007 Praha 
15 výrobců, 52 výrobků 

•  Předáno dne 9. 1. 2007 Praha 
15 výrobců, 49 výrobků 

•  Předáno dne 7. 12. 2006 Kostel sv. Anny, Praha
– MVDr. Milena Vicenová
7 výrobců, 31 výrobků 

•  Předáno dne 24. 8. 2006 Země živitelka
České Budějovice – Ing. Jan Mládek, CSc.
14 výrobců, 70 výrobků 

•  Předáno dne 23. 6. 2006 Praha 
17 výrobců, 48 výrobků 

•  Předáno dne 1. 6. 2006 Praha
14 výrobců, 50 výrobků 

•  Předáno dne 28. 4. 2006 Praha 
12 výrobců, 38 výrobků 

•  Předáno dne 1. 4. 2006 Praha 
15 výrobců, 74 výrobků 

•  Předáno dne 8. 3. 2006 SALIMA Brno
– Ing. Jan Mládek, CSc.
30 výrobců, 168 výrobků 

•  Předáno dne 9.  1.  2006 Praha 
10 výrobců, 40 výrobků 

•  Předáno dne 14. 12. 2005 Praha
– Ing. Miroslav Toman, CSc.
11 výrobců, 64 výrobků 

•  Předáno dne 1. 10. 2005 Praha 
5 výrobců, 7 výrobků 

•  Předáno dne 25. 8. 2005 Země živitelka
České Budějovice – Ing. Petr Zgarba
21 výrobců, 69 výrobků 

•  Předáno dne 1. 7. 2005 Praha 
3 výrobci, 10 výrobků 

•  Předáno dne 1. 6. 2005 Praha 
4 výrobci, 10 výrobků 

•  Předáno dne 28. 4. 2005 Praha 
7 výrobců, 28 výrobků 

•  Předáno dne 1. 4. 2005 Praha 
2 výrobci, 4 výrobky 

•  Předáno dne 1. 3. 2005 Praha 
4 výrobci, 13 výrobků 
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•  Předáno dne 1. 1. 2005 Praha 
3 výrobci, 6 výrobků 

•  Předáno dne 1. 12. 2004 Praha 
5 výrobců, 27 výrobků 

•  Předáno dne 1. 11. 2004 Praha 
1 výrobce, 9 výrobků 

•  Předáno dne 27. 8. 2004 Země živitelka
České Budějovice – Ing. Jaroslav Palas
16 výrobců, 34 výrobků 

•  Předáno dne 1. 7. 2004 Praha 
5 výrobců, 41 výrobků 

•  Předáno dne 31. 5. 2004 Praha 
16 výrobců, 86 výrobků 

•  Předáno dne 3. 3. 2004 SALIMA Brno
– Ing. Jaroslav Palas
16 výrobců, 51 výrobků 

•  Předáno dne 9. 1. 2004 Praha 
12 výrobců, 65 výrobků 

•  Předáno dne 11. 11. 2003 Praha 
24 výrobců, 98 výrobků 

•  Předáno dne 28. 8. 2003 Země živitelka
České Budějovice – Ing. Jaroslav Palas
23 výrobců, 24 výrobků

Nyní je oceněno téměř 1400 výrobků od více než 200 vý-
robců.

Z přehledu je patrno, že zájem producentů o získání 
značky KLASA pro své produkty je zhruba kontinuální. Ne-
odradilo je ani opakované zpřísnění pravidel pro její získání. 
Naopak, získání této známky kvality je tak pro výrobce ještě 
prestižnější. 

Dá se určitě také říci, že zájem producentů posílila masiv-
ní propagační kampaň, která odstartovala v polovině roku 
2005. Nejprve byla kampaň postavena zejména na národním 
cítění spotřebitelů a vyzývala je k podpoře českých producentů 
a zemědělců nákupem kvalitních tuzemských potravin. Poz-
ději musela být kampaň přepracována, neboť České republice 
vypršela výjimka v oblasti národní podpory (tzv. „state aid“), 
která byla ČR udělena při vstupu do EU v roce 2004. Tříletá 
ochranná lhůta se vztahovala také na systém podpory vlast-
ních potravinářských výrobků, který v ČR představuje právě 
národní značka kvalitních potravin KLASA. Ale i nová kam-
paň běžící od května 2007 se producentům líbí. To vyplývá 
z výsledků průzkumu mezi držiteli značky KLASA, který byl 
proveden v lednu 2008. Kladně se o kampani vyjádřilo 87 %
oceněných producentů. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že známkou kvality mají 
producenti oceněny zejména své TOP produkty. Na otázku, 
zda mají oceněny ty výrobky, které jsou pro ně z obchodního 
hlediska nejdůležitější, odpovědělo kladně 80 % producentů. 

Změny pravidel 2006 a 2007

Již bylo zmíněno, že SZIF pravidla několikrát zpřísnil 
a že jedna ze zásadních změn pravidel vyplývala přímo z před-
pisů Evropské unie. Podívejme se ale na ony zásadní kroky 
trochu podrobněji. 

Největší zpřísnění pravidel začalo platit od 1. září 2006. 
Cílem bylo nejen splňovat normy, ale další posun ke kvalitě 
výrobků se značkou KLASA. Zaručená a prokazatelná kvalita 
je totiž hlavním atributem značky KLASA. 

Nejvýznamnější změnou v tehdy platných pravidlech byl 
požadavek tzv. „nadstandardní kvalitativní charakteristiky“, 
kterou musí všechny výrobky alespoň v jednom znaku vyka-
zovat. Nadstandardní charakteristikou může být např. více 
vitamínů, více vlákniny, nepřítomnost „éček“, apod. Díky 
této podmínce je značka KLASA udělována pouze těm potra-
vinářským výrobkům, které jsou na kvalitativně vyšší úrovni 
ve srovnání s obdobnými, na trhu běžně dostupnými výrobky. 
Tímto zpřísněním pravidel SZIF reagoval na rostoucí poža-
davky při hodnocení kvality samotnými spotřebiteli.

V pravidlech se také objevil zákaz udělování značky 
KLASA výrobkům distribuovaným pod privátní značkou ob-
chodních řetězců či pod značkou společného odbytu. Toto 
omezení bylo reakcí na narůstající počty výrobků pod privát-
ními značkami a privátních značek vůbec. Bylo třeba jasně 
říci, že výrobek se značkou KLASA má na svém obalu vždy 
informace o výrobci a surovinách, které obsahuje. Spotřebi-
tel tak není vystaven polovičatým nebo nic neříkajícím infor-
macím.

Na druhou stranu bylo v pravidlech uděleno několik vý-
jimek ze stávajících zákazů. Do té doby musely být veškeré 
výrobky nesoucí značku KLASA prodávány jako balené. Pe-
kařským a cukrářským výrobkům, které nemusí mít spotřebi-
telská balení, však byla udělena výjimka. Výrobce je povinen 
označit tyto výrobky způsobem, který umožní jejich jedno-
značnou identifi kaci (název výrobku, jméno výrobce a logo 
značky KLASA). 

Nová pravidla rovněž umožnila umístění loga KLASA 
na velkoobchodní balení potravin. K tomuto kroku SZIF při-
měl rostoucí význam gastronomického trhu a samozřejmě 
zájem producentů. 

Další změny v pravidlech se vztahovaly k povinnostem 

považuji ji za velmi zdařilou

považuji ji spíše za nepovedenou

považuji ji za poměrně zdařilou

považuji ji za velmi nepovedenou

Jak hodnotíte reklamní kampaň
značky KLASA?

Mají značku KLASA ty výrobky,
které jsou pro vás

z obchodního hlediska nejdůležitější?

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
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výrobců, kteří o značku KLASA pro své výrobky žádají. K žá-
dosti musí předkládat fotodokumentaci a obal (resp. etiketu) 
výrobku, laboratorní rozbory a některý z certifi kátů doklá-
dajících dodržování bezpečnostních standardů (např. ISO). 
Změny v pravidlech také dále upravovaly použití loga znač-
ky KLASA na obalech oceněných výrobků a rovněž na propa-
gačních materiálech výrobců.

V té době stále platil i základní pilíř pravidel pro udělo-
vání značky KLASA, a to, že výrobek musel být zcela vyroben 
v České republice a musel obsahovat stanovenou míru domá-
cích surovin. Tato podmínka však zůstala v platnosti pouze 
do dubna 2007, kdy České republice vypršela ona již zmíněná 
podmínka. Po uplynutí tříleté ochranné lhůty již tedy nebylo 
možné v pravidlech pro udílení značky KLASA s odkazem na 
zemi původu nebo surovin jakkoli kalkulovat. 

Podle unijních pravidel je reklama spojená přímo s pro-
dukty jedné nebo více konkrétních společností narušením hos-
podářské soutěže a je neslučitelná se společným trhem. To se 
v případě značky KLASA netýkalo ani tolik propagace samot-
né, jako spíše akcí typu veletrhů, výstav a Road Show. Dosud 
byla účast výrobců na těchto akcích zdarma. V roce 2007 však 
došlo ke změnám. Finanční zvýhodnění výrobců se nyní týká 
pouze technické podpory ve formě věcného plnění, to zname-
ná zaplacení plochy ze strany SZIF. Toto zvýhodnění se týká 
pouze malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců, je-
jichž obrat nepřekročí 40 mil. EUR), přičemž podniky – zpra-
covatelé dostanou 50% zvýhodnění při první účasti na daném 
veletrhu a podniky – prvovýrobci dostanou 100% zvýhodnění 
i při opakované účasti. Velké společnosti se veletrhů v rámci 
expozice SZIF mohou účastnit pouze na vlastní náklady. I tak 
to pro ně nadále zůstává výhodné, neboť zaplatí jen tu část plo-
chy, na které se budou prezentovat a nezbytný podíl na pro-
vozních nákladech stánku (spotřeba vody, energie, úklid).

Od května loňského roku z pravidel vymizely veškeré 
odkazy na původ surovin či výrobce, ale neznamená to, že 
by nyní mohl tuto prestižní značku získat kdokoliv. Samot-
ná pravidla totiž byla dále zpřísněna a zakotvena do nich byla 
i povinnost producenta spolupracovat s českými kontrolními 
orgány. Není ale bez zajímavosti, že dosud žádný zahranič-
ní producent pro svůj potravinářský výrobek značku KLASA 
nedostal. 

V červenci 2007 také nově vznikla Hodnotitelská komi-
se na ministerstvu zemědělství (MZe), která každý produkt, 
který se uchází o značku KLASA, důkladně posuzuje. Zamě-
řuje se právě na ony nadstandardní parametry výrobku. Tato 
komise je složena ze zástupců sekce MZe potravinářských vý-
rob – Úřadu pro potraviny, dozorových orgánů a nezávislých 
odborníků působících v oblasti potravinářství. 

Jak požádat o značku KLASA

Program udělování národní značky kvality KLASA je 
otevřen všem výrobcům potravin a je zdarma. 

Základním předpokladem pro úspěšné splnění podmí-
nek vedoucích k udělení národní značky KLASA je pečlivé 
prostudování „Pravidel pro udělování značky KLASA“. Kom-
pletní pravidla, včetně všech nutných formulářů, jsou umís-
těna na webových stránkách www.szif.cz (sekce Propaga-
ce kvalitních potravin) nebo na stránkách www.eKLASA.cz 
(sekce Pro výrobce – Soubory ke stažení).

Následně je nutné zpracovat požadovanou dokumen-
taci, a to ve dvou krocích. V první fázi se jedná pouze o vypl-
nění technické dokumentace k výrobku (formulář „D“ ke 
stažení na www stránkách), která musí obsahovat zejmé-
na parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti a informaci

o splněných požadavcích na základní surovinu, ze které je 
produkt vyráběn. Tento formulář „D“ je pak nutno odeslat
Oddělení marketingu SZIF: marketing@szif.cz, Státní země-
dělský intervenční fond – Oddělení marketingu, Ve Smeč-
kách 33, 110 00 Praha 1, fax: 222 871 628. 

Na základě tohoto jednostránkového formuláře „D“ je
možno ve velké části případů vyloučit produkty, kterým 
národní značka udělena být nemůže.  Žadatel je následně 
Oddělením marketingu SZIF vyrozuměn, zda jeho žádost 
v tomto „prvním kole“ uspěla, či nikoli. V případě kladné-
ho stanoviska je potřeba dodat další dokumentaci nutnou ke 
zkompletování žádosti, tj.: identifi kační údaje, čestné pro-
hlášení, laboratorní rozbory, kopie certifi kátu (např. ISO, 
HACCP…), fotodokumentace výrobku a etiketu výrobku.

Oddělení marketingu SZIF pak předá zkompletovanou 
žádost pracovníkům ministerstva zemědělství k dalším kro-
kům vedoucím k udělení nebo neudělení značky KLASA. 

Chystané akce pro rok 2008

Na rok 2008 má SZIF opět připraveny rozsáhlé propa-
gační aktivity. Propagace bude zaměřena ještě více přímo na 
podporu prodeje výrobků se značkou KLASA, a to zejména 
v regionech. O konkrétních propagačních akcích budeme 
včas informovat. Nebudou chybět nové vizuály na billboar-
dech, inzerce v tisku, TV spoty, akce v místech prodeje, spo-
třebitelské soutěže, apod. 

KLASA a samozřejmě i producenti se svými oceněný-
mi výrobky se objeví v rámci expozice SZIF na nadcházejí-
cích významných mezinárodních veletrzích doma i ve světě.
KLASA bude k vidění na mezinárodním potravinářském
veletrhu Prodexpo v Moskvě (11.–15. 2. 2008), nemůže chy-
bět na největším tuzemském potravinářském veletrhu Sali-
ma v Brně (4.–7. 3. 2008) a Zemi živitelce v Českých Budě-
jovicích (23.–28. 8. 2008), dále na RIGA FOOD v Rize 
(září 2008), na SIALu v Paříži (19.–23. 10. 2008) nebo na
FOODAPEST v Budapešti (listopad 2008). Prezentace kva-
litních potravinářských výrobků na uznávaných veletrzích 
doma i v zahraničí je vynikající příležitostí pro producenty 
k navázání nových obchodních vztahů.  �
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„Udržuji se fit.
A strašně mi to chutná.”

Pavlína Malá
Dolní Břežany

Když máte chuť být fit

Srdečně Vás zveme do naší expozice na veletrzích Salima 2008.
Brno, BVV, 4.-7.3. 2008, pav. B, stánek 032.

Celozrnný chléb slunečnicový
obsahuje semínka slunečnice – zdroj kvalitních tuků

vyšší obsah vlákniny

pro Váš vyvážený jídelníček

To dobré poznám
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Na začátku
třetího roku

Ing. JAROSLAV MACHOVEC,
ŘEDITEL VINAŘSKÉHO FONDU

Vinařský fond vstupuje do třetího roku po notifi kaci Ev-
ropskou unií. Přestože ze zákona jako instituce vznikl již 
v roce 2002, jde reálně vzhledem k notifi kaci teprve o tře-
tí rok, kdy se bude moci naplno věnovat účelu, jemuž má 
sloužit: podpoře moravských a českých vín. Ačkoli jsou za 
námi fakticky teprve dva roky, urazili jsme během nich po-
měrně dlouhou cestu.

Vinařství a vinohradnictví si v České republice prošlo 
nelehkým obdobím. Zažili jsme složitá 90. léta, kdy 

moravská a česká vína čekalo znovuobjevování vlastní iden-
tity a kdy vinaři museli investovat jak svou práci, tak nema-
lé fi nanční prostředky do technologických postupů a know-
how, aby překlenuli rozdíly, jež vznikly během předchozích 
čtyřiceti let a které je na čas vzdálily od vyspělých vinařských 
zemí. 90. léta se ale paradoxně stala zárodkem úspěchu: do 
nového tisíciletí vstoupilo moravské a české víno s obrov-
ským potenciálem, který vinaři postupně přetavují do podo-
by, kdy se z vinařství stává ambiciózní odvětví české ekono-
miky. Kvalita našich vín je na světové úrovni, spotřeba vína 
v České republice každým rokem stoupá, Česká republika 
se významně podílí na tvorbě společné politiky evropského 
trhu s vínem. 

S tím, jak se české vinařství a vinohradnictví znovu etab-
lovalo jako podstatný segment českého zemědělství a potra-
vinářství, ačkoli při tom muselo čelit vzrůstajícímu tlaku 
importovaných vín, začala být vnímána potřeba zajistit jed-
noznačná pravidla pro přiznávání některých typů státních 
subvencí. Na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vino-
hradnictví a vinařství, tak vznikl Vinařský fond. Až do roku 
2004 bylo jeho hlavním určením − za pomoci prostředků zís-
kaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína 
a dovozců vína, a dále prostředků získaných jako dlouhodo-
bě návratná fi nanční podpora od státu − podporovat výsad-
bu a obnovu vinic. Už v tomto období však bylo možné fi nan-
ce v určitém objemu využít k propagaci prodeje moravských 
a českých vín. Na základě žádostí tak byla již před naším 
vstupem do Evropské unie podpořena řada projektů, jejichž 
smyslem bylo ukázat naše vína jako vysoce kvalitní a schopná 
soutěžit se zahraniční produkcí. 

Vinařský fond po vstupu do EU

Dalším zlomovým okamži-
kem v existenci Vinařského fon-
du byl vstup České republiky do 
Evropské unie. K 1. 5. 2004 se 
začala psát zcela nová kapitola, 
která zásadním způsobem ovlivni-
la celé české vinařství. Všeobecně 
známé jsou podmínky vyjednané 
před vstupem do EU, k nimž pat-

ří také závazky týkající se oblasti vinařství a vinohradnictví. 
Změny se dotkly i fungování Vinařského fondu. Vinařským 
zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně statutu Vinařské-
ho fondu a jeho posláním se stala výhradně podpora marke-
tingu vína, prodeje produktů a ochrana označování vín pod-
le zeměpisného původu. Do aktivit Vinařského fondu mělo 
také napříště spadat informování veřejnosti o vinohradnic-
tví a vinařství, podpora a uchovávání vinohradnictví jako 
významné součásti evropského kulturního dědictví a pod-
pora a rozvoj vinařské turistiky. Vinařský fond tak měl plnit 
podobnou úlohu, jakou sehrávají podobné instituce ve vyspě-
lých vinařských zemích v Evropě.

Aby Vinařský fond mohl začít pracovat podle tohoto 
zákona, musel ještě – jako jistá forma podpory – projít pro-
cesem notifi kace ze strany Evropské unie. Tento proces nebyl 
jednoduchý a trval poměrně dlouho. Teprve v březnu 2006 
byl Vinařský fond notifi kován, a mohl se tak zapojit do sys-
tému propagace moravských a českých vín. Dne 14. 3. 2006 
vydalo Ministerstvo zemědělství vyhlášku č. 97/2006 Sb., 
„O předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje 
produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví 
a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřej-
nosti Vinařským fondem,“ která v rámci zákonného nařízení 
defi nitivně a v plné míře umožnila naplňovat poslání Vinař-
ského fondu.

Ačkoli to souvisí s prací Vinařského fondu pouze čás-
tečně, aby vznikl skutečně komplexní pohled na problemati-
ku našeho vinařství a vinohradnictví, je důležité zmínit v této 
souvislosti fakt, že se moravští a čeští vinaři postupně nauči-
li čerpat také prostředky z Evropské unie. Vzhledem k tomu, 
že v rámci Evropské unie existuje společná organizace trhu 
s vínem, má celá tato oblast v rámci EU svou rozpočtovou 
kapitolu. Příslušné fi nance je přitom třeba využívat ze 100 % 
(to znamená, že projekty tímto způsobem hrazené nelze dofi -
nancovávat z národních zdrojů). Zatímco v roce 2004 tak bylo 
pro účely restrukturalizace čerpáno pouze 15 mil. Kč, v roce 
2006 už ČR vyčerpala všechny přidělené prostředky a poprvé 
dosáhla na možnost navýšení o fi nance vrácené ze států, kde 
tyto fi nance zcela vyčerpány nebyly. Rok 2007 byl pak rokem 
skutečně přelomovým: Unie přidělila našim vinařům část-
ku pohybující se kolem 310 mil. Kč a podle dnes dostupných 
informací je již známo, že tyto peníze budou vinaři vyčerpány.

Marketingová podpora moravských
a českých vín 

Ještě v roce 2006 Vinařský fond připravil marketingo-
vou strategii prezentace moravských a českých vín. Z mnoha 
směrů, kterými jsme se mohli vydat, byly vybrány zejména ty, 
které umožňovaly společnou podporu moravským a českým 
vínům. V konkrétní podobě se výrazem marketingové strate-
gie stala značka „vína z Moravy, vína z Čech“. Jde o symbol, 
který má na jedné straně představovat historickou náklon-

V i n a ř s k ý  f o n d  h o d n o t í
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nost Čechů ke svým vínům, který má ale stejně tak akcento-
vat národní charakter původu našich vín, ale který má ambici 
stát se také jakousi značkou kvality umožňující spotřebitelům 
snazší orientaci při výběru kvalitních vín. Že nejde o aktivi-
tu samoúčelnou, dokládá i fakt, že někteří z výrobců vín už 
začali značku „vína z Moravy, vína z Čech“ používat v rámci 
svých korporátních materiálů – zejména etiket aj. Samozřej-
mě, rádi bychom, aby se spektrum fi rem, jejichž produkty spl-
ňují pravidla umožňující tuto značku užívat a které ji použí-
vat skutečně začnou, ještě podstatně rozšířilo. Jsme si však 
vědomi toho, že jde o proces, který bude ještě nějakou dobu 
trvat. Na druhou stranu, na příkladě úspěchu on-sale pre-
zentací moravských a českých vín, které proběhly ve vybra-

ných nákupních řetězcích a kde byla 
veškerá moravská a česká vína tím-
to způsobem „brandována“, lze ilu-
strovat, že jde o zcela funkční pro-
jekt již dnes.

Jakkoli je značka „vína z Mora-
vy, vína z Čech“ jakýmsi symbolem 
společné prezentace moravských 
a českých vín, zůstává samozřej-
mě pouze jedním z mnoha projek-

tů, které Vinařský fond a spolupracující instituce realizují: 
v rámci společné podpory našich vín byla připravena silná 
reklamní kampaň, průběžně pracujeme s médii, vznikly pro-
pagační a informační materiály, které jsou k dispozici v tiště-
né, audiovizuální nebo na internetu dostupné podobě. Svět-
lo světa spatřil projekt Svatomartinského vína, který každý 
rok přibližuje spotřebitelům v České republice mladá, svěží 
moravská a česká vína. Úspěch projektu je natolik značný, že 
každým rokem podstatně narůstá počet účastnících se vinař-
ství z celé České republiky. Jsme si velmi dobře vědomi toho, 
že je nezbytné, aby veškeré projekty realizované na podporu 
našich vín byly skutečně zárukou kvality. O tom svědčí i fakt, 
že například právě v případě Svatomartinských vín, kde jsou 
stanoveny přesné charakteristiky, které víno musí splňovat, 
aby získalo právo nést tuto značku, bylo při posledním hod-
nocení na podzim 2007 vyřazeno na 18 % vzorků. Přitom nut-
no dodat, že nešlo o vína nekvalitní. 

Zásadním projektem je také program vinařské turisti-
ky. Snažíme se přivést do našich vinařských regionů zájemce 
o vína, a to nejen z České republiky, ale i z dalších evropských 

zemí. Smyslem a hlavním účelem je v první řadě představit 
našim spotřebitelům přímo ty oblasti, kde víno vzniká. Chce-
me jim ukázat, že vína z Moravy a z Čech jsou nespornou sou-
částí naší národní kultury. Osobně jsem přesvědčen, že kdo-
koli uvidí na vlastní oči jihomoravské nebo české vinice, kdo 
bude mít možnost se po nich projít, získá k našim vínům dale-
ko osobnější a vřelejší vztah. Sekundárním efektem, kterého 
v rámci projektu podpory vinařské turistiky dosahujeme, je 
ale samozřejmě i fakt, že pomáháme přivést do vinařských 
podoblastí i ty návštěvníky, kteří by do nich bez cíle, kterým 
je poznávání vín, nezavítali. Jakkoli jde o sekundární efekt, 
jde o fakt, který se bezprostředně dotýká konkrétních jednot-
livých vinařských obcí. I naše aktivita tak pomáhá nastarto-
vat cestovní ruch a jaksi v druhém plánu napomáhá rozvoji 
regionů. Není divu, že naším významným partnerem v rámci 
vinařské turistiky je například Jihomoravský kraj.

Stabilní místo na slunci si vydobyl i Salon vín České 
republiky. Stal se reprezentativní a široké veřejnosti dostup-
nou přehlídkou nejlepších vín naší provenience. Mimo Salo-
nu vín podporujeme ale i celou řadu dílčích výstav a akcí v jed-
notlivých vinařských obcích a regionech.

Kromě již zmíněných aktivit Vinařský fond také pod-
poruje účast vinařů na domácích a zahraničních veletrzích, 
prostřednictvím Národního vinařského centra ve Valticích 
zajišťuje prezentaci našich vín na mezinárodních soutěžích 
a informuje o úspěších, jichž naše vína dosáhla. Podílí se 
také na představení našich vín na perspektivních zahranič-
ních trzích. Abych doložil svá tvrzení fakty: Vinařský fond je 
schopen poskytnout jednotlivým vinařům například příspě-
vek 50 % na pronájem výstavní plochy na uznaných veletrzích 
a výstavách. S ohledem na fi nanční možnosti některých vina-
řů spojených už jen například s již zmíněnou potřebou vybu-
dovat technologická zázemí a nákup know-how nezbytných 
pro výrobu kvalitního vína jde o příspěvek více než zajímavý.

Budoucnost je taková,
jakou si ji připravíme

Troufám si říci, že za dva roky od notifi kace máme 
za sebou velký kus cesty. Kromě jiného se už ale projevují 
i výsledky činnosti Vinařského fondu z období před vstupem 
do Evropské unie, tedy před rokem 2004. Vinice, které byly 
osázeny i s tehdejší podporou Vinařského fondu, mají panen-
ské sklizně za sebou a dnes moravským a českým vinařům 
umožňují rozšířit množství produkce. Přirozeně, do budouc-
na nás ještě čeká mnoho práce. Nadále můžeme počítat se 
standardním rozpočtem cca 60 mil. Kč ročně. Jakkoli se toto 
množství prostředků může zdát být vysoké, je třeba si uvědo-
mit, že je určeno k propagaci celého jednoho poměrně roz-
sáhlého segmentu trhu. Proto musíme být i nadále schopni 
využívat možností, které máme k dispozici, velmi uvážlivě 
a účelně tak, aby přinášely profi t celému českému vinařství 
a vinohradnictví.

Rok 2007 byl pro naše vinaře ve většině případů obchod-
ně úspěšným. Jak už jsem ale řekl, zajistit budoucnost morav-
ských a českých vín určitě nebude možné bez dalšího úsi-
lí a invence. Nicméně, základna, na níž naše vinařství stojí, 
dnes umožňuje vinařům přicházet s novinkami a pracovat na 
dalším zkvalitňování produkce bez obav o to, zda naše vína 
vůbec budoucnost mají. K tomu, aby je i nadále podporoval, 
je tu Vinařský fond. Věřím, že také ve třetím roce po notifi kaci 
bude naše činnost obdobně úspěšná jako dosud a že konkrét-
ní vinaři budou i nadále pozitivně vnímat podporu, kterou jim 
jsme schopni poskytnout. 

�
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Spotřebitel
si vybírá

kvalitní vína
Ing. JAROSLAV MACHOVEC,

Mgr. PAVEL ZÁBRODSKÝ,
VINAŘSKÝ FOND

Spotřeba vína v Česku každým rokem roste. Zatímco v ro-
ce 2006 to bylo okolo 17 litrů vína na hlavu, v minulém roce 
dosáhla už cca 17,5 litru na hlavu. Oproti roku 1993, kdy 
každý Čech vypil za rok v průměru 11,5 litru, tak stoupla 
spotřeba o více než 50 %. Celoevropského průměru 32 lit-
rů za rok zatím nedosahujeme. Pozitivní trend je však tře-
ba vidět v tom, že na rozdíl od jiných zemí u nás spotřeba 
vína neustále stoupá. Přitom například tvrdého alkoholu 
se u nás konzumuje méně než dříve.

Zatímco Francouzi ještě před několika lety vypili průměr-
ně přes 55 litrů vína na osobu za rok, nyní jejich prů-

měr dosahuje sotva padesáti litrů. Spotřeba vína neroste ani 
v okolních zemích, jako je Rakousko nebo Německo, kde se 
pohybuje kolem celoevropského průměru. Například na Slo-
vensku se ale spotřeba od rozdělení Československa v roce 
1993 téměř nezměnila a stále dosahuje zhruba 12 litrů. Z vý-
še řečeného lze vyčíst dva poměrně zásadní aspekty: Tím prv-
ním je, že moravští a čeští vinaři jsou poměrně úspěšní a že 
se jim s největší pravděpodobností skutečně podařilo přes 
všechny těžkosti překonat zásadní problémy, které souvisely 
s transformací společnosti směrem k tržní ekonomice. Dru-
hým zajímavým (a potěšitelným) rysem této situace je, že se 
spotřebitelé naučili vnímat víno jako součást svého životního 
stylu, že jej vyhledávají a začínají se v něm orientovat.

Víno podle průzkumů za poslední rok ochutnalo na 58 
procent dospělých Čechů. Pro srovnání, ve Francii to bylo 69 
procent lidí, ve Velké Británii 67 procent, ale v Polsku jen 45 

procent. Červené víno pilo v tuzemsku za posledních 12 mě-
síců 39 procent dotázaných, zatímco v případě bílého to bylo 
na 33 procent lidí.

V zájmu moravských vinařů
je vzdělávat spotřebitele

K tomu, abychom byli schopni posoudit trendy v cho-
vání spotřebitelů, máme zatím relativně málo vstupních dat. 
V roce 2006 jsme sice realizovali výzkum trhu s vínem, nic-
méně ten nám slouží především k popisu samotné situace – 
extrapolovat z něj reálný trend prozatím není možné. Velmi 
zajímavé je však i zastavit se u zkušeností vinařů a vinotéka-
řů, kteří jsou schopni posoudit, s jakými dotazy a požadavky 
za nimi lidé přicházejí. A ty jsou – zdá se – v čase stále fundo-
vanější. Musím říci, že to je fakt, který nás mimořádně těší. 
Přesto se snažíme znalosti široké veřejnosti o víně ještě dále 
rozšířit: realizujeme informační kampaně, usilujeme o to, aby 
si lidé své povědomí o víně mohli doplnit z volně dostupných 
zdrojů, například na internetu. 

Obecně lze konstatovat, že lidé dnes dokáží lépe roze-
znat kvalitu. A především začínají tuto kvalitu vyžadovat. 
Přestože nás, moravské a české vinaře, tento trend nutí k ko-
mu, abychom neustávali v úsilí o další zkvalitňování produk-
ce, je pro nás trendem poměrně pozitivním. Toto tvrzení vy-
plývá z prostého faktu, že zatímco importovaná vína z velké 
části pokrývají segment low-cost vín, naši vinaři se soustře-
dí na segmenty střední a vyšší. Je proto v našem zájmu, aby 
se spotřebitel byl schopen na trhu orientovat, aby si nacházel 
své značky, aby znal konkrétní vinaře, jejichž vína si vybírá. 
Jaksi v druhém plánu za touto snahou, přirozeně, stojí i to, že 
poučený zákazník je zpravidla ochoten si za kvalitní produkt 
připlatit. Přestože cena je stále nejčastěji uváděným kritériem 
při výběru vína, i mezi Čechy stoupá počet těch, kteří častě-
ji akcentují kvalitu. Samozřejmě, ještě se nemůžeme rovnat 
například Francouzům: z výzkumů vyplývá, že pro více než 
dvě třetiny z nich je kvalita vína zásadním hlediskem. Mám-
li však být pozitivní, znamená to, že i v tomto ohledu je kam 
stoupat.

Pokud jde o oblíbenost kvalitnějších a dražších vín, 
zásadním bodem, od nějž se vše odvíjí, je, samozřejmě, eko-
nomická situace jak celé společnosti, tak konkrétního spotře-

V i n a ř s k ý  f o n d  h o d n o t í
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bitele. Někdo si koupí láhev, jejíž cena se pohybuje v tisících 
korun, pro někoho je strop třeba osmdesát korun. Z průzku-
mu realizovaného v roce 2006 vyplývá, že pro české spotře-
bitele existuje jakási psychologická hranice – o vínech do 
100 Kč za láhev si jen velmi malá část veřejnosti myslí, že jsou 
příliš drahá. Nad hranicí 100 Kč za láhev pak tento počet rela-
tivně strmě stoupá. 

Ze zveřejněných výsledků některých obchodních řetěz-
ců (kde se realizuje zdaleka největší objem maloobchodních 
prodejů) vyplývá, že v minulém roce došlo k podstatně vyš-
šímu nárůstu prodejů v hodnotě než v objemu. Přestože cena 
sama o sobě ještě není zárukou kvality, je jedním z distinktiv-
ních rysů, podle kterých se zákazník mezi kvalitní a méně kva-
litní produkcí orientuje. Přičteme-li k tomuto faktu citlivost 
českého spotřebitele na cenu, lze tuto skutečnost interpreto-
vat tak, že se opravdu potvrzuje pozitivní trend, kdy si Češi 
vybírají kvalitnější vína. Moravská a česká vína jsou při tom 
jedněmi z hlavních tahounů tohoto směřování. Dle mého to 
potvrzuje i fakt, že lidé nezůstávají u levných dovozových vín, 
jejichž kvalita nemusí být vždy ta nejlepší, a pomalu také pře-
stávají experimentovat s exotickou produkcí. Stagnují či kle-
sají prodeje u vín z Bulharska, Maďarska, dokonce z Francie 
nebo Jihoafrické republiky. Domácí spotřebitelé, zdá se, si 
stále častěji vybírají mezi ověřenými tuzemskými značkami.

Rozvoj vinařství
se odráží v kvalitě vína

Je třeba zmínit, že na kvalitu našich vín měla velký 
vliv výsadba nových vinic před vstupem země do Evrop-
ské unie. Vinaři i s podporou Vinařského fondu vysadili 
na 7 500 hektarů vinic, které právě loni rodily první hroz-
ny. Vzhledem k dohodnutým podmínkám vstupu a morato-
riu na další rozšiřování vinohradů poté, co se Česká repub-
lika stane členem EU, se tehdy rozloha vinohradů zvětšila 
téměř o třetinu. Zatímco na konci 90. let zaujímaly vini-
ce v Česku zhruba 11 tisíc hektarů, v loňském roce to bylo 
kolem 18 tisíc. Domácí produkce po dozrání nových vinic 
postupně vzrůstá a ještě po několik nejbližších let vzrůs-
tat bude: ze současných 570 tisíc hektolitrů za rok kam-
si k 700 až 800 tisícům hektolitrů ročně. Co je snad ještě
důležitější s ohledem na výrobu kvalitních vín, je, že sou-
časně došlo také ke snížení průměrného stáří vinohradů 
a významně se zlepšil podíl spotřebiteli vyhledávaných vin-
ných odrůd. I díky obměněné odrůdové skladbě a tím dané 
zajímavější nabídce lze očekávat, že prodeje dále stabilně 
porostou.

Zásadní roli v prodejních úspěších moravských a čes-

V i n a ř s k ý  f o n d  h o d n o t í

Ilustrační grafi ka (zdroj dat: Posttest reklamních kampaní v segmentu tichých vín; leden 2008)
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kých vín hraje také přístup vinařů, kteří se snaží zkvalitnit 
samotnou technologii zpracování vína. Využívají nové know-
-how, vylepšují výrobní postupy. Snaží se tímto způsobem 
zvýšit svoji konkurenceschopnost a my je v tom hodláme 
nadále podporovat. Vinaři mnoho let budovali technické záze-
mí do takové podoby, aby mohli kvalitou konkurovat zavede-
ným společnostem z rozvinutých vinařských zemí. Nema-
lé investované prostředky se nyní začínají vyplácet, a vinaři 
tak pomyslně sklízejí plody své práce i z technologické vinice. 
Moravští a čeští vinaři prostě nemohli vyrábět ta nejkvalitněj-
ší vína, dokud neměli dostatečnou oporu ve výrobním proce-
su. Tu nyní mají, a mohou tak lépe uspokojit zákazníky vyhle-
dávající moravská a česká vína rovnající se v kvalitě světové 
produkci.

Vína z Moravy,
vína z Čech

Vinařský fond se snaží našim vinařům pomoci a vzhle-
dem k tomu, že hlavní náplní jeho činnosti je propagovat 
moravská a česká vína jako celek, připravil v rámci marke-
tingové strategie značku „vína z Moravy, vína z Čech“, jako 
jakýsi zastřešující prvek celé komunikace. Nechceme, přiro-

zeně, a ani nemůžeme suplovat marketingové aktivity jed-
notlivých vinařů. Snažíme se ale, aby se tato značka sta-
la známkou kvality a aby ji český spotřebitel jako takovou 
vnímal. Protože komunikační kampaň probíhá už druhým 
rokem, připravili jsme průzkum, který popisuje výsledky 
kampaně. Z něj, přestože jde primárně o posttest kampaně, 
mimo jiné vyplývá, že znalost značky „vína z Moravy, vína 
z Čech“ v průběhu 6 měsíců roku 2007 (červen–prosinec) 
stoupla o 9 % bodů. Z respondentů, kteří značku znají, jich ji 
bezmála 70 % charakterizovalo jako příznak pro velmi kva-
litní vína. Ze stejného souboru odpovědí vyplývá i fakt, že 
60 % osob vnímá vína takto označená jako kvalitnější než 
vína bez značky. V obou případech je naprosto jasný pozi-
tivní trend vnímání této značky ve srovnání červenec/prosi-
nec 2007.

Podobný smysl jako v případě „vín z Moravy, vín z Čech“ 
má i značka Svatomartinské víno, ovšem s tím rozdílem, že 
v tomto případě jde o označení na základě historické legen-
dy a jde o podporu mladých moravských a českých vín. I zde 
jsme sledovali, jak si značka stojí. Z výzkumu plyne, že více 
než dvě pětiny lidí značku zná. Z nich jich je 73 % schopno 
Svatomartinské víno správně přiřadit jako označení pro naše 
(myšleno moravská a česká) mladá vína. 

�

www.plastove-palety.cz

Zveme Vás
k návštěvě našeho stánku
č. 045 v pavilonu G 1
na výstavě Salima 2008 v Brně.
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AD Controls s.r.o.

1. Máje 2910

703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel: +420 595 953 032-3

Fax: +420 595 953 035www.adcontrols.cz

Zveme Vás k návštěvě naší
expozice na veletrhu SALIMA

pavilon V, stánek 115
4.3. - 7.3. 2008

Zařízení pro kontrolu finální kvality

Rentgenové detektory
Detektory kovů
Kontrolní váhy
Analyzátory vlhkosti

Na Celostátních přehlídkách sýrů 2008
byly oceněny naše výrobky Čedar a Eidam 30% diplomy.

AGRICOL s. r. o., T. Novákové 521, 572 01 Polička
Tel. ústředna: +420 461 752 742

E-mail: agricol@agricol.cz,  www.agricol.cz
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Správná hygienická 
praxe – aktuální 

legislativní 
požadavky ČR a ES

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

BRNO

Správná hygienická praxe je v potravinářství velmi úzce 
propojena se správnou výrobní praxí a je také význam-

ným nástrojem, který se uplatňuje v každodenní technolo-
gické a hygienické praxi potravinářských podniků. Realizu-
je se prakticky na úrovni produkce, distribuce a skladování 
potravin a potravinových surovin. Zásady správné hygienic-
ké a správné výrobní praxe uplatní provozovatel potravinář-
ského podniku i v rámci systému kritických bodů, tj. sys-
tému HACCP ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky
č. 147/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky a kritéria správné hygienické praxe jsou 
upraveny řadou legislativních dokumentů ČR, ale i v rámci 
Evropských společenství. Na úrovni ČR se jedná o požadavky 
stanovené v příslušných ustanoveních zákona o potravinách, 
zákona o veterinární péči (pro komodity živočišného původu, 
resp. živočišné produkty) a zákona o ochraně veřejného zdra-
ví (pro oblast tzv. stravovacích služeb).

 Legislativní požadavky
předpisů ČR

– zákony a související
právní předpisy

 Na úrovni ČR v této oblasti je vedle zákonných ustano-
vení významným právním předpisem Vyhláška č. 147/1998 
Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technolo-
gii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. a vyhlášky
č. 161/2004 Sb. Ustanovení § 1 písm. k) defi nuje správnou 
hygienickou praxi jako dodržování všech právem upravených 
hygienických požadavků a povinností v procesu výroby po-
traviny a při jejím uvádění do oběhu a uplatnění hygienických 

pravidel odpovídajících obecně uznávanému vědeckému po-
znání pro dosažení a uchování zdravotně nezávadných potra-
vin. 

Požadavky zákonů, tj. zákona o potravinách, zákona 
o veterinární péči a zákona o ochraně veřejného zdraví ve 
vztahu ke správné hygienické praxi, jsou následující:

Zákon o potravinách (tj. Zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a dopl-
nění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) ve smyslu ustanovení § 3 písm. a) a b) je povin-
ností provozovatele potravinářského podniku dodržovat po-
vinnosti vyplývající z bezprostředně závazných předpisů 
Evropských společenství, dodržovat požadavky na zdravot-
ní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a uvádění do 
oběhu potravin nebo surovin k jejich výrobě a technologické 
a hygienické požadavky stanovené tímto zákonem a zvláštní-
mi právními předpisy nebo rozhodnutími příslušných správ-
ních úřadů, a to ve všech fázích výroby a uvádění do oběhu, 
a používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin pouze 
tepelně ošetřené vaječné obsahy.

 Zákon o veterinární péči (tj. Zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících záko-
nů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů) sta-
noví v ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) povinnosti osob, které 
vyrábějí, zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty. 
Tyto osoby musí uplatňovat zásady správné hygienické praxe 
a postupy založené na analýze rizika a kritických kontrolních 
bodech (HACCP), preventivně kontrolovat zdravotní nezá-
vadnost surovin, doplňků, přídatných látek a hotových vý-
robků a využívat k tomu poznatků získaných z příruček pro 
uplatňování zásad HACCP, schválených orgány Evropské 
unie, popřípadě zpracovaných profesními zájmovými sdru-
ženími (čl. 7 až 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 852/2004).

Zákon o ochraně veřejného zdraví (tj. Zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů) prezentuje požadavky správné hygienické praxe ve vztahu 
ke stravovacím službám a činnostem epidemiologicky závaž-
ným. Jedná se o příslušná ustanovení § 20, 21, 23 a 24. S po-
žadavky zákona velmi úzce souvisí i Vyhláška č. 490/2000 
Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání 
odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřej-
ného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, upravuje roz-
sah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu 
činností epidemiologicky závažných, složení zkušební komi-
se a podmínky provedení zkoušky znalostí nutných k ochra-
ně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky 
závažných. Jedná se o součást kvalifi kačních požadavků za-
interesovaných osob v oborech potravinářství. Současně je ve 
smyslu přílohy č. 3 k vyhlášce č. 490/2000 Sb. předepsán roz-
sah znalostí, který zahrnuje požadavky na znalosti z hledis-
ka prevence alimentárních nákaz u osob vykonávajících pra-
covní činnosti při výrobě a oběhu potravin a ve stravovacích 
službách, tj. 
–  požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících přísluš-

nou činnost,
– zásady osobní hygieny při práci,
–  zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce, tech-

nologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, 
skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky riziko-
vých výrobků,
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–  alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti 
o jejich epidemiologii a zásadách předcházení jejich vzni-
ku a šíření),

–  speciální hygienická problematika podle příslušné pracov-
ní činnosti.

 V souvisejících právních předpisech k veterinární-
mu zákonu je vztah k zásadám správné hygienické praxe 
dále vyjádřen napojením na ustanovení § 33 a § 34 Vyhlášky
č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadav-
cích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropských společenství. V usta-
novení § 33 (Obsahové náležitosti provozního a sanitačního 
řádu podniku) se vyžaduje uvést způsob sledování požadova-
ných teplot potravin živočišného původu, pravidla provádě-
ní a vyhodnocování výsledků vlastní kontroly hygienických 
podmínek výroby. Přílohou provozního a sanitačního řádu 
podniku (ve smyslu ustanovení § 34) jsou plán postupů za-
ložených na zásadách HACCP a pohotovostní plán opatření 
na jatkách pro případ výskytu některých nebezpečných nákaz 
nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

Legislativní požadavky
Evropských společenství

 Legislativní požadavky na správnou hygienickou pra-
xi a související problematiku na úrovni Evropských společen-
ství defi nuje nařízení tzv. hygienického balíčku a související 
právní předpisy. Konkrétně se jedná o Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin. 
Jsou zde prezentovány požadavky na problematiku správné 
hygienické praxe v propojení na systém HACCP.

 Celý kontext uvádí Nařízení ve smyslu obecných usta-
novení (čl. 1, odst. 1, písm. d) a e) ), kdy se přihlíží k zása-
dám, tj.
–  odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků 

by měla být posílena všeobecným používáním postupů 
založených na zásadách HACCP a uplatňováním správ-
né hygienické praxe,

–  doporučení pro správnou praxi jsou hodnotovým nástro-
jem, který napomůže provozovatelům potravinářských 
podniků na všech úrovních potravinového řetězce dodržo-
vat předpisy hygieny potravin a používat zásady HACCP.

Správná hygienická praxe je dále defi nována v usta-
noveních čl. 7, 8 a 9 (čl. 7 Vypracování, šíření a použití do-
poručení, čl. 8 Vnitrostátní doporučení a čl. 9 Doporučení 
Společenství). Doporučení pro správnou hygienickou praxi 
specifi kuje i část B přílohy I nařízení, kde se uvádí, jaké infor-
mace mohou tato doporučení obsahovat. Příslušná ustanove-
ní se také týkají realizace školicích aktivit (školení – kapitola 
XII Přílohy II Nařízení č. 852/2004), kdy provozovatelům po-
travinářských podniků se ukládá, že musí zajistit, aby
–  nad osobami zacházejícími s potravinami byl prováděn 

dohled a aby tyto osoby byly poučeny nebo vyškoleny 
v otázkách hygieny potravin přiměřeně k jejich pracovní 
činnosti,

–  osoby odpovědné za vývoj a používání postupů podle
č. 5 odst. 1 (Analýza rizik a kritické kontrolní body) to-
hoto nařízení nebo za provádění příslušných doporučení 
byly odpovídajícím způsobem školeny v uplatňování zásad
HACCP,

–  byly dodrženy požadavky vnitrostátních právních před-

pisů týkajících se školicích programů pro osoby pracující 
v určitých potravinářských sektorech.

 Požadavky na správnou hygienickou praxi upravuje 
nařízení i ve vztahu k obecným požadavkům na potravinářské 
provozy (kromě provozů specifi kovaných v kapitole III Přílo-
hy II Nařízení č. 852/2004), kdy se v odst. 2 uvádí, že uspořá-
dání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinář-
ských provozů musí ve smyslu písm. c) umožňovat uplatnění 
správné hygienické praxe, včetně ochrany před kontamina-
cí a zejména regulace škůdců. Zásady správné hygienické 
praxe a správné výrobní praxe pro celou řadu potravinář-
ských oborů a vybraných technologií byly zpracovány ve for-
mě tzv. příruček, které jsou dostupné na internetových strán-
kách Ministerstva zemědělství ČR.

Závěrem

 Význam dodržení zásad správné výrobní a správ-
né hygienické praxe v potravinářství je tedy značný. Jde 
o prvotní stupeň zajišťování zdravotně nezávadné (bez-
pečné) a jakostní produkce potravin a potravinových suro-
vin. Všechny zásady jsou také v přímé návaznosti na systém
HACCP a jeho úspěšnou realizaci v hygienické a technologic-
ké potravinářské praxi.

 Správná hygienická a správná výrobní praxe také 
souvisí s požadavky provozních a sanitačních řádů a celá 
řada faktorů a jejich kritérií se zde promítají. Význam zpraco-
vání těchto zásad a jejich dodržování v praxi je dáno požadav-
ky uvedených právních předpisů na národní úrovni a v rám-
ci Evropského společenství. Praktická realizace zásad je také 
v návaznosti na jakostní produkci a zajištění ekonomiky celé 
produkce, skladování a distribuce potravin a jejich živočiš-
ných i rostlinných komodit v potravinovém řetězci. A prá-
vě legislativa vytváří významný nástroj pro uplatnění zásad 
v praxi. Závěrem příspěvku tedy prezentuji i známých Deset 
zlatých pravidel Světové zdravotnické organizace (WHO) 
k zacházení s potravinami.

 1.  Vybírat při nákupech takové potraviny, které jsou po 
technologickém zpracování zdravotně nezávadné.

 2. Zabezpečit dokonalé provaření potravin.
 3. Konzumovat stravu bezodkladně po uvaření.
 4. Po uvaření uchovávat potraviny velmi uvážlivě.
 5. Ohřívat jednou uvařené potraviny důkladně.
 6.  Bránit styku mezi syrovými a již uvařenými potravina-

mi.
 7. Umývat si opakovaně ruce.
 8.  Udržovat všechno kuchyňské zařízení v bezvadné čisto-

tě.
 9.  Ochraňovat potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými 

zvířaty.
10. Používat pouze pitnou vodu.

 I z těchto zásad je zřejmé propojení na správnou hygie-
nickou, ale i správnou výrobní praxi i v kulinárních techno-
logiích při manipulaci s potravinami nejen v domácnostech, 
ale celé řadě potravinářských technologií (příprava pokrmů, 
hotových jídel apod.). Také zde se promítají požadavky jed-
notlivých ustanovení příslušných právních předpisů, ale to by 
již byl příspěvek v další hygienické, ale i legislativní oblasti.

Seznam použité literatury k dispozici u autora článku.  

�
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Legislativa 
v oblasti produkce 

biopotravin 
Ing. MARTIN LEIBL, Ph.D.,

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY

MZe ČR

Podpora ekologického zemědělství a produkce biopotravin 
ze strany ministerstva zemědělství se projevuje stabilním 

nárůstem počtu ekologicky hospodařících farmářů a výrobců 
biopotravin, na trhu se objevují stále nové bioprodukty. Spo-
třebitelé si dnes mohou koupit biopotraviny prakticky všude; 
v supermarketech, v prodejnách zdravé výživy, na interne-
tu i přímo na farmách. V posledním období se MZe zaměři-
lo především na propagaci výhod ekologického zemědělství 
mezi spotřebiteli. Jejich zvýšená poptávka po biopotravinách 
přesvědčila zemědělce i zpracovatele, že produkce biopotra-
vin je dobrá podnikatelská příležitost. 

Aktuální stav v oblasti ekologického 
zemědělství a biopotravin 

K datu 31. 12. 2007 hospodařilo podle zásad ekologic-
kého zemědělství 1 318 farem na výměře více než 312 890 
ha, což představuje 7,35 % z celkové výměry zemědělské 
půdy v ČR. Dlouhodobým záměrem MZe je zvýšit pro-
dukci českých biopotravin. Tato snaha již přináší výsledky,
k 31. 12. 2007 bylo registrováno více než 253 výrobců bio-
potravin. Za poslední rok přibylo 100 nových výrobců bio-

potravin a cca 350 ekologických zemědělců. V průběhu roku 
2007 se zvýšil také počet ekologických sadařů a vinařů, vý-
měra ekologických sadů je v současné době 1 625 ha, výmě-
ra vinic 245 ha. Je registrováno také 6 ekologických chova-
telů včel.

Poptávka po biopotravinách je dlouhodobě vyšší než 
jejich nabídka a většina biopotravin se v současné době do 
ČR dováží. K nárůstu počtu výrobců biopotravin a ekologic-
kých zemědělců přispívá také podpora při realizaci investič-
ních projektů v rámci Programu rozvoje venkova, kde jsou 
výrobci biopotravin i ekologičtí zemědělci bodově zvýhod-
něni při podávání projektů, např. při výstavbě nebo rekon-
strukci zpracovatelského provozu, při modernizaci ekofarem 
nebo při investičních akcích v oblasti agroturistiky. Ekolo-
gičtí zemědělci dostávaji v rámci Programu rozvoje venkova 
také tradiční podporu na plochu zařazenou do ekologického 
zemědělství nebo přechodného období. 

Legislativa ekologického zemědělství
a biopotravin

Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopotra-
vin jsou upravená naší i evropskou legislativou, zákonem
č. 242/2000 Sb. a nařízením Rady (EHS) 2092/91, o ekolo-
gickém zemědělství. Dodržování těchto legislativních pra-
videl je tak garantováno státem. Ministerstvo zemědělství 
pověřuje k činnosti kontrolní organizace, které přímo na eko-
logických farmách a ve výrobnách biopotravin dodržování 
pravidel kontrolují. V současné době jsou pověřeny touto čin-
ností tři kontrolní organizace; KEZ o. p. s., ABCERT GmbH
a BIOKONT CZ, s. r. o. (www.kez.cz, www.abcert.cz, www.
biokont.cz.). Kontrolní organizace vydávají na produkty eko-
logického zemědělství certifi kát, který potvrzuje, že daný pro-
dukt splňuje všechny podmínky ekologického zemědělství 
nebo výroby biopotravin. 

Od 1. 1. 2009 začne platit nová legislativa pro ekologic-
ké zemědělství, jejímž hlavním cílem je zpřehlednit legislati-
vu ekologického zemědělství, protože současné nařízení má 
více než 50 novel. Tato nová pravidla byla schválena naří-
zením č. 834/2007. Některá ustanovení jsou zcela nová, 
některá platí již dnes a osvědčila se, proto budou platit i pod-
le nového nařízení. V současné době připravuje Evropská 
komise prováděcí právní předpisy, kterými by měly být dvě 
nařízení Komise. Prováděcí nařízení nabudou účinnosti také
1. 1. 2009, od tohoto data bude současné nařízení č. 2092/91 
zrušeno. Evropské nařízení bude i nadále doplňovat národní 
zákon č. 242/2000 Sb. O jeho případné novelizaci bude roz-
hodnuto až poté, co bude známé konečné znění prováděcích 
právních předpisů k novému nařízení o ekologickém země-
dělství. 

Tabulka:  Podrobné statistické údaje 
31. 12. 2006 31. 12. 2007

Počet ekofarem 963 1318 
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 281 535 312 890
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) 6,61 7,35
Výměra orné půdy (ha) 23 478,57 29 505
Výměra trvalých travních porostů (ha) 232 189,53 257 899
Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 1 195,61

(sady + vinice)
1625

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 245 
Ostatní plochy (ha) 24 670,97 23 616
Počet výrobců biopotravin 152 253 
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Konkrétní podmínky pro výrobu biopotravin

Zde je nutné vycházet ze současné platné legislativy, 
obsah nově připravovaných prováděcích právních předpisů 
k novému nařízení zatím není znám. Předpokládáme ale, že 
po věcné stránce se praktické podmínky pro výrobu biopotra-
vin příliš nezmění.

Každý výrobce biopotravin musí být zaregistrován na 
MZe (§ 6 zákona č. 242/2000 Sb.). V praxi to znamená nej-
dříve zkontaktovat jednu ze tří výše zmíněných kontrolních 
organizací. Ta formou vstupní kontroly ověří, zda daný sub-
jekt plní všechny zákonné podmínky. Teprve poté může zá-
jemce podat na MZe žádost o registraci. Samotná žádost 
o registraci je velmi jednoduchá, má rozsah jedné strany A4 
a žadatel zde uvede základní informace o svém podniku a vy-
lepí kolek v hodnotě 1000,- Kč. K žádosti poté přiloží vyjádře-
ní kontrolní organizace, že žadatel splnil požadavky v rámci 
vstupní kontroly, a žádost zašle na MZe, odbor environmen-
tální politiky a obnovitelných zdrojů energie – 14140.

Ekologickým zemědělcům začíná dnem podání žádos-
ti na MZe běžet přechodné období, které trvá dva roky, pou-
ze u trvalých kultur (sady, vinice) trvá tři roky. Teprve poté je 
možné produkci certifi kovat jako ekologickou a tato produk-
ce může být použita jako surovina pro výrobu biopotravin. 
Státní podporu na ekologické zemědělství může zemědělec 
čerpat již v přechodném období.

U výrobců biopotravin není žádné přechodné období, 
to se vztahuje pouze na pozemky zařazené do ekologického 
zemědělství. Aby mohla být certifi kována produkce výrobců 
biopotravin, je nutné splnit především následující základní 
podmínky:

•   Výrobce biopotravin musí být registrován na MZe (viz 
výše).

•  Biopotravina může být certifi kována pouze, pokud mi-
nimálně 95 % surovin pochází z ekologického zeměděl-
ství.

•  Častým případem je, že výrobce biopotravin vyrábí také 
klasické potraviny. V tomto případě musí být výroba 
bio potravin časově nebo prostorově oddělena od výro-
by klasických potravin. V praxi to znamená, že pro vý-
robu biopotravin musí mít podnik samostatnou linku 
(prostorová oddělenost), nebo že vyrábí biopotraviny na 
stejné lince jako klasické potraviny, ale pro výrobu bio-
potravin má přesně stanovené časové období podle ob-
jemu produkce, např. jedno dopoledne, jeden den v týd-
nu apod. (časová oddělenost). V tomto případě ale musí 
výrobce biopotravin výrobní linku před výrobou biopo-
travin vyčistit povolenými prostředky, aby nedošlo ke 
smísení konvenční a ekologické produkce.

•  Výrobce biopotravin musí být schopen doložit kontrolní 
organizaci toky biosurovin a biopotravin od vstupu do 
podniku až po jejich výstup z podniku, zvláště pokud vy-
rábí také klasické potraviny.

•  Také místa skladování biopotravin a surovin pro jejich 
výrobu musí být při souběžné výrobě konvenčních po-
travin jasně v podniku označeny (speciální skladovací 
místnost nebo místo pro biovýrobu).

•  Při výrobě biopotravin lze použít asi jen každé desáté 
„éčko“, které je povolené pro výrobu klasických potra-
vin, jedná se zpravidla o „éčka“ přírodního původu.

•  Kompletní seznam „éček“ povolených při výrobě bio-
potravin je uveden v příloze č. 6 nařízení Rady (EHS)
č. 2092/91, v části A. V části B je uveden seznam povo-
lených pomocných a dalších látek pro zpracování bio-

potravin, v části C je uveden seznam povolených složek 
zemědělského původu, které nepocházejí z ekologické-
ho zemědělství. Jejich maximální podíl na složení bio-
potraviny může být maximálně 5%, jak je uvedeno výše, 
biopotravina musí obsahovat minimálně 95 % surovin 
z ekologického zemědělství. V ekologickém zeměděl-
ství jsou povoleny zejména proto, že se ještě neproduku-
jí v dostatečném množství v biokvalitě.

Označování certifikovaných biopotravin 

Požadavky na označování biopotravin jsou prakticky 
stejné v současném nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a no-
vém nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Z praktického hlediska 
bude názornější popsat požadavky z hlediska nového naříze-
ní, které nabude účinnosti od 1. 1. 2009. 

Článek 23 říká, že slova „ekologický“ a „biologický“, 
včetně jejich předpon „eko“ a „bio“, lze používat pouze na 
obalu surovin, potravin, krmiv a osiv pocházejících z ekolo-
gického zemědělství. Případné označování konvenčních pro-
duktů těmito výrazy bylo i nadále bude ze strany MZe přís-
ně postihováno. Obecně řečeno, při označování konvenčních 
potravin se nesmí používat takové označení, které by mohlo 
spotřebitele uvést v omyl, že se jedná o produkt ekologické-
ho zemědělství.

Toto označení lze použít pouze u produktů ekologického 
zemědělství, u kterých minimálně 95 % hmotnostních složek 
pochází z ekologického zemědělství. U potravin, které ob-
sahují složky pocházející z ekologického zemědělství, ale ty 
představují méně než 95 %, lze ve složení výrobku uvést, že 
daná složka pochází z ekologického zemědělství. Výrazy pod-
le článku 23 tak nelze označit celý produkt, ale pouze kon-
krétní složku. Např. u bramborového salátu, který obsahuje 
mrkev nebo cibuli z ekologického zemědělství, lze ve složení 
výrobku uvést: „Složení: brambory, biomrkev, biocibule, vej-
ce...atd.“ 

Z hlediska označování je velmi důležitý článek 24, který 
uvádí povinné údaje, které se musí na obale biopotravin vy-
skytovat a které dávají spotřebiteli záruku, že se jedná o certi-
fi kovanou biopotravinu. Mezi tyto povinné údaje patří:

Číselný kód kontrolní organizace – jak již bylo uve-
deno, v ČR ministerstvo zemědělství pověřilo ke kontro-
le následující kontrolní organizace: KEZ o. p. s., ABCERT 
GmbH a BIOKONT CZ, s. r. o. Jejich kódy jsou následující:
CZ-KEZ-01, CZ-ABCERT-02 a CZ-BIOKONT-03. U bio-
potravin z dovozu bude možné zjistit, která zahraniční kont-
rolní organizace daný produkt v zahraničí certifi kovala.

Logo EU pro označování biopotravin – je doposud 
pouze dobrovolné, od 1. 1. 2009 bude povinnou součástí oba-
lu bio potravin (obr. 1). Pro biopotraviny dovezené ze třetích 
zemí bude použití loga dobrovolné.

Obr. 1  Logo EU pro označování biopotravin
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Označení původu biopotraviny – pokud je biopotra-
vina označena logem EU, musí také obsahovat informaci, 
kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se bio-
potravina skládá. Slovní označení může mít následující vari-
anty: „zemědělská produkce EU“, „zemědělská produkce 
mimo EU“ a „zemědělská produkce EU/mimo EU“. Uvede-
ný výraz „EU“ lze nahradit názvem členského státu v přípa-
dě, že v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské 
suroviny, z nichž se biopotravina skládá, např. „zemědělská 
produkce ČR“.

Článek 25 říká, že kromě loga EU a ostatních povinných 
údajů lze při označování biopotravin použít také vnitrostát-
ní a soukromá loga pro označování biopotravin. V podmín-
kách ČR to znamená především označení národním logem 
pro biopotraviny, které se v ČR používá již od roku 1993
(obr. 2).

  Konečně článek 26 říká, že Evropská komise sta-
noví od roku 2009 zvláštní požadavky na označování ekolo-
gických krmiv, produktů rostlinného původu z přechodného 
období na ekologické zemědělství a ekologických osiv a vege-
tativního rozmnožovacího materiálu.

Celý text nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické 
produkci a označování ekologických produktů včetně aktu-
álně platných právních předpisů pro ekologické zemědělství 
lze nalézt na webových stránkách MZe (www.mze.cz), v sek-
ci „Ekologické zemědělství“.

Podmínky pro obchod
s biopotravinami

Také pro obchodníky s biopotravinami platí povinnost 
registrace na MZe. Registrován musí být každý subjekt,
který uvádí biopotraviny na trh a každý dovozce biopotra-
vin ze třetích zemí. Registrovat se nemusí ti obchodníci, kte-
ří biopotraviny pouze umístí do regálu a prodají konečnému 
spotřebiteli, to znamená, že je nevyrábí, nepřebalují nebo 
nedovážejí ze třetích zemí. V praxi tuto výjimku využívají
především maloobchody s biopotravinami. 

Zákonné požadavky jsou na obchodníky s biopotravi-
nami mnohem menší než požadavky na výrobce biopotravin 
nebo ekologické zemědělce. Vychází se zde z předpokladu, že 
obchodníci s biopotravinami s nimi již „pouze“ obchodují, 
není zde nezbytné zkoumat, jak byly biopotraviny vyprodu-
kovány nebo zabaleny. Tuzemský obchodník s biopotravina-
mi je tak povinen dokladovat především evidenci nakoupe-
ného a prodaného množství biopotravin, dále se kontrolují 
skladovací podmínky před uvedením zboží do oběhu nebo 
toky zboží.

U biopotravin dovážených ze třetích zemí je nezbytné 
požádat MZe o vydání takzvaného dovozního zmocnění na 
dovážený bioprodukt. MZe vydá dovozní zmocnění pouze 
v případě, že produkt byl vyprodukován v souladu s pravidly 
ekologického zemědělství v rámci EU. Tento soulad je ověřo-
ván přímo v dané třetí zemi některou z kontrolních organizací 
akreditovaných Evropskou komisí. EK vydává aktualizovaný 
seznam těchto kontrolních organizací jednotlivých členských 
států v Úředním věstníku EU. 

Třetí země mohou požádat EK, aby jejich národní pra-
vidla a kontrolní a certifi kační systém ekologického zeměděl-
ství uznala za rovnocenný s požadavky evropských předpisů 
pro ekologické zemědělství. Pokud EK rovnocennost uzná, je 
tato země zařazena na tzv. seznam třetích zemí a biopotravi-
ny z této země mohou být dováženy do všech členských států 
EU bez omezení. V současné době je na tomto seznamu Aus-
trálie, Nový Zéland, Argentina, Kostarika, Izrael, Švýcarsko 
a Indie. Na tomto seznamu byla zařazena před svým vstu-
pem do EU i ČR, která již od roku 2001 mohla bez omezení 
vyvážet své biopotraviny do všech členských zemí EU. 

 �

Obr. 2   Národní logo pro biopotraviny

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

spol. s r. o.

Na Celostátních přehlídkách sýrů 2008
získaly výrobky Eidam sýr 45%

a Eidamský sýr uzený 45%
1. místa.
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SALIMA 2008:
Pozvánka na stánek

PK ČR

Potravinářská komora ČR
zve návštěvníky mezinárodních 

potravinářských veletrhů SALIMA
ve dnech 4.–7. 3. 2008

do svého stánku č. 12 v pavilonu C.

Ing. Miroslav Toman, CSc.,
prezident PK ČR

Ing. Tomáš Kreutzer,
ředitel úřadu PK ČR

Ing. Miroslav Koberna, CSc.,
ředitel pro programování a strategii PK ČR

SPOLEČNOST MADE GROUP A PEJSKAR VÁS SRDEČNĚ ZVOU
K NÁVŠTĚVĚ SVÉ EXPOZICE V PAVILONU F, STÁNEK 10
NA VELETRHU SALIMA 2008.

www.best-meat.cz

www.madegroup.cz

best inzerat.indd 1 13.2.2008 13:51:22
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Veletrhy Salima 
2008 uvítají 

expozici národní 
značky kvality 

KLASA
Ve dnech 4.–7. března 2008 se na brněnském výsta-
višti budou konat Mezinárodní potravinářské veletrhy
– Salima, MBK, Inteco a Vinex. Největší přehlídku v obo-
ru potravinářství si nenechá ujít ani národní značka kva-
litních potravin KLASA ve stánku Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF).

Expozice značky KLASA o rozloze 201 m2 se bude nachá-
zet v pavilonu D. Vnější část stánku bude určena prezen-

taci držitelů značky KLASA, letos se jich na Salimě předsta-
ví 20. Své zboží představí ve vitrínách i v chladicích pultech, 
neméně důležitou součástí prezentace však budou ochut-
návky těchto výrobků. „Stánek SZIF s ochutnávkou výrobků
KLASA patří vždy mezi nejoblíbenější. Návštěvníci zde totiž 
mohou ochutnat celou řadu výrobků z různých kategorií – 
mléčné výrobky, stejně jako maso a pečivo,“ říká Klára Boleč-
ková, vedoucí Oddělení marketingu SZIF.

Nejinak tomu bude i letos. Společnosti ŽŘUD-Maso-
kombinát Písek CZ, VOMA a Masokombinát Plzeň představí
své masné výrobky. Návštěvníci si tak budou moci vybrat 
z množství salámů, paštik, klobás a dalších masných výrobků. 

Milovníky mléčných produktů jistě potěší přítomnost 
Polabských mlékáren a mlékárny Miltra B, které nabídnou 
sýry a ochucené tvarohy. Zdravý životní styl budou reprezen-
tovat čerstvá jablka odbytového družstva CZ Fruit, mražená 
zelenina z ARDO Mochov, ovocné přesnídávky z LINEA Niv-
nice a med od společnosti Včelpo. 

Tradičně silné zastoupení mají držitelé v kategorii mlýn-
ské, pekárenské a cukrářské výrobky. Jak už z názvu vyplý-
vá, Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY upeče oblíbené valašské 
frgály, Jizerské pekárny přivezou BIO a bezlepkové pečivo, 
HAVLÍK OPAL nabídne slané tyčinky v mnoha příchutích, 
Josef Rýdl představí své preclíky a Petr Hobža bramborové 
lupínky. 

Natura představí výrobky z brambor – bramborové těs-
to, směs na bramboráky, bramborové kaše a další výrobky. 
Cukrovar Vrbátky nabízí cukr několika druhů v různých oba-
lech. Na své si přijdou i ti, kteří mají rádi majonézy a tatar-
skou omáčku, expozice se bude účastnit fi rma Záruba MaK. 

Vedle jídla čekají na návštěvníky i nápoje. Hanácká ky-
selka představí minerální vody, ať již přírodní nebo ochucené. 
Firma Artifex Instant nabízí rozpustné nápoje v mnoha pří-

chutích. Ve stánku nebude chybět ani pivo a výčepní zařízení 
Pivovaru Zubr. 

Ochutnávky se budou konat také v tiskovém středisku. 
Kromě výrobků fi rem, které se prezentují ve stánku SZIF, zde 
budou i produkty výrobců Protein Foods, Semix Pluso, Tozos, 
St. Pierre, Pivovar Janáček, Piller, Essa, Kmotr – Masna
Kroměříž, Racio a Agropol Group. Novináři tak okusí bio-
chléb, špaldové chlebíčky, saláty, šunku, slaninu, klobásy, 
škvarky, pivo, kozí sýry a další vybrané potraviny oceněné 
značkou KLASA.

Vedle ochutnávek bude stánek SZIF i místem pro důleži-
tá kontraktační jednání. Vnitřní uspořádání stánku je ideální 
k obchodním schůzkám. Do stránku se vejde šest stolů s žid-
lemi, je v něm tedy dostatek místa pro příjemné posezení 
doprovázené občerstvením, jak jinak než z kvalitních potra-
vin značky KLASA. Stánek SZIF by měl navštívit také ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. 

Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním potra-
vinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od 
roku 2003. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 
2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského inter-
venčního fondu. V současné době mohou nalézt spotřebite-
lé národní známku kvality KLASA na obalech celkem 1383 
potravinářských výrobků od 207 výrobců.

Na veletrzích Salima se představí tito držitelé 
značky KLASA:

ARDO Mochov s. r. o.  
Artifex Instant, s. r. o. 
CZ Fruit, odbytové družstvo 
Cukrovar Vrbátky a. s. 
Hanácká kyselka s. r. o. 
HAVLÍK OPAL spol. s r. o. 
Jizerské pekárny spol. s r. o. 
Josef Rýdl, spol. s r. o. 
Linea Nivnice, a. s. 
Masokombinát Plzeň, s. r. o. 
MILTRA B, s. r. o. 
Natura a. s. 
Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. 
Petr Hobža 
Pivovar Zubr a. s. 
Polabské mlékárny, a. s. 
Včelpo, spol. s r. o. 
VOMA s. r. o. 
Záruba MaK a. s. 
ŽŘUD-Masokombinát Písek CZ, a. s. 

�
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SPAR = úspěšná 
retailová značka

již 76 let

Zrození v Holandsku

Původní fi rma SPAR byla založena v Holandsku v roce 
1932. V krizových třicátých letech, v prostředí sílící kon-

kurence, měli drobní nezávislí maloobchodníci a samostat-
ní velkoobchodníci jedinou šanci na přežití: museli sjednotit 
své síly. Spojili se tedy do dobrovolného řetězce. Hlavní myš-
lenka této spolupráce: „Door Eendrachtig Samenwerken 
profi tieren Allen Regelmatig“ (v překladu: „Svorná součin-
nost přináší všem neustále výhody“) dala svými prvními pís-
meny fi rmě název „DE SPAR“ a význam tohoto slova v ho-
landštině (jedle) pak zase určil symbol, který je dodnes ve 
stylizované podobě součástí loga. Tento model spolupráce 
byl velmi úspěšný a po válce se postupně rozšířil i do dal-
ších zemí.

Vývoj loga 

Spar na pěti kontinentech

Dnes je SPAR zastoupen ve 33 zemích na 4 kontinen-
tech a je největším dobrovolným obchodním řetězcem na svě-
tě, který vystupuje pod jedním jménem a jednotným logem.  

Rakouský Spar

Jednou ze zemí, kde je SPAR neobyčejně úspěšnou fi r-
mou, je náš jižní soused – Rakousko. SPAR tam byl založen 
v roce 1954 a dnes je jedním z největších obchodních řetězců. 

Dodnes je v soukromém majetku původních zakladatelských 
rodin a je největším soukromým zaměstnavatelem v Rakous-
ku. Na základě těchto úspěchů se rakouský koncern rozhodl 
expandovat i do zahraničí. Za tímto účelem založil rakouský 
SPAR v roce 1990 společnost ASPIAG (Austria Spar Inter-
national AG) se sídlem ve Švýcarsku, která má na starosti za-
hraniční aktivity v Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku 
a České republice.

Úspěšný start Sparu v ČR

Historii fi rmy v České republice začal psát rakous-
ký koncern SPAR v březnu roku 1992. Pod názvem SPAR 
Česká obchodní společnost s. r. o. začíná fi rma budovat 
v České republice hypermarkety INTERSPAR. První hyper-
market INTERSPAR společnosti SPAR Česká obchod-
ní společnost s. r. o. byl otevřen v dubnu 1997 v Českých 
Budějovicích na Strakonické ulici. Následoval INTER-
SPAR v Brně na Vídeňské ulici (otevřen v listopadu 1997). 
Za dva roky, tedy v roce 1999, se SPAR ČOS s. r. o. rozšířil 
o další dva hypermarkety INTERSPAR, a to v březnu v Par-
dubicích na Poděbradské ulici a v říjnu na Hlavní třídě ve 
Frýdku-Místku. Postupně následovaly další hypermarkety. 
V současné době provozuje SPAR Česká obchodní společ-
nost s. r. o. na území České republiky celkem 27 hypermar-
ketů INTERSPAR a 2 supermarkety SPAR zařízené podle 
nejmodernějších standardů. V letošním roce bude otevře-
no několik dalších nových prodejen a expanze SPARu bude 
i v následujících letech pokračovat.  

 

INTERSPAR Staré Město (otevřen 11/2001)

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

Hypermarkety INTERSPAR jsou plnosortimentní sa-
moobslužné prodejny s výběrem téměř 40 000 druhů zboží 
s prodejní plochou od 3 500 do 6 500 m2. Oblast potravin je 
pro SPAR hlavní činností. „S rozsáhlým sortimentem potra-
vin a důrazem kladeným na čerstvost a kvalitu zboží chceme 
našim zákazníkům zprostředkovat fascinující svět potravin. 
Zájem o čerstvé a kvalitní potraviny za příznivou cenu doklá-
dá i poptávka zákazníků po řadě biopotravin Spar Natur*Pur. 
Našim cílem je maximální spokojenost zákazníků a propaga-
ce zodpovědného vztahu k životnímu prostředí,“ řekl Martin 
Hruška, generální ředitel a jednatel společnosti SPAR Čes-
ká obchodní společnost s. r. o. Důkazem toho jsou mj. eko-
logické tašky vyrobené z bramborového škrobu. Biotaška je 
recyklovatelná a výrazně prodlužuje čerstvost potravin. Širo-
ký sortiment potravin v hypermarketech INTERSPAR pak 
doplňuje drogerie a kosmetika, domácí potřeby, papírnictví, 
spotřební elektronika, sportovní zboží, hračky a textil. Kvali-
tě zboží a výběru dodavatelů je věnována mimořádná pozor-
nost, velký prostor mají čeští 
dodavatelé, včetně regionál-
ních.

Ke spokojenosti a stá-
le větší oblibě zákazníků při-
spívá také řada samoobsluž-
ných restaurací a kaváren 
Tutto Bene, které jsou pro-
vozovány společností SPAR 
Česká obchodní společnost 
s. r. o. v rámci hypermarketů 
INTERSPAR.

Firma SPAR se díky 
své síle aktivně účastní celo-
světového trendu zavádění 
privátních maloobchodních 
značek. Pod značkou SPAR 
se v ČR v současné době pro-

dává okolo 580 výrobků. Jsou to produkty vyráběné známými 
výrobci značkového zboží, kteří zaručují odpovídající kvalitu. 
Cena výrobků pod značkou SPAR je však mnohem nižší než 
u běžných značkových výrobků. Tyto výrobky patří většinou 
k nejprodávanějším ve své skupině. Kromě privátních značek 
uvedl SPAR na trh také několik exkluzivních značek, dodáva-
ných pouze pro fi rmu SPAR (např. SPLENDID, SUNKISS, 
PRETTY BABY, RUBIN, LOVELY a PASCAREL).

Spar, Roman Šebrle a Nadace Terezy Maxové

Mezi významné aktivity v uplynulém roce patří spolu-
práce s českým atletem, olympijským vítězem v desetiboji 
Romanem Šebrlem. Pod jeho patronací se v létě uskutečni-
la úspěšná kampaň „Čerstvý desetiboj s Romanem Šebrlem“, 
dále kampaň „Interspar za čerstvost“ zaměřená na čerstvost 
a vysokou kvalitu prodávaných výrobků a v neposlední řadě 
předvánoční kampaň nazvaná „Andělské Vánoce“.

Nejnovějším krokem v oblasti sociálních a charitativ-
ních činností SPARu je uzavření exkluzivní dlouhodobé spo-
lupráce s Nadací Terezy Maxové. Od poloviny listopadu 2007 
mohou zákazníci ve všech hypermarketech INTERSPAR za-
koupením výrobků exkluzivní řady označené logem červené-
ho srdce přispět na speciálně založené konto SPAR FOND 
Nadace Terezy Maxové. Získané fi nanční prostředky jsou pak 
přerozdělovány dle statutu a poslání nadace znevýhodněným 
dětem.

Díky své cenové politice a snaze o maximální kvali-
tu nabízeného sortimentu, čerstvost potravin, čistotu pro-
dejen a kvalifi kované zaměstnance patří SPAR mezi nejob-
líbenější maloobchodní řetězce v naší zemi. Důkazem toho 
je i řada vítězství v testech odborných časopisů, např. Mys-
tery shopping v časopise Regal. K úspěchu každé fi rmy při-
spívá také kvalitní a motivovaný personál. V současné době 
zaměstnává SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. přes 
4 000 zaměstnanců.  �

Čerstvé potraviny a kvalita nabízeného sortimentu – to je SPAR.

Convenience – vždy čerstvé 
jako od maminky 

P ř e d s t a v e n í  o b c h o d n í h o  ř e t ě z c e
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Přijďte nás
navštívit
do naší

expozice
na veletrhu

SALIMA
4.-7. 3. 2008, 

pavilon G1,
stánek č. 025.

www.ekokom.cz
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Konference 
Biopotraviny 
ve veřejném 

stravování 
představí 

zkušenosti
z Evropy

Součástí doprovodného programu mezinárodních po-
travinářských veletrhů SALIMA 2008 bude mezinárodní 
konference o využití biopotravin v oblasti veřejného stra-
vování s názvem „Biopotraviny ve veřejném stravování 
– Zdraví a udržitelnost na talíři“. Konference proběhne
5. března 2008 a jejím cílem je podpořit zavádění a použí-
vání biopotravin ve veřejném sektoru s důrazem na školní 
a nemocniční stravování. 

Konference Biopotraviny ve veřejném stravování je první 
mezinárodní konference v České republice a ve střední 

Evropě, která se bude primárně věnovat roli veřejného stra-
vování z pohledu zdravotních a ekologických výhod konzu-
movaných potravin. Na konferenci se sejdou významní me-
zinárodní odborníci, kteří přednesou příklady nejlepší praxe 
z několika Evropských zemí v oblasti využití biopotravin ve 
veřejném stravování. 

Konference podtrhne důležitost potravin vyprodukova-
ných udržitelným způsobem, ideálně biopotravin, v jídelníč-
ku školních jídelen, nemocnic, sociálních zařízení a jiných za-
řízení veřejného stravování. Bude se zabývat výhodami, které 
biopotraviny přinášejí pro zdraví veřejnosti, ochranu kraji-
ny a prosperující místní ekonomiky. Záštitu nad konferencí 
převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška
a 1. náměstkyně primátora města Brna paní Barbora Javoro-
vá. Akci fi nančně podpoří Jihomoravský kraj.

Konference přivítá opravdové experty s mnohaletými 
zkušenostmi při zavádění produktů ekologického zeměděl-
ství do veřejného stravování. 

Paní Silvana Sari, vedoucí oddělení vzdělávání na řím-
ském magistrátu, se podělí o své zkušenosti při zavádění bio-
potravin do školního stravování v Římě. V hlavním italském 
městě se pro tamní školáky denně vaří na 150 000 jídel z bio-
surovin. 

Jaké úspěchy mají se zaváděním biopotravin do škol, 
nemocnic a domovů důchodců u našich jižních sousedů, se 
pochlubí paní Rosemarie Zehetgruber z Rakouska. 

Joanna Collins představí účastníkům projekt Food for 
Life, který se ve Velké Británii snaží podpořit používání míst-
ních a ekologických potravin ve školách. 

Biopotraviny od místních ekozemědělců si mohou 
vychutnávat i pacienti Královské nemocnice v britském Cor-
nwallu. Jak se to podařilo na konferenci, přednese vedoucí 
projektu Roy Heath. 

V Německu již funguje více než 1 500 velkokuchyní cer-
tifi kovaných pro podávání biojídel. Rainer Roehl předsta-

ví výhody a výzvy tohoto velkého projektu, podporovaného 
německou vládou. 

Účastníci konference se ale mohou těšit na další příkla-
dy z Rakouska, Německa, Itálie, Velké Británie a Dánska. 

Jednodenní konference je určena profesionálům i stát-
ním zaměstnancům pracujícím v oblasti veřejného zdraví, 
vzdělávání, produkce a distribuce potravin. Delegáti kon-
ference se seznámí s inspirujícími lidmi, pro které je posky-
tování zdravých jídel více než jen zaměstnání a budou mít 
možnost mluvit s kuchaři, učiteli a profesionály z oblasti ca-
teringu, kteří již biopotraviny používají.

Konference Biopotraviny ve veřejném stravování nabízí 
také skvělou příležitost potkat se s kolegy a odborníky z obo-
ru, ochutnat vynikající biojídla připravená předním šéfku-
chařem a zdarma, v rámci vstupenky na konferenci, navštívit 
mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA – největší stře-
doevropské setkání odborníků z potravinářské branže.

Více informací, kompletní program a zvýhodněná regis-
trace je možná na online na www.salima.eu. 

Další informace:
Tom Václavík, tel: 541 263 456, 776 760 700,

tom@greenmarketing.cz 

Základní informace o konferenci

Biopotraviny ve veřejném stravování
Zdraví a udržitelnost na talíři 

Mezinárodní konference o využití biopotravin
v oblasti veřejného stravování

součást doprovodného programu
mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2008 

5. března 2008, 9.00 – 15.45 hod
Výstaviště Brno, pavilon E, sál tiskového střediska

S účastí: 
IFOAM – International Federation
of Organic Agriculture Movements 

Partneři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno

Garant odborného programu:
Mgr. Tomáš Václavík – Green Marketing

Organizátor konference:
Veletrhy Brno, a. s.,

kontakt: Ing. Eliška Ondráčková, tel: +420 541 152 530, 
email: eondrackova@bvv.cz, www.salima.eu

�
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Convenience
– nový trend 

stravování 

V     březnu uvede společnost Kostelecké uzeniny na trh no-
vou unikátní sérii výrobků „Připraveno k pečení“. Jed-

ná se o novinku na českém trhu, která spotřebitelům nabízí 
velmi snadnou přípravu kvalitního produktu a úsporu času. 
Novinka z Kosteleckých uzenin sleduje současný trend stra-
vování „Easy to cook“, který si v Evropě získává stále více pří-
znivců. 

nově brendovaných kamiónech přivážejících do obchodních 
sítí denně čerstvé maso. 

Spotřebitel si může vybírat kuřecí (časem přibude také 
vepřové a hovězí) maso a z šesti žádaných omáček – mysli-
vecké, cikánské, hořčicové, barbecue, cibulové nebo čínské. 
Při dodržení správných podmínek skladování od 1 do +4 °C 
vydrží maso v lednici v neporušeném obalu sedm dní. Pro 
zachování kvality a chuti nedoporučuje výrobce zmražení 
produktu.  

Produkt ocení každý, kdo se chce dobře najíst, ale ne-
chce nebo nemá možnost věnovat čas přípravě a vaření. Ne-
máte čas zajít v práci na oběd, a přesto byste si rádi dali kus 
poctivého masa? Co nabídnout nečekané návštěvě? Po ná-
vratu z práce máte hlad, ale nemáte sil na vaření? Nechce se 
vám vařit o víkendu? V podobné situaci stačí už jen sáhnout 
do ledničky pro připravené maso z Kosteleckých uzenin a za 
pár minut jíst.  

Řada „Připraveno k pečení“ nabízí ve speciální alumi-
niové misce s tefl onovým povrchem libové kořeněné maso 
v gramáží cca 500 g s hotovou omáčkou. Stačí odstranit vrch-
ní fólii a vložit maso v misce na 25 minut do předehřáté trou-
by nebo na 10 minut do mikrovlnné trouby. Pak už jen dát na 
talíř a s chutí se zakousnout do čerstvého šťavnatého masa.

Novinku představí Kostelecké uzeniny na setkání s novi-
náři v rámci veletrhu SALIMA 2008, v rámci inzerce na stán-
kách časopisů pro ženy, ve vybraných obchodních časopisech, 
na webových stránkách Kosteleckých uzenin nebo třeba na 

Při dodržení postupu přípravy se spotřebitelům už ne-
stane, aby maso bylo nedopečené, vysušené, připálené nebo 
špatně dochucené. S řadou „Připraveno k pečení“ se výbor-
ným kuchařem může stát každý. Kostelecké uzeniny věří, že 
nový výrobek zpříjemní a zjednoduší spotřebitelům čas strá-
vený v kuchyni a jako tvůrci chuťových zážitků přejí všem 
dobrou chuť s řadou „Připraveno k pečení“. 

�
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Sedlčanský 
Modřenín

nová
„mistrovská“ 

specialita
v segmentu 

modrých
sýrů

Sedlčanský Modřenín je sýr s ušlechtilou modrou plísní 
uvnitř i na povrchu, což mu dodává výraznou chuť. Množ-

ství modré plísně je dostatečné po celém řezu. Sedlčanský 
Modřenín se vyznačuje jemnou konzistencí, rozplývající se 
na jazyku; příjemně pikantní chutí modré plísně a vláčnou 
vyzrálou texturou, díky které se nedrolí a je snadné jej krájet 
na plátky.

Sedlčanský Modřenín lze konzumovat: samotný na sý-
rových mísách se sklenkou dobrého vína, na pečivu, lze jej 
použít i jako přísadu do teplé kuchyně.

Sedlčanský Modřenín od výrobce Povltavské mlékárny 
Sedlčany najdete na regále i v úsecích krájených sýrů v hyper-
marketech. 

Zákazníci mohli produkt ochutnat a blíže poznat pro-
střednictvím samoochutnávek na obchodech.

 POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a. s.

 Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
 tel.: 318 841 411, fax: 318 821 478, 

 email: info@povltavskemlekarny.cz

 www.sedlcansky.cz

�
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Salima 4.–7. 3. 2008 v Brn , stánek . 042, pavilon G1
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Efektivní řešení 
značení výrobků

Mikulovská fi rma Bottling Printing s. r. o. je jedním 
z předních dodavatelů technologií pro průmyslové zna-

čení a kódování. Působí na trhu již od roku 1993 a je výhrad-
ním distributorem čtyř předních světových výrobců v České 
republice, na Slovensku a od minulého roku se úspěšně pro-
sazuje i na trhu rumunském. 

Mezi zastoupenými je i společnost MARKEM, jejíž síd-
lo se nachází v Keene ve státě New Hampshire na východním 
pobřeží USA. Bottling Printing představuje termotransfero-
vou tiskárnu Markem Série 18 právě od společnosti Markem. 
V minulosti stačilo vytisknout na výrobek pouze datum výro-
by. V současné době se musí reagovat nejen na potřeby zákaz-
níka, ale i na vládní nařízení a aktuální legislativu.

Nejčastějším požadavkem je značit jasným, přesným 
a čitelným kódem v reálném čase.  Pokud patříte mezi ty, kte-
ří používají zastaralou technologii, jako je například značení 
razítkem, tak sami určitě víte, že nemůžete ihned měnit kódy, 
a tím se Vám zvyšují prostoje. Potřebujete navrhnout jedno-
duché a zároveň co nejlevnější řešení? Společnost Bottling 
Printing s. r. o. Vám takové řešení nabízí. Jedná se o jedno-
duchou termotransferovou tiskárnu Markem série 18, která 
vyřeší kompletně Vaše požadavky na značení ve Vaší balicí 
lince.

Markem Série 18 je vyráběna ve dvou provedeních – 
krokovém a kontinuálním. Jedná se o jednoduchou termo-
transferovou tiskárnu, která byla vyrobena tak, aby maximál-
ně využila pásku při tisku, a tím snížila její spotřebu. Nízké 
pořizovací náklady a skutečně nízké náklady na údržbu Vám 

zvýší nejen ziskovost, ale rovněž zefektivní výrobu. Tiskárna 
umožňuje nastavení požadovaného typu zprávy pomocí ovlá-
dacího panelu rychle, jednoduše a přesně.

Výhody tiskárny

Díky své kvalitě, spolehlivosti, příznivé ceně, rychlosti 
změny tiskové zprávy, je vhodná zejména do potravinářské-
ho průmyslu.

Nižší potřeba údržby a rychlá výměna pásky minima-
lizuje výrobní prostoje. Posuv barvicí pásky při tisku je řízen 
tak, aby se minimalizovaly mezery mezi jednotlivými tisky, 
což příznivě ovlivňuje spotřebu barvicí pásky. Každá nekva-
litně vytisknutá zpráva, nečitelný nebo nesprávný kód, ať už je 
to díky zastaralé technologii nebo špatným výběrem kódova-
cího zařízení, Vás stojí nemalé peníze. Tiskárna série 18 Vám 
zabezpečí 100% tisk od prvního kódu až do posledního. Rych-
lost u krokové tiskárny je 225 mm/s (rozsah 100−225 mm/
sec) a u kontinuální 450 mm/sec (rozsah 80−450 mm/sec). 

Tato tiskárna umožňuje rychlé nastavení data spotře-
by, času, směny a dalších proměnných informací bez zásahu 
uživatele. V nabídce je velká škála barev a různých typů pásky 
v závislosti od podkladového materiálu.

Spolehlivost

O spolehlivosti této tiskárny svědčí i to, že společnost 
Markem již provedla přes 40 000 instalací tohoto zařízení po 
celém světě. Tato tiskárna splní Vaše nejnáročnější požadav-
ky a bude pracovat přesně tak, jak to od tohoto zařízení oče-
káváte!

U každé technologie však platí, že nejlépe ji můžete 
posoudit na základě předvedení. Nabízíme Vám možnost 
vyzkoušet tuto tiskárnu přímo ve Vaší výrobní lince, a to for-
mou bezplatného pronájmu na jeden týden. Máte jedinečnou 
možnost získat 1 000 000 bezplatných zpráv s touto novou 
tiskárnou.

Další nejbližší příležitostí, kde můžete toto zařízení spat-
řit v chodu, je navštívit stánek naší společnosti Bottling Prin-
ting s. r. o. v pavilonu G1, stánku č. 42 na veletrhu Salima.

Aktuální informace nejen o tomto zařízení naleznete na 
našich webových stránkách www.bottlingprinting.cz a nebo 
www.bottlingprinting.eu.

Hana Jaskmanická, marketing manager 
 �
 



52
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

8
m a r k e t i n g

Grilovací sezona sice ještě nezačala, na atmosféru příjem-
ných okamžiků s vůní čerstvě grilovaného masa, klobás, 

tyčinek a ostatních specialit si musíme bohužel ještě pár dní 
počkat, ale grilovací speciality značky Schneider se již pečlivě 
připravují, aby pro Vás mohly tyto okamžiky zajistit.

Pojem grilování se pro zákazníky stal v posledních letech 
synonymem pro příjemně strávené chvíle, a proto zákazníků 
vyhledávajících grilovací speciality stále více přibývá. Uvede-
ní produktu na trh vždy předchází pečlivá příprava – v první
řadě výběr kvalitní suroviny a koření, poté následuje jejich 

vhodná kombinace a výsledkem musí být grilovací specialita 
se skvěle vyváženou chutí a vůní.

I v tomto roce najdeme pod značkou Schneider kromě 
již velmi známých grilovacích specialit z předešlého období 
řadu novinek, ať už s tradiční chutí české grilovací speciality, 
nebo chutěmi nejoblíbenějších druhů světové gastronomie. 
Mimo jiné se na trhu objeví další novinka patřící do zdravého 
životního stylu. Značka Schneider své zákazníky jistě nezkla-
me a dopřeje jim při grilování báječný gurmánský zážitek.

�

Grilovací sezóna
2008

www.schneider-group.cz

Grilovací  speciality
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Pekaři dávají 
spotřebitelům šanci
Dospívání českého spotřebitele vede k rostoucímu zájmu 

o údaje na obalech a etiketách potravin. Zákazník sledu-
je data, kterým by ještě před několika lety nevěnoval pozor-
nost. Země původu, alergenní složky, konzervační látky stojí 
na jedné straně sledovanosti, na druhé pak nutriční a ener-
getické hodnoty. Se vzrůstající spotřebou potravin doporučo-
vaných odborníky na zdravou výživu se spotřebitelé učí rozu-
mět i odborné terminologii.

Odhaduje se, že 40 % nádorových onemocnění je způ-
sobeno nevhodnou stravou a dokonce 80 % všech nemocí si 
člověk způsobuje sám svým počínáním! Mezi látkami jme-
novanými v seznamech potravin doporučovaných k preven-
ci vzniku civilizačních chorob, včetně onkologických, je vždy 
uvedena VLÁKNINA. Balastní látky, jak je někdy vláknina 
označována, je doporučováno přijímat v denní dávce 25–30 g.
Masarykův onkologický ústav v Brně, Poradna pro výživu 
a odvykání kouření, specifi kuje správný příjem vlákniny ješ-
tě podrobněji: „… doporučovaný poměr mezi nerozpustnou
a rozpustnou vlákninou je 1 : 3. Takto je přítomen v přiroze-
ných potravinách oproti vlákninovým koncentrátům. Děti do 
2 let věku mají doporučeno sníst denně 5 g vlákniny, u starších 
dětí je množství upraveno dle vzorce: věk v letech plus pět.“

Na internetových stránkách Fóra pro zdravou výži-
vu, IKEM Praha, v článku Komplexní přístup ke zdraví je 
uvedeno: „Ochranné prvky jsou jedním z pěti bodů zdravé-
ho životního stylu. Do této skupiny řadíme i probiotika a pre-
biotika, tedy směsi živých bakterií a vlákniny. Jsou vhodné
a nezbytné pro zdravou funkci zažívacího traktu a snižují rizi-
ko zánětlivých i nádorových onemocnění střeva.“

Pekařský průmysl má nyní jedinečnou možnost dekla-
rovat na svých cereálních výrobcích obsah přirozené vlákni-
ny díky programu VitalFit. Je to soubor surovin připrave-
ných s recepturami pro výrobu zdraví prospěšného chleba
a pečiva. Jedná se o jedinou kolekci takto dodávaného know-
-how na českém trhu! VitalFit umožňuje průmyslovou stroj-
ní výrobu, řemeslné zpracování, výrobky pro různé věkové 
kategorie, disponuje širokou škálou chutí a vůní. Od výrobce,
brněnské společnosti IREKS ENZYMA s. r. o., je dodáván se 
změřenými hodnotami nutričních složek, samozřejmě včetně 
vlákniny. Na všechny výrobky může pekař dle platné legisla-
tivy napsat spotřebiteli srozumitelnou větu: „Potravina s vy-
sokým obsahem přirozené vlákniny“.

Jedno čínské přísloví říká: „Léčit nemoc je jako začít ko-
pat studnu, až když dostaneme žízeň“. Proto buďme konzu-
menty pekařských výrobků s deklarovaným vysokým obsa-
hem vlákniny! A to dříve, než „choroba z blahobytu“, jak je 
označována hrozba nového tisíciletí – metabolický syndrom, 
tedy soubor poruch a onemocnění s velmi častým výskytem, 
propukne i v našem těle.

Ing. Eva Nováková
Manažer marketingu a obchodu
IREKS ENZYMA s. r. o.
www.ireks-enzyma.cz
www.vitalfi t.cz

�
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AGRAL s. r. o.
VYDAVATELSTVÍ 

 Více najdete na

www.agral.cz

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

Pravidelný měsíčník s aktuálními informacemi 
�  z oblasti ekonomiky a obchodních podmínek výroby a prodeje potravin,
�  o legislativních podmínkách výroby, obchodu a oběhu potravin, značka KLASA,
�  z oblasti zásahů státní správy v odvětvích zemědělství a potravinářský průmysl,
� o nových technologiích a technice využívané při výrobě potravin,
� o trendech směřujících k bezpečnosti potravin a jejich jakosti,
� z potravinářské politiky tuzemské a Evropské unie, ale i světa,
� o činnosti Potravinářské komory České republiky,
� o potravinářských veletrzích a výstavách u nás i ve světě,
� o potravinářském školství, vědě a výzkumu, životním prostředí,
�  ze života odborně sdružených společenstev a svazů vyrábějících potraviny,
� o významných osobnostech v potravinářském průmyslu a obchodu,
� odborné články a statistické potravinářské informace,
� společenská rubrika,
� inzerce a PR články. 
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Barentz spol. s r. o., Za tratí 752, 339 53  Klatovy IV,  tel.: +420 376 321 612, fax: +420 376 321 510, info.desk@barentz.cz, www.barentz.cz

Navštivte nás
na veletrhu SALIMA v Brně

ve dnech 4. – 7. 3. 2008.

Těší se na Vás
Barentz team
– stánek 003, pavilon D.

Úsilí o snižování množství cukru v potravinách:
vítězí kombinace rozpustné vlákniny NUTRIOSE®

a maltitolu MALTISORB®
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Stále více lidí si uvědomuje, jak se celkově zvyšuje obezita, 
a soustředí se proto na zdravou výživu. V reakci na doporu-
čení zdravotnických organizací revidují nyní potravinářské 
fi rmy množství jednoduchých cukrů ve svých tradičních 
recepturách. V této situaci se jako vhodné ingredience pro-
sazují snadno použitelné náhrady cukru, konkrétně mal-
titol MALTISORB® a rozpustná vláknina NUTRIOSE®, a to 
nejen do cukrovinek, sušenek a sladkého i běžného pečiva, 
ale i do omáček, zmrzliny a mraženého cukrářského zboží, 
mléčných pochoutek apod. Maltitol MALTISORB® a rozpust-
ná vláknina NUTRIOSE®, které dodávají více chuti a méně 
cukru, se mohou používat jak zvlášť, tak dohromady.

Případová studie: Maltitol MALTISORB® a rozpustná vlákni-
na NUTRIOSE® v obilných produktech (sušenkách, sladkém 
pečivu a dalších pekárenských výrobcích a v tyčinkách)

– Do všech typů pekárenských a pečivárenských výrobků, 
jako jsou sušenky, koláče a dorty, sladké i běžné pečivo apod., 
je možno jako částečnou nebo úplnou náhradu cukru přidávat 
krystalický maltitol MALTISORB®.  Jeho výhodou je
 � značné snížení obsahu jednoduchých cukrů,
 �  sladká chuť tradičních výrobků – maltitol a cukr mají vel-

mi podobné organoleptické vlastnosti,
 �  nezměněný vzhled i textura, a to bez ohledu na použí-

vaný proces – díky své krystalické formě, molekulové 
hmotnosti a rozpustnosti a rovněž širokému sortimentu 
velikosti částic může maltitol nahradit cukr v jeho nejrůz-
nějších funkcích a ve všech druzích receptů.

Mimoto je jeho použití velice snadné – není třeba proces opro-
ti běžným recepturám s použitím cukru nijak upravovat. Stačí 
místo určité hmotnostní dávky sacharózy přidat stejné hmot-
nostní množství maltitolu MALTISORB®, abychom dostali chut-
ný výrobek, vyrobený tradičním postupem na běžném výrob-
ním zařízení.

– Také rozpustnou vlákninou NUTRIOSE® je možno nahra-
dit vysoký podíl cukru (až 30 %). Její pšeničný původ a neutrál-
ní chuť akcentují obilnou podstatu hotového výrobku, aniž by
měnily jeho texturu nebo vzhled. Sortiment nabízí vlákninu
NUTRIOSE® vhodnou pro snadné a efektivní použití v kterémko-
li výrobním postupu. (Poznámka: U pekárenských a pečiváren-
ských výrobků může být zapotřebí několik menších úprav výrob-
ního postupu.) Díky přídavku NUTRIOSE® dostáváme výrobky 
o vysokém obsahu vlákniny, které jsou výborně tolerovány.

– Maltitol MALTISORB® a rozpustná vláknina NUTRIOSE® 
se mohou používat také jako náhrady cukru v náplních (vlh-
kých, s tukem nebo na bázi ovoce) a čokoládových polevách, 
stejně jako v samotném těstě.
Nutriční výhody obilných výrobků s maltitolem MALTI-
SORB® a vlákninou NUTRIOSE®:
Společným použitím maltitolu MALTISORB® a rozpustné vlákniny 
NUTRIOSE® dostáváme obilné výrobky bez přídavku cukru a s jeho 
sníženým obsahem, které jsou stejně dobré jako výrobky tradiční 
a navíc se vyznačují zvýšeným obsahem vlákniny a vynikající tole-
rancí. Maltitol MALTISORB® a vláknina NUTRIOSE® mohou pomoci 
modulovat glykemickou reakci na hotové výrobky (sušenky, cere-
ální tyčinky, sladké pečivo a další pekárenské výrobky). Energie se 
uvolňuje pomaleji a rovnoměrněji než v případě výrobků s cuk-
rem, čímž se oddaluje pocit hladu a tak se zlepšuje distribuce pří-
jmu stravy. Je tomu tak díky menší a delší glykemické reakci a také 
produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem ve střevech, 
vedoucí k prodlouženému přívodu energie.

For more business information:
ROQUETTE group – Nutrition Business Unit

62080 Lestrem Cedex France
www.nutriose.com

www.aboutmaltitol.com
Email: foodbusiness@roquette.com

Tel: + 33 321 633 600
Fax : +33 321 633 850
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Pragosoja,
spol. s r. o.

Bona vita

Ukažte mi někoho, kdo alespoň nemyslí na to, že by měl 
jíst zdravě. Pro ty, co nejen myslí, ale i se snaží, byl rok 

1991 ve znamení dobré zprávy – v tomto roce totiž vznikla 
česká fi rma Pragosoja spol. s r. o., která chtěla vytvořit těm, 
co vyznávají zdravý životní styl, lepší podmínky pro širší vý-
běr z kvalitních zdravých výrobků. Více než Pragosoja je zá-
kazníky vnímána značka BONA VITA, pod kterou jsme za-
vedli výrobky na trh. 

BONA VITA ® znamená ve volném překladu „dobrý ži-
vot“ a v tomto duchu jsou naše výrobky propagovány. 

Společnost Pragosoja spol. s r. o. je potravinářskou fi r-
mou sídlící ve Vidovicích u Prahy, která se v současnosti za-
bývá produkcí výrobků zdravé výživy, jako jsou výrobky tex-
turované povahy (známé na našem trhu jako “sójové maso“), 
cereálie pro dospělé, dětské cereálie, koextrudované (plněné 
cereálie), müsli, cereální a müsli tyčinky, müsli sušenky, pu-
fované výrobky a trvanlivé pečivo. 

Vedle potravinářství je naší aktivitou také poskytová-
ní zemědělských služeb a zboží (posklizňová úprava obilo-
vin a olejnin: čištění, sušení, skladování, prodej sójových
extrahovaných šrotů, výroba a prodej extrudovaných šrotů 
pod značkou, prodej cereálních odpadů z potravinářské vý-
roby atd.).

Zásadní význam má pro naši společnost také export. 
Kromě již tradičních odbytišť, jakými jsou Slovensko, Polsko, 
Maďarsko a země bývalého Sovětského svazu, je naše fi rma 
úspěšná rovněž v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku a Chor-
vatsku. Po vstupu České republiky do Evropské unie jsme ex-
pandovali rovněž do Anglie a Německa. Společnosti se daří 
pronikat i na trhy skandinávských států nebo exotického 
arabského světa.

Mimo výrobních provozů vlastní společnost také re-
stauraci v pražské pasáži Jalta na Václavském náměstí, která 
nabízí kromě tradičních jídel také zdravé pokrmy připravova-
né z výrobků naší společnosti.

Extruze

Naše fi rma původně začínala s výrobou sójového masa, 
proto tedy název společnosti Pragosoja. „Sójové maso“, vý-
raz nejvíce rozšířený mezi spotřebitelskou veřejností, je po 
odborné potravinářské stránce produkt extruzní texturace 
(zvlákňování) sójových proteinů. Správné mezinárodní ozna-
čení produktu je Textured Vegetable Protein (TVP), tvarova-
ná rostlinná bílkovina. V případě sójového masa jde o textu-
raci přinášející vláknitou a pórovitou strukturu do amorfní 
odtučněné sójové mouky, která je významným vedlejším pro-
duktem při zpracování sójových bobů na rostlinný olej. 

Pokusím se tedy zjednodušeně popsat proces výroby 
sójového masa. Sójové maso se vyrábí extruzní technologií 
na výrobních zařízeních zvaných extrudéry. 

Extruze (česky vytlačování) je moderní technologický 
proces, který je z pohledu výroby potravin řazen mezi procesy
pekařské. Extruzi dělíme na nízkotlakou (výroba těstovin) 
a vysokotlakou. V naší fi rmě využíváme extruzi vysokotlakou. 
Během extruzního procesu je materiál (většinou mouka nebo 
její směs s dalšími surovinami) s přídavkem vody vystaven 
vysokému tlaku a teplotě. Tyto podmínky umožňují výraz-
né zkrácení procesu tepelné úpravy na rozdíl od klasického 
pečení a zároveň umožní přeměnu hůře stravitelných látek,
zejména škrobů, na látky lépe stravitelné. 

Varný extruzní proces probíhá s odtučněnou a odhoř-
čenou sójovou moukou, která po vpádu do zařízení je vlhče-
na technologickou vodou. Takto vzniklá těstovinová směs je 
za vysoké teploty cca 150 °C a tlaku od 17 do 60 MPa zahří-
vána a stlačována, přičemž na konci zařízení expanduje, což 
vyvolává denaturaci proteinových molekul a formování no-
vých příčných vazeb vláknité struktury (odborně nazýváno 
texturace). Takto zformovaná texturovaná vlákna rostlinné-
ho proteinu má vlastnosti podobné masu. Během vysušování 
produktu na konečných 8–10 % vlhkosti a chlazení výrobek 
tvrdne a má tendenci se smršťovat.

Běžně jsou texturované a extrudované výrobky dodávány 
v suchém stavu a v různých velikostech, od drti až po celé plát-
ky. Jejich konečná úprava v praxi zahrnuje vaření asi 10 minut
ve vroucí vodě. Sójové výrobky se vyznačují vysokým obsa-
hem bílkovin. Sójové maso jako rostlinný produkt neobsahuje 
žádný cholesterol. Nutriční hodnota je poměrně nízká (1179 
kJ/100 g), což je dáno nízkým obsahem tuku (2 g/100 g) 
a vysokým obsahem vlákniny (2 g/100 g) a minerálních látek.

Cereálie

V současnosti je velmi frekventovaným slovem ve spo-
jení se zdravou výživou slovo cereálie. Cereálie je výraz od-
vozený od jména řecké bohyně sklizně a zemědělství Ceres. 
Označuje veškeré obilniny a výrobky, jejichž hlavní složkou je 
jakékoli obilí. Jedná se zejména o pšenici, ječmen, žito, oves 
a kukuřici.

Cereálie jsou hlavním zdrojem sacharidů, které předsta-
vují nejběžnější zdroj energie a tvoří hlavní složku výživy, sa-
mozřejmě nutno podotknout, že chceme-li si zachovat odpo-
vídající hmotnost, neměl by přísun sacharidů překročit denní 
limity, které jsou určeny pro každého jednotlivce individuál-
ně. Na důležitou roli cereálií v jídelníčku každého z nás myslí-
me a s ohledem na tuto skutečnost je portfolio našich výrobků 
zaměřeno zejména na výrobky cereální povahy.

Cereálie mimo jiné obsahují vlákninu, která je důležitou, 
avšak pro mnohé stále ještě podceňovanou součástí zdravé 
výživy. Je nezbytná pro správnou funkci zažívacího systému, 
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podporuje osídlení střev těmi „správnými“ mikroorganismy, 
které následně zlepšují naši obranyschopnost proti infekč-
ním i dalším nepříznivým vlivům prostředí. Pro rostoucí 
zájem po výrobku Dobrá vláknina jsme nově pro naše zákaz-
níky připravili výrobek Dobrá vláknina s ovocem. Jedná se 
o novou variantu cereálie s vysokým obsahem vlákniny a se 
skvělou kombinací chutí jablek, skořice a rozinek. Tento výro-
bek obsahuje 30 % ovoce, které jsou velkým zdrojem vitami-
nů, minerálů a energie. 

Dovolte mi jednu otázku na tělo: Máte nadváhu? Smím-
li Vám radit, nepouštějte se do žádných „zaručených“ diet. 
Vaše strava musí být vyvážená tak, abyste hubli zdravě
(2–4 kg za měsíc). Budete-li jíst 5krát denně, Váš metabolis-
mus bude energii více spalovat a nebude vytvářet tukové zá-
soby. Redukční jídelníček musí být vyvážený a sestavený z nu-
tričně hodnotných potravin. K těmto potravinám patří právě 
Dobrá vláknina, jejíž zajisté nepřehlédnutelnou výhodou je 
také nízký glykemický index. Konzumací potravin s nízkým 
glykemickým indexem udržíte hladinu Vašeho krevního cuk-
ru stálou. Navíc Vám pomáhají cítit se sytí po delší dobu.

V souvislosti s termínem glykemický index mě napa-
dá asociace na článek z internetových stránek Sdružení Fóra 
zdravé výživy, který obrazně tvrdí, že tuky již nesedí osamo-
ceně na lavici obžalovaných a za vznik obezity a kardiovasku-
lárních nemocí nesou odpovědnost i sacharidy v nevhodném 
složení a množství, a je proto důležité sledovat glykemický in-
dex potravin. Dobrá vláknina má, jak již bylo řečeno, nízký 
glykemický index a je jedinou cereálií, která je vhodná při re-
dukční dietě. Dovolila bych si červeně zatrhnout slogan obje-
vující se na našich výrobcích, a to že Dobrá vláknina chutná 
mnohem lépe, než bychom od zdravé potraviny očekávali. 

Cereálie pro děti

Je známo, že snídaně je jedním z nejdůležitějších jídel 
celého dne a měla by tvořit 25 % denního příjmu energie. Sní-
daně z cereálií je ideální začátek dne, protože dobře zasytí. Mys-

lím, že není nutno zdůrazňovat, že tyto návyky by se měly osvo-
jovat již v dětství. Však ne příliš mnoho dětí rádo snídá, a tak 
jsme i pro ty nejmenší chtěli rafi novaně vymyslet cereálie, kte-
ré jim snídání zpříjemní, budou chutnat a zároveň zabaví. Jako 
názvy výrobků jsme záměrně volili pohádkové motivy a mezi 
nejoblíbenější dětské cereálie patří Šmudlův mls, Jeníkův 
lup, Čokofl ek či řada Čongo výrobků. Tyto výrobky, které na 
pultech nemůžete přehlédnout, dětem nabízíme jako variantu 
snídaňové cereálie, ale také na chvíle, kdy je „honí mlsná“.

Biovýrobky

Přírodní ekologické produkty v Česku vyhledává stále 
více zákazníků. Pokud mezi ně patříte, mohu Vás potěšit! Již 
v nejbližších dnech Vám BONAVITA nabídne výrobky v BIO 
kvalitě, kterou díky směrnicím Evropské unie, kontrole a cer-
tifi kaci perfektně splňujeme. BIO suroviny pro výrobu BIO 
potravin BONA VITA podléhají přísné kontrole při pěstování 
a zpracování. Rozhodně neobsahují chemické konzervanty ani 
barviva či geneticky modifi kované produkty a pesticidy. Pomá-
hají zlepšit životní prostředí a mají pozitivní zdravotní účinky.

Závěrem

Snaha udržet užitné a funkční charakteristiky vlastních 
produktů na úrovni srovnatelné s konkurencí působí jako 
hlavní imperativ v každé úspěšně fungující fi rmě. Za odděle-
ní vývoje mohu stávajícím i budoucím zákazníkům slíbit, že se 
budeme snažit přizpůsobovat trendům zdravé výživy, co nej-
fl exibilněji reagovat na měnící se požadavky a stále rádi při-
pravovat nové výrobky, které budou plnit Vaše očekávání a na-
dále uspokojovat Vaše potřeby a přání. Vaše Bona Vita

Ing. Lucie Kadlčíková, 
vedoucí vývoje, Pragosoja spol. s r. o.

�
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JaGa, spol. s r. o., je v České republice známa jako 
dodavatel popisovacích a označovacích zařízení, a to 
nejen v oboru potravin. Nenabízí pouhé datumování, ale 
nabídkový program této společnosti již 17 let reaguje na 
všechny fáze technologie výroby, které vyžadují jakéko-
liv označení. Označení charakteru dočasného, trvalé-
ho i „neviditelného“. V současné době je největší zájem 
o systém zpětné vysledovatelnosti podle Nařízení EU č. 
178/2002.

U potravinářů je označení jednotlivých výrobků běžné a je 
dáno zákonem o potravinách. Znamená to, že je využí-

váno u všech výrobců potravin. Většinou se používá datum 
výroby nebo datum spotřeby, stále častěji se na výrobcích 
uvádí mimo datum spotřeby i šarže a další doplňující infor-
mace. K realizaci tohoto primárního označení se nejčastěji 
používá bezkontaktních popisovacích zařízení typu INK-JET, 
které jsou v provozu velmi levné, rychlé a spolehlivé. Nabíd-
ka INK-JETové technologie je široká a vychází se z osvědče-
ných typových řad CIJ WILLETT 430, CIJ WILLETT 460 
nebo CIJ Videojet Excel 170 či 2000 a nejnověji Videojet
CIJ 43 a Videojet CIJ 46. Z uvedeného je patrné, že dříve kon-
kurenti – fy WILLETT a Videoher – jsou dnes úzce spolupra-
cujícími partnery, a proto mohou nabídnout tak širokou šká-
lu zařízení.

 Velmi důležitým prvkem v potravinářství je tzv. šaržová-
ní, resp. evidence šarží. Ta se samozřejmě prováděla již před 
vstupem České republiky do EU, ale předpis Evropského par-
lamentu a Rady č. 178/2002 (platný od 1. 1. 2005) rozšiřuje 
tuto činnost až po akt předání výrobku prvnímu odběrateli. 
Navíc je nutno prokázat možnost zpětného vysledování pro 
případ jakékoliv odchylky od standardu u vstupních suro-
vin a odchylek např. v technologické kázni. Označení podle 
178/2002 je navrženo jako kaskáda a uplatňuje se jak u jed-
notlivých výrobků (spotřebitelské balení), tak u skupinového 
balení (obchodní jednotka) a až po paletovou jednotku (logis-
tická jednotka). Pro šaržování podle nařízení 178/2002 se 
nejčastěji používá nejen alfanumerické kódování, ale i čáro-
vé kódy podle GS1-128 (dříve norma EAN-UCC 128), kte-
ré urychlují a zpřesní práci při jakékoliv zpětné kontrole, ale 

jsou přínosem i při sestavování paletových jednotek na objed-
návku (tzv. nestandardní čili nehomogenní palety) při logis-
tických činnostech. Realizace tisků je automatická, přímo na 
výrobních linkách a bez zásahu pracovníků. Nemůže proto 
dojít k záměně, k duplicitě, označení je systémově automa-
ticky generováno a i kontrolováno. Lze použít velmi rozšíře-
ných samolepících etiket, které jsou tištěny ON LINE se vše-
mi požadovanými proměnnými hodnotami, samozřejmě při 
zachování potřebných obchodních náležitostí, jako jsou loga, 
popisy výrobků, složení výrobků, data výroby, data spotřeby, 
šarže, čárové kódy, ale i další údaje požadované zákazníkem. 
Významným prvkem je nejnovější technologie přímého tis-
ku, který je v porovnání se samolepícími etiketami – z pohle-
du provozních nákladů – výrazně levnější. 

 Zásadou společnosti JaGa, spol. s r. o., pro navázání 
spolupráce s novými zákazníky je poskytnout úplný zákaz-
nický servis, který začíná poradenstvím, návrhem řeše-
ní po podrobné analýze problémů za plné účasti zákazníka 
a respektování jeho potřeb přes předběžný ekonomický roz-
bor a výpočet rentability řešení až po samotnou realizaci jed-
notlivých dodávek či projektů „na klíč“. Nedílnou součástí 
tohoto zákaznického servisu společnosti JaGa je školicí čin-
nost, realizace dodávek spotřebních materiálů a náhradních 
dílů a v neposlední řadě poskytování záručních a pozáručních 
oprav dodaných zařízení.

Je samozřejmé, že za dobu existence společnosti JaGa 
byla navázána spolupráce s celou řadou spolupracujících 
fi rem, které zajišťují ty dodávky, které již nejsou v nabídce 
JaGa. Tento způsob podnikání je náročnější, ale nese s sebou 
výhodu plných záruk a podpor přímo od výrobců zařízení 
a jejich příslušenství.

Pro realizaci „systémů označování“ používá JaGa, s. r. o., 
zařízení fi rem:

Pro ně je na trhu pro ČR a SR výhradním zástupcem 
a zajišťuje prodej zařízení a příslušenství, servis, prodej spo-
třebního materiálu, zaškolení obsluh a již zmíněnou technic-
kou přípravu projektů. �

NK-JET WILLETT CIJ 430             INK-JET WILLETT CIJ 460                   INK-JET Videojet CIJ Excel 2000    TT 608 s odlupovačem
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Zdraví
v centru

pozornosti
Nové nařízení Evropské unie 178/2002 je závazné pro 

všechny členské státy EU počínaje rozhodným dnem 1. 1. 
2005. Z tohoto nařízení vyplývá nutnost zpětné vysledova-
telnosti výrobků v potravinářství a ve výrobě potravin.

Proto se i téma maziv používaných v potravinářské techni-
ce dostává čím dál více do popředí. Problematika se dotý-

ká všech podniků a subdodavatelů v oblasti výroby potravin 
a krmiv, od výrobce obalů až po zemědělce a od dopravního 
podniku až po prodej. Významnou součástí je také průmys-
lové zpracování potravin a poživatin. Pro provozování efek-
tivních a výkonných výrobních strojů a zařízení jsou nutná 
zdravotně nezávadná speciální maziva pro potravinářskou 
techniku. Oba tyto požadavky splňují maziva certifi kovaná
podle USDA-H1 nebo NSF-H1. V následujícím přehledu jsou 
uvedeny podstatné podmínky pro používání maziv v potravi-
nářské technice.

Technické a hygienické podmínky

Pro udržení maximálního stupně účinnosti zařízení
musí mít pohybující se strojní prvky co nejmenší tření
a co nejmenší opotřebení. Proto se již velmi brzy přešlo 
k tomu, aby ztráty třením a opotřebení byly minimalizo-
vány na základě používání maziv. Daleko méně je již zná-
mo, že maziva v potravinářských provozech musí vyhovo-
vat právním předpisům pro tyto provozy a dále hygienickým
a kvalitativním požadavkům. Důležitým bodem k tomu-
to tématu je analýza HACCP (Hazard Analysis and Critical 
control Points − Analýza rizik a kritických kontrolních bodů). 
Při této analýze se zjišťují ve výrobním závodě kritická místa 
s možností kontaminace a zjištěná místa se uvedou v proto-
kolu. Ačkoliv je to spojeno s vyšší náročností, poskytuje přes-

to právě tento hygienický koncept značné šance pro správný 
výběr a užívání maziv pro potravinářskou techniku. Tato opa-
tření nejsou pouze právní nutností. Pokud jsou maziva správ-
ně používána, lze podstatně zvýšit produktivitu zařízení.

Požadavky na maziva

V potravinářské technice plní různé stroje rozličné úko-
ly. K jejich plnění je třeba velkého množství strojních prvků 
jako např. armatury, těsnění, převody, ložiska, kompresory, 
pneumatické a hydraulické součásti atd. Na základě velkého 
množství technických úkolů musí maziva vedle snižování tře-
ní a opotřebení plnit další funkce:
– Odvádět vznikající teplo.
– Chránit povrchy.
– Zadržovat cizí látky.
– Odvádět částice vznikající opotřebením.
– Přenášet energii.
– Zvyšovat stupeň účinnosti.

V potravinářství jsou vyžadována maziva s dalšími vlast-
nostmi jako např.:
–  Odolnost proti působení okolních médií, jako jsou kyseli-

ny, louhy, alkoholy, čisticí a dezinfekční prostředky, voda 
a vodní pára;

– Dobrý těsnící účinek;
– Ochrana proti korozi;
– Vhodnost použití za vysokých a nízkých teplot;
– Stabilita proti stárnutí;
– Odolnost proti namáhání tlakem, vibracemi a oscilacemi;
– Maziva musí být inertní vůči používaným materiálům atd.

I přesto, že by to bylo žádoucí, není možné všechny
tyto vlastnosti spojit pouze do jednoho jediného druhu mazi-
va. Proto existuje velké množství různých produktů, takže pro 
každou aplikaci je k dispozici přesně přizpůsobené mazivo.

Maziva se rozlišují nejdříve podle skupiny produktů 
(olej, plastické mazivo, pasta, vosk), potom podle konzisten-
ce (nízkoviskózní nebo viskózní) a konečně podle specifi c-
kých vlastností (na základě aditivace). Chování maziv určují 
použité oleje, zpevňovadla a aditiva. Je potřeba velkých zna-
lostí a zkušeností, aby z nespočetného množství možnos-
tí byly vyvinuty vhodné produkty. V podstatě mohou být ne-
omezeně použity pro průmyslová maziva všechny oleje, zpev-
ňovadla a aditiva, protože v popředí zájmu stojí výlučně tech-
nické vlastnosti.
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Podmínky potravinářského průmyslu

Od potravin se obyčejně očekává, že slouží pro výživu, 
umožňují požitek a neohrožují zdraví spotřebitele. Zjednodu-
šeně řečeno jsou toto zcela jistě nejdůležitější očekávání, pro-
to nesmí maziva používaná v potravinářských strojích nega-
tivně ovlivňovat kvalitu potravin. Proto se na trhu osvědčila 
kategorie maziv pro potravinářský průmysl (Food Grade Lu-
bricants), která splňují následující podmínky:
–  Maziva musí být v souladu s potravinářskými právními 

předpisy.
– Maziva musí být zdravotně nezávadná.
– Maziva musí mít neutrální chuť a vůni.
– Maziva musí mít mezinárodní schválení.

Pouze od maziv pro potravinářský průmysl lze očeká-
vat, že při náhodném kontaktu s potravinami nevzniknou pro 
spotřebitele žádná zdravotní rizika.

Právní předpisy

Ze zákona o ručení za výrobky vyplývá, že každý výrobce
je ze zásady odpovědný za každý svůj produkt. Zákon plat-
ný v EU od roku 1990 výrazně zpřísnil doposud platné práv-
ní ručení za produkt a ručení výrobce. Je zde používán tak-
zvaný princip změny důkazního břemene, podle kterého 
nemusí uvádět důkazy spotřebitel, nýbrž výrobce produktu. 

Bílá kniha Evropské unie pro bezpečnost potravin − 
nařízení č. 178/2002 pak říká, že veškerá uvedená ustanove-
ní jsou právně závazná a všechny členské státy Evropské unie 

musí regulovat hodnocení a rozhodnutí na jednotné úrovni. 
Z toho také vyplývá příznivější regulace pro ochranu zdraví 
i pro bezproblémový obchod s produkty určenými pro výživu. 
Ucelená dokumentace pro používané látky a materiály je nut-
ná. 

Maziva s certifikací
podle USDA-H1 nebo NSF-H1

USDA (United States Department of Agriculture) je 
americký úřad pro zemědělství, NSF je zkratka pro organiza-
ci National Sanitation Foundation (Státní zdravotní ústav). 
Maziva kategorie H1 mohou být používána všude tam, kde 
může dojít k náhodnému, technicky nevyhnutelnému kon-
taktu maziva s potravinami. Vedle zdravotní nezávadnosti 
je výhodou syntetických maziv pro potravinářskou techni-
ku jejich vyšší výkonnost než u maziv na bázi ropných olejů. 
Výsledky zkoušek ukazují, že syntetická potravinářská mazi-
va bez obsahu ropných olejů mají výraznou převahu před 
ropnými oleji. Opotřebení strojních součástí i v potravinář-
ské technice při použití syntetických olejů/maziv je menší 
než opotřebení v případě používání ropného oleje. Z důvodu 
lepšího mazacího účinku těchto syntetických olejů vyplývají 
také vyšší stupně účinnosti strojních zařízení a v souvislos-
ti s tím také celkově nižší provozní teploty oleje. To zname-
ná sníženou spotřebu energie a prodloužení životnosti oleje. 
Vaše výroba se tak stává rentabilnější.

Franz Pimiskern
Klüber Lubrication 

�
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Novinka 
v programu!

Udělejme z nápadu Váš úspěch!
SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.
Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, ČR 
tel.: +420-283 891 149-51, fax: +420-283 893 108
office.prag@schalleraustria.com

SCHALLER TECHNOLOGY® | WIBERG® | PEBÖCK | EFA
HOLAC® | LASKA | SEPAMATIC® | KNECHT | INJECT STAR®

REX® | SCHALLER MEATSTAR® | DOLESCHAL | NAPIAG
SUPERVAC | ZIEGRA | SEALPAC® | AMB | VORAN®

Salima 2008
4. – 7. březen

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® uvádí
„Hvězdy na červeném koberci"
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Atraktivní
a účelný

obal – přepych, 
nebo nutnost?

V souvislosti s odstraněním celních a nyní i hraničních 
přehrad v EU se na český trh tlačí čím dál tím víc zahra-

ničních potravinářských výrobků, které pro české výrobky, 
a tedy i pro jejich výrobce znamenají silnou konkurenci. Naši 
výrobci proto hledají cesty, jak tomuto tlaku čelit. Odborní-
ci se zabývají rozbory příčin v oblasti ekonomické, cenové, je 
posuzována problematika surovin, jejich toku a cen. Jednání 
jsou vedena na úrovni Potravinářské komory, Agrární komory 
i Ministerstva zemědělství. Názory jednajících stran se někdy 
shodují, jindy liší, řada návrhů přináší řešení spíše dlouho-
dobá, ale přinejmenším v jednom se názory shodují: kromě 
hledání pomoci zvenčí se všichni výrobci musí intenzivně 
snažit vlastními výrobky konkurenci nejen vzdorovat, ale tře-
ba ji i porazit. Porazit ji kvalitou i vzhledem výrobků. Je pře-
ce stará pravda, že člověk nakupuje především očima a teprve 
potom racionální úvahou. A právě v možnostech předčit kon-
kurenci kromě kvality výrobku i kvalitou a vzhledem obalu při-
náší velice zajímavou novinku fi rma NORBERT SCHALLER,
spol. s r. o. Ta se totiž stala výhradním zástupcem výrobce 
balicí techniky SEALPAC na českém a slovenském trhu. Fir-
ma SEALPAC patří k lídrům mezi výrobci baliček nejen do 
hotových misek tzv. „tray sealer“, ale i do hlubokotažné fólie. 

Atraktivní a praktický obal, který prodlouží trvanlivost 
výrobků − to je cíl této fi rmy. SEALPAC vyrábí balicí stroje 
ve dvou řadách. Stroje řady RE používají nový způsob bale-
ní do hlubokotažné fólie, stroje řady A balení do hotových 
misek. Tyto balicí stroje jsou vhodné pro balení výrobků vše-
ho druhu, tj. i výrobků jiných oborů, ale pro nás − potravináře 
− je důležité, že najdou uplatnění při balení masných a uze-
nářských výrobků, drůbeže, ryb a výrobků z nich, sýrů všeho
druhu, výrobků pekařských a v neposlední řadě i výrobků 
cukrářských. Pokud jsem někoho ve svém stručném výčtu 
vynechal, omlouvám se. V této souvislosti bych rád upozornil 
na dva dílčí aktuální aspekty dobrého balení výrobků. 

Za prvé: rostoucí poptávka českých spotřebitelů po bio-
potravinách roste a motivuje domácí podniky k rozšiřování 
nabídky. A právě tyto bioprodukty vyžadují většinou i kva-
litní balení, aby jejich hodnota při transportu a prodeji ne-
utrpěla. Na potravinářském veletrhu SALIMA Svaz ekologic-
kých zemědělců PRO-BIO a Potravinářská komora ČR vyhlá-
sí výsledky soutěže Česká biopotravina 2007 a při hodnoce-
ní bude přihlížet také k obalu výrobku. A ještě jeden příklad: 
mezi českými výrobci sílí snaha o registraci názvů typických 
potravinářských výrobků v režimu zeměpisných označení 

a označení původu u Evropské komise. Nikdo jistě nepochy-
buje o tom, že u takto registrovaného výrobku bude v řadě 
případů vhodné podpořit typický název i typickým obalem.

Druhým aspektem podnikatelského úsilí je hledání 
úspor ve výrobních nákladech. Nákladem − a často nikoli 
nepatrným − je i náklad na obal. Měl by odpovídat mimo jiné 
i způsobu konzumace výrobku (doma, jako svačinu na ces-
tě atd.), být tedy zároveň přitažlivý, praktický a cenově při-
měřený. Každý z nás si jistě vzpomene, že v obchodech se
často set kává s obaly, které jsou pro daný výrobek nejen ne-
typické, ale často i zbytečně velké, a tedy i nákladné. V obou 
uvedených aspektech použití balicích systémů SEALPAC 
může snadno vyřešit i více problémů najednou. 

Baličky SEALPAC řady RE používají balení do hluboko-
tažné fólie, což samozřejmě umožňuje vytvářet nepřeber-
né množství různých tvarů a velikostí obalů podle potřeb 
zákazníků. Předností strojů je nerezová stabilní konstrukce 
s rámem v jednom kuse, který umožňuje snadný transport. 
Stroje se vyznačují dlouhou životností a nízkými náklady na 
údržbu. Nezanedbatelnou předností je jednoduché čištění, 
které je prvním předpokladem vysoké hygieny provozu. Stroje 
mají zabudován systém pro svařování a tvarování, který zvy-
šuje kvalitu uzavření obalu a především „Rapid Air Forming“ 
− systém tvarování spodní fólie při nižší teplotě a vyšším tla-
ku, kdy je zabezpečeno přesnější tvarování vaniček z tvrdé
fólie. Je dosažena rovnoměrnější síla stěn i rohů při hlub-
ším tažení misek ze spodní fólie. Použití modulů v konstruk-
ci stroje umožňuje pozdější přestavbu stroje na jinou šířku 
fólie. Stroje této řady jsou dodávány v několika výkonnostních
variantách. 

Balicí stroje řady A jsou vysokovýkonným variabil-
ním zařízením pro balení do hotových misek, tzv. „tray sea-
ler“. Firma SEALPAC je vynálezcem atraktivního vnitřního 
ořezu vrchní fólie, přičemž stroje umožňují možnost volby 
mezi tímto excelentním ořezem nebo standardním vnějším 
ořezem. Konstrukce strojů je rovněž z ušlechtilé nerez oceli 
s dlouhou životností a snadnou údržbou. Díly z jednoho kusu 
− nešroubované − jsou zárukou možnosti snadného a doko-
nalého čištění. Rovněž je zaručena jednoduchá a rychlá vý-
měna nástrojů. I u této řady jsou v nabídce stroje  v několika 
kapacitních variantách.

Prostor tohoto článku neumožňuje uvést všechny vý-
hody a technické detaily jednotlivých strojů. Na potravinář-
ském veletrhu Salima budou ve stánku fi rmy NORBERT
SCHALLER, spol. s r. o., vystaveny stroje obou typových řad, 
a to RE 25 a A 5. Ujišťuji Vás, že odborní pracovníci naší fi rmy 
Vám rádi zodpoví všechny Vaše dotazy, a to nejen z oblasti ba-
licí techniky, ale ze všech úseků činnosti naší fi rmy.

Těšíme se na Vaši návštěvu a budeme usilovat o to, aby 
čas věnovaný návštěvě našeho stánku byl pro Vás časem účel-
ně vynaloženým.

Ing. Jan Švejnoha, jednatel 
�
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TANY, spol. s r. o.
ul. Čsl. legií 563, 340 22 Nýrsko

Tel.: 376 376 511, fax.: 376 571 517
e-mail: tany@tany.cz

www stránky: www.tany.cz

„Tavený sýr TANY šunkový
získal u příležitosti konání

Celostátních přehlídek sýrů 2008
v kategorii ochucených tavených sýrů 2. místo“.

Ministerstvo zemědělství ČR
ČM svaz mlékárenský

Ústav technologie mléka
a tuků VŠCHT, Praha

V Y H L A Š U J Í
6 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E

„Mlékárenský 
výrobek roku 

2008“
I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ 

VÝROBKU

Do hodnocení „Mlékárenský výrobek roku 
2008“ mohou výrobní společnosti přihlásit 
výrobky, které byly uvedeny na trh v období od
1. dubna 2007 do 31. března 2008. Výrobky 
mohou být přihlášeny v těchto kategoriích: 

�  tekuté výrobky (mléka, smetanové
výrobky),

�  jogurty a zakysané výrobky včetně mléč-
ných nápojů,

� másla,
� tvarohy a tvarohové výrobky,
� sýry přírodní,
� sýry tavené,
� speciality (např. pudinky aj.).

Za nový výrobek je považován mlékárenský 
produkt, který byl nově vyvinut nebo u něj byla 
změněna receptura nebo technologie výroby, 
vzhled, anebo je prodáván ve výrazně změně-
ném obalu. Výrobek musí být vyroben na úze-
mí ČR. Každá společnost může přihlásit více 
výrobků. Přihlášky budou zasílány na adresu:

Českomoravský svaz mlékárenský
V olšinách 75, 100 98 Praha 10. 

V přihlášce bude uveden název výrobku, kate-
gorie, do které je přihlašován, popis a charak-
teristika výrobku, datum uvedení na trh, roz-
šířenost v obchodní síti, případně prodaný 
objem a podíl na trhu.

II. HODNOCENÍ
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávis-
lých odborníků a zástupců pořadatelů. Odbor-
ným garantem je VŠCHT, Ústav technologie 
mléka a tuků a Ústav chemie a analýzy potra-
vin. Organizátor akce sdělí přihlášeným fir-
mám data a podmínky pro předání vzorků 
k hodnocení. Za každý výrobek uhradí výrob-
ce správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Titul „Mlékárenský výrobek roku 2008“ 
bude udělen v kategoriích, kde budou hodno-
ceny minimálně tři přihlášené výrobky. Pořa-
datelé si vyhrazují právo podle počtu přihláše-
ných výrobků ně které kategorie sloučit nebo 
zrušit.

POZOR!
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

DO 31. 3. 2008.
 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny 
na akci „Světový den mléka“ 27. května 2008.
Oceněným výrobcům předá diplomy ministr 
zemědělství České republiky.

Přihlášky budou rozeslány
všem mlékárenským společnostem v ČR.

Informace a přihlášky si můžete vyžádat
také u organizátora akce

Ladislava Liklera,
mobil: 602 214 978, fax: 235 357 788,

e-mail: likler@seznam.cz 
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Systémová řešení 
kontroly kvality 

surovin, potravin 
a krmiv

MVDr. IVAN KADLEC,
MILCOM SERVIS a. s.

Systémová řešení v oblasti kontroly surovin, potravin a kr-
miv pro celý agrokomplex nabízí přední světový výrobce 

fi rma FOSS a její výhradní distributor pro český a sloven-
ský trh Milcom servis a. s. Jejich cílem je nejen zajištění kva-
lity výrobků, kontrola jejich bezpečnosti, legislativních poža-
davků a spokojenosti zákazníka, ale i optimalizace výrobních 
procesů a zvýšení ekonomiky výroby.

Vývoj v analytice potravin směřuje k nahrazování poma-
lých metod rychlými analytickými metodami, jako jsou 
infračervená spektrofotometrie a její aplikace v blízké IR 
oblasti (NIR, NIT), Fourier IR spektrofotometrie (FTIR), 
průtoková cytometrie, umisťování přístrojů přímo do výrob-
ních linek (in-line, on-line, at-line systémy), moderní a jedno-
duchá softwarová řešení a automatizace laboratorních prací 
a zpracování dat. Nové a rychlé metody s vysokou přesností 
výsledků, vyšší frekvencí vyšetřování umožňují rychlé úpravy 
a řízení výrobních procesů, minimalizují ztrátové časy a pro-
stoje, dodatečná přepracování výrobků, snižují náklady na 
zpracování a zvyšují produktivitu práce a celého podniku. 
Rychlým tokem výroby bez přerušení pro standardizaci výro-
by zajišťují vyšší využití výrobních kapacit, redukují potřeby 
nových kapacit. Zajišťují i potřebnou dokumentaci výroby 
v požadovaném rozsahu a shodu výroby. Chrání tak i výrob-
ní značku a dobré jméno výrobce. Firma FOSS nabízí řeše-
ní pro kontrolu surovin, zejména obilovin, mléka, masa, vína, 
šťáv, cukrů, krmných plodin, krmiv, sladu pro výrobu piva 

www.foss.dk www.milcom.cz kadlec@milcom.cz   tel.: 274 016 140   GSM: 603 556 515

Nabízíme laboratorní přístroje, nejmodernější technolotie pro 
jednotlivé obory ke kontrole jakosti surovin, potravin a krmiv 
v celém agrokomplexu České a Slovenské republiky. Pro standar-
dizaci a řízení výrobních procesů. Pro automatizaci klasických chemic-
kých analýz přístroje řady Soxtec, Kjeltec, Fibertec, FIAstar a další.

Těšíme se na Vás

FOSS a MILCOM servis a. s.

a dalších. Její využití je prakticky ve všech oborech a výro-
bách potravinářského průmyslu, vědeckých a školských 
pracovištích, veterinárních a dalších kontrolních pracoviš-
tích, včetně samotných výrobců v zemědělské prvovýrobě
a krmivářském průmyslu. Možnost je měřit jak pevné vzor-
ky, práškovité, pastovité i gely. Nabídka vyšetřovaných para-
metrů odpovídá potřebám jednotlivých oborů, a to od kontro-
ly chemicko-fyzikálních znaků, obsahových složek a složení 
výrobků, barvy, minerálních a dusíkatých látek, parametrů 
důležitých pro technologické postupy zpracování až po mik-
robiologická vyšetření. Není cílem zde podat vyčerpávající in-
formace vzhledem k jejich rozsáhlosti v jednotlivých oborech, 
ale pozvat Vás do našeho stánku a navázat kontakty s no-
vými zákazníky, respektive vyměnit si zkušenosti se stáva-
jícími zákazníky a utužit naše dlouholeté a dobré vztahy.

Od roku 2005 nabízíme po připojení fi rmy Tecator do 
fi rmy FOSS i přístroje pro automatizované klasické chemic-
ké analýzy pro referenční metody, využívané především ve vě-
deckých, školních a kontrolních pracovištích, ale i řadě po-
travinářských závodů.

kadlec@milcom.cz ,  +420 603 556 0515

peterkova@milcom.cz ,  +420 603 731 399

sipalov@milcom.cz ,  +420 605 586 595

�

SALIMA 4. – 7. 3 2008, pavilon F, č. stánku 066
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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

Přijďte posedět nad šálkem kávy
do našeho stánku č. 002  v přízemí pavilonu B. 

ZVEME VÁS
NA BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ

NA VÝSTAVU SALIMA 2008

Cukrovary a lihovary TTD, a. s.
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Hygicult ® 

– účinná pomoc 
při sledování 

bakteriální 
kontaminace 

potravin
Mikroorganismy jsou odbornou veřejností považovány 

za nejnebezpečnější kontaminanty potravin. Je to dáno 
i tím, že jsou z hlediska výskytu v přírodě, a tudíž i v potra-
vinách „věčné“. S ohledem na kvalitu a nezávadnost potra-
vin sledujeme jak mikroorganismy působící kažení potra-
vin, tak i mikroorganismy, které mohou způsobit závažná 
onemocnění. 

Během výrobního procesu je jedním z nejdůležitějších 
faktorů, který může významně ovlivnit kvalitu potravin, úro-
veň hygieny a sanitace. V případě, že tento faktor je nevyho-
vující, můžeme očekávat nejen kažení výrobků, ale i prav-
děpodobný výskyt patogenních mikroorganismů. Základní 
povinností výrobce potravin je zabezpečení zdravotní nezá-
vadnosti výrobku. Zajištění odběrů je spojeno s legislativní 
povinností výrobce zavést systém kritických bodů HACCP. 
Tímto systémem je monitorován celý výrobní proces daného 
výrobku. Kvalitně provedené mikrobiologické rozbory jsou 
nepostradatelné pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti fi -
nálního výrobku.

 Tyto nároky na výrobce a zpracovatele, které jsou v sou-
ladu s evropskou směrnicí o hygieně potravin, není snadné 
dodržet v případě, že výrobce nebo zpracovatel nemá mož-
nost testování ve vlastní laboratoři. Řešením může být systém 
fi rmy Orion Diagnostica, který zahrnuje různé typy testů, 
software k vedení evidence o kontrolách HACCP, zaškolení 
pracovníků a odbornou literaturu.

 Pro testování surovin, hotových výrobků, výrobního za-
řízení, pracovních ploch a rukou lze využít test Hygicult®. 

 Hygicult® je založen na osvědčené metodě dip-slide. 
Test se skládá z destičky pokryté oboustranně kultivačním 
médiem, která je ukotvena do víčka sterilní nádobky. Odběr 
vzorku a inokulace je snadná, stačí Hygicult® přitlačit na tes-
tovaný povrch, ponořit do testovaných tekutin nebo na kul-
tivační médium přenést vzorek tamponem. Po inkubaci se 
výsledky snadno vyhodnotí porovnáním s modelovou tabul-
kou. Kromě snadné použitelnosti patří k přednostem testu 
jeho hospodárnost, protože odstraňuje problémy s transpor-
tem vzorku, pracnou přípravou kultivačních médií, náklad-
nou sterilizaci a problémy s počítáním kolonií při vyhodno-
cování výsledků. Hygicult® se uchovává při pokojové teplotě, 
nevyžaduje žádnou speciální přípravu.

 Pro zjištění celkového počtu mikroorganismů je určen 
Hygicult® TPC. Velká výhoda tohoto Hygicultu je, že použitý 
agar obsahuje látky eliminující vliv biocidních látek nebo čis-
ticích prostředků, které při testování právě vyčištěné plo-
chy mohou ulpět na agaru. Inkubace probíhá v termostatu
24–48 hodin při teplotě 35–37 ºC.

 Pro stanovení kvasinek a plísní se používá Hygicult® 

Y&F. Růst bakterií je inhibován antibiotiky obsaženými 
v médiu. Inkubace se provádí v termostatu 3–5 dní při teplotě
27–30 ºC.

Hygicult® E/β-GUR má testovací destičku z jedné stra-
ny pokrytou agarem k průkazu bakterií čeledi Enterobacteria-
ceae, z druhé strany je destička pokryta bezbarvým agarem 
k průkazu bakterií produkujících β-glukuronidázu. Inkubace 
se provádí v termostatu 24–48 hodin při teplotě 35–37 ºC.

Pro stanovení samotné čeledi Enterobacteriaceae se po-
užívá Hygicult® E. Inkubace se provádí v termostatu 24–48 
hodin při teplotě 35–37 ºC. 

Při výrobě testů Hygicult® jsou dodržovány přísné pod-
mínky kontroly kvality ISO 9001.

Testy byly validovány proti plotnové metodě mezila-
boratorní studií, na které spolupracovalo 12 laboratoří z ce-
lé Skandinávie (Journal of AOAC Int. Vol. 83, No 6, 2000:
1357–1365). 

Testy Hygicult® představují spolehlivou provozní meto-
du k rychlému určení vybrané skupiny nežádoucích mikro-
organismů. Manipulace s testem při vlastním stanovení je vel-
mi jednoduchá a po krátkém zaškolení ji zvládne každý pra-
covník zodpovědný za jakost v daném provozu. Metoda ne-
vyžaduje nákladné materiálové vybavení ani sterilní prostředí 
pro přípravu a vyhodnocení vzorků. Užití Hygicultů® je velmi 
vhodné pro kontrolu plnění legislativních požadavků vyhláš-
ky MZe ČR č. 451/2002 Sb., o podmínkách a požadavcích na 
provozní a osobní hygienu, podle které výrobce potravin má 
povinnost ověřovat účinnost hygieny a sanitace na přítomné 
mikroorganismy, pomocí stěrů z povrchu výrobního zařízení 
a z obalů určených pro přepravu nebalených výrobků.

  Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
�
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Mlékárna Příšovice – Mlékárna Příšovice – 
dlouholetá tradicedlouholetá tradice

 kvalita, kvalita,
chuť a vůněchuť a vůně

 přírody přírody

Eidamská cihla 30% tvs.
Získala 1. místo na Celostátních přehlídkách sýrů 2008 

Kvalitní mléčné výrobky z Českého ráje vyrobené z pečlivě vybraného českého čerstvého mléka

Sýr Eidam – 20% tvs., 30% tvs., 45% tvs.
Gaston – ochucené polotvrdé sýry s přídavkem bylin a koření

Premium – archivní polotvrdý sýr

Čerstvé máslo – Stolní máslo – Příšovické máslo

Mlékárna Příšovice, Příšovice 91, 463 46, Česká Republika
Tel.: + 485 177 022, fax: + 482 725 184, email: plastcom@volny.cz, www.plastcom.cz
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Probiotika se v poslední době stávají velkým hitem jako 
doplněk výživy. Ale co nám vlastně přinášejí? Lidský organis-
mus obsahuje hlavně v tlustém střevě velmi silnou bakteriál-
ní populaci. Ta se skládá z přibližně 400 druhů, přičemž 99 % 
všech bakterií tvoří jen 30–40 druhů. Tyto bakterie, jak „dob-
ré“ tak „špatné“, jsou u zdravého jedince v rovnováze. Tato 
rovnováha se však vnějšími vlivy (např. užíváním antibiotik, 
dietami či různými onemocněními) může dostat do nerov-
nováhy. Právě tuto nerovnováhu nám pomáhají vyrovnat
PROBIOTIKA. Jedná se o probiotické mikroorganismy, kte-
ré příznivě působí na střevní mikrofl óru a jejím prostřednic-
tvím ovlivňují náš zdravotní stav včetně imunity. Jejich před-
ností je šetrné působení na náš organizmus, kdy plošně neničí 
špatné bakterie jako antibiotika, ale vytlačují je tak, aby mezi 
nimi vznikla rovnováha. Právě ta je velmi důležitá pro obrany-
schopnost našeho imunitního systému. Pokusy prokázaly, že 
fermentované salámy obsahují až 106 probiotických kultur 
v 1 gramu, takže denní příjem 100 gramů kryje doporučenou 
dávku pro člověka.

Kvalita všech produktů značky KMOTR je zajištěna 
dodržování dvou hlavních zásad. První zásadou je nákup 
vybrané suroviny, tj. masa a koření, druhou potom zpracování
suroviny na fi nální výrobky. Rozhodující surovinou pro pro-
dukty značky KMOTR je vepřové libové maso a sádlo, v men-
ší míře i maso hovězí. Vepřové maso pochází jednak z české 
produkce, jednak z importů z vybraných jatek v rámci EU 
(Německo, Dánsko, Holandsko). Hovězí maso je vesměs čes-
kého původu. Dodaná surovina musí splňovat předepsaná 
kritéria, při jejich nedodržení se ihned vrací zpět dodavateli. 
Zásady jsou zakotveny v systému managementu jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost splnila kritéria pro udě-
lení tohoto systému již v roce 2004.

Vysoká kvalita výrobků značky KMOTR byla již mnoho-
krát prokázána na mezinárodních soutěžích v rámci EU. Pra-
videlně získává společnost ocenění na soutěžích v rakouském 
Welsu (naposled v roce 2004 – 3 zlaté a 1 stříbrná medaile), 
úspěchem byly i 3 stříbrné a 1 bronzová medaile v roce 2005 
při testování německým systémem DLG (Deutsche Lan-
dwirtschafts-Gesellschaft E.V.).

Společnost zaujímá na českém trhu přibližně patnácti-
procentní podíl v oblasti trvanlivých masných produktů. Od 
roku 2004 rovněž úspěšně vyváží do zemí EU (Slovensko, 
Polsko). A samozřejmě – na největší tuzemské akci, veletrhu 
Salima, nesmí chybět ani letos. Takže – kdo se chce dovědět 
více, ochutnat skvělé salámy a setkat se s jejich výrobci, ten by 
si měl poznamenat: stánek 24 v pavilonu F.

�

Kmotr je když…
…máte chuť na opravdu dobrý trvanlivý salám. Kmotr je 

totiž – alespoň v produkci trvanlivých fermentovaných salá-
mů – jejich největším výrobcem v tuzemsku. Akciová spo-
lečnost KMOTR – Masna Kroměříž a. s. patří mezi přední 
producenty trvanlivých masných výrobků v České republice. 
Firma s více než padesátiletou tradicí dnes zaměstnává 130 
lidí a roční objem výroby překračuje 3 000 tun.

K velmi oblíbeným salámům snad u všech – kromě ve-
getariánů a nemluvňat – patří Poličan, Paprikáš, Herkules 
a Lovecký salám. Výrobky, známé na českém trhu řadu let, 
po celou dlouhou dobu zaznamenávají vysokou prodejnost. 
Ovšem v sortimentu společnosti KMOTR nechybí ani vý-
robky relativně nové, například salám Česnekový trvanlivý,
Saturn či Bratislavská klobása. Ze skupiny trvanlivých tepel-
ně opracovaných salámů je na prvním místě výrobek Vysoči-
na, atraktivní je – a nejen svou podobou – rovněž Bermudský 
trojúhelník.

Trvanlivé potraviny mají svoji výhodu – nemusíme se sta-
rat o ledničku, vydrží spolehlivě i při teplotách kolem 30 °C.
Jsou chutné, obsahují plnohodnotné bílkoviny a minerální 
soli, člověka rychle zasytí. Jaké ale doopravdy jsou? Je jejich 
konzumace spojena s některými hygienickými riziky? Jsou 
plné „sóji“ nebo konzervačních látek? Co představuje pojem 
trvanlivý masný výrobek?

 Masné výrobky můžeme rozdělit na dvě základní velké 
skupiny – na výrobky trvanlivé a netrvanlivé. Trvanlivé pro-
dukty se nemusí uchovávat v ledničce. Naopak ty netrvanlivé
(např. dušené šunky, párky, měkké salámy atd.) vyžadu-
jí chladírenské teploty (maximálně do +7 °C, ale optimum je
+4 °C), při vyšších teplotách se kazí. Podstata je v tom, že trvan-
livé salámy se při výrobním procesu suší a neobsahují potom 
dostatečné množství vody, která je nezbytná pro činnost mikro-
organismů. Pokud mikrobi nemají pro svůj metabolismus 
k dispozici vodu, nemohou se množit, a tak nemohou vyvolat 
ani kažení potravin. Na tomto principu je založen efekt sušení – 
platí to jak pro sušené mléko, tak i sušené ovoce a samozřejmě 
i pro trvanlivé – proto také říkáme „suché“ – salámy.

Jednou z posledních novinek, které uvedla společnost 
na trh, jsou trvanlivé salámy s probiotickou kulturou a se 
sníženým obsahem tuku. Najdete je pod názvy Zeus a Hádes. 
Kromě toho, že jde o probiotické výrobky, jsou to zároveň 
produkty přirozeně bezlepkové, které mimochodem získaly 
také národní značku kvality KLASA. A nemusí se ani sklado-
vat při chladírenských teplotách.
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V Pacovských strojírnách a. s. má více než 
stotřicetileté tradice výroba lihovarských zaří-
zení. Podle požadavků zákazníků jsou dodá-
vána různá zařízení a aparáty pro zemědělské 
a průmyslové lihovary. Vedle řady domá-
cích dodávek byly v minulosti uskutečněny 
dodávky ucelených lihovarských technolo-
gií do zahraničí, například fi rmě Gas Familia 
na Slovensku, dále pro fi rmu Araj Lisakovsk 
v Kazachstánu, nebo originálních destilač-
ních kotlů pro fi rmu Nolet v Holandsku. 

Počínaje šedesátými léty minulého sto-
letí se vyrábějí v Pacovských strojírnách 
ucelené destilační soupravy pro pěstitelské 
pálenice využívané především k pálení liho-
vin z různých druhů ovoce. To je v Českých 
zemích jedna z možností hospodárného 
a velmi oblíbeného využití ovoce. Destilační 
soupravy vyráběné v Pacovských strojírnách 
a. s. dávají kromě jiného svým konstrukčním 
řešením možnost zachovat charakteristické 
aroma původních ovocných surovin. Vždy 
byly proslavené svým pokrokovým technic-
kým řešením, kvalitou použitých materiálů 
a jejich profesionálním zpracováním  i celko-
vou spolehlivostí. 

O kvalitě vyráběných zařízení kromě ji-
ného svědčí i velký počet dodaných a do 
současné doby fungujících pálenic u part-
nerů v Čechách i na Slovensku. Přestože jsou 
tato technologická zařízení určena v důsled-
ku specifi ckých podmínek a legislativních 
omezení exportních možností především 
pro domácí zákazníky, byly v nedávné minu-
losti uskutečněny některé dodávky i do za-
hraničí, například pálenice vyrobená v Pa-
cově je provozována v exotickém prostředí 
afi cké země Angola, kde je vyráběna lihovina 
z tropického ovoce.  

Tradičně se ovocné destiláty na zaříze-
ních vyráběných v Pacovských strojírnách 
a. s. zpracovávají dvěma oddělenými jedno-
duchými destilacemi. Těchto zařízení, v pro-
vedení pro dvě oddělené destilace, bylo do 
současné doby dodáno zákazníkům nejvíce. 
Při první destilaci v destilačním kotli se z kva-
su oddestiluje veškerý alkohol, tzv. surový 
destilát. Jemný destilát se získává druhou 
destilací. Při druhé destilaci (také nazývané 

rektifi kací) se v druhém kotli (rektifi kačním) 
surový destilát zesílí a vyčistí oddělením úka-
pu a dokapu.

Pálenice tohoto typu se dodávají v pro-
vedení pro přímé topení nebo pro vytápění 
parou. Destilační soupravy na přímé topení 
se dodávají ve velikostech destilačního kotle 
300, 600 a 1200 litrů. Destilační soupravy vy-
tápěné parou lze dodat ve velikostech desti-
lačního kotle 480 a 1200 litrů. 

Nově se pro zrychlení práce v páleni-
cích používají destilační kotle se zesilovací 
kolonou. Ty umožňují vyrobit vysoce zesíle-
ný ovocný destilát v jednom výrobním cyklu. 
Zesilovací destilační aparáty se skládají pou-
ze z jednoho destilačního kotle, zesilovací 
kolony, defl egmátoru a katalyzátoru. Zaří-
zení tohoto typu jsou úspornější z hlediska 
spotřeb energií, prostoru, snižují nároky na 
obsluhu apod.  

Destilační přístroje se zesilovací kolonou 
byly v minulosti již v Pacovských strojírnách 
několikrát vyráběny podle speciálních poža-
davků zákazníků a jsou mimo České republi-
ky provozovány ještě například v Rumunsku 
a Holandsku. 

Po provedeném marketingovém prů-
zkumu v minulém roce, který prokázal zájem 
zákazníků o tento typ, budou tato zařízení 
od letošního roku vyráběna v Pacovských 
strojírnách jako standardní výrobek. Pro le-
tošní výstavu SALIMA 2008 bude vyhotoven 
prototyp jednostupňového destilačního pří-
stroje o objemu 600 litrů kvasu v blokovém 
provedení na společném rámu s plynovým 
topením. Konstrukce je upravena tak, že 
je možné destilační kotel po doplnění rek-
tifi kačním kotlem použít také pro klasické 
dvoustupňové pálení. 

 Zveme Vás k návštěvě naší expozice na výstavě SALIMA 2008, Brno, 4.–7. 3. 2008, pavilon A2, č. stánku 045

Model blokového uspořádání
jednostupňového destilačního přístroje

Pacovské strojírny – Trading, spol. s r. o., tel.: +420 565 443111-4, fax: +420 565 443417, e-mail: pstrading@pstrading.cz, www.pstrading.cz

I letos představí Pacovské strojírny
na výstavě SALIMA 2008 svůj nový výrobek

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

Navštivte nás
na veletrhu

Salima
2008

�  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)

nabízí služby a poradenství
pro potravinářství
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Mléčný trh 
v Evropské unii

na počátku roku 
2008

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Vývoj na trhu s mlékem v loňském roce byl bezesporu pro 
všechny jeho účastníky velmi překvapivý. Tak výrazný 

vzestup cen mléčné suroviny, který byl v prvé fázi vyvolán 
především vysokou poptávkou po komoditních výrobcích 
na světovém trhu, nečekali ani zemědělci, ani zpracovate-
lé a rozhodně jej nepředpokládali ani tržní analytici a exper-
ti z generálního ředitelství pro zemědělství Evropské unie. 
O důvodech a především o dopadech těchto překotných 
změn informovala média po celý loňský rok průběžně. Zre-
kapitulujme nyní ve stručnosti loňský rok a podívejme, jak se 
odvíjí tržní situace na konci ledna 2008. 

Prvovýroba mléka

Cena mléka v EU byla po několik let v porovnání s ostat-
ními světovými oblastmi produkce mléka dlouhodobě vyso-
ká, což znesnadňovalo evropským mlékařům jejich pozici 
na silně konkurenčním světovém trhu. Jedním z cílů evrop-
ské zemědělské politiky proto bylo zreformovat silně dotova-
nou agrární politiku a v rámci této reformy rovněž dočasně 
regulovat také rozměr zemědělství. Jedním z dlouhodobých 
regulačních instrumentů je zatím stále uplatňovaný systém 
mléčných kvót a jedním z konkrétních výsledků reformy byla 
i skutečnost snižování průměrné nákupní ceny syrového mlé-
ka, která se na počátku roku 2007 pohybovala okolo 30ct/
kg ve starých členských zemích, v EU-10 pak byla průměr-
ná nákupní cena ještě asi o 3−4 ct/kg nižší. Ještě v průběhu 
prvního pololetí loňského roku se zdálo, že vývoj v nákupních 
cenách zůstane až na drobné sezonní výkyvy stabilní. Nečeka-
ný nárůst poptávky především po sušeném mléce z asijského 
trhu, který byl ovlivněn i jeho nedostatečnými dodávkami do 
těchto oblastí z Oceánie, vyvolal náhle změnu orientace zpra-
cování mléka, převedení značného množství suroviny z výro-
by sýrů na v daném momentě lukrativnější výrobu proteino-
vých sušárenských výrobků, a tím se pomalu začal projevovat 
zdánlivý nedostatek mléka pro domácí trh s přímým dopadem 
do růstu nákupních cen. Současně se začaly projevovat i dal-
ší faktory, které současně ovlivňovaly další vývoj farmářských 
cen. Ať už to byly klimatické vlivy, růst nákladových vstupů 
(a to nejenom např. energií, ale třeba také cen krmení, ve kte-
rém se projevila mimo jiné právě cenově vysoká hladina SOM 
– sušeného odstředěného mléka – a sušené syrovátky). Dal-
ším negativním faktorem se v evropském zemědělství stala 
také nespokojenost některých zemědělců s probíhající refor-
mou a jejich odchod z farmaření, nepřímý dopad na mléka-
ření začalo mít rovněž pěstování a využívání alternativních 
plodin pro bioenergetiku. Cena mléka se tak postupně vyšpl-
hala v některých zemích až na dvojnásobek předchozí úrov-
ně, v České republice to bylo asi o 30−36 %. 

Graf 1     Porovnání cen placených za mléko v zemích EU (podle DG AGRI)

Nákupní cena 11/06 (přiroz. složky)

Nákupní cena 11/07 (přiroz. složky)
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V současné době se situace již začíná opět obracet. Trh 
s mlékem, a to především světový, začíná být nasycen, Oce-
ánie, kde je v plném běhu zatím poměrně příznivá letní se-
zona, obnovuje své tradiční dodávky do jihovýchodní Asie. 
Domácí trh v Evropské unii ovlivňuje také „zbrzďování“ 
spotřeby zapříčiněné vysokými cenami zboží a v některých 
zemích se již dnes začínají stabilizovat a dokonce pozvolna 
klesat také ceny nakupovaného mléka ze zemědělství. Před-
poklad určité stabilizované výše se zatím očekává do konce 
března, ale poté, především s nástupem jarní sezony a s vli-
vem plánovaného zvýšení produkčních kvót o 2 %, se ceny 
mléka pravděpodobně opět sníží. Toto snížení však zřejmě 
cenové úrovně loňského jara již nedosáhne, nicméně ceny, 
pokud nedojde opět k nějaké neočekávané změně na trhu 
a ani k nepříznivému vlivu počasí, by mohly po určitou dobu 
zůstat stabilní.

Co se týče evropských dodávek mléka ke zpracování, zů-
stávají tyto zatím nepatrně pod úrovní předchozího roku (do 
konce listopadu přibližný propad -0,9 %). Evropští analyti-
ci pro letošní rok uvažují opět se slabým nárůstem okolo 1,2 
mld. kg mléka.

Mlékárenská výroba v EU

Evropský vývoj zpracování mléka se odvíjí v duchu celo-
světových trendů. Největší objem suroviny se využívá pře-
devším pro výrobu sýrů (asi 48 %) a toto množství se nadá-
le bude zvyšovat. Nepatrný nárůst výroby je zaznamenáván 
i u čerstvých mlékárenských výrobků. Konzumní mléka spí-
še stagnují, nicméně poměrně významně se zvyšuje výro-
ba zakysaných výrobků, mléčných nápojů a desertů a velmi 
populární jsou i různé typy nových např. „wellness“ výrobků 
a moderních funkčních a konvenientních potravin. Do uve-
deného segmentu výroby se uplatňuje přibližně 33 % objemu 
suroviny. Naproti tomu se postupně snižuje výroba komodit-
ních produktů – másla a sušených mlék, které využívají už 
jenom 19 % mléka, a tento objem se jistě ještě dále sníží.

Výroba a prodej másla v loňském roce nejvíce ovlivňo-
valo chování trhu. Z důvodů vysoké výroby sušeného odstře-
děného mléka a nižší výroby sýrů došlo loni zákonitě také 
k vyšší výrobě másla. Při tom došlo i k vzestupu jeho cen na 
světovém trhu, což se projevilo následně i na domácím malo-
obchodním trhu. Vysoké ceny másla však postupně způsobily 
prudký pokles poptávky a zájmu spotřebitelů a posílení po-
zic dodavatelů rostlinných a směsných tuků. Další vývoj byl 
ovlivňován skutečností zastavených exportních dotací, což 
zapříčinilo snížení exportu z EU a vyvolalo postupný opětov-
ný nárůst zásob. Na přelomu roku činil pokles ceny asi 15 % 
v porovnání s jejich loňskou nejvyšší úrovní a pro 1. pololetí 
letošního roku se vzhledem k jistému přebytku očekává další 
snižování cen, které by se mohly posunout až na úroveň cen 
světových. Loňský vývoj tedy jasně ukázal na logické fungo-
vání trhu s přímým dopadem na poptávku, jejíž snížení se 
odrazilo také v poklesu evropské domácí spotřeby poprvé až 
pod úroveň 4 kg. Zatím se předpokládá pokračování tohoto 
sestupného trendu a pro rok 2008 vychází z bilancí úroveň 
spotřeby na pouhých 3,8 kg. 

Trh s máslem by kromě cenových vlivů a úspěšnosti
v mezinárodním obchodování mohla v Evropské unii ještě
ovlivnit skutečnost dlouhodobě vysoké tučnosti syrového mlé-
ka především v západoevropských zemích a naproti tomu také 
„módní“ stravovací trend spočívající ve výrobě spíše nízko-
tučných mlékárenských výrobků.

Z grafu 2 je zřejmý cenový vývoj u másla v EU v uplynu-
lém roce:

Obdobně jako ve světě je pro evropské mlékárenství pří-
značné zvyšování výroby a spotřeby sýrů. V právě uplynu-
lém roce se sice tento vývoj z důvodu upřednostňování výro-
by sušených výrobků o něco zpomalil, nicméně především od 
loňského listopadu nabírá opět na obrátkách. Pravdou sice 
je, že v trhu začínají silně dominovat základní „stolní“ sýry 
např. holandského typu, velmi často nabízené pod privát-
ní značkou maloobchodu, nicméně i tak zůstává v nabídce 
stále ještě mnoho regionálních tradičních specialit a nově se 
objevují i různé konvenientní výrobky a „zelenou“ má obdob-
ně jako u čerstvých výrobků také kategorie BIO. Nárůst cen 
sýrů vyvolaný zdražením surovinových vstupů měl sice opro-
ti máslu a konzumním mlékům nepatrné zpoždění, nicméně 
i v této výrobkové kategorii segmentu docházelo ve 2. polo-
letí 2007 k cenovému nárůstu. Nejvyšší cenová hladina byla 
dosažena koncem října a tato úroveň je od této doby více či 
méně stabilní, což dokumentují následující obrázky:

Graf 2

Graf 3     Vývoj cen sýra Eidam 40% v EU 

Graf 4    Vývoj cen sýra cheddar v EU (podle DG AGRI)
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Převážná část výroby (asi 92 %) tvoří sýry z kravského 
mléka vyrobené v moderních průmyslových sýrárnách, přib-
ližně 7 % sýrů je vyráběno z mléka jiných hospodářských zví-
řat a pouze asi 1 % výroby reprezentují sýry vyrobené přímo 
na zemědělských farmách. V tomto případě se však jedná pře-
vážně o sýry z horských či vysokohorských oblastí, ze salaší 
a malých manufaktur, které však mají spíše regionální význam 
(v Alpách či Pyrenejích) nebo slouží k samozásobování rolníků 
(hlavně v oblasti Bulharska, Rumunska a Řecka). I pro další 
období se předpokládá rostoucí význam výroby sýrů, moderní 
provozy budou však ještě více specializovány na nízkonákla-
dovou produkci běžných sýrařských výrobků, výroba se do 
nich bude koncentrovat i z řady uzavíraných nerentabilních 
provozů. Hlavní důraz bude kladen na porcované a plátkova-
né zboží a speciální výrobky poskytující vyšší pohodlí při jejich 
konzumaci a užívání spotřebiteli. V následující tabulce je zná-
zorněna současná evropská bilance výroby a prodeje sýrů: 

1000 t 2004 2005 2006 2007 2007 2008
EU-25 EU-25 EU-25 EU-25 EU-27 EU-27

VÝROBA 8.430 8.584 8.695 8.785 8.950 9.070 
z toho:
� průmyslová v mlékárnách 7.740 7.899 8.005 8.100 8.200 8.320 
� na farmách 100 95 90 85 100 100 
� z jiných druhů mlék 590 590 599,5 600 650 650 
DOVOZY 112 102 107 105 105 100 
Výrobní přídavek
(z výroby tavených sýrů) 260 262 263 260 265 265 

K použití 8.802 8.948 9.065 9.150 9.320 9.435 
EXPORTY 576 546 582 605 595 615 
SPOTŘEBA 8.226 8.402 8.483 8.545 8.725 8.820 
− na osobu (kg) 17,9 18,1 18,4 18,5 17,7 17,9

Asi nejdramatičtěji se v loňském roce odvíjela výroba
a prodej sušených mlék a sušené syrovátky. Po výrazném 
vzestupu sestoupily nyní ceny SOM na současnou cenovou 
hladinu světového trhu. K poklesu, který nastal počátkem 
listopadu, přispěla skutečnost navrátivších se dodavatelů 
a především pak objemů na světové trhy z Oceánie a USA 
a také momentální nasycenost trhů. I tak jsou ovšem sou-
časné ceny zatím stabilizovány na úrovni asi o 30 % vyšší 
než v předešlém roce, ale očekává se ještě další mírný pokles. 
U potravinářské kvality „food grade“ nebyl cenový propad 
tak vysoký, což bylo většinou dáno uzavřenými kontrakty 
s platností do konce roku. Výraznější cenový propad se ale 
projevil u kvality „feed grade“ určené pro výrobu krmných 
směsí pro zvířata. Zatímco ceny potravinářské kvality jsou 
nyní ještě asi o 15−30 % vyšší oproti předchozímu roku, ceny 
za „krmnou kvalitu“ jsou již srovnatelné s loňskou skuteč-
ností.

Příčinou poklesu cen byla mimo jiné i skutečnost, že 
vysoké ceny proteinů přiměly v loňském roce výrobce krmiv 
hledat nové a cenově přijatelnější proteinové náhražky, což
se následně projevilo nejenom u sušených mlék, ale rovněž 
tak u sušené syrovátky.

V letošním roce se očekává spíše cenová stabilita na svě-
tové cenové úrovni. Další cenový pohyb může nastat v přípa-
dě nahromadění zásob, ale také od vzájemného vývoje obou 
hlavních světových měn  $/ €. 

Export SOM v potravinářské kvalitě nyní opět oživuje 
a cenové nabídky z EU jsou zatím i na světovém trhu konku-
renceschopné.

Jaký další vývoj v oboru
by v příštím období mohl nastat? 

Jakkoliv se předpokládá systém postupného navyšo-
vání mléčných kvót v EU, nemusí to ještě zákonitě zname-
nat dostatek mléka k jeho zpracování. V EU jsou jednak 
země, které se ani v současnosti se svou roční kvótou nevy-
rovnávají (např. Francie), jiným zemím se zase mléka vý-
razně nedostává (Španělsko) a v některých zemích také sílí
nespokojenost zemědělců s farmařením vyúsťující v jejich 
odchod do jiných zemědělských oborů. Samozřejmě i nepří-
znivý vývoj počasí by mohl ovlivnit dostatek mléka pro do-
dávky. 

Do budoucího vývoje evropského mléčného trhu určitě 
také zasáhne postupně se zvyšující spotřeba sýrů a fermen-
tovaných výrobků a rovněž poptávka po funkčních a biopo-
travinách. Trh ingrediencí by se zase mohl stát předmětem 
zájmu pro dodavatele různých náhražek, s jejichž cenovou 
výhodností se mlékaři budou muset srovnávat. To se ostatně 
již loni projevilo např. v pekárenství a ve výrobě mražených 
krémů, které spotřebovaly méně másla, s náhražkami rovněž 
více pracuje „krmivářský“ průmysl. 

Určitě je potřeba i nadále počítat s cenovým tlakem a ně-
kdy až agresivitou ze strany maloobchodu a připomenout je 
třeba také vzájemně tvrdou a někdy až ne zcela korektní kon-
kurenci mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie 
a podnikateli působícími i v rámci jediné země.

Jak jsme se však v uplynulém roce mohly přesvědčit, 

Graf 5    Vývoj cen SOM v EU

Tabulka č. 1     Bilance výroby a užití sýrů v EU v období 2004−2008
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v EU dostatečně funguje volný, liberální trh se všemi svými 
zákonitostmi – především pak vzájemným poměrem nabídky
a poptávky. Jakkoliv je zatím ještě zemědělská politika EU 
svázána řadou regulujících tržních instrumentů, je již dnes 
zřejmé, že tyto principy jsou a nadále budou postupně refor-
movány tak, aby v konečné fázi byl jediným regulátorem 
vlastní trh. 

Vývoj na mléčném trhu však nebyl v uplynulém roce oje-
dinělý. Překotné změny se odehrávají i v dalších sektorech 
agrobusinessu, ale samozřejmě i v dalších nezemědělských 
odvětvích s přímou či nepřímou vazbou opět na zemědělství. 
Vzpomeňme v tomto směru např. energetiku. 

Za posledních deset let také na světě přibylo 800 milio-
nů lidí, přičemž zemědělská produkce nerostla dostatečnou 
měrou, aby zajistila jejich rostoucí potřeby. V některých do-
sud rozvojových zemích se také s ohledem na rychlý ekono-
mický růst zvýšila životní úroveň, např. v Brazílii, Rusku,
Indii a Číně (skupina označovaná jako „BRIC“).

Ze všech těchto výše uváděných důvodů si budeme mu-

set do budoucna zvykat na skutečnost, že ceny výrobků ne-
musí být dlouhodobě pouze stabilní, ale že budou oscilovat 
spíše ve větších cenových úrovních, nežli tomu bývalo do-
sud. 

Světová populace poroste i nadále a samozřejmě bude 
chtít dostatečně a dobře jíst. S tím proto také jednoznačně 
souvisí další zvyšování spotřeby a poptávky po mlékáren-
ských výrobcích. Renomované světové organizace (např. 
FAO, OECD, FAPRI) postupně revidují dlouhodobé před-
povědi vývoje, a co se týká cen, spíše očekávají cenový vývoj 
směrem nahoru. Také zpracovatelé mléka budou pravděpo-
dobně daleko více čelit požadavkům prvovýrobců na udrže-
ní vydobytých cen či na jejich další zvyšování. To bude jako 
dnes odůvodňováno nejenom růstem nákladových vstupů, 
ale i porovnáváním cen s jinými podnikateli a se zahraničím. 
Ale i toto je a bude součást podnikání na svobodném trhu, ve 
kterém vítězí nejenom silní, ale především ti dobře připrave-
ní. Před mlékárenským průmyslem se tedy opět otevírají zce-
la nové výzvy.  �

BUREAU VERITAS GROUP

CERTIFIKAČNÍ, INSPEKČNÍ A LABORATORNÍ SLUŽBY
pro potravinářství a zemědělství
UMOŽNÍME VÁM ZÍSKAT CERTIFIKACE:

 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180001
 ISO 22000
 HACCP
  BRC Food, BRC Packaging, BRC Storage 

and Distribution
 IFS, GMP+, GTP
 GMO Free, Global Gap...

 ... a další certifikace

INSPEKČNÍ A LABORATORNÍ SLUŽBY:
  chemické a mikrobiologické analýzy  

potravin a vod
 organoleptické a jakostní rozbory
 odběry vzorků, kontroly množství a balení
 posuzování reklamací a škodních událostí
 monitoring hygienyckých ukazatelů provozů

 ... vlastníme akreditovanou laboratoř

Certifikační služby provádí Bureau Veritas Certification
Czech Republic, s.r.o. – nezávislý certifikační orgán Bureau Veritas.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZECH REPUBLIC

www.certification.bureauveritas.cz

Bureau Veritas Certification
Olbrachtova 1
CZ – 140 02  Praha 4

Tel.: +420 210 088 226
Fax: +420 210 088 291
certification@bureauveritas.cz

www.bureauveritas.cz

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Divize Agri-food
Olbrachtova 1
CZ – 140 02  Praha 4

Tel.: +420 210 088 264
Fax: +420 210 088 295
food@bureauveritas.cz

Paøený uzený     sýr Paøený uzený     sýr 

www.miltra.cz

Výrobek obdržel 2. místo 
na Celostátní pøehlídce sýrù 2008 v kategorii uzených sýrù. 

Výrobek obdržel 2. místo 
na Celostátní pøehlídce sýrù 2008 v kategorii uzených sýrù. 

Novinka z mlékárny MILTRA B s.r.o.,
navazující na kvalitní produkty 

ze skupiny eidamských salámových sýrù.

ŠuhajŠuhaj
: kusový : porcovaný : plátkovaný :: kusový : porcovaný : plátkovaný :
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Rychle a citlivě
JIŘÍ BROSCHE,

O. K. SERVIS BioPro, s. r. o.

Průtoková cytometrie − velmi citlivá mikrobiologická 
analýza určená pro QC v mlékárenském a nápojovém prů-
myslu, včetně kontroly piva, při kontrole kontejnerového 
ovoce a zeleniny, ale i ve farmacii a kosmetice.

V době neustálého zvyšování efektivity výroby v potravi-
nářském průmyslu, zvyšujících se požadavků na mikro-

biologickou bezpečnost výrobků a urychlení mikrobiologické 
kontroly lze výrobcům nabídnout nová, velmi zajímavá řeše-
ní. Konvenční mikrobiologické metody limitované růstem 
jednotlivých skupin mikroorganismů na kulturních médiích
v horizontu několika dní budou postupně nahrazeny ultra 
rychlým mikrobiologickým systémem. Ten je již nyní stále vět-
ší jistotou pro výrobce a velkým příslibem do budoucna. Jde 
o plně automatický analyzátor provádějící testování fi nálních 
výrobků či mezioperačních a vstupních kontrol na principu 
průtokové cytometrie.

Úvod

Mikrobiologické kontroly prováděné v reálném čase při-
nášejí dnes výrobcům zcela jiné možnosti. Oddělení kontro-
ly kvality může nabídnout výrobnímu i obchodnímu mana-
gementu fi rem mikrobiologické výsledky v průběhu minut či 
hodin, a nikoliv dnů. Vedení je téměř obratem informováno 
o mikrobiologické kvalitě produktů a může operativně řešit 
eventuální problémy ve výrobě počínaje surovinami a fi nální-
mi výrobky konče. Rychlé a přesné mikrobiologické výsled-
ky jsou výrazným přínosem v oblasti kontroly kritických 
bodů a značně eliminují výrobní a balicí ztráty, minimalizu-
jí přerušení technologického procesu a významně přispívají 
k poklesu energetické spotřeby během pasterizace a sklado-
vání. Nepřímo zvyšují také organoleptickou kvalitu výrobků. 
Obchodní oddělení výrobních závodů je bezodkladně infor-
mováno o kvalitě výrobků, které jsou propouštěny do trž-
ní sítě, resp. především do obchodních řetězců požadujících 
stále vyšší kvalitu za nižší cenu. 

Analyzátory Chemunex

Vlastní analyzátory od fi rmy AES − Chemunex® před-
stavují naprostou špičku v mikrobiologii. Na trhu jsou dnes 
aktuálně dostupné 3 systémy průtokových cytometrů vhodné

k mikrobiologické analýze v potravinářství. Analyzátory
D-Count®, BactiFlow® a BactiFlow ALS® v sobě spojují auto-
matický fl uorescenční systém určený k označování života-
schopných buněk a digitální průtokový cytometr určený 
k detekci a počítání individuálních živých buněk. Kvantitativ-
ní výsledky u přímé kontroly jsou k dispozici během 30–90 
minut (jde např. o komerční, technologickou i výplachovou 
vodu, ovocné koncentráty, kontejnerové ovoce, pasterizační 
kontroly). S použitím tzv. růstové fáze jsou výsledky většinou 
k dispozici do 24 hodin. V porovnání s konvenčními mikro-
biologickými metodami nebo s různými „stres testy“ jde 
o výraznou časovou úsporu, pohybující se v řádu 2–6 dnů, dle 
typu „stres testu“ nebo klasické analýzy. Systém je nenároč-
ný na obsluhu, veškeré kroky u analyzátorů BactiFlow ALS® 
a D-Count® jsou plně automatizovány, včetně fáze označo-
vání a počítání, které jsou pro mikrobiologa k dispozici buď 
v podobě přímého počítání buněk v 1 ml, nebo lze hodnotit 
pozitivitu a negativitu výrobku – tzv. „test sterility“. 

Charakteristiky jednotlivých přístrojů:
1. D-Count® představuje plně automatický systém k vyhod-
nocení až 50 vzorků v jedné analyzované šarži, včetně pozitiv-
ní a negativní kontroly. Systém je vhodný především pro velké 
potravinářské fi rmy.

2. BactiFlow ALS® nově na trhu od počátku roku 2007, jde 
rovněž o plně automatický analyzátor s možností hodnoce-
ní 25 vzorků v jedné šarži. Pro většinu českých a slovenských 
fi rem je tento systém nejen zcela dostačující, ale i optimální.
Jediným rozdílem mezi BactiFlow ALS® a výše uvedeným
D-Countem® je zabudování pouze jednoho temperančního 
bloku a jednoho manipulačního ramene zajišťujícího dávko-
vání jednotlivých reagencií. Všechny další prováděné operace 
jsou shodné. Automatický systém vylučuje možné operátoro-
vy chyby během celého procesu a staví tuto analýzu kvalita-
tivně opravdu vysoko. 

3. BactiFlow®, poloautomatický přístroj, vyžadující citlivé zá-
sahy obsluhy do analytického procesu (dávkování reagencií, 
umístění do zvláštního termobloku, poloautomatické vyhod-
nocení). Za předpokladu operátorem dodržovaných podmí-
nek „správné laboratorní praxe“ je zařízení velmi spolehlivé. 
Vhodné je k hodnocení 12 vzorků v jednom cyklu, opět s po-
zitivním i negativním standardem.
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Analýza vzorků

Po běžné laboratorní úpravě vzorků před mikrobiolo-
gickou analýzou (homogenizace, odstředění atd.) se vzor-
ky vkládají přímo do automatického systému. Následně jsou 
vyšetřovány, automaticky je dávkována do vzorků mimo jiné 
označovací reagencie. Po označení jsou vzorky injektovány 
do cely průtokového cytometru a zde pomocí laseru a dvou 
citlivých fotodetektorů vyhodnoceny. Výsledky pro přímé
počítání buněk či pro test sterility se zobrazí na displeji PC, kte-
rý je součástí celého zařízení. Před analýzou je možné jedno-
tlivé výrobky v systému jednoduše označit a doplnit i další-
mi důležitými poznámkami. Veškerá data jsou automaticky 
uložena pro pozdější potřebu. Výsledky není třeba interpreto-
vat a je možné je jednoduše porovnat s plotnovými metodami 
za účelem validace.

Všechny životaschopné mikroorganismy (nikoliv mrtvé)
jsou specifi cky označeny použitím nefl uorescenčního sub-
strátu tak, že v cytoplazmě živé buňky jsou enzymaticky roz-
štěpeny a dojde k uvolnění fl uorescenčních molekul. Pouze 
živé buňky s neporušenou membránou mají schopnost udržet 
si fl uorescenční látku. 

 

Specifi cké reagenční kity umožňují dnes stanovení cel-
kového počtu životaschopných mikroorganismů (TVC), kva-
sinek a plísní, dále Enterobacteriaceae a salmonel. Na dal-
ších typech mikroorganismů se intenzivně pracuje a snad již 
na jaře 2008 se dočkáme listerií.

Pomocí patentované Chemunex® označovací metabo-
lické metody „Fluorassure®“ dochází k perfektní diferenciaci
mezi živými a mrtvými organismy. Pouze živé buňky jsou 
označeny. Právě ony poukazují na čistotu, resp. míru konta-
minace výrobků. Zatímco specifi cké Chemunex® reagencie 
umožní zabarvení všech živých organismů, mrtvé jsou odmít-
nuty. Ani pak ale není jednoduché zajistit rozlišení označe-
ných bakterií či kvasinek od jiných interferujících (autofl uo-
rescenčních) částic na pozadí.

Označené buňky jsou proto injektovány do cely cyto-
metru, kterým jsou vybaveny všechny 3 vzpomínané pří-
stroje. Pro cytometr je typická velmi úzká průtoková cela. 
Způsob proudění kapaliny v ní umožní průchod mikro-
organismů celou metodou „jeden za druhým“ a jejich počí-
tání pomocí excitačního laseru a dvou vysoce citlivých foto-
detektorů. Detektory soustřeďují fl uorescenční signály 
z každé živé buňky. Ty jsou následně digitálně zpracovány 
a vyhodnoceny. Díky minimálním změnám na pozadí jsou 
autofl uorescentní částice velmi dobře odlišeny od života-
schopných mikroorganismů.

Použití v potravinářství
– mlékárenský průmysl

Typickým příkladem využitelnosti metody průtoko-
vé cytometrie je kontrola fermentovaných výrobků. Rutinní
testování D-Countem® či BactiFlow ALS® umožní výrob-
cům kontrolu mikrobiologické kvality provádět v průběhu 
24 hodin, tedy před propuštěním výrobků do tržní sítě. Sta-
novují se zejména kvasinky a plísně, nyní je možné analyzo-
vat produkt i na Enterobacteriaceae, které mohou způsobit
různé chuťově-aromatické defekty.

Vysoká úroveň automatizace umožňuje vyšetření až 500 
vzorků denně v případě D-Countu® a 200 vzorků v případě 
BactiFlow ALS®. 

Dalším příkladem použití je kontrola tvarohu, dezer-
tů a tvarohových produktů všeobecně. Opět zejména na výše 
uvedené skupiny mikroorganismů.

Také UHT mléko, smetana či kondenzovaná mléka 
jsou vhodnou skupinou k analýze. Nejdéle do 48 hodin zís-
ká výrobce mikrobiologický kvalitativní přehled o těchto vý-
robcích. Nemusí provádět žádné zdlouhavé „termostatové 
zkoušky“ a pomocí reagencií určených ke stanovení celkové-
ho počtu živých mikroorganismů zajistí kontrolu UHT mléka 
na eventuální přítomnost sporulátů.

Nelze se proto divit, že ve světě se uvedené systémy již 
ve velkém používají. Kromě asi 12 závodů Danone po celé 
Evropě vyžívají tuto technologii fi rmy Müller, Zott, Ehr-
mann, Campina, Yoplait, EMMI a další. A první dvě vlaštov-
ky v podobě Polabských mlékáren a Danone už i v České re-
publice.

 
Nealko nápoje

Využitelnost přístrojů je vhodná opět pro celou řadu 
výrobků, počínaje komerčně vyráběnými vodami přes nesy-
cené i sycené nápoje plněné za studena v aseptickém pro-
středí do PET lahví, dále pro 100% ovocné či zeleninové 
šťávy, nektary s UHT ošetřením nebo mikrobiologicky čas-
to velmi problematické ledové čaje. Uplatnění nacháze-
jí i při kontrole nakupovaných surovin v podobě ovocných 
koncentrátů, u kterých redukují dobu vyšetření z 5 dnů na 1 
den. Zde může výrobce zkontrolovat každou dodanou šarži 
surovin před uvolněním do výrobního procesu již během 45 
minut a vyloučit nekvalitní dodávky, které reklamuje doda-
vateli. Stanovit lze opět kvasinky a plísně metodou přímého 
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počítání (např. Candida parapsilosis, Saccharomyces cere-
visiae u ovocných džusů), dále CPM životaschopných mik-
roorganismů přímým počítáním, Enterobacteriaceae či kon-
trolovat test sterility (přítomnost/absence) po 24hodinové
inkubaci při 30 °C u UHT nápojů v kartonech či lahvích na 
přítomnost termorezistentních bakterií, jako např. Alicylo-
bacillus acidoterrenstris.

Další výhodou při použití BactiFlow ALS® nebo D-Coun-
tu® je rychlá kontrola pasterizačních cyklů. Výsledky jsou 
k dispozici během 45 minut a dovolují operátorovi okamžitou 
úpravu pasterizačních podmínek v závislosti na výsledku tes-
tu. Pasterizační cykly (teplota, prodleva) tak mohou být opti-
malizovány v závislosti na mikrobiologickém zatížení paste-
rizovaného produktu. Zbytečně vysoké pasterizační teploty 
mohou být zdrojem i nežádoucích organoleptických změn ve 
výrobcích. Snížení pasterizačních teplot přináší dále význam-
né snížení ceny energií bez zvyšování nežádoucích obchod-
ních rizik.

I v oblasti nealko průmyslu rychle roste počet uživatelů. 
Určitě se na tom podepisuje i fakt, že průtoková cytometrie 
nabízí přesnou a výrazně citlivější analýzu než klasické ATP 
nebo jiné rychlometody. 

Pro využití přístrojů se již rozhodlo několik závodů Coca 
Coly, Pfanner, Labojuice, Eckes Granini, Emig, Antartic… 

Ovocné suroviny

Ovocné či zeleninové komponenty představují další
vhodnou skupinu produktů pro rychlou mikrobiologickou 
analýzu. Kontrolovat lze kontejnerové ovoce či ovocné šťá-
vy, koncentráty v kontejnerech či cisternách tvořící základní
surovinu pro výrobu džusů. Jednak se analyzují fi nální pro-
dukty v kontejnerovém balení především na kvasinky a plís-
ně, dále je možné opět využít testů na stanovení CPM či
Enterobacteriaceae.

Další možností je kontrola mikrobiologické čistoty vody, 
resp. kondenzátu po sterilizaci kontejnerů před následným 
plněním během 30 minut.

Výrobci kontejnerového ovoce dnes často využívají kon-
trolu „stres testem“ (5−7 dní) a teprve po jeho ukončení expe-
dují vyrobené ovoce či koncentrát k dalšímu zpracování. Bě-
hem záruky je možné kontrolovat v kontejnerech maximálně 
hladinu CO2. Odběr ovoce ventilem na výstupu z kontejne-
ru za účelem klasické plotnové analýzy je velmi problematic-
ký a může být příčinou kontaminace suroviny. Analyzátory
BactiFlow® či D-Count® jsou schopny zdržení před expedicí 

výroby eliminovat na 48−60 hodin, což se opět musí projevit 
v energetických úsporách a snížených požadavcích na veli-
kost skladových ploch. 

 
Pivo

Použitím nového speciálního testu ChemVIT® Beer lze 
detekovat v pivu v reálném čase mikrobiologické kontami-
nanty způsobující jeho kažení. K vlastní analýze se používá 
podobný analyzátor ChemScan® RDI. Principem tohoto za-
řízení je využití cytometrie v pevné fázi v kombinaci se spe-
cifi ckým genovým kitem ChemVIT® Beer, který zajistí velmi 
citlivou, rychlou a plně automatickou kvantifi kaci cílených 
životaschopných mikroorganismů. Možné aplikační použi-
tí: CPM (screening), specifi cká detekce Lactobacillus nebo
Pediococcus/Megasphera, dále kvasinek a plísní.  

Největší výhodou v porovnání s dalšími metodami sta-
novující životaschopné mikroorganismy je u piva především 
rychlost, citlivost, spolehlivost a specifi cita. První výsledky 
při hodnocení kvality již naplněného piva do obalů jsou k dis-
pozici do 5 hodin. Časové úspory proti klasickým metodám 
dovolují pivovarům uvolňovat výrobky na trh výrazně dříve. 
Dále se podílí výrazně na snížení skladových zásob, snížení 
karanténní doby před expedicí, minimalizaci výrobních pro-
stojů, rychlé detekci problémů ve výrobě a okamžité reakci na 
jejich odstranění. 

Závěr

Kombinací rychlosti a citlivosti s plnou automatizací 
představují uvedené metody naprostou špičku při „mikrobio-
logické analýze v reálném čase“. Velmi dobře také korelují 
s konvenční mikrobiologií. Jejich využití je velkým přínosem 
při kontrole nakupovaných surovin, uplatňují se při mezi-
operačním sledování kvality výroby, kontrolách pasterizač-
ních cyklů, čisticích procesů atd. V neposlední řadě umožňují 
velmi rychlou a citlivou kontrolu výrobků před vyskladněním 
do tržní sítě. 

Chemunex® průtoková cytometrie i cytometrie v pevné 
fázi představují revoluční technologii pro mikrobiologické 
laboratoře výrobních závodů, výrazně ovlivňující nejen kva-
litu vyrobené produkce, ale i ekonomické hospodaření celého 
podniku a jeho zisky.

�
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Favorit A – pekařský margarín s výrazným máslovým 
aroma pro výrobu cukroví a jemného pečiva.

Favorit T – tažný margarín pro výrobu listového a plund-
rového pečiva.

Tuky 100% − jde o skupinu tuků, které naopak neob-
sahují téměř žádnou vodu a jen minimální množství přísad, 
aroma a indikátorů. I zde máme ucelenou řadu a jednotlivé 
suroviny se od sebe liší především tvrdostí, či lépe rozdílným 
obsahem tuhých podílů při shodné teplotě. Alespoň ve zkrat-
ce jde o Favority P, N, RP.

 Snad nejužší specializací mezi margaríny se může po-
chlubit Favorit T, a tak dovolte, abychom se vrátili nepatrně 
zpět a pokusili se jej představit. 

Stále se modernizující výrobní postupy a výrobní techno-
logie vyžadují použití těchto speciálních druhů emulgo-
vaných tuků. Zatímco ještě před několika roky stačily pro 
industriální trh 2 druhy blokových margarínů na převážnou 
část produkce pečiva, dnes speciální druhy přinášejí bezpro-
blémovou zpracovatelnost těsta a zaručují kvalitu fi nálních 
výrobků. V tomto směru je pravděpodobně největší speciali-
zace u tažného margarínu. Pro usnadnění práce bylo vyvinu-
to balení v plátech pro živnostenské použití, pro velké zpra-
covatele zase balení v maxikartonech s minimem odpadu 
obalového materiálu. Tomuto trendu se přizpůsobili všich-
ni velcí výrobci margarínu a zpracovatelé si mohou vybírat 
podle ceny a kvality margarínů určených pro výrobu listo-
vého těsta. 

Například nejvíce rozšířený polotovar, listové těsto, kte-
rý lze využít jak na tradiční sladké cukrářské výrobky, tak 
na slané nebo pikantní typy výrobků, patří v současné době 
mezi výrobky s největšími růsty objemu produkce a spotře-
by. I když se dá poměrně snadno připravit doma, hospodyň-
ky velice rády dávají zpravidla přednost hotovému polotovaru 
v chlazené nebo mražené formě. 

Dle historických pramenů je původ listového těsta řazen 
do roku 1600, kdy bylo objeveno náhodou v Itálii a v původní 
receptuře bylo použito máslo. Současná receptura se skládá 
z mouky, vody, tažného margarínu a soli. Dalšími přísada-
mi mohou být vejce, ocet, cukr a u plundrových těst droždí 
a zlepšující přípravky. Název těsta je odvozen od charakte-
ristického vzhledu „lístkování“, kdy na řezu syrového těsta 
jsou zřetelné vrstvy tuku a základního těsta, tzv. vodánku. 
Vodánek se připravuje z kvalitní mouky (cca 10 % suchého 
lepku), soli a vody prostým smícháním složek bez hnětení. 
Druhou složkou je tažný margarín, který se před zabalením 
do těsta upravuje buď smísením s moukou, nebo mechanic-
ky průchodem tukovou pumpou, pelotézou, hnětačem nebo 
jiným způsobem. Touto operací se docílí úprava konzistence 
margarínu tak, aby byla prakticky stejná, jako má vodánek. 
Tento parametr je důležitý při dalším následném zpracování 
na provalovačce. Bez předchozí úpravy lze použít margarín 
balený do plátů po 2 kg, což je varianta pro malé a střední 
výrobce těsta. 

Vlastní výroba listového těsta se skládá z těchto kroků: 

 příprava vodánku
 úprava margarínu 
 balení margarínu do vodánku 
 provalování
 překládání 
 dělení − formování
 upečení. 

Jako každá historická výroba pro balení margarínu do 
vodánku má několik způsobů, v odborné literatuře je popsána

Tuky
PAVEL VOLÁNEK,

HLAVNÍ TECHNOLOG,
KåKå CZ s. r. o.

Tuk je velmi důležitá surovina pro všechna odvětví potra-
vinářského průmyslu. Recepturní množství tuku se dle

druhu potraviny, v níž je užit, pohybuje ve velmi širokém roz-
mezí. Je v mnoha případech základem kulinářských skvostů, 
jak v oblasti studené tak teplé gastronomie, rovněž tak v oblas-
ti výroby cukrářské, ba i pekařské. Tuk se velmi významně 
podílí na rozličných zpracovatelských vlastnostech polotova-
rů, těst, pomazánek, krémů a náplní.

 Pod pojmem tuky jsou rozuměny triacylglyceroly, tzn. 
estery glycerolu (trojsytného alkoholu) a mastných kyselin, 
které jsou tvořeny obvykle nerozvětveným řetězcem se sudým 
počtem uhlíkových atomů, s jednoduchými, případně jednou 
až šesti dvojnými vazbami. Toliko odborná literatura. 

Praxe hovoří o dělení na tři velmi základní skupiny:
 1. oleje 
 2. živočišné tuky 
 3. rostlinné tuky

Společnost KåKå.cz se zabývá po ukončení výroby toho-
to segmentu v Setuza a. s. distribucí tuků rostlinných, jejich 
uplatněním v průmyslové, ale i drobné pekařské či cukrář-
ské výrobě. S ohledem na toto zaměření je nutné upozornit 
na další dělení, jež v podstatě určuje i další užití, a to na tuky 
emulgované a tuky 100%.

 Tuky emulgované jsou samostatnou výrobní skupinou 
tuků emulgovaných s vodou, nazýváme je margaríny, jejich 
výroba se odvíjí od války prusko-francouzské, kdy šlo vlastně 
o hledání náhradních pramenů surovin denní spotřeby. Naše 
společnost má v této skupině ucelenou řadu margarínů pod 
značkou Favorit. 

Favorit S – stolní pro užití do těst, krémů, pomazánek, 
jde o surovinu veskrze univerzální.

Favorit K – krémový pro velmi sofi stikovanou výrobu 
krémů a náplní, zde je posílena surovina emulgátorem pro 
kvalitní a stabilní tvorbu pěny.



82
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

8
o r g a n i z a c e  /  v ý r o b a

metoda francouzská, anglická a skotská. Sjednocujícím fak-
tem ve všech případech spočívá v důsledně úplném zabale-
ní tuku do těsta. Po balení tuku následuje provalování, což 
je vlastně redukce tloušťky těsta, která musí být prováděna 
odborně s citem, jemně a postupně. Při větším a hrubém tla-
ku by se margarín buď spojil s vodánkem, nebo by se vodánek 

potrhal, každopádně by těsto bylo znehodnoceno. Moder-
ní programovatelné provalovačky mají nastavený optimál-
ní režim práce. U provalovaček ručních pak je nutné počítat 
s odbornou obsluhou. Vyválený plát těsta se ručně překládá 
dle předem připraveného klíče (pracovního postupu) buď na 
třikrát nebo na čtyřikrát. Při opakování provalování se těsto 
otočí vždy o 90°. Tyto 2 pracovní operace se opakují s četností,
kterou určí výrobní postup. Tím se docílí přesného počtu 
požadovaných teoretických vrstev tuku a vodánku. 

 Tento sled jednotlivých kroků je charakteristický pro 
menší výrobce těsta. Velcí výrobci jsou dnes již většinou vyba-
veni kontinuálními linkami, které mají jako výstup mražené 
balíčkované těsto nebo různé mražené polotovary (croissan-
ty, šátečky, taštičky, záviny apod.). Takováto linka je schopná 
produkovat 500 kg hotového těsta za hodinu. 

Uspořádání kontinuální linky je následující: na probíha-
jící lem těsta se doprostřed ze speciální pumpy nanáší rovno-
měrně vrstva margarínu, která se v následujícím kroku zabalí 
do těsta. Takto připravený lem těsta s margarínem je následně 
provalován a překládán příčným rozkládáním z jednoho pásu 
rychlejšího na druhý, který má menší rychlost. Tímto způso-
bem, který se může několikrát opakovat, lze získat až 128 vrs-
tev tuku a vodánku. Vyšší laminace přispívá k lepší senzoric-
ké kvalitě hotových výrobků, které mají vyšší nápek (výšku) 
a zákazník je více vyhledává. 

Originální způsob vkládání margarínu je u linky Rheon 
(Japonsko), kde do vnitřku nekonečného mezikruží těsta je 
tlakovou pumpou nanášeno odpovídající množství margarí-
nu. Tento v podstatě rukáv je následně zploštěn a provalován 
obdobným způsobem jako na linkách systému Rijkaard nebo 
Fritsch. 

Poslední ale velmi důležitou fází je pečení, doporučuje 
se teplota 200−220 °C. Na objemu výrobku se podílí zejména 
laminace (střídání) vrstev těsta a margarínu. Během pečení 
se uvolňuje z vodánku vodní pára, která je zadržována vrstva-
mi margarínu. Pára se hromadí a vyvíjí tlak vůči vrstvám, což 
má za následek jejich roztahování. Škrob mouky koaguluje 
a zaručuje oddělení jednotlivých vrstev i po upečení. 

Vzorek Bod Obsah tuhých podílů při teplotě Penetrace při 15°C

tání (°C) 10°C 20°C 30°C 35°C 40°C (0,1 mm)

Meister zieh (W. Rau) 43,1 55,7 39,0 20,3 13,1 6,5 82

Accento (Beluša) 43,7 57,6 42,4 24,2 16,7 8,4 83

Senna 44,7 56,1 43,5 25,8 18,3 9,2 80

Tažný (Palma) 42,2 61,9 42,9 22,6 14,8 7,1 79

Favorit T rostlinný 43,1 60,7 43,3 23,0 16,0 8,6 76

Master Martini 42,4 61,5 42,6 21,7 14,0 6,7 86

Tabulka č. 1    Fyzikální charakteristiky vzorků tažného margarínu

Vzorek C 16:0 C 18:0 Suma nas. 
MK C 18:1 C 18:2 C 18:3 Trans

Meister zieh (W. Rau) 35,5 6,1 43,6 45,1 8,7 2,0 7,5

Accento (Beluša) 33,9 9,1 44,8 33,9 18,9 0,5 10,4

Senna 43,4 6,9 52,0 40,1 7,5 0,3 6,7

Tažný (Palma) 30,4 8,6 44,7 46,0 6,9 1,8 15,6

Favorit T rostlinný 30,1 8,0 40,5 44,4 13,0 1,8 19,5

Master Martini 32,2 7,2 41,5 42,5 14,1 1,7 15,2

Tabulka č. 2    Složení mastných kyselin vzorků tažného margarínu

Zkušební pekárna je velkou výhodou, každá novinka je zde pod 
týmem odborníků vyzkoušena.



83
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
0

8
o r g a n i z a c e  /  v ý r o b a

Tažný margarín jako podstatná složka těsta tvoří v recep-
tuře 30 a víceprocentní podíl vztažený na mouku, obvykle se 
používá rozmezí 25−30 % margarínu v hotovém těstě. Svým 
profi lem tuhých podílů i ostatními vlastnostmi jej řadíme do 
skupiny speciálních margarínů. O jeho konzistenci již byla 
řeč v úvodu, profi l tuhých podílů je charakteristický tím, že 
má tvar ploché křivky. Při 10 °C obsahuje okolo 60 % tuhých 
podílů, při 35 °C je to 15−20 %. V tukové násadě jsou pouze 
rostlinné oleje a tuky, částečně ztužené. Hojně jsou zastoupe-
ny palmové tuky v přirozené nebo interesterifi kované podobě. 
Důležitou součástí receptury je emulgátor, většinou se použí-
vá E 471 (MAG) v kombinaci s lecitinem (E 322). Obsah vod-
né fáze bývá do 20 %, vyrábí se dosud i s obsahem 16 %. 

Konzistence margarínu vyhovující průmyslové výro-
bě se nejlépe docílí na moderní margarínové lince. Na ní se 
emulze ze zásobní nádrže čerpá tlakovým čerpadlem do pas-
téru, po pasteraci přechází do votátoru, kde postupně pro-
chází přes 4 válce a krystalizátor. Zde se původně tekutá 
emulze prudce ochladí a mechanicky prohněte. Dále postu-
puje do velkoobjemového uzravače, v němž dochází ke sta-
bilizaci fyzikálních vlastností. Poslední stupeň zpracování 
je tvořen baličkou, balí se do bloků po 5 kg nebo 10 kg, které 
mohou být předkrájené, případně do plátů po 2 kg. Zabalené 
bloky nebo pláty jsou v kartonovačce vkládány po 10 kg do 
kartonů a následně transportovány na palety. Velcí zpraco-
vatelé dávají přednost balení v maxikartonech kvůli menší-
mu množství odpadu. 

V současné době společnost KåKå.cz stejně jako dříve 
Setuza a. s. Ústí nad Labem nabízí tažný margarín pod znač-
kou Favorit T rostlinný, který je koncipován jako univerzál-
ní typ vhodný pro malo i velkovýrobce listového těsta. Svým 
složením odpovídá obdobným zahraničním výrobkům. Dodá-
vá se v 10kg kartonech balený do bloků po 5 kg nebo plátů po 
2 kg, případně v maxikartonech po 770 kg. Jeho fyzikální para-
metry a složení mastných kyselin je spolu s konkurenčními 
výrobky uvedeno v tabulce č. 1 a 2.

Z těchto tabulek je zřejmé, že se profi ly tuhých podílů 
jednotlivých vzorků příliš neliší. Body tání leží v oblasti nad 
40 °C, také penetrace jako parametr konzistence má dosti
blízké hodnoty. Ze složení mastných kyselin vyplývá pozna-
tek, že je maximálně využíván palmový olej a jeho frakce. 
V tukové násadě je i určitý podíl ztužených tuků. Vícenenasy-
cených mastných kyselin je kolem 10 %. 

Závěrem 

U tažného margarínu nejvíce postoupila specializace 
balení pro výrobce − pláty pro malovýrobce, bloky pro střední 
a bloky v maxikartonu pro velkovýrobce a kontinuální linky. 
Listové těsto je dvousložkový systém tvořený oddělenými vrs-
tvičkami margarínu a vodánku. U malo a středních výrobců 
se připravuje technologií využívající jako hlavní mechanizaci 
provalovačku. Kontinuální linky mají velcí výrobci listového 
těsta. Pro chod linky jsou důležité stabilní konzistenční vlast-
nosti margarínu. Na výkonnou linku navazuje výroba zmra-
zených polotovarů nebo balíčků těsta. 

Parametry vzorků tažného margarínu od různých výrob-
ců jsou dosti podobné jak v profi lu tuhých podílů, bodu tání 
a penetraci. Také složení mastných kyselin se příliš neliší. 

Odborná spolupráce:
Ing. Zdeněk Svoboda a Ing. Bohdan Novák

�

Mezinárodní potravinářské veletrhy
SALIMA
4.-7. 3. 2008
Brno - Výstaviště
www.salima.eu
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Srdečně Vás zveme 
k návštěvě naší expozice 

4. - 7. 3. 2008
pavilon B, stánek 64

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., 
Bořetická 2668/1,
193 00 Praha 9 - H.Počernice
Tel.: +420 281 091 460 
Tel.: +420 841 111 114 
Fax: +420 281 866 264

Zastoupení pro Slovensko:
O.K. SERVIS ETC, s.r.o., 
Bulharská 70, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 243 634 967 
Fax: +421 243 634 968
okservisetc@oks.cz

 JULIE C8
•   Automatický analyzátor obsahových složek 

mléka
•   Hodnocení syrového mléka, nízkotučných, 

polotučných i plnotučných mlék, tekutých 
mléčných směsí, smetany 

•  Měřené složky:  tuk, bílkovina, sušina cel-
ková, sušina tukuprostá, laktóza, přidaná 
voda, bod mrznutí, teplota, pH

• Vysoká přesnost a opakovatelnost
•  Ukládání dat, vestavěná termotiskárna, možnost připojení k PC vč. software 
• Jednoduchá obsluha 
•  3 kalibrační kanály – nastavení dle požadavku zákazníka 
• Bezproblémové čištění a nenáročná údržba
• Aplikační, kalibrační a technický servis zajištěn
•  Širší modelová řada pro mlék. laboratoře či zemědělskou výrobu na vyžádání

ANALYZÁTORY MLÉKA
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Střední 
odborné učiliště 
potravinářské, 

Plzeň

Ing. ANNA KODIMOVÁ, CSc.,
ŘEDITELKA ŠKOLY

SOU potravinářské je vzdělávací institucí, která se snaží vy-
tvořit podmínky pro vzdělávání, komunikaci mezi lidmi, 

uplatnění v životě a rozvíjení osobnosti každého žáka tak, 
aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodo-
vat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v soula-
du s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. 
Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pe-
dagogických a nepedagogických pracovníků, kteří se poctivě 
snaží těmto závazkům dostát.

Historie školy

Střední odborné učiliště potravinářské je školou s dlou-
holetou tradicí a místem, kde si plánují budoucnost naši 
žáci. Počátek vzniku je datován rokem 1951, kdy bylo zří-
zeno učňovské středisko pro učební obory pekař a cukrář 
tehdejším Západočeským konzumním družstvem Plzeň, 
později Jednota Plzeň. Odborný výcvik učebního oboru pe-
kař probíhal na dvou místech. Výroba pečiva a jemného pe-
čiva byla umístěna v Nádražní třídě (u Zachatých). V té-
to malé provozovně byla malá pec s jednou ostrou a jednou 
přepékací etáží a výuka zde probíhala do konce školního 
roku 1955/1956. Pro výrobu chleba sloužila pekárna v Ty-
lově ulici (u Květoňů). V roce 1956 byla zrušena pekárna
v Nádražní třídě a byla přestěhována do Nerudovy ulice. Zde 
již byla tříetážová pec vytápěná plynem. Od 1. ledna 1960 
bylo učňovské středisko převedeno do Západočeských pe-
káren a cukráren; měnila se pracoviště pro odborný výcvik 
i místa pro teoretickou výuku. V roce 1976 vzniklo Střední 
odborné učiliště Západočeských pekáren a cukráren Plzeň 
a teoretická výuka byla umístěna v tehdy novém areálu na 
Karlovarské třídě.

Novější a současná historie se odvíjí od roku 1991, 
kdy škola získala právní subjektivitu, a v následujícím roce 
se přestěhovala na současné působiště. Bezplatným převo-
dem od Západočeských pekáren a cukráren se škole poda-
řilo získat budovu v Bendově ulici a od té doby proběhla její 
celková rekonstrukce a modernizace – nová fasáda, okna, 
střecha, vybudování moderní plynové kotelny, vybudová-
ní nových pracovišť pro odborný výcvik pro učební obory 
pekař a cukrář, vybavení učeben i kabinetů. V loňském roce 
za plného provozu byla provedena nástavba objektu pro 
získání dalšího moderně vybaveného pracoviště pro odbor-
ný výcvik učebního oboru cukrář.

Budova školy s učňovskou prodejnou
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Současnost

Ve školním roce 2007/2008 studuje na škole 298 žáků 
denního studia v učebních oborech cukrář, pekař, řezník 
a v nástavbovém studiu potravinářský průmysl.

CUKRÁŘ – VÝROBA   29-54-H/002
Odborný výcvik probíhá převážně v budově školy, ale 

i na provozovnách na Plzeňsku. Absolventi tohoto oboru na-
jdou uplatnění především v malých a středních soukromých 
cukrářských výrobnách, ale také v kavárnách a hotelích s cuk-
rářskou výrobou.

PEKAŘ 29-53-H/001
Shodně jako u oboru cukrář probíhá odborný výcvik 

především v budově školy, ale i na pekárnách v Plzeňském 
kraji, které se školou spolupracují. Uplatnění absolventů na 
trhu práce je 100%. 

Nejlepší žáci oborů pekař a cukrář mohou pokračo-
vat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou:
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL 29-41-L/502 

ŘEZNÍK – UZENÁŘ    29-56-H/001
Odborný výcvik tohoto oboru probíhá na provozovnách 

v Plzeňském kraji. Absolventi se uplatňují 100% v zeměděl-
sko-potravinářském sektoru, zejména v masném průmyslu. 
Po získání výučního listu nachází uplatnění i v zemích EU.

Vzhledem k tomu, že v našem regionu jsou v poměrně 
velkém rozsahu zastoupena odvětví potravinářského prů-
myslu, naším plánem do budoucna zůstává naplnění nové-
ho čtyřletého studijního oboru denního studia Management
potravinářských výrob 64-42-M/002.

Tato forma studijního oboru by byla přínosem pro trh 
pracovních sil v regionu a je v souladu s požadavkem na zvy-
šování podílu absolventů s úplným středoškolským vzdě-
láním. Toto vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli 
schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných 
předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budo-
vání a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebou 
celoživotního učení. Co je potěšitelné – všichni absolventi 
mají dlouhodobě možnost uplatnění v oboru, který si zvolili. 
Za léta své existence škola vychovala mnoho kvalitních peka-
řů, cukrářů, řezníků a odborných pracovníků pro potravinář-
ský průmysl.

Materiální vybavení budovy je systematicky modernizo-
váno a doplňováno. Většina učeben je vybavena audiovizuál-
ní technikou, vyučující mají pro výuku k dispozici notebooky, 
s nimiž názorně prezentují učivo. K laboratorním účelům je 
k dispozici speciální laboratoř.

Ke kvalitní teoretické výuce přispívají dvě moderně 
vybavené učebny ICT. Školní síť má hvězdicovou topolo-
gii. Hlavní souborový a komunikační server pracuje pod OS 
Linux a má k dispozici tři síťové karty: pro ředitelství, eko-
nomický úsek a pedagogy, druhý pro výuku žáků a třetí pro 
komunikační pojítko. Celkový počet stanic sítě je 46 (30 pro 
výuku, ostatní v kabinetech, ekonomickém oddělení a pocho-
pitelně na pracovištích odborného výcviku). V počítačo-

Učňovská cukrárna

Praxe oboru cukrář Odborná učebna pro IT
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vých učebnách jsou dataprojektory pro multimediální výuku 
nejen předmětu informační a komunikační technologie, ale 
například také simulované psaní na stroji, český jazyk a další
předměty a testování. Samozřejmostí je neomezené připojení 
všech počítačů k internetové síti rychlostí 1 Mbps. Škola má 
vlastní registrovanou doménu a pravidelně aktualizuje své 
webové stránky

www.soupotr.cz

Škola má vlastní tělocvičnu s fi tness vybavením, které 
žáci využívají i mimo vyučování.

Pro odborný výcvik jsou v budově školy v provozu dvě 
cukrářská pracoviště, jedno pekařské a prodejna, kde se pre-
zentují žáci svými výrobky. Moderní stroje umožňují naplňo-
vat učební osnovy a plány pro obor cukrář a pekař. Během 
studia někteří žáci těchto oborů vykonávají odborný výcvik 
u partnerských organizací v Plzeňském kraji. Učni oboru řez-
ník-uzenář získávají odborné dovednosti u významných spo-
lečností na Plzeňsku, které se zabývají zpracováním a prode-
jem masa.

Mimoškolní činnost

Škola se snaží po celou dobu studia o všestranný rozvoj 
žáků, a to nejen ve výuce, ale i v době po vyučování. 

V průběhu studia se žáci účastní odborných exkurzí do 
špičkových potravinářských závodů; s ohledem na své zamě-
ření se účastní i celorepublikových odborných soutěží. Teore-

tická výuka je doplněna návštěvou tematicky zaměřených vý-
stav, veletrhů (SALIMA) a přednášek.

V průběhu školního roku se uskutečňují další aktivity, 
např. sportovní „Sportem proti drogám“, fotbalové turnaje, 
společné plavání, bruslení.

Velký zájem žáků je o kulturní akce, jako jsou fi lmová 
a divadelní představení, ale i o environmentální akce a besedy 
zaměřené na boj proti sociálně patologickým jevům.

Cíl školy

Cílem SOU je naučit žáky uplatnit získané teoretické 
odborné vědomosti a dovednosti v praxi, aby byli schopni
zodpovědně vykonávat konkrétní samostatnou nebo týmo-
vou práci ve všech fázích technologického zpracová-
ní surovin pro cukrářskou, pekařskou a řeznickou výro-
bu. Důraz se klade na dodržování hygienických předpisů 
a technických norem za účelem vyrábět jen kvalitní výrob-
ky. Nezapomínáme na odpovědnost, důslednost a pracovní 
kázeň.

Závěr

Vzhledem k tomu, že škola je spíše „rodinného typu“, 
učitelé znají většinu žáků jménem a rovněž menší počet peda-
gogických pracovníků umožňuje lepší komunikaci, všichni se 
znají a umí si většinou vyjít vstříc.

�
Praxe oboru pekař
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Výrobky s novou chutí

www.milko.cz

Sýr Monticremo à la Budapešť

byl oceněn diplomem na celostátních přehlídkách sýrů v r. 2008.
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Pozvání
ke králi sýrů

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

O tom, že je Švýcarsko také proslulou zemí sýrů, ur-
čitě nepochybuje ani odborník, ani laik. Pestrá paleta chu-
tí místních sýrů sahá od jemné a oříškové až po výraznou 
a ostrou. Sýry jsou také ve Švýcarsku způsobem živo-
ta. Možná, že ne každý dobře zná slavné sýrové speciali-
ty z jednotlivých kantonů Švýcarské konfederace, jakými 
jsou např. Apenzeller, Raclette, Sbrinz, Winzerkäse, Le 
Gruyère, Vacherin či Tilsiter, určitě ale není pochyb, že 
pro každého z nás je Švýcarsko nerozlučně spojeno s nej-
větším, nejkrásnějším a také jedním z nejchutnějších sýrů 
vůbec, se slavným Ementálem. 

Pojďme proto na chvíli navštívit místo, ve kterém se 
tento „král sýrů“ zrodil, a vydejme se na krátkou prohlíd-
ku ukázkové sýrárny ve vesničce Affoltern ležící přímo 
uprostřed oblasti Emmental.

Jak by se snad z názvu zdálo, mělo by se jednat o „Emmen-
tálské údolí“ nesoucí název podle říčky Emme, která mís-

tem protéká. Pro Švýcarsko je však „Emmental“ daleko větší 
oblastí v kantonu Bern, v předalpském Mittellandu, nava-
zující na toto dlouhé a široké údolí, oblastí s přenádhernou 
horskou krajinou zelených luk a oblých kopců, na kterých se 
pasou krávy. Pro architekturu Emmentalu jsou příznačné tra-
diční velké zemědělské usedlosti s vysokými střechami přesa-
hujícími až k zemi a s okny dekorovanými dřevořezbou. Ze-
mědělství a obzvláště chov dobytka byly v minulosti ideálním 
a mnohdy i jediným zdrojem obživy místních obyvatel a tato 
tradice přežívá dodnes.

Toto si plně uvědomují nejenom místní obyvatelé, stej-
ně tak jsou na tradici výroby slavného sýra nazvaného po-

dle tohoto území hrdi sýraři, a není tedy divu, že švýcarská 
společnost EMMENTALER Switzerland zastřešující výrobu 
švýcarských ementálských sýrů se o udržování této tradice vý-
znamně stará. Ve vesničce Affoltern v samém srdci této oblas-
ti vznikla ukázková sýrárna, kde je umožněno turistům, ško-
lákům i odborné veřejnosti seznámit se s jednotlivými kroky 
sýrařské výroby a proniknout do tajů a samé podstaty výroby 
technologicky nejsložitějšího sýra Ementál.

Návštěvníci zde mají možnost prohlédnout si hned několik 
„generací“ sýráren: 

1. Vlastní výroba sýra podle tradičních postupů, ale na 
zcela novém a moderním technologickém zařízení a za přís-
ných hygienických podmínek probíhá v sýrárně, kterou jako 
ukázkovou vybudovala společnost v roce 1989. Sýrárna je 
přístupná veřejnosti celoročně a vstup je zcela volný. Popla-
tek se platí pouze v případě, že je objednána prohlídka s prů-
vodcem, kterým je vždy zkušený „mistr sýrař“ a který do nej-
detailnějších podrobností popíše a vysvětlí návštěvníkům 
principy výroby a zrání. Vyrobené sýry jsou také určeny k běž-
nému prodeji, a to nejenom pro vlastní prodejnu v objektu, 
kde obvykle a rádi návštěvníci v nákupu sýra vrátí společnos-
ti „volný vstup“, ale také pro běžný prodej v maloobchodě 
a rovněž je část sýrů určená pro export. 

2. O kousek dál od hlavní budovy stojí „Chäshütte“, bý-
valá sýrárna z roku 1900, ve které je dnes umístěna malá pe-
kárna s cukrárnou, nicméně i zde je možné shlédnout ukázku 
starých sýrařských kotlů a nástrojů pro výrobu sýrů.

3. Vedle je ještě jedna bývalá sýrárna, „Dorfskäserei“ 
z roku 1954, jejíž provoz však byl ukončen se zahájením vý-
roby v nové moderní ukázkové sýrárně. Dnes je v ní situován 
obchůdek s typickými švýcarskými suvenýry a ani zde není na 
slavnou ementálskou tradici zapomenuto. Turisté mohou za-
koupit nejenom pohlednice, pomůcky na krájení a servírová-
ní sýrů, ale také pěkné obrazy z alpskou a zemědělskou tema-
tikou, ukázky původních venkovských krojů a vůbec vše, co je 
vzpomínkou na slavné počátky mlékaření v údolí.

4. Asi nejkrásnější dojem na vás ale zanechá „Küher-
stock“, zrekonstruovaný objekt stáje pro dobytek z roku 1741, 
ve kterém se můžete doslova pokochat ukázkou typické alpské 
sýrárny. Sýry se tady vyrábějí naprosto rukodělně, bez jakých-
koliv moderních pomůcek, jako před staletími. Pod měděným 
kotlem musí sýrař nejprve rozdělat oheň a až teprve potom je 
umožněna výroba sýra. I ta zde probíhá každodenně a náv-
štěvníci, kteří se dopředu objednají, si ji mohou zažít doslo-
va na vlastní kůži. Nabídka spočívá v odborném vedení mistra 
sýraře, kterému po dobu asi dvou hodin asistujete a společ-
ně nad otevřeným ohněm připravujete zdejší „Stöcklikäse“. 

Ukázka typické vesnické architektury v oblasti Emmental

Se sýrařským mistrem ve staré sýrárně Küherstock
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Samozřejmě musíte počítat i s tím, že vás po celou dobu budou 
sledovat a pravděpodobně také fotografovat další návštěvní-
ci sýrárny. Tato atrakce vůbec není levná, od letošního ledna 
stojí „pouhých“ 270 CHF, nicméně dvouhodinovým dohle-
dem sýraře nad vaší společnou výrobou tento zážitek zdale-
ka nekončí. Přibližně osmikilový bochníček „Stöcklikäse“ 
zde totiž dozrává po dobu 3−4 měsíců, aby získal svůj typic-
ký buket horského sýra s drobnými očky, a po této době vám 
jej společnost doručí až domů, i když jste zahraniční turista. 
Sýry si můžete vyzvednout i sami, v tomto případě vám zpětně 
doplatí tu část poplatku, která byla kalkulována pro dodání. 
A protože se při výrobě formují bochníky dva, můžete za vyš-
ší cenu (450 CHF) takto odebrat i celou vlastní produkci. No 
není to kouzelné, když se pak třeba doma na setkání s přáteli 
u skleničky vína pochlubíte: „Tak tento sýr jsem si sám vyrobil 
v Ementálu…“ 

V affolternské ukázkové sýrárně je ještě daleko více skvě-
lých zážitků, které potěší vaši duši. Prohlédnout si zde může-
te také muzeum starých nástrojů a pomůcek používaných při 
zpracování mléka a výrobě sýrů, shlédnout se nechá i několik 
instruktážních fi lmů, které nejsou pouze osvětou pro laickou 
veřejnost, čerpat z nich totiž leckdy může i sýrařský odborník. 

A jak výroba sýrů v ukázkové sýrárně probíhá? Vlastně 
zcela normálně podle známých technologických pravidel ve 
směnném provozu a vy jako návštěvníci můžete do pozorová-
ní procesu vstoupit v podstatě v kteroukoliv denní dobu. Sý-
rárna je totiž otevřena každodenně od 08:30h do 18:30h, a to 
včetně víkendů a svátků. Ostatně stejně tak jako každý běžný 
průmyslový sýrařský provoz. 

Budova sýrárny je situována do svahu v terénu, ve kte-
rém je výrobní hala umístěna v nejnižším patře. Vy pak po-

zorujete vlastní výrobní proces z „vašeho“ vstupního příze-
mí přes zasklenou stěnu, přičemž se pohybujete po ochozu, 
abyste z různých míst a úhlů mohli pozorně sledovat jednot-
livé technologické kroky. V objektu můžete sestoupit i do dal-
ších, nižších pater a pozorovat opět buď výrobu na sýrárně, 
práci v solovně nebo průběh zrání a ošetřování sýrů ve zracích 
sklepích. Navštívit můžete i technické zázemí provozu, výro-
bu tepla a páry, kompresorovnu i chlazení. 

Zrání sýrů probíhá v klimatizovaných sklepích podle tra-
dičních ementálských postupů. Po době zrání v trvání nejmé-
ně 4−5 měsíců může sýr získat označení „Classic“. Chuť je 
oříškově jemná, elastické těsto má barvu slonové kosti a ků-
ra sýra je pevná a zlatožlutá. Také dnešní Švýcaři si rádi potr-
pí na sýry s označením „BIO“, nicméně z laického pohledu by 
se sýry z oblasti Ementálu daly takto označit téměř všechny. 
Zraje-li sýr výrazně déle, a to nejméně 8 měsíců, ale často i více 
jak 1 rok, pak již chutná a vypadá zcela jinak. Kůra takovéhoto 
sýra má tmavohnědou patinu, chuť je výrazně pikantní, těsto 
je jemné až slabě drobivé a má již barvu tmavě žlutou. Tyto sýry 
jsou označovány jako „Réserve“. Nejvyšším stupněm zrání je 
pak dozrávání v přírodních jeskynních prostorech, tzv. „Höh-
lengereift“ po dobu nejméně 12 měsíců. Kůra těchto „recent-
ních“ sýrů bývá obvykle velmi tvrdá, s černou patinou, chuť je 
velmi silně aromatická s nasládlým podtónem a konzistence 
těsta je obdobná jako u stupně „Réserve“. Tyto sýry jsou vzác-
nější, a tudíž jsou i náležitě drahé a vyhledávány jsou spíše gur-
mány. Samozřejmostí u všech jakostních stupňů je tvorba vel-
kých hladkých ementálských ok a také skutečnost, že všechny 
sýry po výrobě jsou opatřeny etiketou deklarující původ sýra.

Návštěva ementálské ukázkové sýrárny v Affolternu je 
bezesporu nádherným zážitkem a lze si s ní zpestřit například 
vlastní dovolenou v této vysokohorské zemi či ji naplánovat 

Bochník Ementálu s etiketou deklarující jeho původ

Práce sýrařky při formování sýřeniny do forem

Pohled do sýrárny z ochozu                               

V sýrařském muzeu v Affolternu
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jako zajímavou studijní cestu pro studenty mlékárenských 
oborů, nebo jí zařadit do programu poznávacího zájezdu ces-
tovních kanceláří. Každý, kdo Ementál navštíví, bude zaruče-
ně vždy spokojen – buď ho uchvátí kouzelná a nedotčená pří-
roda, nebo si pochutná na skvělých švýcarských specialitách, 
nebo ho zaujme původní tradiční architektura, a když ani to 
ne, pak je tu bezpočet skvělých příležitostí pro sportování. 
A proto zkuste jednou zajet do Ementálu a přesvědčte se, že 
toto povídání není pouhou propagací, ale že je to doporučení 
pro všechny, kteří chtějí poznat něco opravdu pěkného.

Kontakt:     Emmentaler Schaukäserei AG,
CH-3416 Affoltern, tel. 0041 344 351 611,
fax. 0041 344 350 151
www.showdairy.ch, e-mail: info@showdairy.ch

�Ukázka Stöcklikäse, který si v Affolternu můžete sami vyrobit.

„Čtvrtek 6. 12. 2007 se zapsal do historie fi rmy

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. z Velkých Karlovic
jako den, kdy byla oceněna vysoká kvalita našich tradičních výrobků,

a z rukou pana ministra Mgr. Petra Gandaloviče
jsme převzali národní značky kvality KLASA pro 12 výrobků:

Valašský frgál – hruškový, tvarohový, makový, povidlový, meruňkový
Valašský frgál vhodný i pro diabetiky – meruňkový, jablkový, povidlový

Moravské koláčky – tvarohové, makové, ořechové
Pletený věnec se zdobenými perníčky  – vánoční, velikonoční

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

telefon: 571 444 214
mobil  : 603 834 154
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Jméno Honza Sedlařík je v mlékařském světě České repub-
liky dostatečně známé, takže není nutné ho vůbec předsta-

vovat. Je jen třeba jeho životní praxi roztřídit, a to na mlékař, 
muzikant, sportovec a pak snad ještě na den a noc. 

Narodil se 19. července 1935 v Ostravici a od roku 1938 
bydlel v Morkovicích u Kroměříže, kde po ukončení základ-
ního vzdělání nastoupil v roce 1950 jako učeň do učebního 
oboru „mlékař“, což byla tenkrát novinka. Původně chtěl být 
výpravčím u České dráhy, ale přes úspěšné splnění zkoušek 
se sem nedostal, a to pro velký zájem žen (Gottwaldova akce). 
Šel tedy s maminkou na pracovní úřad v Kroměříži a tam měli 
jen jedno jediné volné místo – v mlékařské škole. K tomuto 
oboru neměl žádný vztah; jeho maminka tenkrát pronesla pro 
něj a díky ní i pro mlékárenský průmysl historickou větu: „Je-
níčku, vezmi to, aspoň se tam najíš.“ Vzal to a u mlékařiny vy-
držel až dodnes, to je zatím 57 let. A stále pokračuje. 

Nastoupil tedy do Učňovské školy mlékárenské v Kro-
měříži, kde se učilo systémem ráno mlékárna – odpoledne 
škola. Jak pan Sedlařík dnes říká, pro praxi to byl nenahra-
ditelný rok.

Po skončení jednoletého studia byl vybrán na tehdy nově 
se tvořící Vyšší průmyslovou školu mlékárenskou zakonče-
nou maturitou, kterou v roce 1955 úspěšně dokončil. Byl jed-
ním z prvních absolventů tohoto studia. Jen pro zajímavost – 
tehdejší jeho spolužáci, nyní doc. Ing. Ladislav Forman, CSc., 
a MVDr. Karel Svoboda, byli pozdějšími významnými pra-
covníky mlékárenského průmyslu a výzkumných pracovišť. 

Po skončení školy nastoupil na tzv. umístěnku do mlé-
kárny v Ostravě, kde do nástupu vojenské základní služby 
prožil kus noční a kus denní mlékařiny. Tehdy byl ředitelem 
v Ostravě pozdější generální ředitel mlékárenského průmys-
lu MVDr. Jiří Gabriel. 

Po dobu studia, kde si každý žák musel platit internát, 
si Jan Sedlařík přivydělával jako hráč kopané Slavie Kromě-
říž a díky tomu se poté dostal na vojnu jako hráč druholigové 
Dukly Tachov. Duklu reprezentoval v kopané, odbíjené, ho-
keji a atletice a ještě zde stačil vytvořit vlastní kulturní soubor, 
s nímž dokázal zvítězit v armádním kole umělecké tvořivosti 
v Praze. 

Po skončení vojenské základní služby v roce 1957 na-
stoupil na krátkou praxi do mlékárny Kroměříž a v dubnu 
1958 byl ustanoven vedoucím provozovny ve Zdounkách 
jako nejmladší vedoucí provozovny v tehdejších Gottwaldov-
ských mlékárnách. Zde pracoval až do roku 1972 a za jeho ve-
dení spolu s dalším dobrým mlékařem Přemyslem Ptáčkem 
byla postavena a uvedena do provozu známá výroba mraže-
ných krémů, v porevolučním období Nanuk Zdounky. V roce 
1959 se oženil. Z tohoto manželství má dvě děti – Janu, kte-
rá je právničkou a výbornou zpěvačkou, samozřejmě hlavně 
v jeho kapele, a syna Romana, který je jak jinak – mlékař. 

V Morkovicích, kde bydlel, hrál kopanou, v divadelním 
spolku Tyl hrál divadlo, a to hlavně operety, a zpíval s posád-
kovou hudbou Kroměříž. V té době se seznámil se známým 
hudebním skladatelem Karlem Vackem, který si ho oblíbil 
a přivedl ho do československého rozhlasu a televize jako zpě-
váka. Zde působil a vlastně občas působí ještě dnes. V televizi 
účinkoval nejen jako zpěvák, ale i jako herec v různých hudeb-
ních pořadech – 32 vystoupení na Vlachovce, Slovo má kapel-
ník, Sólo pro dva, Muzikant – po boku herců J. Zímy, J. B. Beka, 
Jiřího Líra, Stely Zázvorkové, Standy Procházky a dalších. Dle 
možností se snažil do těchto pořadů prosadit svoji mlékařinu.
Bombou v té době byla speciální Mlékařská Vlachovka, 
Sólo pro dva s Radlickou mlékárnou a tehdejším ředitelem 
MVDr. Františkem Goliášem. V pořadech, které se mu poda-
řilo ovlivnit, účinkovaly mlékárny Choceň a Želetava, Velké 
Meziříčí, a samozřejmě jeho milované Nové Město na Moravě. 

V roce 1972 přešel na vlastní žádost na Vysočinu, kde 
od 1. ledna 1972 zastával funkci vedoucího provozovny mlé-
kárny Nové Město na Moravě. Zde byl hlavním výrobkem sýr 
Akawi vyráběný od roku 1961 pro fi rmu Tabbarah Beirouth 
Libanon. Zde také vymyslel sýr, který se pod názvem Maršov-
ský stal značkou Czech made a oblíbenou a žádanou pochout-
kou. 

Podruhé se oženil a z tohoto manželství má dva syny, 
Michala a Petra. 

Při příležitosti otevření známého hotelu SKI založil pro 
jeho vinárnu novou hudební skupinu Jana Sedlaříka, která 
pod různými názvy – SKI klub Lacrum Klub, „Sejrabend“ –
hraje ještě dodnes a v letošním roce slaví 35. výročí svého 
založení. Na hotelu SKI hrál se svou skupinou 12 let dva-
krát až třikrát týdně v hotelové vinárně. Tato skupna byla a je 
na Vysočině pojem. Dobrý kamarád Jana Sedlaříka a známý 
zpěvák Pepa Zíma jednou při společném vystoupení prohlásil 
„ten Sedlařík musí být na klíček“. Protože on byl a je to ově-
řeno každý den o půl šesté ráno v mlékárně, a to někdy i pří-
mo z muziky. Aby dostal v Novém Městě byt, přijal v letech 
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MVDr. Jan Sedlařík, 
mlékař a muzikant

– chlap ,z renesance‘

A toto je ta slavná Veselá sedma, jejíž je kapelníkem a kde se 
svou dcerou zpívá dodnes.
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1976–1981 funkci tajemníka městského národního výboru, 
což v asi desetitisícovém městě nebyla žádná legrace. Zastá-
val také po dobu 8 let velmi významnou funkci preziden-
ta Zlaté lyže Českomoravské vysočiny a Světového poháru 
v lyžování. I zde prosadil svou mlékařinu a díky velké podpoře 
tehdejšího obchodního ředitele generálního ředitele mléká-
renského průmyslu MVDr. Oldřicha Gojiše se mu podařilo, 
že se značkou Lacrum na číslech běhali závodníci světového 
poháru v lyžování v tom roce po celém světě. 

Kladně je třeba hodnotit to, že známosti, které získával 
muzikou a sportem, dokázal vždy využít pro svou mlékařinu. 
A nebylo toho málo.  Ve chvílích volna, jak říkává, vystudoval 
v letech 1976–1981 dálkově Vysokou školu veterinární, kde 
mu byl v roce 1981 udělen titul MVDr. Po ukončení vysoké ško-
ly na požádání tehdejšího ministra zemědělství Ing. Miroslava 
Tomana dvakrát stážoval na českém i na federálním minister-
stvu zemědělství, ale odmítl nabízené místo vedoucího odboru 
a vrátil se do mlékárny. Byla mu nabízena funkce podnikové-
ho ředitele s. p. Lacrum Brno, ale netroufal si, čehož ale poz-
ději litoval. A tak nastoupil do funkce ředitele závodu Lacrum 
Velké Meziříčí. V této funkci působil 5 let a za jeho působe-
ní závod vybudoval čistírnu odpadních vod, kotelnu na plyn, 
novou sýrárnu, sklepy, linku na sáčkové mléko a další. 

V roce 1985 se mu podařil další husarský kousek a spolu 
s kamarády dali dohromady originální dechovku pod názvem 
Veselá sedma Jana Sedlaříka, kterou vedl. Zpívala a zpívá 
s ním také jeho dcera Jana. Kapela již oslavila 20 let svého
trvání, je známá v rozhlase, televizi a vydala také 4 kazety 
a CD. V každém roce 3–4krát vystupovala v zahraničí − v Bel-
gii, Holandsku, Rakousku, Švýcarsku, Německu a Dánsku.

V roce 1987 na žádost PŘ Lacrum MVDr. Jana Opluš-
tila nastoupil do funkce obchodního náměstka s. p. Lacrum 
Brno. Jak říká, přibyl mu další titul, už byl zpívající mlékař, 
zpívající tajemník, zpívající ředitel a teď zpívající náměstek. 
Zde plně využil veškeré mlékařské a muzikantské zkušenosti 
a známosti pro zvelebení obchodního úseku státního podniku
Lacrum. V roce 1992 byl pak zvolen do funkce, na kterou si 
dříve netroufal – podnikového ředitele s. p. Lacrum Brno. 
Bohužel, jak sám kriticky přiznává, na záchranu jednoho 
z největších a nejlepších mlékárenských podniků v ČR bylo již 
pozdě. Jak říká – zásluhou některých ředitelů závodů a hesla 
„Dost bolo Brna“ – skončila krásná a bohatá tradice morav-
ských mlékařů. Z toho je Janu Sedlaříkovi smutno. Násled-
kem privatizace nastalo smutné období historie moravského
mlékařství. Z 28 mlékáren s. p. Lacrum v roce 1990 jich 
k dnešnímu dni zůstalo 13 a bohudík také mlékařská škola. 

Ukončil privatizaci s. p. Lacrum a s několika kamará-
dy koupili zavřenou mlékárnu Švábenice a vrhli se na výro-
bu a vývoz Akawi do arabských zemí. Na rozdíl od úspěšného 
dřívějšího působení a dobrých výsledků však byl po dvou le-
tech nucen spojit se majetkově s arabským odběratelem, kte-
rý jako majoritní vlastník po válce v Iráku a prudkém sníže-
ní kurzu dolaru dovedl mlékárnu do konkurzu. Velmi těžce to 
nesl, i když podobný osud až na malé výjimky potkal všechny 
výrobce bílých sýrů. 

V roce 1997, po smrti své třetí manželky, se znovu ože-
nil. Již je to 10 let a jeho nynější manželka pracuje jako lékař-
ka ve výzkumném ústavu revmatologickém v Praze. Jak říká, 
zachránila ho nejen jako chlapa, ale jako člověka zničeného 
tím, co jsme si právě přečetli. Přesvědčila ho a zařídila opera-
ce, má obě nové kyčle i obě kolena, bohužel umělé, a je z něj, 
jak říká, železný dědek. To mu bylo 68, sem tam někomu od-
borně poradil, pomohl a věnoval se svému životnímu koníč-
ku – muzice. 

Dlouho to však bez mlékařiny nevydržel. Bylo mu líto, že 
mlékárna, která má hodnotu 12 milionů, stojí. Ty stálé dotazy, 
kdy bude znovu Maršovský sýr, ho nenechali klidným. A tak 
koncem roku byl opět ve své, i když nevyrábějící mlékárně. 
Někteří ho chápali, jiní říkali, že nemá rozum. On sám k tomu 
říká: „Mám 100 kamarádů, 50 mi fandí a přeje mi, abych mlé-
kárnu rozjel, 50 mi říká, že su vůl. Jen nevím, na kterou stranu 
se mám přidat. Je to složité, první problém jsou peníze, druhý 
veterinární předpisy a třetím problémem je mléko. Nejhorší 
je, že těch 57 let, co jsem u mlékařiny, jsou mi málo platné. 
Ale nevzdávám to, věřím, že se najdou lidé, kteří pochopí můj 
smysl dále mlékařit a že mi pomohou.“ Držme mu palce. 

Jeho slovo závěrem: „Budu-li zdráv, pojede mlékárna 
Švábenice, bude Maršovák i se značkou KLASA, bude hrát 
Veselá sedma i skupina Jana Sedlaříka a spolu s dcerou Janou 
Vám zazpíváme tu pravou Mlékařskou polku a text na tuto 
polku, kterou sám otextoval, můžete obdržet u vydavatele 
časopisu, jeho kamaráda Fandy Kruntoráda. A nehledejte ve 
mně konkurenta, ale člověka, mlékaře, který dělá lidem radost 
jednak hudbou, ale který si chce splnit svůj také svůj mlékař-
ský sen, to aby žilo jeho dítě − Maršovský sýr“. A k tomu ještě 
dodává: „Děkuji všem, se kterými jsem spolupracoval, a všem 
dnešním mlékařům přeji hodně zdraví a aby si i občas zavzpo-
mínali, že mlékaři byli grandi potravinářského průmyslu, 
odborně, obchodně, charakterově i kamarádsky. Je škoda, že 
už to tak není. Přesto všem potravinářům ZDAR!“ F. K.

�

Zlí jazykové tvrdí, že harmonika byla jeho druhá manželka.

Mikrofon – častý kamarád
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