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náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
tel.: 576 031 111, fax: 577 210 172 

e-mail: dekanat@ft.utb.cz www.ft.utb.cz

Ústav biochemie
a analýzy potravin

Ústav technologie
a mikrobiologie potravin

Ústav technologie tuků,
tenzidů a kosmetiky

nabízí

V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

NÁSLEDUJÍCÍ STUDIJNÍ OBORY:

�  Chemie a technologie potravin, forma studia 
prezenční, s výukou ve Zlíně

�  Chemie a technologie potravin se zaměřením 
na Konzervárenské technologie, forma studia 
prezenční, s výukou v Bzenci

�  Chemie a technologie potravin se zaměřením 
Technologie mléka a mléčných výrobků, forma 
studia prezenční, výuka v Kroměříži

�  Chemie a technologie potravin se zaměřením 
Kosmetika a technologie výroby kosmetických 
a hygienických přípravků, forma studia 
prezenční, s výukou ve Zlíně

�  Technologie a řízení v gastronomii, forma 
studia prezenční i kombinovaná, s výukou jak 
v Kroměříži, tak nově i v Bzenci.

V NAVAZUJÍCÍM DVOULETÉM
MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
STUDIJNÍ OBORY:

�  Technologie, hygiena a ekonomika výroby 
potravin, forma studia prezenční i kombinovaná 
s výukou ve Zlíně a Kroměříži

�  Technologie a ekonomika výroby tuků, 
detergentů a kosmetiky, forma studia prezenční, 
s výukou ve Zlíně

�  Chemie potravin a bioaktivních látek, forma 
studia prezenční, s výukou ve Zlíně. 

VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI,
reference na náš časopis Potra-
vinářská Revue bývají vesměs 
velmi příznivé. Toto hodnoce-
ní velmi těší celý kolektiv re-
dakce, neboť je to ocenění prá-
ce každého z nás. Je však nutné 
vyzdvihnout především ochotu 
a opravdové úsilí našich auto-
rů, kteří se podílejí na odborné 
potravinářské náplni, a tím za-
ručují čtivost a zajímavost pří-
slušného čísla. A jejich výběr 
dost vždy tuto kvalitu předur-

čuje a ve většině případů ji pak autor naplní podle našich 
představ, ale i očekávání Vás, čtenářů. A to je náš cíl, aby 
Potravinářská Revue byla skvělá. Tím nechci nijak ponižo-
vat další naše tituly, tedy Potravinářský zpravodaj a Řez-
nicko/uzenářské noviny. Je však pravda, že hledíme na ča-
sopis Potravinářská Revue jako na naši vlajkovou loď. 

Ta dnešní vychází v době nesmírně živé a politicky i hospo-
dářsky velmi napjaté. Potravinářské podniky se ani tak ne-

potýkají s odbytností svých výrobků, ale především s nízkými 
realizačními cenami. Ty jim nedovolují dosahovat plánova-
né objemy fi nančních zdrojů, a tak se většina podniků cho-
vá „krizově“ – šetří své náklady, včetně těch, které jsou pro 
plynulý vývoj prosperity a budoucnost nezbytné. Tato situace 
je kritická řadu let a začíná být neúnosná. Cest k řešení pří-
liš není a od hodnotících hlasů šéfů fi rem slyším často pro-
timluvy. Jeden vidí řešení v přijetí zákona o významné tržní 
síle a považuje jej za spásu, jiný považuje tento zákon, který je 
nyní ve schvalovacím řízení sněmoven, za cestu chybnou, ob-
vykle s poukazem na Slovensko. Sama politická změna v naší 
zemi je zatím nečitelná pro účelně vynakládaný lobbing, a tak 
je vše zatím na „trhu“. Bilaterální jednání mezi obchodními 
celky a potravinářskými seskupeními jsou dosud nečasté. Za 
příklad možno dát seskupení COOP, které jedná jak s pekaři, 
u nichž svou aktivní roli hraje také nový jejich předseda, ale 
i s Plzeňským Prazdrojem. Považuji všechny tyto směry vzá-
jemných jednání nadpodnikových struktur za významný pří-
nos, i když nejsou rychlým lékem současného stavu. Obávám 
se asi právem, že v současné době nejvíce chybí součet zájmo-
vých sil. A ve smyslu nápravy je právě nezbytné začít tyto síly 
sčítat, pěstovat oprávněné sebevědomí potravinářů a začít jej 
prosazovat. A k tomu i založit vytváření systematické cesty, 
které kromě jiného neumožní prodat trhu potravinářské vý-
robky pod nákladovou cenou. 

V tomto čísle časopisu výše uvedené problémy neřeší-
me. A bylo by to skvělé, otisknout využitelný recept na eko-
nomickou úspěšnost potravinářských podniků u nás. Přesto 
se asi nudit nebudete. Vedle odborných článků, které mohou 
obohatit Váš potravinářský rozhled, jsme tentokrát zařadili 
i představení města Kroměříž, článek „Hanácké Atény Kro-
měříž – město potravinářů“ představuje jak historii a sou-
časnost tohoto nádherného městského seskupení, ale také 
potravinářské podniky a potravinářské školy. Touto cestou 
děkujeme všem, kteří se na této rubrice podíleli, především 
starostovi města Kroměříž Mgr. Miloši Malému a jeho spo-
lupracovníkům, ale také všem vrcholovým pracovníkům fi -
rem a škol, které jsou v tomto souboru obsaženy. V tomto úsi-
lí, představovat města potravinářů, chceme vždy jedenkrát za 
rok pokračovat. Další město máme již vytipované, máte-li tip 
Vy, rádi si o něm s Vámi pohovoříme.
                                  Ing. František Kruntorád, CSc., vydavatel �
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Bezpečností 
potravin

se zabývala 
předsednická 

konference v Praze
Ing. JITKA GÖTZOVÁ a kolektiv,

ŘEDITELKA ODBORU
BEZPEČNOSTI POTRAVIN,

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
– ÚŘAD PRO POTRAVINY

Pod záštitou českého předsednictví se ve dnech 21.−22. 
dubna 2009 uskutečnila v Praze v Kongresovém cent-

ru mezinárodní konference „Potravinářský výzkum pod-
porující vědecky založenou legislativu: příležitosti pro 
výrobce a spotřebitele“. Konference byla pořádána Minis-
terstvem zemědělství ve spolupráci s Vysokou školou che-
micko-technologickou v Praze a Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin. Cílem konference bylo podpořit vy-
užívání výsledků potravinářského výzkumu a vědy při pří-
pravě legislativních předpisů a při hodnocení rizik. 

Dvoudenní konference byla tematicky rozdělena do čtyř 
plenárních sekcí (Pozice EU v oblasti bezpečnosti potravin 
a mezinárodní spolupráce, Kvalita potravin a kontrola bez-
pečnosti, Spotřebitelé a záležitosti bezpečnosti potravin, 
Nové technologie pro produkci potravin) a dvou paralelních 
sekcí (Právní předpisy pro bezpečnost potravin a příležitosti 
ve výzkumu, Perspektivy v potravinářském průmyslu – napl-
nění očekávání spotřebitelů).

Plenární sekce I – Pozice EU v oblasti 
bezpečnosti potravin a mezinárodní spolupráce

Úvodní sekce byla zahájena přednáškou Antonia Di 
Giulia, zástupce DG RESEARCH, o tradičních procesech ve 
výrobě potravin, farmář – dodavatel – zpracovatel, s důrazem 
na inovaci procesů s tím, že klíčovou roli v potravinářství hra-
je vždy koncový spotřebitel.

V bloku čtyř prezentací významných univerzit a českých 
vědecko-výzkumných pracovišť prezentovala prof. Iva Stein-
hauserová výzkumné projekty Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno, pokrývající veterinární aspekty bezpečnosti 
a kvality potravin, týkající se konkrétně například ptačí chřip-
ky, antimikrobiální rezistence, falšování potravin, cirkoviro-
vé infekce, salmonely a kampylobakterií.

Následující příspěvek prof. Jany Hajšlové z Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze vyzdvihl důležitost sledová-
ní fusariových mykotoxinů včetně maskovaných, které patří 
k nejzávažnějším kontaminantům obilovin. V rámci vědecké 
spolupráce v EU (Scientifi c Cooperation, SCOOP) byla na-
příklad řešena studie, která se zabývala fusariovými mykoto-
xiny na všech úrovních výroby piva (od výroby ječného sladu 
po vaření piva). Prof. Jana Hajšlová také popsala vývoj ana-
lytických metod pro migraci látek z obalů přicházejících do 
styku s potravinou, identifi kaci toxigenních plísní, pro nové 
postupy odhalení listerií, obalové materiály, které souvisejí 
s otázkou technologií (vysoký tlak), pro budoucí použití oxi-
du uhelnatého ke stabilizaci úpravy barvy masa, což zatím 
není povoleno EU, může maskovat kažení mas. Zmíněno 
bylo také připravované symposium RECENT ADVANCES 
IN FOOD ANALYSIS, které se bude konat v Praze ve dnech 
4.–6. 11. 2009, více informací na www.rafa2009.eu. 

Významný je rovněž výzkum biogenních aminů (hista-
min, tyramin v sýrech eidamského typu), přiblížený prof. To-
mášem Komprdou reprezentujícím Mendelovu zemědělskou 
a lesnickou univerzitu v Brně. Uvedené látky způsobují aler-
gie a k jejich tvorbě dochází u sýrů zejména při zrání vlivem 
kontaminující mikrofl óry, a to v provozech s nedostatečnou 
úrovní hygieny. Závěrečná prezentace českého bloku, odha-
lující výzkum biogenních aminů a polyaminů, patatinu, fl a-
vonoidů, patřila prof. Martinu Křížkovi z Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích.

Problematiku mechanismů řízení rizik, posouzení to-
xicity, tolerované denní dávky pro spotřebitele, expozice 
pro spotřebitele a zranitelných skupin objasnil Frans Verst-
raete z DG SANCO. Podle jeho zkušeností významně přispí-
vají k přípravě legislativních předpisů metody vyhodnocová-
ní toxicity MOE (Margin of Exposure) nebo ALARA (As Low 
As Reasonable Achievable).

Zástupce DG SANCO Jerome Lepeintre vyzdvihl roli 
Codexu Alimentarius obsahujícího řadu norem týkajících se 
bezpečnosti potravin, které sice nemají charakter právního 
předpisu, nicméně jsou mezinárodně uznávané a používané, 
protože byly sestaveny na základě vědeckých poznatků. Zdů-
raznil potřebu větší komunikace EU s Codexem a dále zvýše-
ní aktivity EFSA směrem ke Codexu Alimentarius.

Plenární sekce II – Kvalita potravin
a kontrola bezpečnosti

Sekci otevřela přednáška k podpoře a kontrolní činnos-
ti národních referenčních laboratoří (NRL) a komunikaci 
s kontrolními laboratořemi. Franz Ulberth uvedl, že základ-
ním mottem je „důvěra v měření“. Krize BSE, problém dio-
xinů a akrylamidu vedly k poklesu důvěry spotřebitelů k po-
travinám. Je proto nutné provádět kontroly a monitoring 
harmonizovaně ve všech členských státech EU a aplikovat in-
tegrační systém. K tomu dopomáhají sítě referenčních labo-
ratoří Společenství (CRL) pro potraviny a krmiva, kterých je 
27 a které spolupracují s národními referenčními laboratoře-
mi (NRL). V EU je přibližně 1 200 laboratoří vysoce speciali-
zovaných, které provádí každoročně kolem 100 000 měření.

Významná je podle Michela Nielena z holandské
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univerzity Wageningen také podpora nových metod a rych-
lých testů zejména k odhalování falšování výrobků. Pro kon-
trolu potravin je rovněž důležitá OMICS technologie, která 
je důležitá k rozpoznání biologických účinků a přítomnosti 
náhlých a neznámých látek. Forenzní (soudní) technologie je 
využívána hlavně pro rychlé předběžné vyšetření. Instrumen-
tální analýzy se neustále zrychlují, postačí pouze několik mi-
nut k vyhodnocení rozboru vzorků. 

Reiner Wittkowski, zástupce německého spolkového 
úřadu pro hodnocení rizik, prezentoval vědecké přístupy ke 
sledovatelnosti výrobků. Zdůraznil nutnost sledování půvo-
du výrobku z důvodu rizika a také zajištění autentičnosti vý-
robku. Cílem sledovatelnosti je předcházení krizím, ochrana 
regionálních trhů, značek a v neposlední řadě lepší garance 
bezpečnosti potravin. 

Člen Správní rady EFSA Jiří Ruprich představil mož-
nosti a způsoby zapojení vědeckých institucí do grantů EFSA. 
Uvedl, že v roce 2009 bude vyhlášeno celkem 24 nových pro-
jektů.

Plenární sekce III – Spotřebitelé a záležitosti 
bezpečnosti potravin

Následující sekce byla zahájena přednáškou Beate Kett-
litz (CIAA) k odezvě průmyslu na možná rizika. „Emerging 
Risks“ (ER) jsou nejen nově vzniklá rizika, ale i ta, která se 
mohou stát v budoucnosti. Nově vznikající rizika jsou rov-
něž jedním z témat 7. Rámcového programu, kterým Evrop-
ská unie podporuje výzkumné a vývojové aktivity ve stěžej-
ních vědeckých oblastech. Příkladem nově vznikajících rizik 
je salmonela v oříšcích. Ekonomika ale vnímá pouze skuteč-
ná rizika, proto ER nemají dopad na ekonomiku, ale na vlády 
a politiky. V oblasti zemědělství se v rámci nově objevujících 
rizik odráží dopady klimatických změn, životní styl spotře-
bitelů, kultura a demografi e. Zde je nutná spolupráce mezi 
vědci a posuzovateli rizik (EFSA), příkladem takové specifi c-
ky zaměřené spolupráce jsou mezinárodní aktivity vyplývají-
cí z objevu akrylamidu (24. 4. 2002 – nově objeveno riziko), 
benzenu v nealko nápojích (objeveno v r. 2006) a migrace lá-
tek z obalů (objeveno v r. 2005).

Lynn Frewer z Univerzity Wageningen zmínila otázky 
obnovení důvěry spotřebitelů, a zda je řízení rizik vnímáno 
jako vhodné pro spotřebitele. Spotřebitel je sice na konci po-
travního řetězce, ale musí být v jádru dění. Spotřebitelé ne-
mají dostatečné informace o riziku a experti nemají zájem in-
formovat spotřebitele o riziku. „Co se dozvím jako první,“ má 
větší váhu než všechny později poskytnuté informace. Z toho 
je patrné, jak je důležitá komunikace o riziku, jejímž cílem je 
zdraví lidí. Preventivní programy (detekce, monitorování ri-
zik) pro ochranu zdraví jsou důležitější než okamžité ekono-
mické zájmy. Ukazuje se, že je třeba zacílit informace přede-
vším na ohrožené skupiny lidí.

Další prezentace byla zaměřena na vliv rizikových fakto-
rů na produkci potravin a jejich bezpečnost, jako např. změ-
na klimatu, cestovní ruch, industrializace zemědělské a živo-
čišné výroby, bioenergická produkce, globalizace obchodu. 
Vzhledem k těmto vlivům se mění virulence bakterií a stra-
vovací návyky, a proto musíme očekávat „neočekávané“. 
U funkčních potravin se smazává hranice mezi potravinou 
a léky. Nově vznikajícími riziky se zabývá od roku 2007 ESCO 
projects (EFSA Scientifi c COoperation projects) – dříve tzv. 
„front runner projects“. Ke každému projektu je vytvořena 
pracovní skupina (WG), případně určen člověk z členského 
státu, který je gestorem za přípravu mandátu, což ukazuje 
na snahu EFSA rozvíjet spolupráci s členskými státy. Dalším 

z významných vědeckých projektů je projekt HEATOX, který 
spojuje dohromady vědce ze 14 zemí, pomáhá vyplnit meze-
ru ve znalostech akrylamidu a zjistit více informací o jiných 
látkách, které se tvoří během smažení škrobových potravin.

V poslední přednášce této sekce John Gilbert, člen vě-
decké komise EFSA a zástupce FERA, popsal posuzování ri-
zik a benefi tů bezpečnosti potravin. Jde o posuzování mož-
ných chemikálií, kterými jsme vystaveni. Jak se posuzují 
přínosy a rizika, je vidět na příkladu dusičnanů v zelenině. 
Doporučenou konzumací pěti porcí zeleniny za den zkonzu-
mujeme také 3,7 mg dusičnanů/den, což představuje riziko. 
Rizika se lépe hodnotí než benefi ty, které souvisí se zdravím. 
Hodnocením zdravotních rizik a benefi tů v potravinách se za-
býval projekt Qualibra za podpory EK v 6. rámcovém progra-
mu (od dubna 2006 – září 2009). Podpůrnou akcí je projekt 
BRAFO (od září 2007 – srpna 2010) zaměřený na zdravotní 
tvrzení. Tento projekt se zaměřuje na zkoumání postupu zjiš-
ťování rizika a prospěchu z potravin. Cílem projektu je vytvo-
řit rámec, který umožní kvantitativní porovnání zdravotních 
rizik a výhod (risk-benefi t analysis) pro člověka z potravin 
a složek potravin, a to na základě běžné škály měření.

Plenární sekce IV – Spotřebitelé a záležitosti 
bezpečnosti potravin

Zahájení druhého dne konference patřilo prezentaci Ev-
ropské technologické platformy „Food for life“ a spolupráci 
v oblasti „TRUEFOOD“ (Traditional United Europe Food). 
Zmíněny byly některé projekty, např. vývoj technologií při vý-
robě tradiční šunky a rybích produktů, inovační postupy pro 
zvýšení nutričních hodnot u mléka, mléčných produktů, čer-
stvého ovoce a zeleniny.

Dále byly prezentovány vize a náměty Evropské tech-
nologické platformy „Food for life“, která vznikla v červen-
ci 2005 a zmíněna informace o implementaci akčního plánu 
zveřejněného v říjnu 2008, jehož hlavními cíly jsou zvýšení 
zdraví a kvality života, zvyšování důvěry spotřebitele a pod-
pora udržitelné a etické výroby potravin.

Paralelní sekce A – Právní předpisy
pro bezpečnost potravin a příležitosti
ve výzkumu

Během paralelní diskusní sekce A byl Naďou Koníč-
kovou z Technologického centra Akademie věd představen 
Sedmý rámcový program (7.RP/FP7) – Potraviny, zeměděl-
ství, potraviny a biotechnologie. Jde o program Evropského 



6
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
0

9
s p o l e č n o s t

společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstra-
ce. Tato část programu se soustředí zejména na rozsáhlejší 
projekty v oblasti zdravotnictví biologických zdrojů, nových 
obnovitelných zdrojů energie a ochrany zdraví osob, zvířat 
i rostlin a ochrany spotřebitele. Cílem části Zemědělství, po-
traviny a biotechnologie je rozvoj znalostí v oblastech udrži-
telného řízení, produkce a využití biologických zdrojů (mi-
krobiálních, rostlinných a živočišných) vytvoří základ pro 
nové, udržitelné, bezpečné, ekologické a konkurenceschop-
né produkty pro zemědělství, rybolov, krmiva, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a související odvětví. V rámci progra-
mu budou podporovány také nové obnovitelné zdroje ener-
gie a opatření v oblasti ochrany zdraví osob, zvířat i rostlin 
a ochrany spotřebitele.

Podle pana Koose de Korte by měla mít EU zájem o vě-
deckou spolupráci i s dalšími evropskými a mimoevropský-
mi zeměmi. Organizace třetích zemí jsou rovněž fi nančně
podporovány v rámci projektů 7. Rámcového programu – 
FP7. Partnery pro spolupráci jak v EU, tak i mimo EU vy-
hledávají národní kontaktní body, které zprostředkovávají 
informace, pomoc, proškolení, sestavují databáze vědecko-
výzkumných pracovníků.

Poslední přednáška Alisdaira Wotherspoona se týkala 
výzkumu v politice – zkušeností FSA. Britský Úřad pro po-
travinové standardy (Food Standards Agency – FSA) je odpo-
vědný za hodnocení, řízení i komunikaci rizik. FSA fi nancuje 
výzkumné projekty, jejichž výsledky jsou co nejrychleji šířeny. 
Výzkumných projektů se účastní nezávislí vědci, základem je 
poskytování důvěry spotřebitelům otevřenou komunikací. 
Příkladem projektů je Semicarbazid, který byl zjištěn v potra-
vinách v roce 2003. Hlavním zdrojem semikarbazidu v potra-
vinách je migrace z těsnění kovových víček pro sklenice a láh-
ve. Zdrojem této kontaminace jsou nejčastěji materiály, které 
se obecně používají jako prostředky k utěsňování kovových 
vík a zátek v různých konzervačních nádobách a lahvích. Ak-
tuálně se FSA zaměřuje na aplikaci nanotechnologií v potra-
vinách a zamýšlí objektivní informování veřejnosti o této pro-
blematice.

Paralelní sekce B – Perspektivy 
v potravinářském průmyslu – naplnění 

očekávání spotřebitelů

Dr. Petr Raspor ve své prezentaci zdůraznil potřebnost 
výzkumných programů pro veřejnost cestou ke vzdělání spo-
třebitele. Svým vystoupením nastínil, že nejlepší cesta, jak za-
mezit onemocnění z potravin vznikajících v domácnostech, je 
v rámci projektů vzdělávání spotřebitele.

Zástupce Association de Coordination Technique pour 
l’Industrie Alimentaire (ACTIA) pan Christophe Cotillon 
prezentoval své projekty popisující vliv technologických po-
stupů (výroby) na výživovou hodnotu, např. tučné ryby, hra-
nolky, jablečné pyré, hovězí hamburgery a vařená (dušená)
šunka.

V závěrečné prezentaci sekce představil Dr. Andrew 
Cannavan laboratoře Národního úřadu pro atomovou ener-
gii a zmínil projekty, které se týkaly ozařování hmyzu napada-
jícího ovoce a zeleninu. Prezentoval také rozvoj mechanizmů 
sledovatelnosti a zjišťování autenticity potravin v rámci mezi-
národního obchodu.

Závěry/výstupy konference

Účastníci konference se shodli, že potravinářská legis-
lativa musí systematicky reagovat na nové vědecké poznatky 
o nežádoucích látkách v potravinách a v materiálech přichá-
zejících do styku s potravinami. Dále bylo zdůrazněno, že EU 
má podporovat přípravu vědecky podložených stanovisek pro 
tvorbu nových legislativních předpisů na základě nezávis-
lých stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA). Výsledky vědecko-výzkumné činnosti v potravinář-
ském sektoru a využívání moderních technologií ve výrobě 
i výsledky týkající se bezpečnosti potravin je třeba sdílet s dal-
šími zájmovými organizacemi (stakeholders), a vytvářet tak 
harmonizovaný systém sběru a sdílení dat v rámci členských 
států EU pro sledování a hodnocení rizik. 

Delegáti konference konstatovali, že v zájmu rychlé-
ho informování spotřebitelů je zásadní důsledné dodržování 
principů sledovatelnosti (traceability) a aplikace moderních 
technologií a databází. To má význam nejen pro zavádění no-
vých rychlých a validních postupů při kontrole bezpečnosti 
potravin (screening), ale i pro rychlé odhalování nekvalitních 
nebo případně falšovaných výrobků na trhu a pro kontrolu 
shody s údaji na obalu. 

Jednou z důležitých oblastí je komunikace a spoluprá-
ce vědeckého sektoru s výrobci a spotřebiteli. „Klíčovou roli 
v oblasti kvality potravin má vždy konečný spotřebitel. Pro-
to je důležité podporovat jeho vzdělávání a informovanost. 
Je potřeba zdokonalovat přenos informací z kompetentních 
organizací směrem ke konzumentům a jejich zástupcům 
v nevládních organizacích,“ uvedl vrchní ředitel Sekce po-
travinářských výrob – Úřadu pro potraviny František Sládek 
a zdůraznil stále se zvyšující roli médií při informování a smě-
rování spotřebitele v oblasti bezpečnosti potravin. Proto je zá-
sadní věnovat trvalou péči preventivnímu vyhledávání zdra-
votních rizik z potravin. Je třeba také klást důraz na proces 
monitoringu a aktivní dozor pro zvažování rizik a pro spotře-
bitele. Zdokonalování systému hodnocení rizik a benefi tů je 
přínosem pro všechny složky společnosti.

Za klíčové lze považovat, aby výsledky výzkumných po-
znatků byly šířeny co nejrychleji, a to nejen v rámci Společen-
ství. Proto účastníci konference zdůraznili posílení spoluprá-
ce na výzkumných projektech se zeměmi mimo EU.

Závěrem lze konstatovat, že konference umožnila širo-
kou komunikaci mezi evropskými institucemi (DG Research, 
DG SANCO, EFSA), národními i mezinárodními státními in-
stitucemi i nevládními potravinářskými federacemi a před-
staviteli evropských univerzit a výzkumných pracovišť.

Bližší informace ke konferenci – výstupy, fotogra-
fi e a přednášky jsou umístěny na webu: http://www.mze.cz/
foodresearch. 

�
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Nejlepší chléb
je z Litvínova

Letošní národní soutěž „O nejlepší chléb roku 2009“ se 
uskutečnila 3. června v Pardubicích v rámci tradiční pe-

kařské akce Dny chleba. Zúčastnilo se jí více než 30 pekař-
ských fi rem z celé ČR, které přihlásily celkem 43 soutěžních 
vzorků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: „O nejlepší kon-
zumní chléb“ z průmyslových pekáren a „O nejlepší řeme-
slný chléb“, který je vyráběný s vyšším podílem ruční práce. 
Kvalitu chlebů posuzovalo sedm nezávislých komisařů, zku-
šených pekařských odborníků. U soutěžních chlebů se hod-
notily tyto základní smyslové parametry: vzhled chleba, kůr-
ka, střída, vůně a chuť.

Poprvé v historii soutěže se vítězem obou kategorií staly 
chleby od jednoho výrobce. 

Nejcennější vavříny si odnesli zástupci fi rmy JAPEK,
s. r. o., z Litvínova-Janova.

Již 15. jubilejní ročník prestižní pekařské soutěže o nej-
lepší chléb České republiky uspořádal Podnikatelský svaz pe-
kařů a cukrářů v ČR společně s dalšími partnery akce. Dnů 
chleba se rovněž zúčastnila řada významných hostů, mj. 
Královéhradecký biskup Dominik Duka, který celebroval 
ceremoniál svěcení chleba, a hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek, jenž zahájil odborný seminář na téma vý-
znamu chleba z pohledu výživy a zdraví.

Mlékárenský 
výrobek roku 2009

Absolutním vítězem soutěže 
„Mlékárenský výrobek roku 2009“ se 
stal, dle hodnocení odbornými komise-
mi, výrobek Sedlčanský romadůžek 
výrobce Povltavské mlékárny, a. s.,
Sedlčany. Dle hodnocení novinářů 
a zástupců obchodu získal absolutní 

prvenství výrobek Čerstvé mléko s prodlouženou trvanli-
vostí od výrobce Moravia Lacto a. s., Jihlava. 

Tato ocenění převzali vrcholoví reprezentanti vítězných 
společností na oslavě Světového dne mléka, která se letos ko-
nala 27. května 2009 v Břevnovském klášteře. Slavnosti se 
zúčastnila řada osobností, v čele s ministrem zemědělství
Jakubem Šebestou. 

Bližší reportážní informace přinášíme o obou akcích v listu
Potravinářský zpravodaj č. 5/2009,

který vychází 7. července 2009.

Také naše redakce se připojuje ke gratulaci. Vítězným 
společnostem přejeme mnoho inspirací vedoucích k dalším 
takovým oceněním a našim spotřebitelům pak skvělé pochut-
nání si na chlebu z Litvínova-Janova, Sedlčanském romadůž-
ku ze Sedlčan a Čerstvému mléku z Jihlavy.  Redakce

�

Ing. Milan Žák (uprostřed), generální ředitel Povltavských mlé-
káren, a. s., při převzetí diplomu. Vlevo Ing. Stanislav Kozák, 
náměstek ministra zemědělství, vpravo Michal Němec, předse-
da a výkonný ředitel Českomoravského svazu mlékárenského.

Ing. Zdeněk Košek (vlevo), ředitel společnosti Moravia Lacto 
a. s. přebírá diplom z rukou náměstka ministra Ing. Stanisla-
va Kozáka.

Oldřich Týř, jednatel společnosti JAPEK, s. r. o., při převzetí
1. ceny v soutěži „O nejlepší chléb roku 2009“. Litvínovská spo-
lečnost JAPEK, s. r. o., získala obě první místa – za řemeslný 
i konzumní chléb.
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Daňová reforma: 
poplatek
za nasycené tuky 
k „natučnění“ 
státní
pokladny 
KIRSTEN HOLM SVENDSEN,
STRATEGICKÁ ŘEDITELKA DANISH DAIRY BOARD,
ZASTOUPENÍ BRUSEL

Dánská vláda navrhla zavedení daní za nasycené tuky s cí-
lem boje proti obezitě. Skutečností ale spíše je, že než aby 

tyto odvody vedly k omezování obezity, budou škodit mléká-
renskému průmyslu a povedou k narušení trhu.

Po pěti dnech vyjednání liberálně-konzervativní menšino-
vé vlády bylo v rámci parlamentní ochranné sítě dosaženo do-
hody s Dánskou lidovou stranou na vytvoření daňové reformy.

Záměrem reformy je snížit daňové zatížení práce s cílem 
zvýšení nabídky pracovních sil. Tuto masivní restrukturaliza-
ci systému příjmových daní v Dánsku bude muset však bohu-
žel částečně zaplatit dánský mlékárenský průmysl.

Ve snaze pomoci dánským občanům žít zdravěji navrhu-
je v rámci této daňové reformy zdejší vláda zvýšení daní na ta-
bák, cukrovinky a nasycené tuky. Nasycené tuky v mléčných 
výrobcích, např. v máslu a sýrech, ale také v olejích (včetně 
margarínu), které jsou v Dánsku prodávány, budou zpoplat-
něny odvodem ve výši 25 dánských korun za kilogram. To na-
příklad u spotřebitelského balení másla (250 g) znamená až 
30% nárůst maloobchodní ceny. Poplatky budou zatíženy ale 
i další zpracovávané výrobky, které tuky a oleje obsahují. Oče-
kává se, že tyto daně posílí příjmy do státního rozpočtu část-
kou 150 mil. €. 

Ministr zdravotnictví Jacob Axel Nielsen tento krok vlá-
dy uvítal a věří, že to pomůže omezit výskyt civilizačních cho-
rob, jako jsou srdeční onemocnění a diabetes.

Dánskou radu pro mléko (Danish Dairy Board) však ten-
to krok, jemně řečeno, velmi překvapil a výrazně se jí dotknul, 
a to proto, že jsou zde mléčné výrobky zařazovány do stejné 
kategorie jako tabák, cukrovinky a další. Spotřeba mléčných 

Tax reform: 
Saturated

fat levy
to fatten
the state

coffers
KIRSTEN HOLM SVENDSEN,

POLICY DIRECTOR
DANISH DAIRY BOARD

The Danish government has proposed to establish a levy on 
saturated fats with the aim of fi ghting obesity. Rather than 

curbing obesity, however, the fat levy will be damaging to the 
dairy industry and lead to market distortions.

After fi ve days of negotiations the Liberal-Conservati-
ve minority government has reached an agreement with its 
parliamentary safety net, the Danish People’s Party, on tax 
reform.

The aim of the reform is to lower tax on labour in order 
to increase labour supply. Unfortunately, Denmark’s massive 
restructuring of its income tax system must in part be paid for 
by the Danish dairy industry.

The government is proposing to increase levies on to-
bacco, confectionery and saturated fats as part of its tax re-
form in a bid to help Danes live healthier. Saturated fats in 
dairy products such as butter and cheese and oils (including 
margarine) sold in Denmark will be levied at 25 kroner per 
kilo. This means a 30 % increase in the retail price of a pack 
of 250 grams of butter. The levy will also be collected on pro-
cessed products containing fats and oils. The duty on satu-
rated fats is expected to fatten the state coffers by an extra
150 million €.

Health Minister Jacob Axel Nielsen welcomed the move 
and hoped it would help curb the prevalence of lifestyle illnes-
ses like heart disease and diabetes. 

The Danish Dairy Board is – to put it mildly – both sur-
prised and offended by seeing dairy products placed in the 
same category as tobacco, candy, etc. Consumption of dai-
ry products as part of a nutrient-rich meal is included in the 

volný překlad:
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
MLÉKÁRENSKÝ
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offi cial Danish recommendations for a healthy diet, and the 
Danish Dairy Board has for years cooperated with the autho-
rities by promoting the use of low-fat products and develo-
ping new low-fat products. In fact, skim milk has the largest 
market share of all fl uid milks in Denmark today. As you may 
recall, tobacco use – by contrast – is associated with a num-
ber of different cancers. For that reason alone, it is absolute-
ly absurd that dairy products are categorized alongside these 
products!

Furthermore, the fat tax is to be a regulatory tax, which 
is introduced quite specifi cally to change consumer beha-
viour. But history shows that regulatory taxes in Denmark 
have virtually no impact on changing consumer behaviour.
Needless to say, the fat levy will not be able to help curb obe-
sity.

Note that the duty on saturated fats will also be impo-
sed on imports into Denmark, while Danish dairy exports are 
exempt from the levy. This means that a wide range of pro-
ducts imported into Denmark - both dairy products and oils, 
but also composite products containing dairy products and 
oils like biscuits, desserts, frozen pizzas – will be levied. You 
may argue that it is healthier to use unsaturated fats like oli-
ve oil. However, these products will also be hit by the levy to 
a certain extent, since all oils contain both saturated and un-
saturated fats. 

We wonder how much of the revenue will disappear in 
the administration of this monstrosity! 

(From Danish Dairy Brief, Nr. 4, 25. 3. 2009)
�

výrobků je jako součást nutričně významné stravy zahrnuta 
v ofi ciálních dánských doporučeních zdravé výživy a Dánská 
rada pro mléko již po mnoho let úzce spolupracuje se státními 
institucemi na propagaci konzumace nízkotučných výrobků 
a jejich dalším vývoji. Skutečností je také, že odtučněné mlé-
ko dnes v Dánsku zaujímá největší tržní podíl v rámci katego-
rie všech tekutých mléčných výrobků. Naproti tomu je nutné 
připomenout, jak je užívání tabáku naopak spojováno s celou 
řadou různých typů rakoviny. A už jen z tohoto důvodu je zřej-
mé, že je naprosto absurdní, aby byly mléčné výrobky katego-
rizovány mezi tyto produkty!

A navíc, tyto „tukové daně“ mají být daněmi regulační-
mi, které jsou zaváděny zcela specifi cky k tomu, aby změnily 
chování spotřebitelů. Ale již historie ukázala, že regulační po-
platky v Dánsku neměly prakticky nikdy na změnu chování 
spotřebitelů žádný vliv. A netřeba dodávat, že by snad daně 
vybírané za tuk samy o sobě mohly zabránit obezitě.

Je třeba ještě poznamenat, že daněmi z nasycených tuků 
budou také zpoplatněny dovozy do Dánska, zatímco však 
dánský vývoz mléka a mléčných výrobků bude od těchto po-
platků osvobozen. To znamená, že budou daně vybírány také 
u celého spektra produktů dovážených do Dánska, a to jak 
z mléčných výrobků a olejů, ale také z kompozitních výrobků 
obsahujících mléčné složky a oleje, jako jsou sušenky, dezer-
ty, mražené pizzy. Můžete sice namítnout, že je konzumace 
nenasycených tuků, jako je olivový olej, zdravější. Avšak i tyto 
produkty budou do určité míry zdaněny, protože oleje obsa-
hují běžně vedle složky nenasycené také složku nasycenou. 

Žasneme nad tím, kolik příjmů pohltí administrace to-
hoto absolutního nesmyslu.

(Převzato z Danish Dairy Brief, č. 4, 25. 3. 2009)
�
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Superovocné 
šťávy – trend 

superbudoucnosti
Ing. CTIBOR PERLÍN, CSc., 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.

Termín „superovoce“ (superfruit) je relativně nový pojem, 
charakterizovaný využíváním šťáv z nových druhů ovoce, 

které pronikají na západní trhy. Tento termín není přitom od-
borně defi nován. První komerčně úspěšná „superšťáva“ byla 
směs brusinka – jablko z r. 1963, uvedená na trh společnos-
tí Ocean Spray. Naděje na komerční úspěch podnítila fi rmu 
investovat do této příležitosti a dokonce zorganizovat spolu-
práci s ostatními výrobci i s pěstiteli brusinek, a tak konku-
rovat výrobcům dosud dominující jablečné a pomerančové 
šťávy. Tato superšťáva se na trhu úspěšně uplatňuje dosud 
a s novou vlnou poptávky po antioxidantech a dalších nut-
rientech se zájem o ní ještě zvyšuje. V produkčních zemích 
tohoto ovoce se kladně hodnotí jeho přínos pro zdraví a výži-
vové ochranné látky. Obsah antioxidantů bývá obvykle dvoj- 
až vícenásobný, než je tomu u tradičních ovocných druhů, 
o čemž svědčí hodnoty ORAC (oxygen radical absorbance 
capacity – kapacita pro pohlcování kyslíkových radikálů).

Konzumenti na celém světě se stále více zajímají o tzv. 
zdravé potraviny a nápoje, protože se neobyčejně šíří civi-
lizační choroby jako diabetes, alergie a další. Tím se stávají 
různé exotické zásobárny nutrientů v superovoci pro výrobce 
velmi zajímavými, a to i z hlediska zisku. V nedávných letech 
proniklo na trh z různých oblastí (povodí Amazonky, Hima-
láje, australské vnitrozemí, lesy z pacifi ckých ostrovů nebo 
africké pláně) celá řada druhů superovoce, většinou ve formě 
ovocných šťáv. Zájem je soustředěn jak na životní prostředí, 
ale v oblasti superšťáv především na zdraví a ochranné látky 
pro spotřebitele.

Jednoznačná výživová tvrzení nejsou většinou legis-
lativně potvrzena, ale jednání spotřebitelů je výrazně ovliv-
něno informacemi o antioxidačních účincích biologicky 
aktivních látek za posledních 10 let. Výrobci nápojů vyu-
žívají např. palmu açai, granátová jablka, goji (kustovnice 
čínská, Lycium chinensis), mangosteen (Garcinia mango-
stana), noni (Morinda Citrifolia), tamarind (Tamarindus in-
dica), borůvky, liči (Litci chinensis) aj. Šťáva z tohoto ovoce

se aplikuje do různých džusů, vody, mléčných výrobků a dal-
ších potravin. 

 Běžnější ovoce jako švestky a vodní meloun či borůvky 
se rovněž uplatňují v ochranné výživě. Švestky (šťáva, nikoliv 
sušená) podporuje zažívací ústroji, vodní meloun (kaliforn-
ská odrůda Sundia) je bohatším zdrojem lykopenu než rajča-
ta, dále vitaminů a minerálních látek při minimálním obsahu 
cukrů a tuků. Za lykopenovou „bombu“ se považují plody 
keře Momordica cochinchinensis, rozšířeném především ve 
Vietnamu, kde je léta používán pro obarvení a ochucení rýže 
při vaření. Je tam znám pod jménem Goc soi, v Číně zase se 
označuje jako Mu Bie Zi. Jiným vitaminovým „zázrakem“ 
je Acerola (Malpighia emerginata), bohatá na vitamin C
(udává se 1–2,3 g ve 100 g ovoce, což je mezi zdroji vitami-
nu C daleko největší obsah), a rutin. Vývoj jde stále dopředu 
a objevují se nové a nové rostliny, třeba i dávno používané 
v lidovém léčitelství. Takovým příkladem může být rostlina 
(Phyllantus emblica), indický angrešt, jehož extrakt kromě 
antioxidačního efektu má i schopnost zrychlit odbourávání 
etanolu. Bývá proto součástí i antialkoholových přípravků. 
Jiným příkladem může být keř ichang lemon (Citrus ichan-
gensis) díky pěstitelským přednostem, jako je mrazuvzdorná 
odolnost i odolnost vůči nadměrnému vlhku.

Při testování méně známých odrůd ovoce, vhodných 
pro superšťávy, není nutno se zaměřovat pouze na exotic-
ké země karibské oblasti nebo na oblast jihovýchodní Asie. 
V našich podmínkách se jako superovoce nabízí např. černý 
rybíz (Rubes nigrum L.). Je totiž významným zdrojem nejen 
vitaminu C (160 mg/100 g, což je český rekordman v této ob-
lasti), ale i draslíku, kterému se připisuje také role reguláto-
ra krevního tlaku. Antioxidační vlastnosti se připisují i plo-
dům rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides), ale 
i dalším divoce rostoucím keřům. Svoji roli musí sehrát jed-
nak výzkum, jednak následný marketing a případná podpora 
podnikatelské činnosti. 

Formy užití superovoce

Superovoce se většinou konzumuje ve zpracované for-
mě. Je to důležité v případě, že hrozí senzorická bariéra, 
např. hořké chuti nebo jiné nezvyklé pachuti, nebo že ovo-
ce je obtížně konzumovatelné v celku. Příkladem může být 
granátové jablko, které se uplatnilo v průmyslu až ve formě 
protlaku a navíc speciálně tepelně ošetřeném. Pro úspěšné 
uplatnění superovoce existuje pět klíčových kritérií: novost, 
zdravotní přínos, prvotní zpracování v pěstitelské oblasti, 
kontrolovaný přídavek a propagační podpora. Analýzy trhu 
ukazují, že tržby z čerstvého ovoce v mnoha západních ze-
mích klesají a superovocné šťávy nabízejí ekonomickou ná-
hradu a stimul. 

Superovoce ve formě výrobků je strategickým produk-
tem. Je to výsledek propojení vědy a marketingu s cílem vy-
tvořit nový produkt s přidanou hodnotou na trhu potravin. 
Rozhodující pro úspěšnou strategii superovoce je vytvořit 
sektor se sice velmi malým objemem, ale s vysokou hodno-
tou značky. Např. v USA se fi rmě Tropicana podařilo vytvo-
řit značky superovocných šťáv (mangosteen, goji a granáto-
vá jablka), které dohromady dosahují tržby na úrovni 45 % 
hlavního produktu společnosti (pomerančového džusu), ale 
objem uvedených superšťáv činí pouze 1,5 % hlavního pro-
duktu. Podobně je tomu i u dalších výrobců. Uplatnění su-
perovoce na trhu potravin přispívá i celková orientace na pří-
rodní esenciální látky. Budoucnost ukáže, jak se superovoce 
a produkty z něho prosadí v současné situaci globální ekono-
mické krize.  �
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Separát, slovo 
vzbuzující odpor 

a hrůzu
BOHUSLAV ČTVERÁČEK, JEDNATEL,

DRŮBEŽ - VYSOČINA spol. s r. o.

Separát = maso mechanicky strojově oškrabané z kostí, 
u nás používané při výrobě masných výrobků, např. pár-

ků. Tlakem se od ní oddělí, vznikne tak tekutá hmota, kte-
rá se pasíruje přes síta, aby se odstranily úlomky kostí. Pasta 
se dále okoření, obarví a používá. V zemích Evropské unie je 
jeho používání zakázáno. 

Toto je přesná citace z webových stránek jednoho tzv. 
Gastro slovníku! Myslím, že je čas se k tomuto tématu vyjád-
řit, a dát tak alespoň malou šanci této surovině, aby byla přija-
ta jako kvalitní, v ČR hojně využívaná a hlavně nezbytná.

Nejprve začnu tím, že v EU je používání masa stroj-
ně odděleného povolené, což dokazuje Nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, Kapitola III. Tento 
legislativní předpis dokonce rozlišuje dva druhy masa stroj-
ně (mechanicky) odděleného (dále jen MOM). Jeden druh je 
vyroben technikami, které nemění strukturu kostí použitých 
pro výrobu MOM, a u něhož není obsah vápníku významně 
vyšší než obsah vápníku v mletém mase – tento druh smí být 
použit při výrobě masných polotovarů. Tím druhým je MOM, 
u něhož není prokázáno, že splňuje viz výše uvedená kritéria, 
a smí být tedy použit pouze do masných výrobků – tepelně 
opracovaných.

Po získání této suroviny je tato použita k výrobě díla 
pro masné výrobky tepelně opracované (jemné párky a pá-
rečky, měkké salámy, sekané apod.), což v praxi znamená, 
že se k této surovině přidá koření a další potřebné ingredien-
ce (mimo jiné i např. kuřecí nebo vepřové maso, pokud si to 
receptura žádá s ohledem na druh výrobku) tak, aby vznikl 
požadovaný výrobek po tepelném opracování (uzení, vaření 
apod.) specifi cký svou chutí, vůní, vzhledem, barvou i struk-
turou na řezu.

Z čeho pramení ona pověstná nenávist k tomuto dru-
hu suroviny, proč je neustále tématem vhodným pro články 
napsané v duchu kritiky, kde na pranýři stojí české uzeniny? 
Když si do políčka „vyhledat“ na internetu zadáte spojení 
„kvalitní uzeniny“, nabídne se Vám přehled výrobců, jejichž 
hlavním heslem je výroba kvalitních uzenin. Jak je tedy mož-
né, že konečný spotřebitel tyto kvalitní uzeniny nenachází? 
Co je příčinou většinového názoru, že v dnešní moderní době 
nejsme schopni vyrobit a nabídnout kvalitní uzeniny? Je snad 
vinen separát, který se do uzenin přidával stejně v minulosti, 
jako je tomu dnes? 

Pravda je taková, že co názor, to vlastní pravda. 
Někdo si své kvalitní uzeniny vyrobí raději sám doma, 

než by koupil „nekvalitní průmyslově vyrobené uzeniny“. 
Dělo se tak v rodině celá dlouhá léta, možná i desetiletí, proč 
tedy tento zvyk měnit. Navíc ke změnám dlouholetých po-
lopravd musíte mít odvahu, impuls, motivaci a tyto často
chybí. 

Mnohdy je na vině nedostatek fi nančních prostředků, 
ať už z důvodu hospodářské krize, tíživé životní situace, či ji-
ných aspektů. Člověk je tvor vynalézavý a najde si vždy důvod, 
proč peníze vydat, či nevydat. Jedna moje vlastní zkušenost 

mi otevřela oči. Nakupoval jsem v supermarketu, a když jsem 
se dostal až k pokladně, byl přede mnou ještě jeden pár, který 
právě pokládal vybrané zboží na pult. Podle zevnějšku páru 
bych typoval, že měl trochu hlouběji do kapsy a vybrané zbo-
ží toho bylo důkazem. Nejlevnější potraviny a nápoje, které se 
v supermarketu daly najít až na jednu položku, která zastře-
šovala celý nákup. Jednalo se o sváteční balení piva. O to bale-
ní, které se pro mnohé z nás zdá zbytečným luxusem… Tento 
důkaz svědčí o tom, že při volbě mezi kvalitním a nekvalit-
ním výrobkem, chcete-li uzeninou, nehrají roli pouze peníze, 
ale je to výsledek naší vlastní volby. Jde o rozhodnutí každé-
ho jednotlivého spotřebitele. Je-li kupovaný produkt kvalitní, 
v ten moment nepřemýšlíme. Hlavně, že je levný, často až po-
divuhodně. Bohužel ani ne tak laik jako odborník se pak čas-
to zamyslí, zda ten výrobek má ještě něco společného v tomto 
případě s masem.

Leckdy za kritický názor na uzeniny mohou špatné skla-
dovací podmínky a neprofesionální přístup prodejní obsluhy. 
Právě nedávno jsem si koupil dvakrát po sobě můj oblíbený 
produkt – uzeninu. Poprvé se jednalo o čerstvý výrobek. Jako 
zákazník jsem byl velmi spokojen. Podruhé jsem koupil již 
nějaký zbytek, a protože jsem neprotestoval, obsluha mi ten-
to produkt prodala. Po rozbalení doma jsem mohl už pouze 
konstatovat, že do čerstvosti a krásné barvy, chuti a vůně má 
opravdu daleko. Kdybych si tento výrobek koupil ve špatném 
stavu již poprvé, jistě bych si jej podruhé již nekoupil. Nicmé-
ně díky mé první kladné zkušenosti patří tento výrobek stále 
mezi mé oblíbené. Takováto negativní zkušenost však může 
leckdy neprávem zavinit neprodejnost tohoto rychle kazícího 
se výrobku. Pouze připomínám, že správné skladovací pod-
mínky musí dodržovat i konečný spotřebitel!

Za další negativní názor na českou uzeninu mohou i sen-
zacechtiví spotřebitelé, kteří při objevu něčeho zvláštního ne-
oznámí toto ihned kontrolnímu orgánu, ale běží s tím hned do 
televize. Výrobce pak nemá ani šanci bránit se proti podob-
ným mediálním oznámením a mnohdy i neprávem je obviněn 
z porušování hygienických pravidel, ačkoliv chyba může být 
i někde jinde. Jsem si jist, že si všichni dobře uvědomujeme 
mediální sílu, sílu ovlivnit lidský úsudek a nemožnost hod-
notit věc s odstupem a s dostatečným množstvím informací. 
Pozor tedy na názory a nápady, které nejsou naše. Je pouze na 
nás, zda se jimi necháme ovlivnit, aniž bychom reálně posou-
dili jejich pravdivost.

Nebojte se tedy experimentovat a kupujte české výrob-
ky. Osobně preferuji pouze české výrobky a nejvíce pak české 
uzeniny. Ale rozhodně nikoliv nejlevnější, které nám nabízí 
zejména obchodní řetězce. Přespříliš levný výrobek zcela jistě 
nemá s kvalitou nic společného. To platí všeobecně!

Napadá mě další důvod, proč se vymlouvat na nekvalitní 
uzeniny. Je to vlastně takový druh zábavy, koníček. Víte, také 
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jsem několikrát koupil uzeninu, která s kvalitou neměla nic 
společného. Moje poučení bylo takové, že už si tento výrobek 
nikdy nekoupím a dál jsem pokračoval v hledání těch výrob-
ků, které mě oslovily a uspokojily mou potřebu, poptávku. 

I já mám svou pravdu, o kterou bych se s Vámi chtěl po-
dělit. Netýká se přímo samotného separátu, kvalitní výrobní 
suroviny při výrobě uzenin, ale týká se Vás, tedy všech spo-
třebitelů. Znát názor také druhé strany, která moc příležitos-
tí k hájení nemá, je hodně důležité. Honosné zahraniční ob-
chodní řetězce v soutěži „u nás nejlevněji“ jsou schopny naše 
české výrobce a dodavatele donutit k tak nízkým dodavatel-
ským cenám, že už jim pak nezbývá nic jiného než použít širo-
kou nabídku náhražek, které nemají rozhodně nic společného 
s masem, jen aby výrobek cenově lahodil manažerům těchto 
řetězců. K dostání jsou samozřejmě i dražší uzeniny. Ale všim-
li jste si někdy, že tyto výrobky nejsou dílem českých, nýbrž za-
hraničních výrobců? My máme co nabídnout, jenom musíme 
dostat šanci. A o tom rozhodujete vy, čeští spotřebitelé!

Není nadmíru alarmující dlouhodobá reklamní kam-
paň s heslem „u nás nejlevněji“? Jsou skutečně nejlevnější 
potraviny to, co od nabídky jako spotřebitelé a konzumenti 
očekáváme? Nezabývali jste se někdy otázkou, jak je to s pro-
pagovanými slevami v obchodních řetězcích? Zde se totiž ne-
jedná o slevu těchto řetězců, oni si své zisky důkladně chrá-
ní, ale tyto slevy jsou na úkor českých výrobců a dodavatelů 
bez ohledu na kvalitu. A to už nemluvím pouze o uzeninách, 
nýbrž o potravinách tuzemského původu. Můj dotaz v tom-
to ohledu zní, zda se nejedná o cílenou likvidaci českého ze-
mědělského a potravinářského průmyslu? Zpočátku jsem byl 
optimista a domníval jsem se, že rozsáhlé obchodní řetězce 
na celém území ČR budou jako své krédo hlásat „u nás nej-
kvalitněji“. Žel opak je pravdou. Děsí mě netečnost našich 
vládních činitelů, ať jsou z kterékoliv politické strany. Děsí 
mě to množství nekvalitních výrobků, ať už mluvím o potra-
vinách, hračkách, lécích apod. Hlavní pozornost našich kon-
trolních a dozorových orgánů by měla být orientována na 
kvalitu a bezpečí produktů nabízených v naší republice, a to 
v každém ohledu. Toto by měla být koncovka, která přímo 
ovlivňuje budoucnost a existenci našeho českého průmyslu, 
zejména pak zemědělsko-potravinářského a dělá nemalé sta-
rosti prezidentům agrární a potravinářské komory a dalším. 
A pak, že za kvalitu uzenin může drůbeží maso strojně oddě-
lené (separát). Vy, kteří si říkáte odborníci. Vaším krédem by 
mělo být: informovat konečného spotřebitele pravdivě, niko-
liv nepravdivě. Vraťme se nyní však k tématu.

Uzenin je v současné době skutečně nepřeberné množ-
ství a každý si může vybrat dle libosti tu, která mu bude nej-
více vyhovovat. Rozhodně bych se nespoléhal na pravidlo, že 
zahraniční výrobky jsou kvalitnější než ty naše. Říká se „jiný 
kraj, jiný mrav“ a „proti gustu žádný dišputát“. Je na každém 
spotřebiteli, aby si našel tu svou uzeninu, která mu bude vy-
hovovat jak po stránce kvality a chuti, tak samozřejmě po 
stránce fi nanční. Slyšel jsem také názor, že spotřebitel není 
žádný hledač - zlatokop. Ale co byste raději? Větší nebo men-
ší možnost volby s ohledem na rozmanitost a fi nanční strán-
ku produktů?

Je možné zakoupit i levnější, přesto však kvalitní uzeni-
ny. A co tyto uzeniny činí levnějšími, ale přesto kvalitními? Je 
to právě již zmiňovaný separát. Nevím, jak Vy, ale já bych si 
separát po té smršti článků na toto téma představil jako ně-
jakou hnědou řídkou hmotu (to jsem dokonce četl v jednom 
článku a na toto téma hovořil s paní redaktorkou jeden sku-
tečný odborník, výrobce kvalitních uzenin?!?), která zapá-
chá… 

Naštěstí mi není výroba separátu neznámá. Vím, o čem 
mluvím, co obhajuji, a vím také, jak tato hmota vypadá. Věřte 

mi, že skutečnost je rozhodně někde úplně jinde. Představte 
si celé kuře připravené k porcování, chystáte se vyrobit (tedy 
vyřezat) kuřecí řízky a další kuřecí části. Z kostry odstraníte 
vše, co se standardně vyrábí v širokém sortimentu kuřecích 
dílů a na kostře Vám zůstanou zbytky po této prsní svalovině 
a po celém procesu kostění a porcování. Záleží na zručnos-
ti a také na čase, který této operaci můžete věnovat. Je Vám 
to líto? Nemusí. Vy pak z této kostry doma uděláte výborný
kuřecí vývar… A co udělají drůbežáři, když v té rychlosti musí 
takto vyřezat 6 000 kg kuřecích prsních řízků denně? Co pak 
s těmito zbytky? Vždyť v podobě zbytků po prsní svalovině se 
tu jedná o nejkvalitnější maso na kuřeti. Pak jdou tyto kost-
ry k separaci. Ale pozor, i zde existuje rozdíl mezi vyrobený-
mi separáty. Jde o to, jakou surovinu k separaci dáváte. Tak 
např. naše společnost Drůbež - Vysočina spol. s r. o. zpraco-
vává pouze a jenom kuřata. Pro výrobu máme tedy k dispozici 
pouze čisté, jatečně opracované tělo drůbeže bez drobů, prostě 
kuře, jak ho znáte ze své kuchyně. Takže i surovina pro výrobu 
separátu je pouze kuřecí – kostry převážně se zbytky prsní sva-
loviny. Veškerou činnost dozoruje stálý veterinární dozor, kte-
rý kontroluje každý kus kuřete, který projde porážkou, včetně 
drobů. Proto je zajištěna stálá a vyvážená kvalita suroviny. 

Teď mě napadlo, zeptejte se svého dítěte, zda dá před-
nost kvalitní klobáse z masa, velmi kvalitní masné specialitě, 
anebo zda si vybere jemný drůbeží párek?!? 

Článků žehrajících na nekvalitu uzenin je požehnaně. 
Ale zamysleli jste se někdy, proč je tolik levných uzenin? Není 
to náhodou proto, že konečný spotřebitel prostě raději sáh-
ne po tomto levnějším výrobku? Nepatříte také mezi ně? Jak 
jsem už říkal, nic proti tomu nemám. Ale i zde si vybírejte to, 
co je po zkušenostech pro Vás přínosem. Nečekejte však za 
pár korun hotový zázrak v podobě jemně zauzené šunky, jako 
tomu bylo v pohádce o princezně se zlatou hvězdou na čele. 
Trh si řídí samotný spotřebitel. A pokud se bude orientovat 
na české výrobky a nebude je zatracovat a pokud bude tlačit 
na kvalitu vyráběných výrobků tím, že je bude vyžadovat, pak 
máme dobře našlápnuto. Při výběru nám může pomoct např. 
značka kvality Klasa, která se už docela dobře dostala do po-
vědomí konečných spotřebitelů.

Všechny české uzeniny, nejen ty, které jsou upravené 
speciální vyhláškou, musí splňovat určité parametry a pou-
žívané suroviny, kořenicí přísady apod. jsou zase dodávány 
společnostmi, které kvalitu kontrolují zase u svých produktů, 
stejně jako my ji kontrolujeme u svých. Je to uzavřený kruh. 
Bojíte se tzv. éček? Proč? Původně písmeno E mělo značit, že 
se jedná o doplňky schválené EU, že jsou v určitém množství 
neškodné pro lidský organismus, tak proč ta obava. Všechna 
vyjmenovaná éčka jsou součástí kořenicích směsí a kolik ko-
ření dáváte do jídla? Plné hrsti? To určitě ne. 

Výrobky jsou dnes z hlediska složení komplikovanější. 
Proč? Zvyšuje se tlak na prodloužení doby spotřeby a trvan-
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livosti, vznikají nové požadavky na nové speciality, zajíma-
vé produkty, jejichž výroba byla v minulosti téměř nemožná. 
Chcete rozmanitost? My Vám ji vyrobíme. Pak už totiž z Vaší 
strany stačí pouze vybrat si tu svou uzeninu!!! Že ne? Naše 
společnost např. nabízí pro celiaky (pro spotřebitele s bezlep-
kovou dietou) 10 druhů uzenin. 

Zkuste si podomácku vyrobit opravdu kvalitní uzeninu, 
ale potom do toho započítejte ještě čas tímto strávený. Oprav-
du se Vám zdají být ceny kvalitních uzenin přemrštěné?

A teď něco málo, ale o to podstatnější, po stránce odbor-
nosti. Z důvodu neustálého stavění kvalitní suroviny na výro-
bu uzenin, našeho tzv. separátu, do pozice viníka za výrobu 
nekvalitních uzenin si nechalo Sdružení drůbežářských pod-
niků ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha zpraco-
vat studii na téma Kvalita strojně oddělovaného drůbežího 
masa pro potravinářské účely. Závěry byly k dispozici v lis-
topadu 2008. Výsledkem je konstatování, že se jedná o kva-
litní komoditu, která umožňuje drůbežářskému průmyslu
prakticky beze zbytku vytěžit dostupnou surovinu z kuřecích 
jatečně opracovaných těl drůbeže a díky tomu může výrobce 
nabídnout konečnému spotřebiteli sortiment v různých ce-
nových relacích. Z hlediska technologického je pak rozhodně 
vhodnější náhražkou, než jsou rostlinné bílkoviny, a má vel-
mi dobré technologické vlastnosti v masném díle. Průměrné 
analytické hodnoty drůbežího MOM jsou velmi blízké hod-
notám hovězího výrobního masa!!!, a proto byla a je tato ko-
modita v masném průmyslu také hojně využívána. Vyšší podíl 
kolagenu (ve vodě nerozpustná bílkovina, která je základní 
stavební hmotou pojivových tkání, tvoří 25–30 % všech pro-
teinů v těle savců, ve formě kolagenních vláken je složkou me-
zibuněčné hmoty) oproti masu získanému ručním oddělová-
ním je pak pro tepelně opracované masné výrobky dokonce 

výhodou, protože při vaření se přemění na želatinu, která by 
se do díla stejně musela kvůli soudržnosti díla přidávat jinou 
formou. Samotný kolagen je také doporučován jako potravní 
doplněk pro zlepšení pohyblivosti kloubů a v čisté formě se 
jako dietetikum v lékárnách prodává. 

Další rozbory pomohly rovněž svými výsledky zbořit dal-
ší mýtus s ohledem na obsah vápníku a kostních úlomků. Ob-
sah vápníku byl nalezen podstatně nižší, než uvádí dostupné 
prameny pro MOM obecně (získávané především z opraco-
vaných těl velkých zvířat) a množství kostních úlomků rov-
něž. Separát je surovina, která se musí umět vyrábět, a také 
se s ní musí umět zacházet v rámci výrobních procesů. Jen tak 
lze docílit kvalitní suroviny a tím i kvalitních výrobků.

Nevymlouvejte se tedy obecně na nekvalitní uzeniny. 
Poptávejte takové, které vyhovují vašim požadavkům, a ne-
obracejte se zády k něčemu, co nesouvisí s kvalitou jako tako-
vou, ale spíše odděluje určité skupiny výrobků např. po strán-
ce cenové dostupnosti. I výrobky ze separátu jsou kvalitní. 
Tu kvalitu ale musíte v té široké nabídce najít. To je úkol pro 
Vás. Víc už jako výrobci udělat nemůžeme. Snad jen, že ob-
čas v rámci osvěty spotřebitelů pošleme do médií pro změnu 
reálný a pravdivý článek, kde se můžete více dozvědět o naší 
nelehké práci a hlavně úkolu, uspokojit co nejširší spektrum 
svých zákazníků. 

Dovolte mi závěrem ještě malou poznámku. Nedávno 
jsem si přečetl odborný časopis „Potravinářská Revue“. Po-
hladil mě po duši a především mě utvrdil v mém náhledu na 
věc kvality a nekvality článek doktora Josefa Radoše. Je jen na 
škodu věci, že se tak potřebný odborný názor nedostane k ši-
roké spotřebitelské veřejnosti. Vás všechny, kteří tyto názory 
ani slyšet a znát nechcete, žádám, abyste se nad tvrdou reali-
tou alespoň zamysleli...  �

CZ
963
ES

ISO 9001 HACCP

EXISTUJÍ POUZE DVA ZPŮSOBY, JAK SE ODLIŠIT.
BUĎ JSTE LEPŠÍ NEBO LEVNĚJŠÍ. MY RAZÍME TEN PRVNÍ ZPŮSOB. 

Sídlo: Drůbež - Vysočina, K Hoře 1111, 676 02 Moravské Budějovice
Kontaktní místo: K Hoře 735, 676 02 Moravské Budějovice

Tel.: +420 568 409 111 (ústředna), tel.: +420 568 409 118 (sekretariát), fax: +420 568 409 160, e-mail: sekretariat@dvmb.cz
Tel.: +420 568 409 114 –117, (obchodní oddělení), fax: +420 568 409 135, e-mail: obchod@dvmb.cz, www.dvmb.cz
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Zdraví

Jako léčivý prostředek je používána dobromysl jako od-
var při kašli, nachlazení, bolestech v podbřišku, žaludečních 
křečích a průjmu. Mírní křeče a podporuje pocení. Kromě 
toho by měla dobromysl zahánět smutek, vracet vyhaslou ži-
votní sílu a podporovat radost a veselou mysl, což se dostalo 
i do jejího českého názvu.

Kvalita

Ideální kvalitu lze dosáhnout sběrem pouhých špiček 
a lístků. Nejkvalitnější dobromysl s nejvyšším podílem éteric-
kých olejů pochází z Chile. Velmi silné aroma obsahuje však 
i v sušeném stavu, když se rozmělní v prstech.

Použití

Domácí kuchyní dobromysli je především Středozemí. 
V Itálii a ve Španělsku je tato bylina nepostradatelnou sou-
částí kulinářských kreací. Na sever od Alp hraje naopak v pří-
pravě tradičních pokrmů jen podřadnou roli. Díky globalizaci 
kuchařského umění se dobromysl rozšířila napříč zeměkoulí 
jako typické koření na pizzu a těstoviny. Vedle italské klasi-
ky se báječně hodí také do vaječných a rajčatových pokrmů, 
na rybu, maso, drůbež a středozemní zeleninu. Také luštěni-
ny a saláty se mohou zjemnit čerstvou aromatickou bylinou. 
A možná je také kombinace: dobromysl vytváří skvělou har-
monii s tymiánem, rozmarýnem a bazalkou.

Chuť

Dobromysl se vyznačuje mírně palčivou, aromaticky ko-
řeněnou chutí.  �

Dobromysl (oregano)
Dobromysl – to klasické ko-

ření na pizzu je jižním 
a „divokým“ příbuzným ma-
joránky. Dobromysl neboli 
oregano propůjčuje svoji hoř-
kou bylinnou chuť správného 
koření pravé italské rajčato-
vé omáčce, polévce minestro-
ne, salátům, známým italským 
předkrmům (antipasti) a mnoha těstovinovým pokrmům.

Dějiny

Tak jako u mnoha bylin a koření začaly dějiny i u dob-
romysli v oblasti léčitelství. Už v 1. století po Kristu věděl 
řecký farmakolog a vojenský lékař Neros Pedanios Diosku-
rides o mimořádných účincích byliny. Také Hippokrates vy-
užil dobromysl v léčitelství. Naordinoval ji u budoucích ma-
tek k urychlení porodu. Ve středověku pak pověra předčila 
přírodní léčitelství. Jako magická bylina, chránící proti všem 
démonům a zlým kouzlům, byla dobromysl žádané zboží. 
Kromě toho byla používána k aromatizování vody a pudru. 
Benediktinka Hildegarda von Bingen předepisovala dobro-
mysl jako přísadu do koupele proti kožním chorobám, svě-
dění a tvorbě lupů. Cestu do kuchyně stihla dobromysl dost 
pozdě. Všeobecně se předpokládá, že k přípravě jídel se ore-
gano neboli dobromysl začalo používat teprve zhruba před 
300 lety.

Původ 

Evropa a Střední východ, hlavní pěstitelské oblasti jsou 
země Středomoří a Mexiko.
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Estragon
Estragon – podle  původu 

rozlišujeme dva druhy: ko-
řeněný „francouzský nebo 
německý estragon“ chutná 
nasládle po anýzu, zatímco 
„ruský estragon“ je chuti ro-
bustnější a nahořklé. Zvláště 
oblíbený je estragon ve francouzské kuchyni ve svazku ku-
chyňských bylin a jako přísada do omáček, hořčice a octa.

Dějiny

Jeho jméno je odvozeno z latinského slova „draco“ − 
drak, had. Patrně to vzniklo asociací na propletené oddenky 
rostliny, které něco takového připomínají. Podle rozšířené po-
věry se estragonem dali odhánět nejen hadi a draci, ale dokon-
ce léčit hadí uštknutí. V Evropě byl dlouhý čas estragon nezná-
mý, teprve od 16. a 17. století se s rozmachem francouzského 
kuchařského umění začal všestranně používat také u nás.

Původ

Domov estragonu leží ve stepních oblastech jižního 
Ruska a Mongolska. Dnes najdeme estragon divoce rostoucí 
a kultivovaný ve většině evropských zemí.

Druhy

Estragon patří do rostlinné skupiny složnokvětých 
(Asteraceae). Víceletá rostlina dorůstá do výšky až 150 cm 
a upřednostňuje slunná místa. Ruský estragon se rozmno-
žuje semeny, francouzský dělením nebo řízky sazenic v pozd-
ním létě. Jeho mladé výhonky se používají čerstvé nebo suše-
né jako koření.

Kvalita

Estragon má intenzivní bylinkovo-pikantní příchuť 
a voní lehce po směsi z anýzu, sladkém dřevu a fenyklu. Jeho 
aroma se rozlišuje jak podle ročního období, tak i podle půvo-
du. Způsobem francouzského pěstování je estragon nejaro-
matičtější. Obsahuje nejen éterické oleje, ale také hořké látky 
a třísloviny.

Použití

Estragon je velmi ceněn především ve francouzské ku-
chyni, kde je součástí Fines Herbes (jemných bylinek), kla-
sické kombinace bylin pro vytříbenou kuchyni. Estragon se 
používá také do salátů, polévek, omáček, ryb, korýšů a zele-
niny. U nás je velmi oblíbený estragonový ocet a estragono-
vá hořčice. 

 �
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Termofilní 
Campylobacter 

– (ne)známá 
bakterie?

Ing. ZUZANA MOLATOVÁ,
Prof. Ing. PAVEL BŘEZINA, CSc.,

ÚSTAV TECHNOLOGIE
A MIKROBIOLOGIE POTRAVIN,

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ, UTB VE ZLÍNĚ
Prof. Ing. MILAN MAROUNEK, DrSc.,

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i.,
PRAHA - UHŘÍNĚVES

Přestože je alimentárním nákazám v posledních letech 
věnována značná pozornost médií, neustále se zaměřu-

je na nákazy způsobené salmonelou či listerií, přičemž dle

statistik EFSA je nejvíce otrav potravinami v Evropě způ-
sobeno právě bakterií Campylobacter. Tato bakterie spirá-
lovitého tvaru byla původně považována za neškodný mik-
roorganismus žijící v zažívacím traktu některých živočichů, 
a ačkoliv je pravděpodobné, že sehrávala důležitou roli v hu-
mánních enteritidách již po staletí, její význam, jakožto pů-
vodce zoonóz, byl rozpoznán teprve v sedmdesátých letech 
minulého století.

Rovněž v České republice patřila kampylobakterióza na 
přelomu 80. a 90. let k téměř neznámým onemocněním. Čet-
nost výskytu kampylobakterióz zaznamenala zásadní zvrat 
až po roce 1995, kdy se trend nemocnosti prudce zvýšil, a již 
řadu let má toto onemocnění stabilně vzrůstající tendenci. 
Počty hlášených infekcí kampylobakteriózy a salmonelózy se 
dlouhodobě přibližovaly (dynamiku výskytu obou onemocně-
ní v České republice v letech 1999–2008 znázorňuje graf 1).
V roce 2000 bylo evidováno téměř 17 000 případů onemoc-
nění kampylobakteriózou a již v roce 2005 počet hlášených 
infekcí překročil hranici 30 000 případů. Podle údajů Národ-
ního referenčního centra pro analýzu epidemiologických dat 
z roku 2007 překonal výskyt kampylobakterióz počtem hlá-
šených onemocnění výskyt salmonelóz, a zaujal tak přední 
místo ve výskytu alimentárních onemocnění. Tento stav od-
povídá situaci v Evropské unii, kde kampylobakterióza spolu 
se salmonelózou představuje jedno z nejčastějších onemoc-
nění tohoto typu. V témže roce onemocnělo kampylobakteri-
ózou v evropské sedmadvacítce celkem přes 200 000 lidí, což 
je oproti roku 2006 čtrnáctiprocentní nárůst. Příčiny vzestu-
pu incidence kampylobakterových enteritid nejsou zcela jas-
né. Částečný podíl se přikládá zvýšené informovanosti léka-
řů o této bakterii, zdokonalení mikrobiologické diagnostiky 
a zkvalitnění zdravotnické evidence. V souvislosti s tím se na-
bízí otázka, zda nebyly dřívější klinické diagnózy salmonelózy 
ve skutečnosti chybně diagnostikované případy kampylobak-
teriózy. Navíc se odhaduje, že skutečný výskyt kampylobak-
teriózy je pravděpodobně několikanásobně vyšší, než udávají 
ofi ciální statistiky. Důvodem je velký počet nediagnostiko-
vaných onemocnění, pro které je příznačný mírnější průběh 
nebo sporadický výskyt.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Salmonella

-55%

Campylobacter

+43%

30.000

45.000

5.000

10.000

15.000
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35.000

40.000

Sledované období (roky)

0

20.000

25.000

Graf 1   Dynamika výskytu kampylobakteriózy a salmonelózy v ČR v letech 1999−2008

Zdroj: SZÚ CEM, EPIDAT, data k 20. 3. 2009
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Způsoby přenosu infekce

Pravděpodobně nejčastějším vehikulem onemocnění 
jsou potraviny. Infekce u člověka často souvisí s konzumací 
syrové nebo nedostatečně tepelně opracované drůbeže nebo 
masa, přičemž významný podíl mají zejména potraviny typu 
„fast food“ (tzv. minutky). Člověk se může nakazit také pitím 
nepasterovaného mléka nebo produktů z takového mléka,
pitím kontaminované vody, popřípadě vody z neznámých 
zdrojů a v neposlední řadě sekundární kontaminací již hoto-
vých potravin. Opomenout nelze ani přenos nákazy prostřed-
nictvím nakažených zvířat (zejména domácími mazlíčky). 
Interhumánní přenos je vzácný, byl popsán v kolektivních 
zařízeních péče o děti a v ústavech sociální péče.

Více než 95 % případů kampylobakterové infekce vyvo-
lávají tzv. termotolerantní druhy C. jejuni a C. coli. Nejčastěji 
je s onemocněním spojován druh C. jejuni, který je zodpověd-
ný za 80–90 % infekcí. Tato bakterie je součástí mikrofl óry 
střevního traktu řady teplokrevných zvířat, aniž by u nich vy-
volávala klinické příznaky onemocnění. Z toho důvodu jsou 
infi kovaná zvířata na jatkách, při použití běžných zdravot-
ních kontrol, v podstatě nezachytitelná. Velmi častým nosite-
lem C. jejuni jsou ptáci a drůbež, což je dáváno do souvislosti 
s jejich zvýšenou tělesnou teplotou, která je pro tyto bakterie 
příznivá (Campylobacter je schopen růstu v teplotním roz-
mezí 30−46 °C, optimální růstovou teplotou je 42 °C). Pro-
to nepřekvapí, že za nejrizikovější potravinu z hlediska mož-
nosti onemocnění kampylobakteriózou se považuje právě 
drůbeží maso (podle četných literárních zdrojů kontamino-
vané od 20 do 90 %). Uvědomíme-li si, jak se v posledních 
letech vyvíjí trend spotřeby drůbežího masa, je vysvětlení na-
snadě. Průměrná spotřeba drůbežího masa v EU je poměr-
ně stabilní a pohybuje se kolem hodnoty 22,7 kg/osobu (viz
graf 2). V České republice je spotřeba drůbeže nad úrov-
ní průměru států EU a vykazuje dlouhodobý růstový trend. 
Obecně lze říci, že spotřeba drůbežího masa byla iniciována 
řadou příznivých faktorů, mezi nejvýznamnější patří přede-
vším jeho příznivé nutriční vlastnosti a relativně nízká malo-

obchodní cena, podpořená změnou životního stylu popula-
ce. Význam drůbeže jako hlavního původce onemocnění lze 
demonstrovat na dioxinové krizi v Belgii v červnu 1999, kdy 
díky medializaci případu významně poklesla spotřeba drůbe-
žího masa a souvztažně byl v následujících měsících zazna-
menán přechodný (40%) pokles výskytu kampylobakteriózy. 
Dalším příkladem zřejmé korelace mezi výskytem kampy-
lobakterové enteritidy a konzumací drůbeže jsou nedávné 
obavy z nákazy ptačí chřipkou. Přes veškerá protiopatření 
měly tyto obavy v letech 2006 až 2007 negativní dopad rov-
něž na drůbežářský průmysl, přičemž vedlejším důsledkem 
bylo mimo jiné snížení počtu hlášených onemocnění kampy-
lobakteriózou.

Klinické příznaky

Onemocnění způsobené Campylobacter sp. probí-
há nejtypičtěji jako enteritida, v klinických projevech shod-
ná s jinými infekcemi bakteriálního původu. Průběh nemoci 
je ovlivněn vnímavostí pacienta k infekcím, virulencí kme-
ne a v neposlední řadě infekční dávkou. Ta není přesně sta-
novena, ale předpokládá se, že zejména u malých dětí a sta-
rých osob je velmi nízká – méně než 500 bakteriálních buněk 
(pro srovnání − mediálně známější salmonelózu vyvolávají 
poměrně vysoké infekční dávky, řádově nad 1 milion bakte-
rií). Při reinfekci mívá onemocnění mírnější příznaky. Je tedy 
pravděpodobné, že při časté expozici může být vyvolána čás-
tečná imunita. Tento jev byl zaznamenán zejména u určitých 
rizikových skupin (např. farmáři, veterináři, zaměstnanci 
drůbežích jatek, řezníci aj.), kde se kampylobakterióza řadí 
k profesním onemocněním.

Na rozdíl od salmonelóz, s 48 hodinovou inkubační do-
bou, se první příznaky objevují zpravidla dva až pět dnů po 
nákaze. Výjimečně může inkubace dosáhnout až 10 dnů. Kli-
nické příznaky jsou charakterizovány horečkou, bolestmi 
hlavy, nevolností a výrazným průjmem někdy s příměsí krve 
nebo hlenu. Onemocnění je provázeno bolestmi břicha, kte-
ré mohou imitovat apendicitidu. Alimentární nákaza může
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Graf 2    Vývoj spotřeby drůbežího masa na jednoho obyvatele (kg)

Zdroj: AVEC annual report 2008



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t18
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
0

9

vyústit v sekundární neurologické problémy známé jako 
Guillain-Barrého syndrom, Reiterův syndrom nebo Miller-
Fischerův syndrom. 

Základním postupem v léčbě, stejně jako u jiných průj-
mových onemocnění, zůstává stále rehydratace. Podávání 
antibiotik (erytromycin, tetracyklin, chinoliny) je indiková-
no jen v těžších případech. Průměrná doba trvání onemocně-
ní je 5 až 7 dní a může odeznít i bez terapie. Jsou však známy 
i krajní případy, kdy onemocnění kampylobakteriózou skon-
čilo smrtí pacienta.

Epidemiologie onemocnění

Onemocnění má řadu shodných epidemiologických cha-
rakteristik s infekcí vyvolanou salmonelami. Nejpostiženější 
skupinou jsou děti mezi 1−4 roky. Vyšší incidence byla zazna-
menána také u mladých lidí ve věku 15–30 let, která pravdě-
podobně souvisí se změnou stravovacích návyků v důsled-
ku zvýšené mobility (studijní, pracovní či zahraniční pobyty 
atp.). Četnost onemocnění v průběhu roku kolísá se značnou 
sezonností, přičemž křivka nemocnosti vrcholí v letních mě-
sících. Většina onemocnění má sporadický, případně rodin-
ný charakter. Epidemie jsou vzácností, a pokud se vyskytnou, 
bývá původcem vzniku zejména sekundární kontaminace již 
připravených pokrmů. 

Faktory ovlivňující
přežívání v potravinách

aneb bakteriální paradox

Přes nesporný fakt, že Campylobacter sp. je závažným 
humánním patogenem, nebyl mechanismus přenosu infekce 
ani způsob přežívání v potravinách a životním prostředí do-
posud zcela objasněn. To vše se zpětně odráží ve skutečnosti, 
že především potraviny zůstávají převládajícím zdrojem hu-
mánních infekcí. 

Na rozdíl od jiných enteropatogenních bakterií (např. 
Salmonella spp., E. coli) je Campylobacter sp. extrémně vní-
mavý vůči širokému spektru antimikrobiálních látek. Je rov-
něž citlivý k technologiím používaným při zpracování potra-
vin, jakož i k přirozeným vnějším podmínkám. Mezi hlavní 
faktory ovlivňující schopnost přežívání bakterie patří hod-
noty pH. Optimální prostředí pro růst C. jejuni se pohybuje 
mezi hodnotami pH 5,5–6,5, nicméně všechny kmeny pro-
sperují v rozmezí pH 5,5–8,0. Je známa úzká vazba mezi 
růstovým potenciálem C. jejuni, hodnotou pH a teplotou 
prostředí. Bakterie C. jejuni totiž vykazují poměrně úzké roz-
mezí teplot růstu (30 °C až 47 °C). Většina termotolerant-
ních Campylobacter sp. není schopna růstu při teplotách 
nižších než 30 °C. Z toho důvodu je pomnožování při poko-
jových teplotách výrazně omezeno. Campylobacter sp. je také 
velmi citlivý k vysušování, proto je přežívání snadnější při 
chladnějších teplotách (např. při 4 °C) než při pokojových 
(20–25 °C). 

Skladování v mrazírenských teplotách snižuje úroveň 
kontaminace, ale k úplné eliminaci bakteriálních buněk ne-
dochází. Naopak běžné pasterační teploty Campylobacter sp.
velmi rychle inaktivují. Účinná je i krátkodobá pasterace 
při 80 °C. 

Rovněž tzv. aktivita vody (aw) je schopna výrazně ovliv-
nit přežívání mikrobů v potravinách. C. jejuni pro svůj růst vy-
žaduje minimální hodnotu aw 0,96−0,97. Při nízkých hodno-
tách aw dochází k usmrcení v závislosti na teplotě prostředí. 
Dalším významným růstovým faktorem je koncentrace soli 
v potravinách. C. jejuni je považován za citlivý mikroorganis-
mus vůči působení NaCl. Již prostředí obsahující 2 % NaCl 
působí na C. jejuni toxicky. 

Kromě výše uvedeného není Campylobacter sp. scho-
pen pomnožování mimo tělo hostitele, a protože se jedná 
o mikroaerofi lní organismus (tj. vyžaduje v prostředí niž-
ší koncentraci kyslíku, než je v zemské atmosféře), poža-
duje k růstu sníženou tenzi kyslíku (5 %) a zvýšený obsah 
oxidu uhličitého (10–15 %). Podle některých literárních 
zdrojů může modifikovaná atmosféra nebo vakuové ba-
lení potravin paradoxně mírně prodloužit přežívání C. jej-
uni, zejména při uchovávání při chladírenských teplotách. 
Přestože je toto prodloužení životaschopnosti považováno 
za nevýznamné, z praktického hlediska je důležité obdobné
situace nepodceňovat, s poukazem na výše zmíněné nízké 
infekční dávky.

Přes veškeré uvedené skutečnosti je Campylobacter sp. 
každoročně příčinnou infekce pro 1 % populace západní Ev-
ropy. Tento bakteriální paradox je zejména patrný v přípa-
dech, kdy je hlavním zdrojem infekce uváděna konzumace 
kontaminované potraviny. Po zvážení všech uvedených fak-
torů (stručný přehled je uveden v tabulce) vyvstává otázka, 
kterak může organismus s tak omezenou odolností a schop-
ností růstu být zodpovědný za neustále se zvyšující počet one-
mocnění.

Tabulka:    Srovnání fyziologických limitů pro růst C. jejuni a Salmonelly

Růstová teplota pH Koncentrace NaCl Vztah ke kyslíku

Min Max Min Max

Campylobacter jejuni 30 °C 47 °C 4,9 1,5 % mikroaerofi l

Salmonella  2 °C 54 °C 4,0 4,0 % fakultativní anaerob

Typické kolonie C. jejuni na krevním agaru
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Zásady prevence vzniku kampylobakteriózy

Prevence kampylobakterióz vyžaduje monitorování 
a kontrolu všech článků potravinového řetězce. Nutností je 
podchycení výroby potravin dobrou výrobní praxí a zvláš-
tě systémem HACCP. Zavedení a dodržování stálých postu-
pů založených na zásadách HACCP může výrazně napomoci 
k ochraně výrobků před mikrobiální kontaminací a ve svém 
důsledku snížit riziko výskytu bakteriálních alimentárních 
onemocnění. Nicméně je nezbytné si uvědomit, že dobré ve-
terinárně-hygienické postupy mohou omezit kontaminaci ži-
vočišných produktů, ale jen částečně. I přes specifi cká pre-
ventivní opatření totiž není možné zcela vyloučit přítomnost 
Campylobacter sp. v syrových potravinách. Proto je neméně 
důležité zabezpečit patřičný hygienický standard provozoven 
(zejména provozoven společného stravování) a nepodceňo-
vat nutnost vzdělávání a osvěty na všech úrovních.

Prevence kampylobakterióz v domácnostech je stejná 
jako u jiných bakteriálních nákaz šířících se alimentární ces-
tou. Při manipulaci s potravinami je důležité zejména zabrá-
nit křížové kontaminaci mezi syrovými produkty živočišného 
původu a potravinami určenými k přímé spotřebě, potravi-
ny balit samostatně do vhodných nepropustných obalů a dů-
sledně kontrolovat teplotu přípravy a uchovávání připravené 
stravy.

Obecné zásady prevence alimentárních onemocnění 
shrnula WHO do tzv. pěti klíčů bezpečného stravování:

Udržujte čistotu1. 
Oddělujte pokrmy syrové a uvařené2. 
Pokrmy důkladně vařte3. 
Uchovávejte pokrmy při bezpečných teplotách4. 
Používejte nezávadnou vodu a suroviny5. 

Dodržování těchto zásad výrazně přispívá k eliminaci 
výskytu kampylobakterióz.  �

KVALITNÍ TRVANLIVÉ SALÁMY ZNAČKY KMOTR

KMOTR - Masna Kroměříž a. s.
Hulínská 2286, 767 01 Kroměříž
www.kmotr.cz

…i chuť má svého KMOTRA!
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Kroměříž – Hanácké Athény
Připraveno ve spolupráci s městem Kroměříž
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Hanácké Athény 
Kroměříž – město 

potravinářů

Z historie města Kroměříže

Kroměříž je zmiňována poprvé v roce 1110, kdy byla osa-
da prodána olomouckým knížetem Ottou II. Černým bis-

kupovi Janu, zvanému Břichatý, za 300 hřiven stříbra. Díky 
své výhodné poloze se brzy stala centrem biskupského pan-
ství. Na počátku 13. století se z trhové vsi stalo městečko. Za 
působení biskupa Bruna ze Schauenburku, vynikajícího po-
litika a diplomata, získalo centrum Kroměříže svůj nynější 
půdorys. Došlo na budování hradeb a byla zahájena stavba 
chrámu sv. Mořice s kolegiátní kapitulou. Na dílo Bruna ze 
Schauneburku navázal Dětřich z Hradce, který povýšil Kro-
měříž na město a zavedl brněnské městské právo. Pozice 
města se začala upevňovat za olomouckého biskupa Stanisla-
va Thurza, který po roce 1500 vyplatil Kroměříž z uherských 
rukou a opravil zámek. Za biskupa Františka kardinála z Dit-
richštejna došlo k velkým změnám. Kardinál uvedl roku 1606 
do města františkány a zdejším Židům upravil právní pomě-
ry. Než se roku 1612 přestěhoval do Mikulova, zřídil v Kro-
měříži mincovnu. Město vzkvétalo, mělo vlastní samosprávu, 
městský soud i kata a řemeslný život zde přímo bujel. 

Třicetiletá válka byla pro město pohromou. Švédské 
oddíly pod vedením generála Tortenssona s podporou mo-
ravských Valachů pobořily hradby, vnikly do města, vraždi-
ly a drancovaly. Z původních 244 domů zbylo jen 70 nouzo-
vých příbytků. Zkázu města dokonal mor a velký požár v roce 
1656. Novým správcem města se stal olomoucký biskup Karel 
II. Lichtenstein-Castelcorn. Při jeho příchodu žilo v Kroměří-
ži ve 150 opravených domech 1100 obyvatel. Biskup Karel 
začal rekonstruovat a stavět nové domy, položil základy dneš-
ní Květné zahrady, přebudoval zámek a zasloužil se o jeho 
skvělou obrazárnu a knihovnu. Zasloužil se o šíření vzděla-
nosti nejen na Kroměřížsku. Rozkvět města přerušil mor, kte-
rému v letech 1715–1716 podlehla desetina obyvatel města. 
Zkázu dokončili v roce 1742 pruští vojáci, kteří během mě-
síce vydrancovali celý kraj. Kroměřížané oslavovali až v roce 
1777, kdy se stalo město rezidencí olomouckých arcibisku-
pů. Začátkem 19. století byla ve městě založena manufaktu-
ra na sukno. S arcibiskupem Ferdinandem Chotkem v letech 
1832–1836 dorazil do města nový stavební ruch. Vedle úpra-
vy Podzámecké zahrady došlo i na praktické propojení zám-
ku s městem. Za tímto účelem byl zasypán příkop a odstraněn 
padací most. O další obnovu a rozšíření Podzámecké zahra-
dy, o zavedení čerstvé vody (tzv. Maxův pramen) a o zřízení 
nových chlévů (tzv. Maxův dvůr) se zasloužil arcibiskup Max-
milián Josef Sommerau Beeck v letech 1836–1853. 

V polovině 18. století byla Kroměříž napadena pruskou 
armádou, vedenou generálem Schwerinem. V roce 1745 na-
vštívila Kroměříž Marie Terezie s římským císařem a jejím 
chotěm Františkem Lotrinským. K dalšímu vpádu pruského 
vojska došlo v roce 1758. Teprve poslední olomoucký biskup 
Maxmilián Hamilton uvedl zámek do stavu, v němž jej vidí-
me dnes. 

Do města postupně pronikají i nové hospodářské prv-
ky. Na přelomu 18. a 19. století zde načas pracovala první 

kroměřížská manufaktura. Přesto však město ve svém vývoji 
poněkud ustrnulo, neboť jeho základní funkcí zůstávalo pře-
devším letní rezidenční sídlo. V roce 1805 byla Kroměříž po 
vítězné bitvě u Slavkova obsazena Napoleonovým vojskem, 
ale město se přímým bojům vyhnulo. 

Klidný život maloměsta rozčeřily události revolučních 
let 1848–1849. Do Kroměříže bylo z Vídně přeloženo zasedá-
ní ústavodárného sněmu rakouských národů. Z velké jídelny 
arcibiskupského zámku byl zřízen sněmovní sál, v němž se 
22. listopadu sešlo 383 zástupců všech zemí rakouské mo-
narchie. Sněm, jehož se zúčastnila řada významných před-
stavitelů českého národního života (František Palacký, Fran-
tišek Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetán 
Tyl a další – na kroměřížských domech připomínají jejich po-
byt pamětní desky), a na němž byla Riegrovými ústy pronese-
na památná věta – „veškerá moc ve státě vychází z lidu a vy-
konává se způsobem v ústavě ustanoveným“, byl mohutným 
podnětem pro rozmach českého národního sebeuvědomění 
v Kroměříži i okolí. Kroměříž byla na čas hlavním městem 
rakouské říše. Pokrokové návrhy sněmu byly císařem a jeho 
poradci přijímány jako utopie, a proto byl 7. března 1849 voj-
skem rozehnán. 

V roce 1885 setrval v zámku a v okolí na soukromých po-
radách císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem 
III. i s manželkami. Tato vzácná návštěva měla na Kromě-
říž obrovský vliv. Roku 1887 byl zvolen první český starosta 
Kroměříže Vojtěch Kulp; česká radnice v Kroměříži byla jed-
nou z prvních na Moravě vůbec. Své dětství v té době prožíval 
v malém městečku Max Švabinský (1873–1962), pozdější vy-
nikající malíř, grafi k a uznávaný pedagog. 

V té době, kdy se kroměřížský kulturní a veřejný život 
rychle rozvíjel, získalo si město budováním nových školských 
institucí vzletné označení „Hanácké Athény“. Od počátku 20. 
století nabývá Kroměříž pozvolna charakter moderního měs-
ta. Po roce 1860 začíná intenzivní život českých vlastenců – 
vznikají spolky Moravan, Občanská beseda, Sokol, záložen-
ský spolek, na veřejnost se dostávají jména Kozánek, Šperlín, 
Urbánek a Lorenc, buduje se cukrovar, plynárna a sladov-
ny. Objevily se tu významné realizace moderní architektury. 
Stačí připomenout pronikání secese do kroměřížského pro-
středí, významnou stavbu Psychiatrické léčebny, ovlivněnou 
vídeňskou secesí nebo částečně realizované projekty B. Roze-
hnala pro nemocnici v poválečné době. Kroměřížské školství 
je proslulé po celé střední Moravě, takže si město vysloužilo 
zdobný přídomek Hanácké Athény. 

Vývoj města přerušila v roce 1914 válka. Hlavním po-
sláním města bylo zajištění zdravotní péče raněným a ne-
mocným vojákům, dováženým z fronty, výcvik nových po-
sil a hlavně zásobování potravinami. První světová válka, 
vznik samostatného Československa, celé období „první re-
publiky“ stejně jako doba nesvobody za fašistické okupace 
a osvobození města roku 1945 zanechaly v dějinách měs-
ta nejednu zajímavou kapitolu a pohnutou vzpomínku. Po 
roce 1918 bylo v Kroměříži umístěno několik vojenských 
jednotek, a proto byla zahájena výstavba nových kasáren. 
V roce 1928 byl hostem v kroměřížském zámku prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk, rok na to zde byl podruhé spo-
lu s představiteli branné moci malodohodových a spoje-
neckých států, zvláště s maršálem Pétainem. V roce 1935 
do města zavítal pařížský kardinál Verdier a následující rok 
prezident republiky dr. Edvard Beneš. Rok 1948 byl pro 
Kroměříž významný stým výročím kroměřížského zasedá-
ní Říšského sněmu rakouských národů. Pod názvem „100 
let českého národního života“ vytvořil kolektiv organizáto-
rů velkolepou přehlídku historie města a regionu ve všech 
oblastech života. 
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Město
Kroměříž

a jeho
současnost

Současná Kroměříž se rozkládá na ploše 5 560 hektarů. 
Město samotné je vystavěno na 1 770 hektarech, ostat-

ní plochu tvoří jeho předměstské části, dřívější okolní ze-
mědělské vsi Vážany, Kotojedy, Bílany, Těšnovice, Tráv-
ník, Miňůvky, Postoupky, Hradisko, Drahlov a Zlámanka. 
Zastavěná plocha samotného města představuje 11 pro-
cent celkové výměry katastru. Výrazný podíl připadá měst-
ské zeleni, která dává Kroměříži spolu s historickou i no-
vodobou zástavbou ráz vyváženého životního prostředí, 
účelově a esteticky kvalitního. Ve městě a jeho okrajových 
částech žije bezmála 30 tisíc obyvatel, počet žen mírně pře-
važuje nad počtem mužských obyvatel. Početně nejsilnější
jsou generace od 15 do 59 let s 19 500 obyvateli. V Kroměří-
ži je 4 100 domů s 11 tisíci bytů, z toho 3 700 bytů je v rodin-
ných domcích. 

Na rozdíl od řady jiných měst, v Kroměříži nevytváří 
profi l města průmysl. Odklon projektu hlavní železnice ko-
lem roku 1840 znamenal ve svých důsledcích relativně malý 
zájem o průmyslovou výstavbu. Rozsahem a co do počtu pra-
covních míst nevelký průmysl elektrotechnický a potravinář-
ský překračuje svým významem rámec místa a regionu. Město 
si udrželo historický charakter správního centra (v minulosti 
tu sídlila dokonce významná správa majetku olomoucké bis-
kupské a arcibiskupské diecéze), města kulturních památek, 
duchovní kultury, umění a vzdělanosti. Pro současný vývoj 
je charakteristický prudký rozvoj živnostenského podniká-
ní. Převažující drobné podnikání vytváří strukturu obchodu 
a služeb, která reaguje na potřeby obyvatel. A pakliže občané 
některou ze služeb postrádají, díky dobré dopravní dostup-
nosti mají možnost uspokojit své potřeby. Zatímco železniční 
spojení je reprezentováno tratí navazující v nedalekých měs-
tech Hulíně a Kojetíně na hlavní tepny, silniční dopravu v po-
sledních letech reprezentuje zejména stavba tolik očekávané 
dálnice D1. 

Pokud bychom měli formulovat stručnou vizi dnešního 
města, Kroměříž chce být sídlem, které se snaží zachovat si 

historického ducha a zároveň být městem s přitažlivým, bez-
pečným a zdravým životním stylem. Město zachovává odkaz 
předků, tradice i historický vzhled, důsledně chrání památky 
tak, aby byl zachován ojedinělý historický ráz města. Zároveň 
však citlivě využívá odkazu předků pro kvalitní cestovní ruch, 
který je neodmyslitelnou součástí dnešní Kroměříže. Z his-
torických tradic vychází i dnešní bohatá a atraktivní nabídka 
kulturních a společenských událostí. 

Město Kroměříž se snaží zajistit dobré podmínky pro 
bydlení. Podporuje soukromou bytovou výstavbu, poskytu-
je pozemky a pronajímá sociální byty tak, aby bydlení bylo 
přitažlivé a dostupné pro obyvatele všech sociálních skupin. 
Stejně tak zajišťuje dobré podmínky pro vzdělávání. Jako 
město mateřských, základních, středních, vyšších i speciál-
ních škol si v minulosti vydobylo pojmenování Hanácké Athé-
ny. Kroměříž je také městem bezpečným a zdravým, které vě-
nuje velkou pozornost všem formám prevence kriminality, 
úrazové prevence, bezpečné dopravě, nabízí kvalitní a plně 
dostupné zdravotnické služby a díky absenci průmyslu i zdra-
vé životní prostředí plné parků a zeleně.

Hanácké Athény
od pradávna 
centrem 
hospodářství 
Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se v místě s výhod-

nou geografi ckou polohou a velmi příznivými přírodní-
mi podmínkami – na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy. 
Údolní zářezy v pahorkatinách vymezily vznik přirozených 
komunikací, na kterých se vytvářely v raně historických do-
bách obchodní cesty a stezky. Jejich přínos pro Kroměříž 
a okolí nebyl jen hospodářský. Byly cestami setkávání, vzá-
jemného obohacování a prorůstání kulturních proudů a vli-
vů. Zde je střed Moravy; nejen v geografi ckém slova smyslu. 
Kroměříž vyrostla v úrodné zemědělské krajině v jihovýchod-
ní části hanáckého regionu, který je důležitým zemědělským 
centrem České republiky. Vedle pšenice a cukrovky se zde tra-
dičně pěstoval také sladovnický ječmen. Zemědělský a potra-
vinářský charakter s odkazem na bohatou historii si region 
udržel i v době průmyslové revoluce a snad právě proto spíše 
než výrobní a průmyslová činnost dodnes ve městě přetrvá-
vá génius loci úrodné Hané jdoucí ruku v ruce s historickým 
i hospodářským odkazem olomouckých biskupů, majících 
v Kroměříži po staletí své letní sídlo. Vždyť i historická Podzá-
mecká zahrada, zapsaná dnes společně s Květnou zahradou 
a Arcibiskupským zámkem do seznamu světového dědictví 
UNESCO, byla původně okrasnou a zelinářskou zahradou 
se štěpnicí, která zásobovala biskupský dvůr čerstvou zeleni-
nou, ovocem a okrasnými květinami.

Rozvinuté zemědělství Hané dávalo vždy předpokla-
dy pro rozvoj potravinářství. A na tuto tradici navazují 
podnikatelské subjekty dodnes. Řada průmyslových pod-
niků umístěných ve městě však již neexistuje, například 
cukrovar. Kroměříž jako historická a kulturní perla vý-
chodní Moravy není městem průmyslu, ale současné po-
travinářské podniky v ní, mají svoje místo.
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Kroměříž
je sladovnickým 

městem již 140 let 
Hanácký region vyniká pěstováním sladovnického ječme-

ne a právě Kroměříž patří mezi tradiční výrobce sladu. Ve 
městě byly v provozu dokonce tři sladovny, z nichž dvě pro-
dukovaly slad pro jednu fi rmu. První sladovna se nacházela 
v části Štěchovice a její vznik je datován rokem 1871. V tomto 
roce koupil obchodník Salomon Ornstein jako sladovnu ně-
kdejší městskou olejnu. V 18. století se v budově nacházel je-
den z nejvýznamnějších panských šenků, po dlouhá léta však 
kvůli němu vedlo město a vrchnost spory týkající se čepo-
vání piva. V roce 1897 sladovnu zakoupil Heindrich Hirsch 
a Josef Fall, před první světovou válkou však Josef Fall kou-
pil i Hirschův podíl a Fallova rodina pak podnik provozovala 
až do období hospodářské krize ve třicátých letech. S činnos-
tí této sladovny se naposled setkáváme v roce 1932, budova 
však v Kroměříži stála až do osmdesátých let. Teprve po požá-
ru v červenci roku 1978 došlo v září téhož roku k její demolici, 
a tím se defi nitivně naplnil její osud. 

S Kroměříží je však historicky spjata ještě druhá výrob-
na sladu. Další obchodní sladovna, fungující až do nedáv-
né současnosti, stála v Kotojedské ulici. První zmínky o její 
existenci pocházejí z roku 1869, kdy fi rma Hanna-Malzfab-
rik zakoupila od města stavební plochu, na níž v průběhu 
let vyrostly hned dvě stavby, tzv. horní a dolní sladovna. Šlo 
o dvě sladovny, jejichž provoz byl na sobě naprosto nezávislý. 

V obchodním styku však vystupovaly pod jednou fi rmou, nej-
častěji s označením sladovna Haná. V roce 1923 se stala sla-
dovna součástí fi rmy Exportní sladovny Schindler a Stein. 

Zásadní rekonstrukce sladovny proběhla v letech 1945 
až 1950 a až do konce devadesátých let se zařízení těšilo dob-
rému stavu. V posledních letech činnosti výroba dosahovala 
ročně kolem 8 tisíc tun sladu. Ani toto zařízení však nepře-
žilo nástup jednadvacátého století. Činnost ve sladovně byla 
ukončena v roce 1997 a v prvních letech nového tisíciletí do-
šlo i k demolici dolní sladovny. 

Navzdory tomuto osudu však výroba sladu v Kroměříži 
paradoxně začala zažívat největší rozkvět. Právě v roce 1997 
byla na okraji města uvedena do provozu nová moderní sla-
dovna, dnes patřící společnosti Sladovny Souffl et ČR. Pat-
ří k nejnovějším a také nejmoderněji vybaveným sladovnám 
v naší zemi. Výrobní kapacita provozu ročně činí 98 tisíc tun 
kvalitního sladu, který je většinou určen na export. Sladovna 
však v současné době připravuje projekt na zásadní rozšíření 
provozu, přičemž její kapacita by se měla takřka zdvojnásobit 
až na 180 tisíc tun sladu za rok.

 (zdroj: Kvasný průmysl, č. 10/2003)
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Eidam a Gouda. Nadále pokračujeme ve vývoji dalších spe-
cialit.“ 

A kde mlékárna získává mléko, v jakém množství jej 
zpracovává a jaký je podíl kroměřížské mlékárny na prodeji 
výrobků v České republice? „Denní příjem se stabilizoval na 
cca 25 000 litrů mléka. Kvalitu nám zaručují výrobci ze ZP 
Kvasicko, a. s., a Agrodružstvo Postoupky. Pokud jde o pro-
dejnost, zásobujeme v současné době především trh v celé 
České republice, kde zaujímáme jedenáctiprocentní tržní po-
díl v kategorii čerstvých a termizovaných sýrů.“

Jak vidí současnost jeden z vlastníků mlékárny − ZP 
Kvasicko, předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík? 
„Jsem optimista. Naše mlékárna je sice malá, ale velikost pro-
vozovny nerozhoduje. Důležité je dobré zázemí v kvalitní su-
rovině, spolehlivé výrobě, odpovídající současným náročným 
normám na potravinářskou výrobu a bezproblémově fungují-
cí spojení prvovýrobce − zpracovatel − obchod.“

Od září roku 2000 je hlavním obchodním partnerem 
mlékárny velkoobchodní společnost ALIMPEX FOOD, a. s., 
Praha, s celorepublikovým rozsahem obchodní činnosti. Od 
loňského roku se stala výhradním obchodním a logistickým 
partnerem kroměřížské mlékárny. Jejím prostřednictvím se 
tak výrobky z mlékárny dostávají do řady maloobchodních ře-
tězců a nezávislého trhu.

V letech 2005−2007 obsadily výrobky z kroměřížské 
mlékárny na celostátních přehlídkách sýrů v Praze v kate-
gorii čerstvých a termizovaných sýrů místa nejvyšší. Úspěch 
sklidila mlékárna na jednom z nejprestižnějších veletrhů po-
travinářských výrobků v Kolíně nad Rýnem v lednu 2007. Sa-
mozřejmostí se stala spolupráce s Českomoravským svazem 
mlékárenským a mlékárenskou školou při organizování od-
borných konferencí − Kroměřížských mlékárenských dnů za 
účasti mnoha domácích i zahraničních odborníků. Jak je vi-
dět, tradice, které si dovedeme vážit a umíme ji správně vy-
užít, přináší své ovoce. Patří za to dík všem, kteří se na dobré 
práci mlékárny podílejí. (zdroj: město Kroměříž)

Kroměřížská 
mlékárna 
V letošním roce tomu bude 

už 107 let, kdy byla v Kro-
měříži postavena první mlé-
kárna, která se stala základem 
tehdy jediné mlékárenské ško-
ly v Rakousko-Uhersku. Její 
stavitel ing. Kranze ji postavil 
na progresivním základě a vy-
bavil na svou dobu nejmoder-
nějším technickým zařízením 
od fi rmy LAVAL. 

Za celou dobu své existence prošla mlékárna řadou vý-
znamných změn. V roce 1994 byla v rámci privatizace stát-
ního podniku Lacrum Brno delimitována jako samostatný 
právní subjekt pod MŠMT ČR s názvem Školní mlékárna 
s účelovým posláním, spočívajícím ve vytváření podmínek 
pro praktickou výuku studentů SPŠ mlékárenské. Z ekono-
mických a provozních důvodů v roce 1997 ukončila školní 
mlékárna svoji činnost pod správou ministerstva školství 
a její privatizace byla dokončena formou veřejné soutěže, kdy 
se vlastníkem mlékárny stala společnost Kromilk, spol. s r. o., 
s majoritním podílem zemědělců – dodavatelů mléka. 

Požádali jsme ředitele mlékárny Ing. Jana Tykvarta, 
aby nám přiblížil současný výrobní sortiment. „V současné 
době je naším hlavním výrobním programem produkce čers-
tvých sýrů v základní chuti a čtyřech ochucených variantách. 
Dále čerstvých krémových tvarohových sýrů v základní chuti 
a dvou ochucených variantách, termizovaných smetanových 
sýrů v základní chuti i ochucených variantách, tavených sýrů 
pod značkou Dr. Halíř a přírodních polotvrdých sýrů typu
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Mlékárenské 
školství v Kroměříži 
Před 107 lety byla na popud Moravského zemského sněmu 

uvedena do provozu Mlékařská a sýrařská škola v Kromě-
říži. Za dobu existence škola vychovala více než 5000 žáků. 
V roce 1954 byla škola přejmenována na Střední průmyslovou 
školu mlékárenskou, studijní plány byly rozšířeny o teoretické 
všeobecně vzdělávací předměty a výuka praxe se soustředila 
do bloků dílenského cvičení. V 80. letech minulého století byl 
zrealizován dlouholetý záměr výstavby nového internátu, kte-
rý dnes provozuje Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. 

Dalšími zásadními změnami prošla škola po roce 1989. 
Došlo k celkovému přepracování studijních plánů a rozšíření 
vzdělávací nabídky o nový obor – Analýza potravin. Prioritou 
nadále zůstalo potravinářské zaměření, které se však rozšíři-
lo o univerzální schopnost absolventů komunikovat alespoň 
v jednom světovém jazyce a o aplikační dovednosti v oblasti 
výpočetní techniky, zbožíznalství nebo chemické a mikrobiál-
ní kontroly potravin. V roce 1996 bylo maturitní studium do-
plněno o zcela novou formu vzdělávání – tříleté vyšší odborné 
studium oboru „Technologie potravin“. Změny doznala i vý-
uka praxe, a to jak ve formách, tak i ve způsobech vyučování. 
V letech 1992 až 1996 byl vybudován školní poloprovoz, kte-
rý umožňuje žákům nácvik základních návyků a dovedností, 
ale i technologických souvislostí při vlastní výrobě. Na školní 
poloprovoz navazuje praxe v kroměřížské mlékárně.

SPŠ mlékárenská dnes absolventům základních škol 
nabízí studium čtyřletých maturitních oborů „Analýza potra-
vin“ a „Technologie potravin“. Během studia žáci poznají zá-
konitosti technologických procesů při průmyslovém zpraco-
vání zemědělských produktů a dovednosti posuzovat kvalitu 
potravin metodami fyzikálně-chemickými, mikrobiologický-
mi a senzorickými. Absolvent má po ukončení studia znalosti 
potřebné k vykonávání funkcí středních technicko-hospodář-
ských pracovníků pro oblast technologické přípravy, řízení 
výroby, laboratorní kontrolu chemickou a mikrobiologickou, 
ekonomické funkce při průmyslovém zpracování potravin 
a podnikatelské činnosti v této oblasti. Značný rozsah výuky 

v laboratořích analytické chemie a mikrobiologie umožňuje 
najít uplatnění i v jiných oblastech. 

V terciární sféře vzdělávání nabízí VOŠ potravinářská 
a SPŠ mlékárenská pro absolventy středních škol s maturi-
tou studium oboru „Potravinářské technologie“ se zaměře-
ním „Analýza potravin“, „Zpracování mléka“ a „Technolo-
gie a hygiena potravin“. Studium je buď tříleté denní nebo 
čtyřleté dálkové. Denní studium je rozděleno do šesti obdo-
bí, dálkové do osmi. Studium je ukončeno absolutoriem, kte-
ré se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, odborných předmětů 
a obhajoby absolventské práce. Absolvent získá titul „diplo-
movaný specialista v oboru“ s označením „DiS.“, uváděným 
za jménem. 

Díky úzké vazbě na Fakultu technologickou Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně se podařilo v akademickém roce 
2006/2007 otevřít tříleté bakalářské studium oboru „Chemie 
a technologie potravin“ se zaměřením „Technologie mléka 
a mléčných výrobků“. Studium poskytuje vzdělání jak v ob-
lasti čistě teoretické (matematika, fyzika, obecná chemie, vý-
početní technika, ekonomika), tak i odborné, včetně získání 
praktických dovedností v laboratořích analytické chemie, fy-
zikální chemie, mikrobiologie a biochemie. Ve třetím ročníku 
si studenti volí odbornou profi laci, při které je kladen důraz 
na fyziologii výživy, technologii, mikrobiologii, analýzu po-
travin, marketing potravin a ekonomiku.

Absolventi bakalářského studia jsou odborně připrave-
ni pro technické, kontrolní a jiné funkce v potravinářském 
průmyslu, pro obchodní organizace a státní správu. Mají 
předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů, 
uplatňování systému řízení jakosti potravin a principů zdra-
vé výživy. Absolventi mají možnost pokračovat v oborech na-
vazujícího magisterského studia. Pracovní uplatnění mohou 
nalézt jak v řídících funkcích v oblasti přípravy surovin, vý-
voje nových výrobků, výroby, marketingu a kontroly potra-
vinářských výrobků, tak v obchodní činnosti, práci v oblas-
ti životního prostředí, zemědělské prvovýroby, hromadného 
stravování a v ostatních službách, ale budou také připraveni 
samostatně podnikat v oblasti laboratorní kontroly souvise-
jící s potravinářskou výrobou, zemědělské prvovýroby, výro-
by potravinářských výrobků, poradenství, obchodní činnosti 
a tvorbě a ochraně životního prostředí. Nespornou výhodou 
pro studenty je, že studium je plně realizováno v Kroměříži.

(zdroj: město Kroměříž)

Stará mlékárna v Kroměříži
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Střední škola 
hotelová a služeb 

v Kroměříži 
je již tradičně zaměřena do oblasti potravinářských služeb 
a do oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Po rozšíření ka-
pacity školy v roce 2002 i do oblasti zemědělské, a to do za-
hradnictví a chovatelství koní. Výuka probíhá na středo-
školské úrovni v maturitních a učebních oborech i na úrovni 
vysokoškolské na detašovaném pracovišti Univerzity Tomáše 
Bati ve studijním programu „Chemie a technologie potravin“ 
v oboru „Technologie a řízení v gastronomii“ formou denního 
i kombinovaného studia.

Škola má veškeré potřebné materiální vybavení pro 
teoretickou i praktickou výuku. Součástí školy jsou dva 
domovy mládeže s kapacitou 705 lůžek, dvě jídelny s ka-
pacitou 1 800 jídel, tři tělocvičny, společenský sál, aula, 
multimediální posluchárny, učebny, cvičná restaurace s ba-
rem, cukrářské a zahradnické dílny. Škola disponuje cvičný-
mi pracovišti, jako je pekárna, kavárna a restaurace Slávia, 
hotelový provoz. Součástí školy je i sportovní areál s fotba-
lovým hřištěm, tenisovými a volejbalovými kurty a tzv. Hu-
bertcentrem − stájí pro 20 koní s parkurem. V současné 
době je ve škole 940 žáků, na jejichž výchově a vzdělání se 
podílí 120 pedagogů. Domov mládeže zajišťuje ubytování
pro asi 550 žáků. Vzhledem k rozsáhlé činnosti, která do-
plňuje činnost pedagogickou, zaměstnává škola dalších asi 
115 zaměstnanců. 

Škola má dlouholetou družbu s hotelovou školou ve 
francouzském Arcachonu, italské Florencii, s polskou školou 
ve Wodzislawi a hotelovou i potravinářskou školou v Nitře. 
V rámci této spolupráce probíhají výměny žáků i pedagogů.

Tauferova střední 
odborná škola 
Kroměříž

Rolnická škola v Kroměříži byla založe-
na v roce 1875 a v roce 1884 následovalo 

založení dívčí hospodyňské školy, která byla 
první školou tohoto typu v českých zemích. 

V roce 1905 byla započata výstavba nové 
školní budovy pro chlapeckou rolnickou ško-
lu a v roce 1906 byla předána svému účelu. 
(Jedná se o nynější školní budovu Tauferovy 

střední odborné školy veterinární). O rok později byly dány 
do provozu i nové hospodářské budovy. Roku 1908 byla po-
stavena i nová budova dívčí hospodyňské školy (nyní je v ní 
umístěn domov mládeže naší školy). Obě školy, jak rolnic-
ká, tak i hospodyňská, byly velmi dobře vybaveny pro prak-
tickou výuku a výcvik svých studentů. Tyto školy pokračovaly 
ve své činnosti až do roku 1948, v době okupace byla zejména 
rolnická škola útočištěm mladých studentů, které zachránila 
před nasazením do Německa. 

V roce 1952 byla v Kroměříži založena zcela nová ško-
la zemědělského směru, a to střední zemědělská technická 
škola – obor veterinární. Tato škola převzala do užívání bu-
dovy a účelová zařízení – jak bývalé rolnické, tak i hospodyň-
ské školy. Střední zemědělská škola, obor veterinární preven-
ce, navázala na tradici odborného vzdělávání v zemědělství. 
V roce 1998 byla přejmenována na Tauferovu střední odbor-
nou školu veterinární. 

www.vetkm.cz

Na základě dlouhodobých kontaktů se zahraničím vyjíždí 
každoročně asi 200 studentů do SRN, Itálie, Španělska, Řec-
ka, Švýcarska, Polska a Francie včetně Korsiky na dvou až 
čtyřměsíční stáže. 

Žáci školy se účastní celé řady nejprestižnějších sou-
těží, odkud si přinášejí mnoho úspěchů a ocenění. Škola je 
sama organizátorkou čtyř soutěží, zveřejňovaných ve věstní-
ku MŠMT. Absolventi školy nachází široké uplatnění v oblas-
tech, které vystudovali. Stále více absolventů si zvyšuje své 
kvalifi kace, a to jak nástavbovými formami maturitního stu-
dia, tak studiem na vysokých školách.

www.hskm.cz

�
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Kmotr je když…
…máte chuť na opravdu dobrý trvanlivý salám. Kmotr je 
totiž – alespoň v produkci trvanlivých fermentovaných 
salámů – jejich největším výrobcem v tuzemsku. Akcio-
vá společnost KMOTR – Masna Kroměříž a. s. se sídlem 
v Kroměříži, patří mezi přední producenty trvanlivých 
masných výrobků v České republice. Firma s více než pa-
desátiletou tradicí dnes zaměstnává 140 lidí.

K velmi oblíbeným salámům snad u všech – kromě vegetari-
ánů a nemluvňat – patří Poličan, Paprikáš, Herkules a Lo-

vecký salám. Výrobky, známé na českém trhu řadu let, po ce-
lou dlouhou dobu zaznamenávají vysokou prodejnost. Ovšem 
v sortimentu společnosti KMOTR nechybí ani výrobky relativ-
ně nové, například salámy obohacené probiotickou kulturou, 
Saturn se zeleným pepřem, Baron v textilním střevě nebo vý-
robky v biokvalitě. Ze skupiny trvanlivých tepelně opracova-
ných salámů je na prvním místě výrobek Vysočina, atraktivní 
je – a nejen svou podobou – rovněž Bermudský trojúhelník.

Kvalita všech produktů značky KMOTR je zajištěna do-
držováním dvou hlavních zásad. První zásadou je nákup vy-
brané 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 
českého původu. Dodaná surovina musí splňovat předepsa-
ná kritéria, při jejich nedodržení se ihned vrací zpět dodava-
teli. Zásady jsou zakotveny v systému managementu jakosti 
dle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost splnila kritéria pro 
udělení tohoto systému již v roce 2004. V tom stejném roce 
proběhla i certifi kace systému HACCP. Od roku 2006 je spo-
lečnost držitelem certifi kátu IFS.

Vysoká kvalita výrobků značky KMOTR byla již mno-
hokrát prokázána na mezinárodních soutěžích v rámci EU. 
Pravidelně získává společnost ocenění na soutěžích v rakous-
kém Welsu, v roce 2006 dvě zlaté medaile. Úspěchem byly 
i tři stříbrné a jedna bronzová medaile v roce 2005 při testo-
vání německým systémem DLG (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft E.V.). V roce 2007 získaly výrobky Zeus a Hádes 
ocenění spotřebitelů Nejlepší novinka roku a za dlouholetý 
přínos masnému průmyslu v roce 2008 získala společnost 
ocenění Křišťálová sekyrka. Značku kvality Klasa nesou vý-
robky Zeus a Hádes.

Společnost zaujímá na českém trhu přibližně patnác-
tiprocentní podíl v oblasti trvanlivých masných produktů.

Od roku 2004 rovněž úspěšně vyváží do zemí EU (Slovensko, 
Polsko). 

A jaká je historie masného průmyslu 
v Kroměříži?

Trvanlivé masné výrobky se začaly v Kroměříži produ-
kovat koncem 70. let. Masný průmysl Kroměříž – v té době 
závod Jihomoravského průmyslu masného – byl v České re-
publice druhý podnik, kde byla zahájena výroba salámu Poli-
čan. Masná výroba v té době byla rozdělena na dvě části. Prv-
ní část − tradiční výroba − zahrnovala sortiment měkkých 
salámů, drobných masných výrobků, uzených mas, specialit 
a vařených produktů. Druhé části − výrobě trvanlivých salá-
mů − se v Kroměříži dařilo, a proto byla koncem 80. let zahá-
jena výstavba nové několikapodlažní výrobní haly (v dnešní 
době je po rekonstrukci v této budově nejen výroba, ale i kan-
celáře a část expedice). V roce 1990 vznikl samostatný státní 
podnik, ke kterému patřily i jatky v Kroměříži a v Prostějově. 
V roce 1996 skončila Masna Kroměříž a. s. svou činnost na 
jatkách v Kroměříži a v roce 1998 i v Prostějově. Stavy objektů 
a složité majetkoprávní vztahy nedovolovaly smysluplnou re-
konstrukci. V Kroměříži se však dále rozšiřovaly kapacity pro 
trvanlivé salámy a postupem času byla zastavována produk-
ce některých skupin produktů, např. uzená masa, speciality 
a vařené produkty. Nakonec byla v roce 2002 ukončena výro-
ba i ostatních řad měkkých uzenin a společnost se specializo-
vala pouze na výrobu trvanlivých salámů. Měkké salámy ale 
z nabízeného sortimentu úplně nezmizely, neboť jsou získává-
ny formou spolupráce s různými výrobci uzenin. V roce 2001 
byla představena nová značka pro trvanlivé salámy KMOTR, 
která vznikla spojením dvou slov Kroměříž a trvanlivé a která 
byla o tři roky později zakomponována také do názvu společ-
nosti. V letech 2003 a 2004 proběhla v souvislosti se vstupem 
České republiky do Evropské unie rozsáhlá a fi nančně nároč-
ná rekonstrukce všech výrobních prostor a expedice. 

Od roku 2006 je společnost KMOTR - Masna Kroměříž 
a. s. součást skupiny Českomoravský uzenářský holding, a. s.,
spolu s masokombináty Vysočina a. s. a Krahulík – MASO-
ZÁVOD Krahulčí, a. s.  �
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Od íjna 1994 do ledna 1997 byla mlékárna za len na jako 
samostatný právní subjekt pod ministerstvo školství s ná-
zvem Školní mlékárna v Krom íži. Jejím úkolem bylo vy-
tvo it podmínky pro praktické vyu ování žák  SPŠ mléká-
renské a sou asn  vyráb t mlé né produkty a obchodovat 
s nimi. Postupn  došlo k obm n  výrobního sortimentu,
a tak vznikl malý výrobní závod se specializovaným pro-
gramem v oblasti výroby sýr , který dodnes zajiš uje prak-
tickou výuky žák  VOŠ potraviná ské a SPŠ mlékárenské
v Krom íži.
Od ledna 1997 p sobí v mlékárn  spole nost Kromilk, spol. 
s r. o., Krom íž s majoritním podílem zem d lc  - dodava-
tel  mléka. Spole nost se zavázala pokra ovat ve výrobním 
sortimentu krom ížské mlékárny i do budoucna.
Od zá í 2000 je naším hlavním obchodním partnerem vel-
koobchodní spole nost ALIMPEX FOOD, a.s., Praha s celo-

republikovým rozsahem obchodní innosti a postupn  se 
stala naším výhradním obchodním a logistickým partne-
rem. Jejím prost ednictvím jsou naše výrobky dodávány do 
celé ady maloobchodních et zc  a nezávislého trhu. Spo-
le n  také vyvíjíme nové varianty výrobk .
Krom ížská mlékárna se se svými výrobky pravideln  
ú astní sout ží v R a na Slovensku. Získala celou adu oce-
n ní na Celostátních p ehlídkách sýr  v Praze a v ro nících 
2005–2008 obsadila vždy první místo v kategorii erstvých 
a termizovaných sýr  neochucených.
Ve spolupráci s eskomoravským svazem mlékárenským
a mléka skou školou se podílíme také na po ádání odbor-
ných konferencí – Krom ížské mléka ské dny. Tyto konfe-
rence již mají za sebou 5 ro ník  a konají se v pravideln  
po dvou letech.

Mlékárna Krom íž - Kromilk, spol. s r. o., má dlouholetou a bohatou historii, která se za ala psát už v roce 1902. Tehdy 
ve zdejších prostorách zpracovali prvních 700 litr  mléka. Mlékárna prošla za 107 let své existence mnoha peripetiemi, ale 
je d ležité, že vždy úsp šn  obstála a neustále spolupracovala, a i do budoucna bude, s mlékárenskou školou.

inzerce-180x260_revue.indd   1 18.6.09   10:42



29
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
0

9
m ě s t o  p o t r a v i n á ř ů

Supermarket
SPAR v Kroměříži

Přesně před rokem, 25. června 2008, otevřel SPAR
Česká obchodní společnost s. r. o. v Kroměříži svůj 

v pořadí čtvrtý supermarket Spar. Kroměříž se tak stala 
třetím městem v České republice, kde společnost SPAR 
ČOS své supermarkety provozuje.

„Věřím, že pro obyvatele Kroměříže a nejbližšího oko-
lí se supermarket Spar stal stejně vyhledávaným místem pro 
nákupy, jakým je v ostatních oblastech ČR, kde působíme,“ 
říká Christian Koller, jednatel SPAR ČOS. 

Kroměřížský supermarket Spar, který je určen pro 
rychlý každodenní nákup s možností pestrého výběru, stojí
v Albertově ulici. Na prodejní ploše přes 600 m2 nabízí kromě 
širokého spektra potravinářského zboží také základní zbo-
ží nepotravinářské. Nadstandardní součástí supermarketu 
Spar je oddělení čerstvého zboží s ovocem a zeleninou a od-
dělení masa. V oddělení lahůdky, uzeniny a cukrárna obslou-
ží zákazníky ochotný a vyškolený personál. Naši zákazníci 
oceňují nízké ceny, šíři nabízeného sortimentu, moderní

prostředí, úroveň služeb a kulturu prodeje. Důraz je kladen 
na čerstvost a vysokou kvalitu. Velkým magnetem je vlastní 
pekárna, kde odborně vyškolený personál připravuje křupa-
vé, voňavé a stále čerstvé pečivo. 

Velmi oblíbenou a vyhledávanou privátní značkou je 
řada biopotravin Spar Natur*pur a nová zdravá značka Spar 
Vital. Obě značky přinášejí celou řadu pečlivě vybraných pro-
duktů, které jsou nejen chutné a zdravé, ale i nutričně bohaté 
a vyvážené. Privátní řada S-Budget nespoří kvalitou, pouze 
cenou! I když jsou výrobky k dostání za výrazně nízké ceny, 
přesto splňují přísné kvalitativní podmínky. Díky mezinárod-
nímu nákupu ve velkém množství nabízí SPAR bohatou pale-
tu produktů denní potřeby za senzační ceny.

V kroměřížském supermarketu Spar, který je otevřen 
od pondělí do soboty od 7.00 do 20.00 hodin, v neděli pak od 
8.00 do 20.00 hodin, pracuje 23 lidí. „V blízkosti prodejny se 
nachází autobusová zastávka s linkami číslo 6 a 8. Zákazní-
ci využívají také bezplatné parkoviště s kapacitou 72 míst,“
informuje Jiřina Pšenková, ředitelka kroměřížského super-
marketu Spar.

V loňském roce byl v úzké spolupráci Nadace Terezy 
Maxové dětem a společnosti SPAR ČOS odstartován projekt
TERIBEAR. Jedná se o v České republice ojedinělý CRM 
(cause related marketing) projekt, který funguje na principu 
efektivního spojení charitativního subjektu a fi rmy za účelem 
pomoci potřebným. Cílem projektu je inovativním způsobem 
podpořit Nadaci Terezy Maxové dětem a vzbudit zájem zákaz-
níka o produkty charitativní kolekce TERIBEAR. Tyto pro-
dukty jsou určené pro denní potřebu a jejich cena je srovna-
telná s běžnými produkty. Výjimečnost kolekce TERIBEAR
spočívá v jejím designu, který se připravoval unikátně pro kaž-
dý výrobek. V rámci projektu TERIBEAR bylo doposud vy-
bráno přes 1,3 milionu korun. Výrobky z kolekce TERIBEAR
lze zakoupit exkluzivně v síti hypermarketů INTERSPAR 
a supermarketů SPAR. Od 1. 7. 2009 je připravena nová letní 
kolekce TERIBEAR.

Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu SPAR,
těšíme se na Vaši návštěvu! 

Provozovatelem hypermarketů INTERSPAR a supermarketů SPAR 
v České republice je SPAR Česká obchodní společnost s. r. o., která je 
součástí skupiny ASPIAG (Austria Spar International AG) realizu-
jící zahraniční aktivity rakouského koncernu SPAR v České republi-
ce, Slovinsku, Maďarsku, Itálii a Chorvatsku. Od roku 1997 otevřela 
skupina ASPIAG v České republice již 31 hypermarketů INTERSPAR 
a 4 supermarkety SPAR. Více informací na www.interspar.cz

Adresa: Supermarket SPAR
Albertova 3304, Kroměříž, tel.: 537 044 410

Supermarket SPAR Kroměříž v den otevření 25. 6. 2008

�
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MVDr. Šotola s. r. o., akreditovaná zkušeb-
ní laboratoř, je držitelem akreditace nejen 
pro zmíněné laboratorní zkoušení, ale také 
pro oblast odběru a svozu vzorků. Činnost 
laboratoře je velmi široká. Aktuálně má la-
boratoř akreditováno více než 80 kategorií 
laboratorních zkušebních metod potravin 
a krmiv, potravinářských surovin, vod, pro-
středí a dalších druhů vzorků. Laboratoř 
disponuje moderní analytickou technikou, 
jakou představují např. atomová spektro-
metrie, kapalinová chromatografie, ply-
nová chromatografie, spektrofotometrie, 
konduktometrie, kapilární isotachoforesa, 
ELISA atd. 

Běžně prováděné spektrum laboratorních 
analýz pokrývá kompletním způsobem 
veškeré běžně požadované analýzy výše 
uvedených kategorií produktů a dále zahr-
nuje i specifi cké diagnostické a analytické 
postupy, jako je např. využití moderních 
imunologických metod detekce patoge-
nů, potravinových alergenů a cizorodých 
bílkovin, stopových prvků, cizorodých lá-
tek, PAU a dalších. V uplynulém období 
se laboratoř aktivně zapojila ve spolupráci 
s dalšími odbornými institucemi i do zajiš-
tění analýz potřebných jako podklad studií 
mikroorganismů, a to zejména Listeria mo-
nocytogenes.

MVDr. Šotola s. r. o., akreditovaná labora-
toř č. 1086, trvale spolupracuje za účelem 
péče o udržení odpovídající kvality labora-
torních analýz s mnoha specialisty či od-
bornými pracovišti v oblasti pracovišť vě-
deckých či univerzitních a je také zapojena 
do systému kontroly laboratorních analýz 
nejen v rámci ČR, ale do systému kontrol 
prováděných akreditovanými zahraniční-

mi pracovišti (v současnosti zejména Velká 
Británie). Laboratoř každoročně na zákla-
dě dosahovaných výsledků rozšiřuje spekt-
rum akreditovaných analytických technik. 
Je to součástí pravidelných i mimořádných 
kontrol ze strany Českého akreditačního
institutu.

Laboratoř si je vědoma oprávněných po-
žadavků, kladených ze strany zákazníků či 
nejrůznějších legislativních předpisů ČR 
a EU nejen na kvalitu výsledků, ale také na 
vlastní analytické metody (referenční me-
tody, AOAC, ISO apod.). Za tímto účelem 
trvale dochází k modernizaci jednotlivých 
analytických oddělení a jejich vybavení. 
V současnosti disponujeme kvalifi kovaný-
mi pracovníky − včetně pracovníků s per-
sonálními certifikáty auditorů HACCP či 
auditor bezpečnosti potravin, pracujících 
jako auditoři pro akreditované certifikač-
ní orgány, kteří díky dlouholeté praktic-
ké zkušenosti a trvalému vzdělávání patří
mezi vysoce erudované odborníky v oblasti 
systémů HACCP, standardů bezpečnosti po-
travin. Dále se naši pracovníci v roli lektorů 
podílí na vzdělávání pracovníků konkrét-
ních potravinářských a obchodních společ-
ností. Toto dále zahrnuje také publikační 
a přednáškovou činnost na půdě vědecké či 
univerzitní, případně jako součást vzdělá-
vacích programů v dané oblasti působících 
školících společností.

Provoz pracoviště je celoroční, nepřetržitý, 
včetně služeb o víkendech a svátcích, labo-
ratoř je plátcem DPH, naši odborní pracov-
níci jsou klientům k dispozici na níže uve-
dených telefonních číslech, kontaktní osoby 
v případě potřeby zabezpečují odborné služ-
by přímo u zákazníka.

Akreditovaná laboratoř MVDr. Šotola s. r. o.
je pokračovatelem tradice laboratorního vy-
šetřování potravin, potravinářských suro-
vin, krmiv, vod, založené ve Zlíně na počát-
ku 20. století. Po roce 1989 došlo k přestě-
hování laboratoří do historické Kroměříže, 
do areálu Výzkumného ústavu zemědělské-
ho. Postupem doby se působnost laboratoře 
rozšiřovala z okresů Zlín, Kroměříž, Uher-
ské Hradiště a Hodonín prakticky na celé 

území Moravy a Slezska a dle potřeby zákaz-
níků i do ostatních regionů České republiky. 

Od svého prvopočátku považujeme dů-
raz na odbornou způsobilost laboratoře za 
svou prioritu a jako jedna z prvních labo-
ratoří v ČR jsme získali akreditaci dle ev-
ropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025. 
V současnosti mezi naše zákazníky patří 
jak tuzemské, tak zahraniční fi rmy. 

N Ě C O  M Á L O  H I S T O R I E  A  N Ě C O  M Á L O  O  N Á S

P Ů S O B N O S T  L A B O R A T O Ř E  –  A N A L Y T I C K Ý  R O Z S A H ,
V Z O R K O V Á N Í ,  O D B O R N Á  Č I N N O S T

MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditované laboratoře č. 1086, akreditace ČIA, Havlíčkova 3041/127, 767 01 Kroměříž 

Povolení SVS ČR dle zákona č. 166/99 Sb. v platném znění.

Kontaktní osoby − pracovníci vedení laboratoře:
MVDr. Jan Šotola (602 716 658), MVDr. Jitka Šotolová (603 882 875) a MVDr. Ladislav Šiška (603 882 874)

Tel.: 573 330 281  fax.: 573 330 281  e-mail: jan_sotola@volny.cz
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VOMA
Uherský Brod 
finanční krizi

zatím nepociťuje

Podíváme-li se na úspěšné potravinářské fi rmy v Čes-
ké republice, je na první pohled vidět, že mají hodně 

společného. V první řadě je to dlouhodobé působení na 
českém trhu a trvající zájem zákazníků o jejich výrobky. 
V tržním prostřední, kdy se prodejci a hlavně obchodní 
řetězce snaží nalákat zákazníky všemi možnými způsoby, 
zahrnující široký sortiment od dodavatelů z celé Evropy, 
nízké ceny a razantní reklamu, sází čeští výrobci na kvali-
tu, jedinečnost svých výrobků a osobní kontakt se zákaz-
níky a obchodními partnery. V neposlední řadě je to kaž-
dodenní tvrdá práce, která přináší uspokojení a uznání.

Několik otázek jsme položili i majiteli společnosti 
VOMA, panu Miroslavu Mahdalíkovi. 

1) Jaká je historie vaší fi rmy?
S určitou nadsázkou lze říci, že historie společnos-

ti VOMA sahá až do roku 1929, kdy můj otec pan Bohumil 
Mahdalík založil v Bystřici pod Lopeníkem rodinné řeznictví 
a uzenářství. Tato živnost byla násilně ukončena v roce 1950. 
Shodou okolností po roce 1989 jsem se vrátil k profesi svého 
otce a, tak jako kdysi on, začal podnikat v oblasti maso-uze-
niny. Společnost VOMA byla založena v roce 1992 jako malá 
obchodně-provozní fi rma s 8 zaměstnanci v Uherském Bro-
dě. Postupně dochází k první radikální přestavbě provozovny 
a prodejny v Moravské ulici v Uherském Brodě, k vybavení 
novými technologiemi a k získání prvních certifi kátů kvality. 
O opravdové expanzi lze ovšem hovořit až po roce 2004, kdy 
byl dokončen Nový závod uzenářské výroby Na Močidlech, 
Uherský Brod, vybavený špičkovými technologiemi a dal-
ší novou prodejnou. V té době již společnost zaměstnává 40 
pracovníků, disponuje vlastními dopravními chladírenský-
mi prostředky, má vybudovanou trvalou síť svých dodavate-
lů a odběratelů. Dochází k uzavření technologického cyklu, 
kdy se Starý závod stává dodavatelem kvalitní suroviny pro 
„Nový“ závod a obě vlastní prodejny prvním testovacím mís-
tem pro výrobky. Výrobky vycházejí z regionální tradice, mají 
regionální názvy a tak pomalu vytváří celkový image fi rmy. 

2) Jaká je strategie fi rmy?
Každá správná strategie musí být tajná, aby mohla čelit 

konkurenci. Ale vážně. Naše strategie je vcelku jednoduchá 
a je založena na několika principech.

Solidnost. Naším záměrem nikdy nebylo rychlé zbo-
hatnutí. Potřebovali jsme 16 let k tomu, abychom vybudova-
li stabilizovaný střední podnik. Vždy jsme plnili své závazky 
vůči obchodním partnerům, nemáme dluhy ani nesplacené 
pohledávky.

Vysoká technická a technologická úroveň. I za cenu 
minimálních zisků investujeme do moderních technologií, 
provádíme rekonstrukce, investujeme do vzdělávání pracov-
níků. Dá se tedy říct, že investujeme do budoucnosti. Oba 
závody jsou vybaveny technologiemi od renomovaných za-
hraničních výrobců, vozový park obsahuje chladírenská auta 
pro rozvoz výrobků, s průměrným stářím 3 roky.

Podnikové prodejny jsou buď nové, nebo nedávno pro-
šly kompletní přestavbou. Za to jsme i získali ocenění Nej-
lepší potravinářský obchod roku 2008.

Kvalita výrobků. Je jasné, že bez kvalitních surovin ne-
můžeme čekat kvalitní výrobek. Kvalitní maso a přísady (ko-
ření atd.) nakupujeme od českých a slovenských dodavatelů. 
Zpracování suroviny je záležitostí Starého závodu, vlastní 
uzenářskou výrobu zajišťuje Nový závod. Celý technologický 
proces máme plně pod kontrolou, včetně prodeje velké části 
naší produkce v podnikových prodejnách, kde okamžitě rea-
gujeme na zájem veřejnosti.

Spokojenost zákazníků – marketing. To je alfa a ome-
ga našeho podnikání. A zase jde o jednoduchý princip. Zá-
kazník vyžaduje kvalitní výrobky v dostatečném sortimentu 
za rozumné ceny, které nakupuje v příjemném a přátelském 
prostředí. Pro nás jsou výhodou a indikátorem vlastní pro-
dejny, které jsou vzorem i pro ostatní smluvní prodejce. Naše 
propagace spočívá v důsledné stabilní úrovni kvalitních slu-
žeb, v účasti na vybraných tuzemských i zahraničních výsta-
vách a veletrzích, účasti v soutěžích, kde jsme získali vysoká 
ocenění, a v neposlední řadě opakovaným pořádáním spole-
čenských akcí, kde předvádíme a nabízíme naše výrobky.

Spokojenost zaměstnanců. Na výběru dobrých pracov-
níků závisí z velké části chod fi rmy. A spokojenost musí být 
oboustranná. Úkolem vedení fi rmy je zajistit moderní pra-
covní prostředí, nadprůměrné výdělky a seriózní přístup 
k zaměstnancům, včetně ocenění jejich iniciativy. Požadavky 
na zaměstnance pak zahrnují vysokou profesionalitu, odpo-
vědnost a přiměřenou výkonnost. Až dosud se fi rmě daří udr-
žet tyto atributy v rovnováze. Výsledkem je pak zájem o práci 

Miroslav Mahdalík ve své prodejně před prosvícenými retro 
fotkami z řeznické živnosti svého otce. Na kapotě dodávky sedí 
malý Miroslav Mahdalík. Jeho otec za ním, ale také stojící za 
pultem ve svém obchodě.
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ve společnosti VOMA jak z regionu, tak z příhraničních ob-
lastí Slovenska a nízká fl uktuace.

Dobrá spolupráce s regionálními subjekty. VOMA je 
střední podnik s regionální působností a z toho plynou i pev-
né vazby na regionální subjekty. Uvědomujeme si, že svým 
způsobem reprezentujeme náš region, a proto se snažíme 
podporovat i jeho rozvojovou politiku. V oblasti odborné-
ho školství spolupracujeme s učňovskými a středními od-
bornými školami na přípravě budoucích odborníků oboru
maso-uzeniny.

3)  VOMA je úspěšná střední potravinářská fi rma zaměře-
ná na regionální trh. Čím jste dosáhli takové obliby?

V našem regionu působí více úspěšných fi rem v obo-
ru maso-uzeniny. Ty větší zásobují svými výrobky plošně ce-
lou republiku, my svojí produkcí pokrýváme oblasti Mora-
vy. V prvních letech provozu Nového závodu jsme vyráběli 
2−3 t uzenin denně, dnes je výrobní kapacita vytížena na víc 
než 100 % výrobou 5 a více t/den. Zaměřujeme se na pro-
dukty vycházející z tradičních receptur, opírající se o dlou-
hodobou tradici v oboru. Řada výrobků nese názvy přímo 
spojené s regionem, např. Bystrická klobása, Brodská seka-
ná, Mahdalíkovy párečky, Lopenická slanina, šunka VOMA 
apod. Orientujeme se na ekologické procesy výroby bez po-
užívání chemie a dalších nezdravých přísad. Upřednostňu-
jeme přírodní koření, česnek, čímž výrobky získávají mi-
mořádnou chuť. Tím, že máme přímou vazbu na obchod,
jsou naše výrobky čerstvé a nemusíme používat žádné kon-
zervační prostředky. Maximálně respektujeme zdravotní po-
žadavky.

4)  Jaké máte zkušenosti s politikou české vlády a Evrop-
ské komise vůči malým a středním podnikům a vůči po-
travinářskému oboru, ve kterém působíte?

Tyto otázky musíme rozdělit, protože jde většinou o dvě 
různé oblasti. S postojem českých vlád vůči malému a střed-
nímu podnikání mám dobré i špatné zkušenosti. A těžko říct, 
kterých je víc. Ty proklamace všech českých vlád, že je třeba 
zlepšit podnikatelské prostředí, zůstávají většinou jenom pro-
klamacemi. Byrokracie spíše narůstá, než se zmenšuje, záko-
ny a vyhlášky se mění s takovou rychlostí, že je pro menší fi r-
mu těžké vše sledovat a včas reagovat. Vymahatelnost práva, 
což je „evergreen“ od roku 1990, nikdy nebyla uskutečněna 
a nyní v době krize způsobuje opět velké problémy. Opatře-
ní a normy Evropské komise jsou mnohdy úřednickými opat-
řeními s neznalostí praxe a čeští úředníci je přejímají s větší 
energií, než je třeba. Podpůrné programy EK i české vlády by 
mohly být správným impulsem pro rozvoj malých a středních 
podniků, ale podmínky stanovené úředníky od stolu neodrá-
žejí potřeby a cíle podniků. Některé programy jsou „přátel-
ské“ vůči podnikům, některé velmi složité s naprosto nepřed-
vídatelným výsledkem. V tomto směru jsem spíše skeptický 
a moc nevěřím, že dojde ke zlepšení.

Co se týká druhé otázky, tato problematika se stále opa-
kuje od vstupu ČR do EU. Nevím, co nového bych k tomu do-
dal. Jsem naprosto přesvědčen, že dokud nepotáhnou všech-
ny zainteresované subjekty za jeden provaz, nemají čeští 
výrobci, spotřebitelé i vláda žádnou šanci prosadit své zájmy 
vůči EK ani vůči obchodním řetězcům. Samozřejmě si uvě-
domuji, že i ty zájmy uvnitř ČR mohou být a jsou rozdílné, 
a právě o to je to těžší. Konkurence je dobrá věc, určitě pomá-
há spoustě věcem, ale je nutno zavést srovnatelné podmínky.

5)  Už jste se zmínil o tom, že VOMA se nebrání srovnává-
ní svých výrobků s ostatními výrobci. Jakých výsledků 
jste v tomto směru dosáhli?

Účast v soutěžích, přihlašování výrobků do regionál-
ních i celostátních hodnocení vyžaduje pro menší podnik ur-
čitou zátěž, časovou, organizační i fi nanční. Přesto to vidím 
jako vysoce přínosnou činnost, která se ve svém důsledku 
mnohonásobně vyplatí. Už v začátku podnikání jsme zavedli 
opakované certifi káty ISO 9001 a HACCP, což nám umožni-
lo přihlásit naše výrobky do celostátní soutěže o cenu kvality 
KLASA. Dnes jsme držiteli národní značky kvality KLASA 
pro 13 výrobků. Dále jsme získali cenu Zlatý klas na Zemi ži-
vitelce v Českých Budějovicích pro 1 výrobek a ocenění Perla 
Zlínska pro 5 výrobků. 

6) Co byste ještě řekl na závěr?
Během několika posledních let se ukázalo, že na trhu 

vedle velkých masokombinátů mají své nezastupitelné místo 
i menší výrobci, kteří dokáží konkurovat něčím specifi ckým. 
Může to být sortiment a kvalita výrobků, služby apod. Ne-
dávno jsem se zúčastnil setkání s komisařem Evropské ko-
mise pro průmysl a podnikání panem Günterem Verheuge-
nem, který zdůrazňoval význam malých a středních podniků 
v době krize i po ní. Jednoznačně prohlásil, že obnova ekono-
miky bude ležet na bedrech malých a středních podniků, že 
je nutné zlepšit podnikatelské prostředí a vytvářet lepší pod-
mínky pro vznik a rozvoj malých a středních podniků. EK to 
vnímá jako svoji prioritu, a tak snad i česká vláda přejde od 
proklamací k činům.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Miroslav Mahdalík, jednatel společnosti VOMA s. r. o., před 
prodejnou v Moravské ulici v Uherském Brodě
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Zmrazená
zelenina a ovoce 

z AGRIMEXU
Ing. RYSZARD NEMOUDRY,

ŘEDITEL AGRIMEX VESTEC a. s.

Společnost AGRIMEX Vestec a. s. byla založena v roce 
1995 a je ryze českou společností. V prvních letech půso-

bení AGRIMEX provozoval svou činnost v objektu „Jahodár-
ny“ ve Vestci u Prahy. Právě jméno této obce tvoří přívlastek 
názvu společnosti.

AGRIMEX se od prvopočátku zabýval obchodem se 
zmrazenými potravinami se zaměřením zejména na hluboce 
zmrazené ovoce, zeleninu a zeleninové směsi. Během prvních 
let působení AGRIMEXU na trhu bylo rozhodnuto budovat 
si vlastní obchodní značku v segmentu sortimentu hluboce 
zmrazeného ovoce a zelenin určené jak pro retailový trh, tak 
i pro segment gastronomie. 

V roce 2000 se AGRIMEX transformoval ze společnosti 
s ručením omezeným na akciovou společnost. S růstem obje-
mů prodejů vlastních výrobků AGRIMEX pronajímal sklady 
v různých lokalitách na území ČR, což se postupem času uká-
zalo jako ekonomicky ne příliš výhodné. Jelikož cílem vlastní-
ků společnosti je působit dlouhodobě na trhu se zmrazenými 
potravinami, bylo v roce 2004 rozhodnuto o výstavbě zcela 

nového vlastního areálu, který by zabezpečil potřeby AGRI-
MEXU z hlediska dostatečných výrobních kapacit, sklado-
vých prostor, logistického a administrativního zázemí.

V únoru 2006 se AGRIMEX přestěhoval do nejmoder-
nějšího mrazírenského výrobně-skladového areálu v ČR, 
který byl vybudován v Panenských Břežanech na severním 
okraji Prahy u „teplické“ dálnice. Uspořádáním a členěním 
provozních prostor tohoto areálu, splňujících náročné před-
pisy a nařízení českých správních orgánů a orgánů EU, bylo 
dosaženo vysoké úrovně skladování, výroby a manipulace 
se zmrazenými potravinami.

Díky instalované výrobní technologii je AGRIMEX 
schopen vyrábět, balit a přebalovat veškeré druhy ovoce, zele-
niny, ovocné a zeleninové směsi a ovocné  dřeně. Balicí tech-
nologie je vybavena vysoce citlivými detektory kovů a kontrol-
ními váhami. Moderní informační technologie, která se pou-
žívá v oblasti skladování, umožnila AGRIMEXU, jako první 
fi rmě v ČR, začít sledovat pohyb svého zboží a surovin pro-
střednictvím čteček čárových kódů v tak náročném prostředí, 
jako je teplota -22 °C v našich mrazírenských skladech. Tato 
informační technologie nám rovněž zaručuje plnou sledova-
telnost a dohledatelnost našich výrobků. Při instalaci chladí-
renské technologie a organizace výrobních prostor v novém 
areálu bylo rovněž myšleno na dopad na životní prostředí. Po-
užité chladicí médium je zcela ekologické a permanentní kon-
trole podléhá celý systém manipulace s odpadní vodou.

V těchto dnech AGRIMEX uvádí do provozu investici 
v hodnotě řádově 40 mil. Kč. Investice spočívá v nákupu nové 
zmrazovací a zpracovatelské technologie včetně nutných sta-
vebních úprav. 

Na nově instalované technologii jsme schopni prová-
dět zmrazování ovoce a zeleniny a jejich následné zpracová-
ní. Zejména se jedná o špenát, zelí, kapustu, papriky, hrášek, 
kukuřici a z ovoce jahody, borůvky, švestky, meruňky apod. 
Technologický proces zmrazování zeleniny a ovoce se dělí na 
několik částí:

1. Selekce surovin
V této části jsou suroviny důkladně tříděny z hlediska 

kvality. K zmrazování se používá pouze surovina zdravá, bez 
enzymatických změn či nemocí.

 
2. Příprava k zmrazování

Surovina vybraná ke zmrazování se očistí, vypere v čisté 
vodě a případně nakrájí. U většiny druhů zelenin se násled-
ně provede blanžírování (surovina je po několik minut vysta-
vena teplotě 85−100 oC ve vodě nebo vodní páře) za účelem 
zničení vegetačních mikroorganizmů, deaktivace tkáňových 

Výrobní areál v Panenských Břežanech

Příjem suroviny Kontrola na vstupu suroviny ke zpracování 
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enzymů. Tato úprava také zamezuje ztrátě chuťových a aro-
matických hodnot. 

3. Zmrazování
Je to rychlé zchlazení produktu na teplotu nižší než

-18 oC a odvodnění tohoto produktu následkem přeměny vody 
v led. Tento proces probíhá ve zvláštním mrazicím tunelu, 
kde jsou produkty zmrazovány průletem vzduchem ochlaze-
ným na -40 °C. Při této teplotě se během několika minut v su-
rovině utvoří ledové mikrokrystaly, jenž minimálně poškodí 
buněčnou mikrostrukturu, takže zůstane zachován vzhled 
a typická chuť produktu. Důležitá je právě rychlost zmraze-
ní, aby ledové mikrokrystaly byly co nejmenší. Tento způsob 
zmrazování nelze realizovat v domácích podmínkách. V tom-
to případě rozhodně neplatí, že to, co je připraveno doma, je 
zdravé, protože je připraveno šetrně. Pouze zpracovatelské 
fi rmy s propracovanou a moderní výkonnou technologií jsou 
schopny dosáhnout vysoké kvality výsledného produktu. Vět-
šina zpracovatelských fi rem se nachází v blízkosti polí či pěs-
titelských oblastí, aby suroviny byly zpracovány co nejdříve 
po sklizni – i naše společnost se nachází v blízkosti Litomě-
řicka známého jako zahrada Čech.

Poté je produkt tříděn a balen do průmyslového či spo-
třebitelského balení a uskladněn v mrazírenských skladech 
s teplotou -18 °C a nižší. Naše sklady jsou vybaveny nejmo-
dernější technologií evidence prostřednictvím čteček čáro-
vých kódů, která zabezpečuje plnou dohledatelnost veške-
rých výrobků a surovin. Veškerá další zpracování či manipu-
lace se zmrazeným výrobkem je v AGRIMEXU prováděna 
v chlazených výrobních či distribučních prostorách. Rovněž 
distribuce zmrazených potravin je prováděna prostřednic-
tvím speciálních vozidel, jejichž nákladový prostor je chlazen 
na -18 °C. Neméně důležitým prvkem ovlivňujícím kvalitu 
produktu je náležité uchování v obchodních sítích a domác-
nostech a zároveň rozmrazování přímo před spotřebou. 

Díky výše popsaným výrobním postupům a použitím 
moderních technologií AGRIMEX zaručuje u všech svých 
výrobků:
–  čerstvé suroviny jsou hluboce zamrazeny několik hodin po 

sklizni v době dosažení plné zralosti plodů;
–  díky nejmodernější technologii je minimalizována ztráta 

vitaminů a nutričních hodnot;
–  po tepelném zpracování plné rozvinutí charakteristické 

vůně, barvy a chuti; 
–  nepřítomnost barviv a konzervačních látek;
–  rychlou a nenáročnou přípravu, a tím dosažení velkých ča-

sových a energetických úspor;

–  jsou vhodné pro všechny, kteří se řídí zásadami moderní-
ho stravování;

–  nejsou geneticky modifi kované. 
AGRIMEX je držitelem mnoha certifi kátů, např. HACCP, 
BIO či ocenění kvality jako například Klasa či Volba spotře-
bitelů. 

Čerstvá zelenina versus zmrazená

Jak by asi dopadl souboj čerstvé zeleniny a ovoce se zmra-
zenou? U mnoha spotřebitelů přetrvává názor, že zmrazená 
zelenina či ovoce je horší než čerstvá. Čerstvá zelenina a ovo-
ce, pokud je skutečně čerstvá, je samozřejmě lepší, ale v mo-
mentě, kdy je nějaký čas skladována, začne měnit svoje vlast-
nosti. Ztrácet vitaminy, barvu, nutriční hodnoty apod. A to se 
ještě začnou přidávat doprovodné jevy jako plísně, hniloba 
apod. Toto je osud většiny ovoce a zeleniny, které jsou v sou-
časnosti na našem trhu nabízeny v období mimo jejich skliz-
ně – tedy zejména v zimě a na jaře. Zmrazená zelenina a ovoce 
od renomovaných výrobců, mezi které AGRIMEX bezesporu 
patří, je zpracována moderní technologií v době dosažení její 
plné zralosti, je uskladněna a distribuována za dodržení pod-
mínek k uchování teplotního řetězce, a tím zaručuje uchování 
maximálního množství vitaminů a nutričních hodnot.

Troufnu si tedy tvrdit, že kvalitní zmrazená zelenina 
a ovoce je lepší než delší dobu skladovaná zelenina či ovoce 
čerstvé.  �

Ovocné speciality

Praní špenátu Zmrazovací tunel 
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Prodloužení 
údržnosti ryb

za použití marinád 
LYCKEBY CULINAR

a. s.
Ing. MARTINA KLADÍVKOVÁ,

LYCKEBY CULINAR a. s. 

Ryby představují velmi kvalitní potravinu s vynikajícími 
nutričními parametry. Představují ale také velmi citlivý 

produkt z hlediska formy zpracování a uchování při požado-
vané dobré potravní bezpečnosti. 

Údržnost ryb

S usmrcením ryby nastupují komplikované biochemic-
ké procesy, které pomocí enzymů vedou k rozkladu tkání. En-
zymy, které působí v rybách, se odlišují od enzymů savců sní-
žením tepelného optima pro jejich aktivity. Tepelné optimum 
činnosti enzymů ryb je kolem 20 oC, u savců je optimum čin-
nosti enzymů vyšší. To, že autolytické procesy u ryb probíha-
jí rychleji než u savců, se připisuje ještě dalším okolnostem. 
Jatečná zvířata se bezprostředně po smrti skladují při nižších 
teplotách, než je vnitřní teplota těla, zatímco ryby bývají po 
smrti v přibližně stejných tepelných podmínkách, nebo do-
konce ve vyšších (Vácha, 2000).

Rybí svalovina je pro rozvoj mikroorganismů vhodným 
prostředím díky jejímu velmi mírnému a krátkodobému oky-
selení během fáze posmrtného ztuhnutí, navíc obsahuje více 
vody a méně tukové a jen velmi málo vazivových tkání, které 
vytvářejí přirozené bariéry pro průchodnost mikroorganismů 
(Buchtová, 2001).

Okyselení rybího masa je u různých druhů ryb a vli-
vem dalších okolností velmi rozdílné. Většinou se rybí maso 
okyselí jen velmi mírně, a to je jednou z příčin jeho zhoršené 
údržnosti. Malá až zcela nepatrná kyselost činí z rybího masa 
vhodné prostředí pro rozvoj mikroorganismů, a tedy pro ka-
žení masa. U čerstvě zabitých ryb bývá pH svaloviny 7,05 až 
7,35 a v průběhu rigoru mortis tedy pH klesá jen málo, nej-
častěji do oblasti hodnot 5,9 až 6,3. Na těchto hodnotách se-
trvá jen krátce a vrací se různě rychle k neutrální až zásadité 

oblasti, většinou již do 24 hodin v závislosti na teplotě pro-
středí (Ingr, 2004). 

Pro kažení je zvlášť významný i poměr mezi velikostí po-
vrchu ryb a jejich objemem. Pojmem povrch nelze rozumět 
pouze zevní část těla pokrytou kůží, ale i stěny dutiny tělní po 
vykuchání ryb, kterou mikroorganismy pronikají do svalovi-
ny zvláště rychle (Buchtová, 2001).

Marinády – snadná cesta

Aplikace marinád na průmyslově zpracované ryby před-
stavuje jeden ze vhodných způsobů úpravy, který má poten-
ciál postupného rozvoje, zejména vzhledem ke změnám ži-
votního stylu, modernímu způsobu úpravy a stolování. Tento 
výrobek se stává pro konzumenta atraktivní (např. fi lety, fi le-
ty bez kůže) díky minimalizaci pracovních kroků před koneč-
nou úpravou oproti živé rybě. Pokud se marináda použije na 
tzv. prořezaný fi let, je výsledkem výrobek s prořezanou sva-
lovinou spolu i s drobnými svalovými kůstkami, který může 
být celý zkonzumován, aniž by spotřebitel vnímal přítomnost 
kostí, což je velkým přínosem pro skupinu lidí, kteří nekonzu-
mují rybu z důvodu velkého množství svalových kůstek.

V neposlední řadě tyto výrobky představují odchýlení 
vnímání ryby pouze jako tradičního vánočního pokrmu a díky 
marinádám se ryba může směle zařadit mezi výrobky vhodné 
ke grilování.

V odvětví zpracování ryb lze použít jak marinády sypké, 
tak marinády tekuté, jejichž výhoda spočívá ve snazší aplikaci 
na povrch rybího masa a v rovnoměrném rozprostření. Mari-
nády fi rmy LYCKEBY CULINAR a. s. nabízejí další výhody. 
Tyto tekuté produkty se skládají ze směsi koření a speciálního 
oleje, který drží koření ve vznosu, tzn. zabraňuje sedimenta-
ci koření v olejové vrstvě a dále zabraňuje barevným změnám 
koření.
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Vliv tekutých marinád na prodloužení 
údržnosti masa

Společnost LYCKEBY CULINAR a. s. v loňském roce 
rozšířila své působení i do oblasti zpracování ryb. Ve spolu-
práci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích vznikla studie „Ověřování možnos-
ti prodloužení skladovatelnosti ryb s použitím upravených 
marinád“. Tato studie se zaměřila na tekuté marinády s pří-
davkem konzervantů na bázi kyselin. Jako surovina pro tuto 
práci byl použit kapří fi let s rozrušenými kostmi vzhledem 
k těmto důvodům:
�  snadno dostupná surovina s běžnou evropskou produkcí 

(Polsko, Maďarsko)

�  ryba se středním obsahem tuku ve svalovině – vhodný mo-
delový příklad

�  možnost získání zcela čerstvé suroviny (oproti mořským 
rybám)

�  z hlediska obchodního rozvoje představuje kapr komodi-
tu, kterou český konzument zná, a tak umožňuje dobrou 
perspektivu širšího rozvoje

Na základě této studie lze konstatovat, že již samotná 
tekutá marináda bez přídavku konzervantů pozitivně pro-
dlužuje skladovatelnost rybího masa. Zvolený konzervant je 
vhodným prostředkem pro aplikaci na čerstvou rybí surovi-
nu, protože nemění barvu marinády ani neovlivňuje barvu 
masa. Marinády účinně tlumí rozvoj mikroorganismů jak ko-
liformních, tak i psychrofi lních a psychrotrofních. 

Vzhledem k dosaženým výsledkům je zřejmé, že sklado-
vatelnost chlazeného rybího masa s marinádou pro prodlouže-
ní trvanlivosti ryb je prodloužena z 5 dní na 15 dní (max.) při 
teplotě skladování 3 oC. Celkově příznivý závěr je také odrazem 
kvalitních podmínek skladování masa při doporučené teplotě.

Použití těchto marinád je vhodné i pro další druhy slad-
kovodních, ale i mořských ryb s menším či větším obsahem 
tuku. Z hlediska aplikace není nutné se omezovat pouze na 
rybí fi lety, tento produkt má stejně příznivý vliv při použití na 
celou rybu, rybu půlenou nebo na rybí podkovy. 

Chutě vyvíjíme na základě požadavků a přání našich zá-
kazníků, v současné době prodáváme tyto tekuté marinády:
�  Česneková marináda 
�  Mexická marináda
�  Estragonová marináda
�  Kmínová marináda
�  Bylinková marináda
�  Šumavská marináda
�  New York baby marináda

www.culinar.cz
�
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www.vomaub.cz

VOMA s. r. o.
Moravská 94
Tel.: 572 633 428
688 01 Uherský Brod

Močidla 2475
Tel.: 572 632 385
688 01 Uherský Brod
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www.miltra.cz

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

Eidamské salámové polotvrdé sýry

 Záměry
nového vedení 
MILTRA B s. r. o

V současné době, kdy jednotlivé závody, akciové společ-
nosti, velké koncerny i ti nejmenší podnikatelé uvažují 

o stále rostoucí krizi, kdy ve Spojených státech největší svě-
tový výrobce GM zkrachoval, má své starosti a plány i společ-
nost MILTRA B, společnost, která se již více než sto let zabý-
vá výrobou sýrů. 

Stoletá tradice zavazuje a zároveň i vyzývá k stále větší 
jak výrobě, tak i specializaci v dané oblasti. Proto i pracovníci 
společnosti MILTRA B s. r. o. se chtějí v následujícím období 
zaměřit jak na širokou veřejnost, tak i na skutečné gurmány 
a samostatně na pivní štamgasty, kteří tráví část svého času ve 
svých hospůdkách u toho svého moku a rádi by něco dobrého 
zakousli. Co lepšího může být pro znalce piva než kvalitní sýr. 
Řada výrobců těchto speciálních sýrů se vždy zaměřila jen na 
jeden druh, ale naší snahou je spojit vícero chuti do jednoho 
výrobků a ten předložit náročnému zákazníkovi. Je jen otáz-
kou, který pivovar půjde spolu s námi do této akce a bude se 
podílet na realizaci projektu, který je připraven a který může 
být novým hitem na potravinářské hitparádě. Pravdou je, že 
zkoušky nového výrobku, chuťové vlastnosti spojené v něko-
lika ingrediencích dávají záruku úspěšnosti tohoto nového 
výrobku. Prozradíme jen to, že celá věc je v patentovém řízení 
a náročný znalec sýrařských výrobků si přijde na své.

Jednou ze skupin, kterou jsme oslovili v současné době, 
jsou děti, které na svůj svátek dostaly novou pochoutku, a to 

v podobě tvarohového krému pod názvem, který si děti vybraly 
samy – MILTRÁČEK – a dostanou jej s příchutí čokoládovou, 
vanilkovou a jahodovou. Tím jsme navázali na starou tradici 
výrobků, kdy si mnohý zákazník vzpomene na naše MIŠANY, 
MÁŠE a MÉDI, jak se před lety tyto krémy jmenovaly. 

Na základě vyhodnocení rozboru celkového portfolia 
vlastních výrobků a jejich obalů bylo rozhodnuto o celkové 
změně přístupu k budování značky a tím o zvýšení povědomí 
spotřebitelů o spojení Myšáka jako značky společnosti s lo-
gem Miltra ve spojitosti s celou prémiovou řadou sýrů, které 
jsou v České republice jedinečné, neboť společnost Miltra B 
je v ČR jediným výrobcem polotvrdých zrajících sýrů eidam-
ského typu v tzv. „salámovém“ tvaru. V tomto tvaru vyrábíme 
také jako jediný výrobce sýr ementálského typu pod názvem 
„Artuš“. Díky moderní technologii, přetlakovému prostředí ve 
všech výrobních prostorách a velmi vysokým odborným zna-
lostem pracovníků ve výrobě, které mimo jiné pramení z více 
než stoleté tradice zpracování mléka v Městečku Trnávce, do-
sahujeme bez použití konzervantů a jiných složek, například 
barviv, vysoké kvality a díky tomu můžeme při zachování tep-
lotního řetězce garantovat upotřebitelnost až 120 dní. 

V první řadě bylo přistoupeno ke změně obalů a karto-
nů. To znamenalo přikoupit část balicí linky, která nám umož-
ní zpracovat silnou fólii na vaničky pro balení plátkovaných 
sýrů o hmotnosti 100 g. V návaznosti na současný trend ve 
vývoji obalové techniky je to další krok ke konečnému spotře-
biteli a zvýšení celkového standardu. Balení ve tvrdé vanič-
ce nám při změně velikosti kartonu z původního o obsahu 40 
kusů 100g balení plátků na 20kusové, tzv. displeje, umožní 
vystavení v regálech etiketou směrem k zákazníkovi.

Dr. Jaromír Typovský a Ing. Tomáš Juřica,
 vedení Miltra B s. r. o.

�
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JAPEK, s. r. o., Podkrušnohorská 210, 435 42  Litvínov-Janov 
Telefon: +420 476 769 611, fax: +420 476 769 657, e-mail: pekarna@japek.cz,  www.japek.cz

Chléb roku 2009
Řemeslný chléb roku 2009

Historicky první vítězství v obou 
kategoriích soutěže o chléb roku

Chléb roku 2008 
Finalista soutěže

o Chléb roku 1998–2007
Finalista soutěže

o „Dožínkový koláč roku“ 1999–2008
Držitel Čestného uznání

Agrární komory ÚK
a Ústeckého kraje 

„Kraj Přemysla Oráče“
„Potravinářský výrobek roku 2008“ 

Za müsli koláčky, Müsli vánočka, 
Janovský bochník

a vystřikované trubičky
Držitel Čestného uznání HK

„Stejná šance
– zaměstnavatel 2008“ 

Na Dnech chleba 2009 v Pardubicích
získala společnost historicky první vítězství
v obou kategoriích soutěže o chléb roku:

�  Vyrábíme chléb s využitím tradiční 
technologie výroby přírodních 
žitných kvasů
a těst s vysokým podílem žita.

�  Základem je „kvas“, který je 
vyráběn z žitné mouky a vody.

�  Kvas za přesně stanovených 
podmínek postupně zraje a teprve 
po dvoudenním procesu vznikne 
vlivem kvasinek a mikroorganismů 
základ
pro chléb. 

�  Chlebu dodává ty nejlepší chuťové 
vlastnosti, objem i vůni. 

�  Jde o složitější výrobní postup, 
který je i náročnější na péči,
ale výsledkem je pak chléb
s typickou chlebovou vůní a chutí.

o

  

Chléb roku 2009

Řemeslný chléb roku 2009
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Firma Ka°Ka°  CZ s. r. o.
otevírá nové 

logistické centrum

Kvalitní servis jako klíč k úspěchu na trhu

Na dnešním trhu s nepřeberným množstvím výrobců a dis-
tributorů a zejména v současné ekonomické situaci je pro 

kteréhokoli dodavatele velkou výzvou se výrazně prosadit. 
Zákazníci oprávněně očekávají nejen kvalitní produkty za vy-
hovující ceny, ale také odpovídající úroveň servisních služeb. 
Ať už se jedná o zpracování objednávek přes včasné a kom-
pletní dodávky až po poprodejní servis (vyřizování reklamací, 
technologická podpora atp.).

Vzhledem k širokému portfoliu produktů prakticky ne-
existuje problém najít na trhu jakýkoli výrobek a často i od 
několika dodavatelů. Právě v tento okamžik se dostávají ke 
slovu další faktory, které jsou často rozhodující pro úspěšné 
uzavření obchodu. Samozřejmě mezi ně patří v první řadě 
cena, kvalita a technologické vlastnosti produktu, nicméně 
i v těchto oblastech je trh velmi vyrovnaný díky vzájemné kon-
kurenci a srovnatelně vysoké úrovni výrobců. Kromě marke-
tingového působení a úrovně prodejních služeb je často zá-
sadní diferencující složkou zejména servis zákazníkům. Ten 
je v segmentu potravinářského FMCG defi nován do velké 
míry logistikou a blízkostí k zákazníkovi. Jakkoli kvalitní pro-
dukt je nutno učinit zákazníkům dobře dostupný, co se týče 
rychlosti dodání, variability dodávaných objemů a možnosti 
rychlé reakce na nepředvídatelné potřeby výrobních provo-
zů. Firmy, které si toto uvědomují, věnují velkou pozornost 
tomu, aby poskytovaly svým zákazníkům maximální komfort 
jak v procesu objednávání, tak následné distribuce. Uskuteč-
nění výše zmíněného si vyžaduje poměrně rozsáhlé investice 
zejména do oblasti skladů, logistiky a podpůrných systémů 
tak, aby zákazníci mohli být obslouženi s co největší fl exibili-
tou ze strany dodavatele.

K zákazníkovi rychleji, flexibilněji a blíže

Společnost KåKå CZ s. r. o. se proto rozhodla zvý-
šit komfort svých zákazníků zlepšením logistické podpo-
ry nově otevřeným skladem umístěným v obci Želatovice 
u Přerova. Logistické centrum zahájí svůj provoz 1. 7. 2009,
do plného provozu bude uvedeno od 15. 7. 2009. Sklad se na-
chází v blízkosti hlavních dopravních spojení mezi jižní a se-
verní částí Moravy. Moderní hala dokončená v roce 1999 je 
vybavena 8 hydraulickými rampami s rukávy pro chlazené 
vozy. Sklad disponuje celkovou plochou 1 696 m2 s 1 257 pa-
letových pozicemi, z toho chlazený prostor s kontrolovanou 
teplotou udržovanou do 13 °C zabírá 1 150 m2, což předsta-
vuje 747 paletových míst. Jsou tak zajištěny ideální podmín-
ky pro skladování emulgovaných tuků. Součástí chlazeného 
skladu jsou 2 chladicí boxy s kapacitou 24 a 36 paletových 
míst. Pro skladování droždí je určen teplotní režim +2 °C, pro 
biomargaríny box se skladovacím režimem do +10 °C. Zbý-
vající prostor čítající 546 m2, tj. 450 paletových pozic, je pro-
vozován v režimu suchého skladu s teplotou 15–25 °C. 

V souvislosti s otevřením nového skladu jsme také při-
pravili akční nabídku vybraného zboží z našeho sortimentu, 
kdy chceme poskytnout našim odběratelům možnost nakoupit 
za speciální ceny a získat ke svému nákupu i vzorek zdarma. 

Z hlediska servisu zákazníkům v oblasti logistiky věří-
me, že otevření skladu v Želatovicích u Přerova přináší lepší 
a rychlejší dostupnost námi dodávaných produktů pro odbě-
ratele a tím i zajištění ještě vyššího standardu služeb pro naše 
zákazníky zejména v oblasti Moravy. Ze strany odběratelů 
nedochází k nutnosti žádných změn díky faktu, že kontaktní 
místo pro zadávání objednávek se nemění a zůstává jím zá-
kaznické centrum Jeneč. Zavedení skladu umožní pružnou 
reakci na požadavky našich obchodních partnerů a optima-
lizaci velikosti dodávek i pro zákazníky s menšími odběry 
v regionu Moravy a východních Čech. Jako další službu pro 
zvýšení fl exibility budeme nabízet v novém skladu možnost 
nákupu za hotovost, kdy (po potvrzení ceny se zakázkovým 
centrem Jeneč) bude zákazníkovi zboží rovnou vydáno bez 
jakýchkoli limitů odběru. Jsme si vědomi velkého počtu pro-
vozoven v oblasti Moravy, a proto doufáme, že tímto krokem 
oslovíme co nejširší portfolio pekařů a cukrářů ve zmíněné 
oblasti a navážeme kontakty s novými partnery.

Zbývá snad jen dodat kontaktní údaje nového logistic-
kého centra: 

Adresa: Areál Omega Servis Hoding
Želatovice 147, 751 16 Želatovice

Kontakt pro objednávky: 
Zelená linka: 800 173 322

Telefon : 210 082 630, Fax : 210 082 635 
E-mail: info@kaka-cz.cz. �
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Nové výrobky 
značky Penam

Ing. HANA KAMIŃSKA,
MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA PENAM, a. s.

Chléb a pečivo neodmyslitelně patří k výrobkům denní spo-
třeby. Minimálně jednou týdně kupuje chléb v České re-

publice 95 % domácností. Historicky je pekařský trh trhem 
komoditním, s vysokou frekvencí nákupu, pravidelnou spo-
třebou a širokou distribucí. Změna vnímání spotřebiteli dané 
kategorie potravin od komodity k výrobkům a následně ke 
značkám záleží především na výrobních společnostech, kte-
ré na tomto trhu působí. Pokud spotřebitel nemá informace 
o tom, proč by si měl který výrobek vybrat, tzn. jaká je přidaná 
hodnota výrobku, chová se k němu jako ke komoditě. 

Aby toto přestalo platit u pekárenských výrobků, znač-
ka Penam od svého redesignu v listopadu 2007 aktivně ko-

munikuje se spotřebiteli, přináší jim nové informace o pečivu 
a jeho výživových hodnotách a rozšiřuje svou nabídku o ino-
vativní výrobky. 

Od začátku letošního roku přinesl Penam tyto novinky: 
řadu cereálního sladkého pečiva pod názvem Penam Sladký 
Fit den, nejčerstvější novinkou je Párty chléb. 

Řada cereálního sladkého pečiva je určena především 
těm, kteří hledí na svou kondici a zdravou výživu, ale přes-
to mají někdy chuť na sladké. Pro ně Penam vyvinul cereál-
ní koláče s bohatou ovocnou náplní, které mají vyšší obsah 
vlákniny a nižší obsah tuku a cukru. Součástí řady je také zá-
vin a pletenec, oba výrobky mají vyšší obsah vlákniny. 

Nejnovějším výrobkem značky Penam je Párty chléb. 
Tento výrobek přinášíme na začátku grilovací sezony a urči-
tě by neměl na žádné grilovací párty chybět. Jedná se o kvalit-
ní pšenično-žitný chléb v novém „dlouhém“ tvaru, díky kte-
rému můžete nakrájet rovnoměrné malé krajíčky, ideální jak 
pro děti, tak na přípravu chlebíčků či obložených baget. 

Obě tyto inovace komunikujeme především ochutnáv-
kami na prodejnách, PR články v časopisech a inzercí. Kromě 
novinek přináší Penam díky spolupráci s výživovou poradky-
ní spotřebitelům zajímavé informace z hlediska výživy, ať už 
ve formě odborných sloupků v časopisech či na webové strán-
ce. Mimo aktivit, které jsou zaměřené na zdravou výživu, in-
formuje Penam i o možnosti využití chleba. Připravili jsme 
Chlebovou kuchařku, ve které přinášíme zajímavé recepty jak 
pro studenou, tak i pro teplou kuchyni, mezi kterými si urči-
tě každý najde ten svůj. Kuchařku dostávají spotřebitelé jako 
dárek při ochutnávkách a distribuujeme ji také jako příbal na 
přední straně ženských časopisů. 

Při komunikaci značky Penam děláme vše proto, aby 
naši spotřebitelé věděli, že chléb není vůbec nic obyčejného 
a že stojí za to vědět, jaký výrobek si kupuji a proč si ho vybí-
rám.  �
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KLASA_S_SYR_PotravinarskaRevue_180x128.indd   1 5/28/09   3:58:57 PM

Kupujte
kvalitní potraviny 

a vyhrajte
lákavé ceny

Máte rádi kvalitní potraviny? Vyhledáváte v regálech 
ty, které mají na svém obalu uvedené logo KLASA? 

Pak máte právě nyní možnost spojit příjemné s užitečným 
a zúčastnit se velké letní soutěže s touto značkou kvality
o 1 300 značkových kuchyňských spotřebičů a poukazy 
na nákup zboží TESCOMA v celkové hodnotě 200 000 Kč. 
Každý účastník soutěže také získá praktický dárek na va-
ření. 

Tato atraktivní letní soutěž, která probíhá ve dnech
1. 6. 2009 až 30. 8. 2009, má za cíl naučit spotřebitele vyhle-
dávat kvalitní potraviny. Pro zákazníka v supermarketu je ve-
lice obtížné, někdy i nemožné tyto rozdíly postřehnout. Po-
mocníkem mu může být logo KLASA, identifi kující výrobky 
výjimečných vlastností či kvality. To ocení zejména ti zákazní-
ci, kteří dávají přednost kvalitě před cenou výrobku. 

O co s KLASOU soutěžíte? Za každou správně vyplně-
nou herní kartu získáte dárek do vaší kuchyně. Navíc máte 
možnost každý týden vyhrát jeden ze 100 kuchyňských spo-

třebičů ETA. A nejde o ledajaké pomocníky do kuchyně – 
vyhrát můžete například kávovar espresso, fritézu či sušič-
ku potravin. A to není vše! Pro 10 nejšťastnějších z Vás bude 
navíc na konci soutěže připravena poukázka na nákup zboží 
TESCOMA v hodnotě 20 000 Kč.

Princip soutěže je jednoduchý, stačí nasbírat 20 log 
KLASA, nalepit je na herní kartu KLASA a zapojit se do slo-
sování. Herní kartu získáte ve vybraných prodejnách, na 
roadshow KLASA nebo si ji můžete jednoduše vytisknout 
ze stránek www.eklasa.cz, kde také naleznete úplná pravi-
dla soutěže. Vyplněné herní karty zasílejte v obálce označe-
né Soutěž KLASA na P. O. Box č. 47, Nákupní 389/3, 100 04 
Praha 104. 

Kupujte kvalitní potraviny a získejte hodnotné ceny. 
A nezapomeňte, že herní karty můžete zasílat i opakovaně – 
čím více jich zašlete, tím více výher získáte. 

SZIF, Odbor vnější komunikace a marketingu

 �
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Choceňské pomazánkové čedar s karotkou

výrobek roku 2009k 200k 20

FITLINE
– Choceňské pomazánkové

čedar s karotkou

získal ocenění

„VÝROBEK ROKU 2009“.
V početné konkurenci obsadil

1. místo
v kategorii másla

a mléčné pomazánky.

FITLINE čedar s karotkou není pouze 
inovace příchuti, ale je to zcela nový uni-
kátní výrobek, který kombinuje lahodné 
Choceňské pomazánkové máslo a jem-
ný smetanový jogurt. Výhodou tohoto 
výrobku je snížený obsah tuku, vynikající 
roztíratelnost a jedinečná chu�. FITLINE 
je bez konzervačních látek a bez lepku.

Choceňská mlékárna, s. r. o.
Kolárova 481, 56501 Choceň

tel.: 465471930
fax: 465471584

e-mail: obchod@chocenskamlekarna.cz
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Výzkumný ústav 
mlékárenský 

– minulost, 
současnost 

a budoucnost 
Ing. JAN DRBOHLAV, CSc., ŘEDITEL VÚM PRAHA,

Doc. Ing. MIROSLAV DĚDEK, DrSc.,
Ing. OLDŘICH OBERMAIER, ČESKÝ KOMITÉT

MEZINÁRODNÍ MLÉKAŘSKÉ FEDERACE

          Ing. Jan Drbohlav, CSc.          Ing. Oldřich Obermaier

Mlékárenský výzkum v naší zemi, reprezentovaný přede-
vším Výzkumným ústavem mlékárenským v Praze (nyní 

MILCOM a. s. − VÚM Praha), představoval v uplynulých le-
tech pro vývoj našeho mlékárenského průmyslu záruku evi-
dentního pokroku.

V symbiotické vazbě úzké spolupráce výzkumné složky 
a mlékárenských výrobních závodů a škol se podařilo postup-
ně přenášet nové progresivní metody a technologie z výzkum-
né sféry do živé výrobní praxe a tím zvyšovat úroveň a efektiv-
nost mlékárenské výroby u nás. Evidentním důkazem toho je 
řada mlékárenských výrobků − stálic na trhu, které byly vy-
vinuty ve Výzkumném ústavu mlékárenském − pomazánko-
vé máslo, kojenecká výživa, řada kysaných výrobků a mnohá 
výrobní zařízení a technologické linky v mlékárnách, které 
byly vyvinuty českým strojírenským průmyslem ve spoluprá-
ci s ústavem.

Dnes je mlékárenský průmysl v České republice, díky 
dlouhodobě a soustavně prováděnému technickému rozvoji 
a výzkumu, na dobré evropské úrovni a řadí ČR mezi mléká-
rensky vyspělé evropské země.

Stručná historie
českého mlékárenského výzkumu

Zakladatelem české mlékařské vědy a výzkumu byl pro-
fesor dr. Otakar Laxa (narozen 1874). Po letech úspěšného 
působení v Ústavu pro zkoumání potravin se v roce 1905 stal 
soukromým docentem a později profesorem Laktologie na 
Českém vysokém učení technickém (ČVUT).

Kromě vědeckých a výzkumných aktivit a publikování 
stěžejních prací o mlékárenství měl prof. Laxa živý styk s mlé-
kárnami zejména v tom smyslu, že pro ně prováděl rozbory 
a rozesílal jim zákysové kultury, které v Laktologickém ústa-
vu pěstoval. Dalším významným protagonistou mlékárenské 
vědy a výzkumu byl profesor dr. Josef Prokš.

Hovoříme-li o počátcích mlékárenského výzkumu u nás, 
nesmíme opomenout ani výzkum Kroměřížské mlékařské 
školy a zejména práce dr. V. Pavláka (1938−1941) v oboru 
mlékařské mikrobiologie. Laboratoř této školy rovněž prová-
děla četné rozbory pro mlékárny.

Mléko jako surovina rodícího se mlékárenského prů-
myslu bylo studováno zejména v zemědělských výzkumných 
ústavech, na Vysoké škole zemědělské v Praze a Brně.

V roce 1952 zakládá tehdejší Ministerstvo výživy re-
zortní Výzkumný ústav pro mléko a vejce v Praze s pobočka-
mi v Praze - Libuši (drůbež−vejce), v Táboře (výzkum sýrů), 
v Brně (výzkum zpracování odpadů a čistění odpadních vod 
a speciální výzkum vajíčkářský) a v Liptovské Porúbce na Slo-
vensku (výzkum ovčího sýrařství).

Založením tohoto ústavu se teprve začíná budovat vlast-
ní vědecko-výzkumná základna československého mlékáren-
ského průmyslu. V roce 1958 byl v rámci reorganizačních 
opatření zrušen stávající rezortní výzkumný ústav a nově re-
organizovaný Výzkumný ústav mlékárenský (VÚM) byl při-
pojen k nově zřízenému Ředitelství mlékárenského průmys-
lu.

Tento ústav si podržel dosavadní pracoviště s výjim-
kou slovenského pracoviště v Liptovské Porúbce, které bylo 
přiděleno Slovenské akademii zemědělské. V roce 1961 byl 
nově zřízen v Žilině Výskumný ústav mliekárenský, který až 
do roku 1967 byl pracovištěm pražského VÚM. Rozsah vý-
zkumných prací v té době pokrýval všechny důležité oblasti 
mlékárenského průmyslu, což v základních směrech předsta-
vovalo:
– řešení výzkumných úloh a realizaci výsledků v praxi,
–  normotvornou činnost, vypracování dlouhodobých kon-

cepcí rozvoje mlékárenských kapacit a technicko-ekono-
mických studií a dokumentační činnost, odzkušování stro-
jů a obalů, 

– poradenství a pomoc praxi.

Výzkumný ústav mlékárenský spolupracoval v té době 
s řadou dalších výzkumných ústavů, institucí a vysokých škol 
v tuzemsku i v zahraničí. Významná byla rovněž trvalá spo-
lupráce a kontakt s mezinárodní mlékařskou federací (IDF). 
V letech 1952 až 1994 vykonával Výzkumný ústav mlékáren-
ský náročnou funkci sekretariátu Čsl. národního komitétu 
IDF.

O své celoroční činnosti vydával VÚM každoročně Ro-
čenku VÚM v české, anglické a ruské verzi.

V té době dosáhla rozšířená vědecko-výzkumná základ-
na VÚM značného stupně integrace a bylo docíleno velmi 
dobrých výsledků a úspěchů při řešení výzkumných a vývojo-
vých úloh.

Úspěchu bylo docíleno rovněž v oblasti vývoje nových 
druhů syřidel, zejména mikrobiálního syřidla Mikrozym a sy-
řidla in vivo získávaného kanylací ze živých telat, ve vývoji 
moderní technologie výroby kaseinu, ve vývoji pomazánko-
vého másla, másla s rostlinným tukem, mraženého jogurto-
vého krému, bezplachetkového lisování sýrů, v postupech 
čištění a sanitace, v modernizaci postupů analytické kont-
roly, ve zvyšování jakosti syrového mléka, ve výzkumu oba-
lové problematiky a na poli vývoje čištění odpadních vod 
v mlékárnách. V roce 1983 měl VÚM celkem 85 pracovníků. 
Po sametové revoluci v roce 1989 vzniká z životaschopných 
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útvarů někdejšího generálního ředitelství koncernu Mléká-
renský průmysl, nová organizace MILCOM a. s., jejíž sou-
částí se stává zeštíhlený Výzkumný ústav mlékárenský, kte-
rý se organizačně spojuje s Vývojovým závodem Laktofl ora
v Praze 6-Vokovicích. V roce 1999 dochází k privatizaci spo-
lečnosti MILCOM a. s.

Zrušením centrálního řízení mlékárenského průmyslu 
došlo k závažné změně ve fi nancování VÚM. Skončila povin-
nost mlékáren přispívat na fond technického rozvoje, ze kte-
rého byla hrazena výzkumná činnost. 

VÚM si musí od té doby v rámci své organizace obhájit 
existenci nabídkou služeb mlékárnám za úhradu a každoroč-
ně získávat v obtížných veřejných soutěžích vyhlašovaných 
Ministerstvem zemědělství a Grantovou agenturou ČR, Mi-
nisterstvem školství mládeže a tělovýchovy státem fi nanč-
ně podporované výzkumné projekty. Výzkumný ústav obstál 
v nastalých tržních podmínkách a dokázal udržet cca 50% po-
díl výzkumné činnosti, který je nezbytný pro udržení odbor-
né úrovně a pro poskytování služeb a poradenství na úrovni 
doby.

K významným aktivitám VÚM dále patří vydávání jedi-
ného mlékařského odborného časopisu u nás – Mlékařských 
listů − Zpravodaje ve spolupráci s Českomoravským svazem 
mlékárenským (ČMSM) a Českým komitétem Mezinárodní 
mlékařské federace (IDF).

Tento časopis navázal na tradici dřívějších Mlékařských 
listů, které vycházely od roku 1909 až do roku 1951. Ve ve-
dení VÚM se za léta vystřídala řada vynikajících odborníků 
a osobností. Ředitelé VÚM od založení ústavu: Ing. Josef Ši-
man (1952), Ing. Václav Kněz (1953−1958), doc. Ing. Miro-
slav Dědek, DrSc. (1958−1960), Ing. Bohumil Sties, CSc. 
(1961−1964), dr. Ing. Jan Písecký (1965−1968), dr. Ing. 
Miloš Teplý (1969−1976), doc. Ing. Miroslav Dědek, DrSc. 
(1977−1981), Ing. Oldřich Obermaier (1981−1994), Ing. 
Jan Drbohlav, CSc. (od r. 1994). V období 1968−1976 vyko-
nával funkci vědeckého konzultanta VÚM prof. dr. Ing. Jiří 
Doležálek.

Na úspěšné činnosti se v průběhu let podílela i řada 
dalších významných osobností, které přicházeli z vývojo-
vých oddělení našich předních mlékárenských podniků, ja-
kým byl n. p. Laktos a Průmysl mléčné výživy Praha, Made-
ta Tábor, Lacrum Brno a také Vysoké školy zemědělského 
a lesního inženýrství v Praze a Brně. Tak je možno jmenovat
zejména prof. Ing. dr. Jaroslava Maška, Ing. dr. Josefa Šulce,

Ing. dr. Jiřího Sadílka, Ing. dr. Vítěslava Orla, Ing Herbry-
cha, Ing. Hladíkovou, Ing. Evu Černou, Ing. Hylmara, doc. 
Ing. Formana, Ing. Pecha, Ing. Lukáše a mnoho dalších. Nut-
no zmínit i osobnost Ing. Františka Havla, který pracoval více 
než 20 let jako vědecký tajemník ústavu a který se velmi za-
sloužil o přechod ústavu do nových, tržních podmínek. Ved-
le těchto vědeckých pracovníků pracovala v ústavu také řada 
vynikajících praktiků, kteří měli významný podíl na realizaci 
výzkumných poznatků v praxi.

Nesmírnou předností vybavení původního ústavu byl 
pokusný poloprovoz v mlékárně Sedlčany. Poloprovoz byl 
vybaven modelovými linkami na mlékárenské ošetření mlé-
ka, pokusné výroby másla a sýrů a linkou na výrobu sušeného 
mléka. Bohužel v současné době má ústav k dispozici pouze 
poloprovoz pro výrobu sýrů. Ostatní technologie musí mode-
lovat přímo v provozních podmínkách.

Dalším unikátem byla pokusná salaš a poloprovoz na 
zpracování ovčího mléka v Liptovské Porůbce na Slovensku.

Je třeba také připomenout, že ústav byl v té době také 
školicím pracovištěm ve vědním oboru chemie a technologie 
mléka a vychoval řadu mladých vědeckých pracovníků – kan-
didátů věd. 

Výzkumná činnost v českém mlékařství se řídila přede-
vším potřebami mlékárenského průmyslu. Výzkumný ústav 
mlékárenský řešil jednak problémy průmyslu, na druhé stra-
ně však využíval mlékárny a jejich provozy k provádění zkou-
šek a k ověřování výsledků výzkumu. Řešitelé výzkumných 
a vývojových úkolů většinou nacházeli dobré pochopení u ve-
dení a řady odborných pracovníků na našich mlékárenských 
závodech. Bez této spolupráce by nemohlo být dosaženo tak 
dobrých výsledků.

Vedle této spolupráce, kdy vznikaly nové technologie, 
nová výrobní zařízení, nové obaly a nové výrobky, kdy se vý-
razně měnila práce v podnikových laboratořích, kdy se zdo-
konalovaly dopravní a sanitační systémy, výzkum vykonával 
ještě druhou složku své aktivity, pomoc praxi. Zde se jednalo 
převážně o pomoc ústavu při odstraňování různých závad ve 
výrobě, pomoc při řešení organizačně-ekonomických problé-
mů, řešení dopravních problémů v nasávací oblasti určitých 
mlékáren, studium optimálních výrobních kapacit aj.

Značný podíl pracovní kapacity výzkumného ústavu byl 
vždy vyhrazen k řešení zásadních problémů aplikovaného vý-
zkumu, který nebyl směrován ke konkrétním potřebám urči-
tého mlékárenského podniku nebo závodu, ale jehož výsledky 
byly k užitku celému mlékárenskému průmyslu nebo sloužily 
potřebám celého potravinářského resortu.

Bez tohoto úseku výzkumné činnosti, který vyžaduje 
studium odborné, zejména zahraniční literatury, by vědecko-
výzkumná činnost ústavu zaostávala za světovým vývojem.

Výzkumný ústav vykonával řadu dalších významných 
aktivit, zaměřených na ekologické i ekonomické cíle. Sem 
patří především činnost ústavu na poli normalizace, paten-
tů a užitých vzorů, dále studia problematiky odpadů, hygieny
a sanitace.

V rámci osvětové činnosti ústav soustavně informo-
val o světových novinkách v mlékařství mlékárenské výrobní 
podniky prostřednictvím různých literárních služeb, zasílá-
ním oborových bulletinů, časopisů, pořádáním dnů techniky, 
otevřených dveří ústavu a dalších akcí.

Kromě toho výzkumný ústav podle potřeb účinně spo-
lupracoval s rezortním ministerstvem při vypracování růz-
ných studií a rozborových prací. Obdobná spolupráce se vy-
víjela s veterinární a hygienickou službou a se státní inspekcí 
jakosti.

Knihovní a dokumentační literární fondy sloužily širo-
ké odborné mlékařské veřejnosti, zvláště pak studujícím mlé-

Dr. Ing. Miloš Teplý (vlevo) a doc. Ing. Miroslav Dědek, DrSc.,  
při „střídání stráží“ ředitelů VÚ mlékárenského v roce 1976.
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kařství, zejména na vysokých školách při vypracování diplo-
mových prací apod.

Za dobu existence ústavu vznikla i řada odborných pu-
blikací ze všech oblastí mlékárenského průmyslu, desítky vy-
nálezů a významných inovací. Nejlépe to dokládají 3 udělená 
státní vyznamenání za výzkum a vývoj kontinuálního zmásel-
ňovače 4MV, za výzkum a vývoj nových druhů čistých mlékař-
ských kultur a výzkum a vývoj nových druhů syřidel.

Významný podíl výzkumu a vývoje byl věnován spolu-
práci se strojírenskými podniky vyrábějícími mlékárenská za-
řízení, především máslárny, sýrárny, sušárenské linky, a na-
konec celé investiční celky mlékáren.

Jako zcela výjimečný je třeba hodnotit podíl výzkumné-
ho ústavu na vývoji celého sortimentu náhradní mléčné koje-
necké výživy a dětských cereálních kaší, známé pod značkou 
Sunar a Sunarka, Feminar. Výsledky výzkumu v této oblas-
ti nejsou jen přínosem z hlediska nových poznatků a jejich 
uplatnění ve výživě kojenců a malých dětí, ale především pří-
nosem celospolečenským, neboť tato výživa se podílela vý-
znamnou měrou na snižování kojenecké úmrtnosti u nás.
Je to také příkladná ukázka meziodvětvové spolupráce s pra-
covišti v oblasti lékařských věd.

Při hodnocení historie ústavu je třeba také připomenout 
i skutečnosti méně příznivé. V minulosti, ale ani v současné 
době si naše věda nedokázala vytvořit celospolečenskou pres-
tiž, a tak vědecké poznatky zůstávají nedoceněny. Ale elán vě-
deckých pracovníků zcela jistě i tyto bariéry překoná.

MILCOM a. s.
– Výzkumný ústav mlékárenský 

Výzkumný ústav mlékárenský je instituce s výše zmíně-
nou významnou tradicí, kterou dokládají především dosažené 
výsledky. V letošním roce oslaví již 57 let své činnosti. V mi-
nulosti prošel VÚM různými etapami vývoje, poznamenaný-
mi osobnostmi, řešenou tematikou, vztahem k průmyslu i ge-
neračními vlnami. Zásadní změnou, která zasáhla do života 
VÚM, bylo zrušení centrálního řízení mlékárenského prů-
myslu, které znamenalo zrušení systémové tvorby prostřed-
ků na oborový výzkum a posléze privatizace VÚM v rámci ak-
ciové společnosti MILCOM.

Tato změna nastolila praktické samofi nancování, re-
spektive ekonomickou soběstačnost VÚM. Tyto skokové 
změny, tedy ztrátu fondu technického rozvoje, jako prostřed-
ků na výzkumnou činnost a privatizaci a restrukturalizaci 
mnoho oborových výzkumných ústavů nepřežilo. Z řady tzv. 
oborových výzkumných ústavů projevily životnost dva − Vý-
zkumný ústav mlékárenský působící v rámci MILCOM a. s. 

a Výzkumný ústav pivovarnický a sladařský a. s. U VÚM to 
bylo díky určité organizační síle mlékárenského průmyslu
v období počátků změn, ale především díky píli, houževna-
tosti a schopnostem pracovníků, kteří v době organizačních 
změn neztratili víru v potřebnost své činnosti a překonali toto 
náročné období.

V nelehké situaci se VÚM přizpůsobil a dále působí 
k užitku mlékařství u nás. Došlo k redukci pracovníků, jejich 
specializaci bylo nutno nahradit univerzálností. Bylo nutné se 
pružně přeorientovat na řešení pouze těch výzkumných pro-
jektů, pro které je možné zajistit fi nancování, i když pro po-
třebu oboru je třeba řešit a sledovat mnoho dalších cílů. Bylo 
také nutné rozšířit činnosti servisního a poradenského cha-
rakteru na zakázku mlékárenských podniků nebo jiných zá-
kazníků a zadavatelů.

Tlak na samofi nancování vyvolal u pracovníků ústavu 
mobilizaci schopností a podnítil navázání intenzivního kon-
taktu s průmyslem s cílem zjišťování jeho okamžitých i dlou-
hodobých potřeb. Bohužel mlékárenský průmysl stejně jako 
další obory našeho potravinářství v uplynulých letech byl za-
městnáván především problémy privatizace, restrukturaliza-
ce a koncentrace, takže zájem o výzkum a jeho výsledky a per-
spektivy byl spíše okrajový. Při překonávání těchto problémů 
VÚM prokázal svoji sílu a především opodstatněnost a po-
třebnost. V současné době Výzkumný ústav mlékárenský řeší 
řadu výzkumných projektů získaných ve velmi těžkých veřej-
ných soutěžích, především Národní agentury pro zemědělský 
výzkum Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Národní grantové agentury ČR. 
Ústav se může pochlubit i každoroční účastí v řešitelských 
kolektivech mezinárodních programů podpory výzkumu, 
jako bylo PHARE, COST, COPERNICUS, a v současnosti
6. Rámcový program EU a 7. RP EU.

Potěšitelné je, že výsledky výzkumu jsou rozšiřovány 
formou publikací v odborných recenzovaných časopisech, 
především v Mlékařských listech i v impaktovaných časo-
pisech jako Czech Journal of Food Sciences. Výborné je, že 
výsledky výzkumu jsou aplikovatelné v praxi. Lze konsta-
tovat, že každý rok je do výroby a na trh uveden alespoň je-
den výrobek. Nejúspěšnějšími v poslední době byly produkty
NUTRILAC – speciální dietetická výživa, BIFI PANGAMIN 
– doplněk stravy, kefírové mléko se zvýšeným obsahem vita-
minu B, jogurtový nápoj se syrovátkou a probiotickými mik-
roorganismy. 

Výzkumný ústav mlékárenský se podílí na řadě výzkum-
ných projektů, kde spolupracuje s řadou univerzit a výzkum-
ných ústavů. Nejvýznamnější spolupráce je s Ústavem tech-
nologie mléka a tuků VŠCHT v Praze, ČZU Praha, MZLU 
v Brně, MU v Brně, VÚT v Brně, s výzkumnými ústavy VÚPP, 
VÚŽV, VÚCHS v Rapotíně, VÚP v Troubsku, VÚPS a. s., 
a s řadou lékařských pracovišť a ústavů AV ČR.

V rámci VÚM je udržována unikátní Sbírka mlékařských 
mikroorganismů, která je zařazena do Národního programu 
konzervace a využití genofondu mikroorganismů a drobných 
živočichů. Tato sbírka je využívána nejen k produkčním úče-
lům, ale i k účelům pedagogickým a vědeckým, a to i v mezi-
národním měřítku.

MILCOM a. s., jehož je VÚM součástí, poskytuje služ-
by a výrobky především mlékárenskému průmyslu. Jde pře-
devším o služby související s opravami balicích strojů, dodáv-
kami náhradních dílů, ingrediencí pro mlékárenské výrobky, 
syřidel pro výrobu sýrů a tvarohů, čistých mlékařských kul-
tur pro výrobu sýrů a kysaných mléčných výrobků. MILCOM
a. s. dále dodává laboratorní pomůcky jako mikrobitesty, živ-
ná média pro mikrobiální rozbory a další pomocné látky pro 
laboratoře mlékárenského a potravinářského průmyslu. 

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

PROVÁDÍME

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

a chemické laboratoři, mezilaboratorní
a kruhové testy s certifi kací

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

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

Spolupracujeme na jakosti 
a efektivnosti vaší produkce 
a na vývoji nových výrobků

Závěr

Při hodnocení dosavadní historie VÚ mlékárenského, 
jak vyplývá z uvedených informací, prošel ústav úspěšně vše-
mi reorganizacemi, počínaje formou uspořádání státní insti-
tuce, následně oborového výzkumu jako složka Generálního 
ředitelství mlékárenského průmyslu až po nelehké kroky pri-
vatizace.Všechny tyto hluboké organizační zásahy do struk-
tury a fi nancování výzkumu díky manažerským schopnostem 
jeho představitelů se nikdy negativně neodrazily na kvali-
tě a výsledcích výzkumu ani v povědomí odborné veřejnosti 
a předních představitelů mlékařské vědy. Vždy bylo dbáno na 
udržení kontinuity vědeckých prací, monitorovaní domácího 
a zahraničního vývoje a potřeby uživatele výsledků výzkumu 
– mlékárenský průmysl.

To potvrdily i závěry nedávného odborného semináře 
a již tradičního Workshopu 13. Den VÚM, který ústav kaž-
doročně organizuje a na kterém seznamuje odbornou veřej-
nost s dosaženými výsledky a novinkami ze světa, které by 
se měly stát a mnohdy i stávají inspirací pro využití v mlé-
kárenském průmyslu a v zemědělské produkci mléka. Zcela 
naplněný přednáškový sál, jména přednášejících hostů a in-
stitucí a úroveň diskuse jsou toho dokladem. A ještě jeden 
významný poznatek. Většina přítomných byla z mlékáren-
ského průmyslu a náležela do mladších populačních sku-
pin.

Popřejme tedy našemu VÚM další úspěšnou cestu, aby 
byl vždy přínosem jak pro mlékařskou vědu, tak i náš mléká-
renský průmysl. 

 �
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O „učiteli
národů“ 

v oboru výroby 
masových konzerv 

a speciálních 
uzenářských 

výrobků

MVDr. JOSEF RADOŠ

Oldřich Shánil
a „Stříbrná šavle

v aspiku“

Specialista a učitel

Měl jsem tu čest, že jsem při své práci v masném průmys-
lu poznal vynikajícího odborníka v oboru výroby maso-

vých konzerv a speciálních uzenářských výrobků, pana Oldři-
cha Shánila. Byl to kulaťoučký pán velmi vlídné povahy, který 
svým vzhledem nemohl zapřít velkého světoběžníka. Podle 
jeho oblékání a zejména velkého černého uměleckého baretu 
bylo patrné, že na něj měl zřejmě velký vliv pracovní pobyt ve 
Francii, zemi zaslíbené vynikající gastronomii.

Pan Shánil pracoval po vyučení řeznicko-uzenářskému 
řemeslu u několika významných zahraničních i tuzemských 
výrobců. Vedle sousedních států to bylo např. Lotyšsko, teh-
dejší Jugoslávie a zejména Francie, kde absolvoval dokonce 
odbornou uzenářskou školu a několik mistrovských kurzů. 
Z předních českých zaměstnavatelů stojí za zmínku „Továrna 
uzenářských výrobků Karla Buriana v Praze-Krči“, dále „To-
várna uzenářského zboží a vývoz pražských šunek do všech 
států, Josef Chmel Praha Vinohrady“ a také „První morav-

ská továrna na uzenářské zboží a konservy J. Satrapa ve Stu-
dené“. Je nutné uvést, že pan Shánil po úvodním získávání 
zkušeností pracoval u všech fi rem výhradně jako odborník-
specialista. 

 Oldřich Shánil působil také jako externí učitel tehdej-
ší mistrovské školy pro řezníky a uzenáře. Spolu s odborným 
učitelem Františkem Prokopem, pod hlavičkou Ústavu pro 
zvelebování živností v Praze, uspořádali již po roce 1930 de-
sítky kurzů v Praze i v jiných městech. Jednalo se převážně 
o večerní či nedělní kurzy s různým počtem hodin. Náplní 
kurzů byla zpravidla úprava uzenářského zboží, výroba ma-
jonéz, salátů, aspiků a dalších specialit. Počty účastníků jed-
notlivých akcí byly vysoké. Dá se bez nadsázky říci, že byly 
takto vyškoleny stovky absolventů kurzů. Za všechny po-
chvalné články z odborného tisku si dovolím ocitovat část vel-
kého článku jedné mladé krámské, která nabádá své kolegyně 
k následování:

 „Milé přítelkyně, mějte se mnou trochu strpení a vyslech-
něte, co vám chci říci. Ráda bych vám hodně hlasitě zvolala, 
aby můj hlas bylo slyšeti tam všude, kam by měl dolehnouti. 
V kurse jsme se naučili tolik potřebných věcí jak pro krám, tak 
pro naši budoucí domácnost, že bych si přála ze srdce, abys-
te vy všechny získaly stejně tolik. Abych řekla krátce – přijďte 
na příští kurs naší školy, absolvujte jej, neboť tím mnoho zís-
káte pro svůj život.“ Dále píše: „Zkusily jste i vy někdy, jak těší 
každé to slůvko uznání, nechť od svých či od lidí cizích, nebo od 
svého nejmilejšího? A když hledám ve svém vědomí, kdo má zá-
sluhu, že nás všichni chválí, musím si odpověděti, že především 
ti, kdož nám umožnili, abychom se tomu všemu mohly naučiti 
a především pan učitel Shánil, který nás svoji úzkostlivou péčí 
ochotně zasvěcoval do tajů svého velikého a pro nás málo zná-
mého umění.“
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Velký světoběžník

V období utváření jednotného masného průmyslu byl 
vzhledem ke své kvalifi kaci a jazykovým schopnostem jme-
nován ředitelem Správy masného průmyslu Josefem Fišerem 
do funkce technologa oboru zpracování masa. V této funkci 
setrval až do odchodu do starobního důchodu. Nová organi-
zace využívala technologa Shánila pro akce mezinárodní vě-
decko-technické spolupráce a posílala ho jako experta do za-
hraničí. A tak postupně učil své řemeslo v Rumunsku, Číně, 
Koreji, dále v bývalém Sovětském svazu a ve Vietnamu.

Ve všech státech, kde Oldřich Shánil zaváděl široký sor-
timent uzenářských specialit a konzerv, se stal velmi rychle 
respektovaným odborníkem a učitelem. Není v možnostech 
tohoto článku popsat všechny odborné pracovní pobyty v za-
hraničí, proto se soustředím jen na ty, které mu nejvíce při-
rostly k srdci. 

Byla to zejména Čína, kde strávil více jak dva roky. Za-
čalo to v roce 1957, kdy byli do Číny, z které jsme v té době 
dováželi vepřové maso a konzervy, pozváni čeští experti, aby 
přizpůsobili čínskou produkci konzerv evropské kvalitě a ze-
jména evropským chuťovým zvyklostem. Společně s Oldři-
chem Shánilem navštívil Čínu také JUDr. Josef Horký, odpo-
vědný české straně za zahraniční obchod. Pobyli tam asi čtyři 
měsíce. Jezdili po závodech a potravinářských kombinátech 
a pilně ukazovali, učili a přednášeli. Podle jejich vyprávění to 
nebylo nijak snadné. Ne snad proto, že by Číňané neměli chuť 
se učit, to spíše naopak, ale vybavení závodů bylo pro naše 
experty zcela nepřijatelné. Proto ministerstvo potravinářské-
ho průmyslu darovalo čínským potravinářům sadu starších 
strojů, které byly po koncentraci masné výroby u nás nevyu-
žité. Technici Strojíren Sdružení masného průmyslu v Choc-
ni stroje upravili a seřídili. Mimo těchto strojů bylo připojeno 
ještě zařízení pro veterinární laboratoř. Výběr strojů a zaří-
zení byl proveden expertem Shánilem, který při své dovole-
né objel závody masného průmyslu a stroje vybral tak, aby 
vzniklo několik sad vhodných pro masnou a konzerváren-
skou výrobu. Při slavnostním předání repasovaných a pěkně 
nalakovaných strojů byli v Chocni za přejímající stranu pří-
tomni zástupci čínského velvyslanectví.

V dubnu roku 1958 odjel Oldřich Shánil do Číny zno-
vu, tentokrát již na dvouleté období. Zde vedle výroby několi-
ka masných specialit připravil, zorganizoval a zavedl výrobu 
88 druhů masových konzerv. Jednalo se o výrobky především 
z vepřového masa, ale také z drůbeže a ryb. Dnes mi to připa-
dá jako sci-fi , když si vzpomenu na vyprávění pana Oldřicha 
např. o tom, jak si Číňané přivezli jednu šunkovou plechov-
ku na vzorek a místní kovář podle ní z plechu vyklepal dal-
ší, nebo jaký problém byl se zhotovením autoklávu, když při 
vaření konzerv ve skle nebyl k dispozici protitlak a sklenice 
praskaly. Po vyřešení tohoto problému byl sepsán zlepšovací 
návrh na velký plakát, který zaměstnanci nesli s velkou slá-
vou k řediteli organizace za zvuku bubnů a činel. 

Nové konzervy byly později postupně uváděny nejen na 
čínský, ale i na světový trh. Dovolím si uvést názvy několika 
druhů konzerv z dílny českého odborníka: šanghajská pašti-
ka, králičí paštika, slepičí žaludky v sádle, vepřové jazýčky na 
slanině, vykostěný úhoř na oleji se zeleninou, stříbrná šavle 
v aspiku (to prý je dlouhá tenká ryba), játrová paštika s bur-
skými oříšky, guláš z oslího masa a další.

O mimořádné přízni čínských potravinářů k jejich teh-
dejšímu učiteli svědčí i články z dobového čínského tisku. 
Za všechny uvádím několik zkrácených textů. Jeden článek 
byl otištěn 15. září roku 1958 v časopise „l-ming chuotien“ 
v Šanghaji. Píše se v něm: 

„Český odborník Oldřich Shánil přijel do našeho závodu, 
aby nám pomohl zkušebně vyrobit a zavést sériovou výrobu no-
vých druhů potravinářských výrobků. Předtím byl v Šanghaji 
uspořádán kurz pro techniky konzervárenských závodů a pra-
covníky pro vývoz potravin z celé země, jehož cílem bylo vyrábět 
více druhů konzervovaných potravin, vyhovujících chuti zahra-
ničních zákazníků. 

Potravinářský expert vedl osobně technický výklad. Způ-
sob výuky spočíval v předvádění výroby. Kurz trval pouhých 
deset dní, ale přínos pro konzerváře z celé země byl značný. 
Všichni účastníci slíbili, že hned po návratu do svých závodů 
budou zavádět výrobu nových druhů. Specialista Shánil sezná-
mil účastníky kurzu s technologií výroby nových výrobků tak, že 
ji budou jistě schopni ve svých závodech samostatně zvládnout. 
Také náš závod měl možnost seznámit se s drahocennými zku-
šenostmi Čechoslováka Shánila. Vyrobil u nás mimo jiné gu-
láš ve vlastní šťávě, který je naším nejnovějším výrobkem roku 
1958. Nikdy nezapomeneme na jeho pracovitost. Děkujeme 
příteli Shánilovi za jeho pomoc.“

Další zajímavé informace o československém specialis-
tovi z oboru zpracování masa se dozvídáme z nástěnky Kon-
zervárny potravin v Nankinu. Celý kolektiv a zejména dva 
zaměstnanci, Li Čiang-chua a Wang Tien-pchin, vydali po 
konci mise skvělé vysvědčení Oldřichu Shánilovi, který vedl 
v jejich závodě po nějaký čas zkušební výrobu vysoce jakost-
ních konzerv.

„Naše hluboká úcta k Vám se těžko vypisuje. Cožpak mů-
žeme zůstat nepohnutí, když starý československý specialista 
svojí obětavou prací pomáhá naší vlasti. Je nám velice líto , že 
nás opouštíte. Vyprovázíme Vás na dlouhou cestu do Českoslo-
venska s pocitem vysoké úcty a se smutkem v srdci, protože vy-
provázíme našeho nejmilejšího přítele. Přivezl jste do naší to-
várny své čtyřicetileté technické zkušenosti, nezištně jste nám 
pomáhal. Slibujeme Vám, že se budeme držet všeho, co jsme se 
od Vás naučili. Přejeme Vám věčné zdraví.“ 

Z dalších písemných zdrojů se dozvídáme, že Oldřich 
Shánil byl v Číně tak populární, že zahajoval různé oslavy, 
kulturní představení a dokonce provedl slavnostní „výhoz“ 
při významném fotbalovém utkání.

Náš specialista o svém působení v Číně po návratu ko-
legům rád vyprávěl. Tvrdil, že neučil svému řemeslu jen pra-
covníky závodů na výrobu konzerv a masných specialit, ale 
že se zároveň učil sám. Popisoval vysokou úroveň hygieny 
v čínských provozech. Upozorňoval na některé detaily, např. 
než zaměstnanec vstoupí do dílny, musí si umýt ruce čistým 
lihem, boty očistit na rohožce napuštěné desinfekčním pro-
středkem, převléci se do čistého pracovního prádla. V tom-
to oblečení nesmí chodit mimo svoji dílnu, ani do jídelny. Při 
práci bylo přikázáno a také kontrolováno používání roušky 
přes ústa. 

V té souvislosti si dovolím uvést svoji zkušenost s ošet-
řením a adjustací vepřových půlek, které k nám byly dová-
ženy ve velkém množství někdy v šedesátých letech minu-
lého století. Půlky pocházely z primitivních bílých plemen 
prasat s vysokou vrstvou sádla. Jejich hmotnost se pohybo-
vala okolo 15 kg. Neuvěřitelně silná byla kůže a připočte-
me-li k tomu ještě nažluklost tuku po dlouhé cestě při špat-
ném chlazení během přepravy, tak celý výsledek náročného 
dovozu byl pro nás katastrofou. Byli jsme totiž nuceni tyto 
půlky, po nezbytné úpravě spočívající v odstranění paždí-
ku a části laloku, nutit našim odběratelům. Tak se stávalo, 
že jsme byli v neustálém stresu z nepříjemných konfronta-
cí s našimi odběrateli ze státního či družstevního obchodu. 
Také z tohoto důvodu byl náš expert vyslán do Číny s cílem 
zajistit tam výrobu masových konzerv jako náhradu za do-
voz vepřového masa.
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Při hodnocení opracování vepřových půlek jsme však 
museli konstatovat skutečnost, že byly perfektně ošetřeny, 
baleny do kvalitního mušelínu a nebylo na nich možno na-
jít jediný chloupek nebo štětinu, což je i pro současnou praxi 
v řadě našich závodů dosud neuskutečnitelný sen. 

Krátce po návratu Oldřicha Shánila ze své mise v Číně 
bylo možné pozorovat expanzi nových druhů čínských ma-
sových konzerv na evropský trh. Velkým dovozcem zejména 
Luncheonmeatu byla v té době Anglie. 

26. června 1960 se odehrál v Praze slavnostní okamžik. 
Obchodní rada čínského velvyslanectví Kao předal jménem 
ministerstva lehkého průmyslu své země zástupcům našeho 
ministerstva potravinářského průmyslu deset tun masových 
konzerv, vyrobených podle receptur a dokumentace Oldři-
cha Shánila. Jednalo se o symbolické poděkování českoslo-
venskému expertu za zavedení 88 druhů nových konzerv ur-
čených pro evropský trh. Dodávka měla také dokumentovat 
schopnost čínských závodů vyrábět kvalitní konzervy tak, jak 
je to československý řezník, uzenář a zejména konzervář na-
učil. 

Po Číně bývalý Sovětský svaz
a Vietnam 

V letech 1962 až 1963 působil Oldřich Shánil v tehdej-
ším Sovětském svazu, kde učil své žáky vyrábět širokou škálu 
uzenářských výrobků, včetně později velmi populárních špe-
káčků, prezentovaných na různých výstavách a veletrzích. 
Nejvíce se však věnoval zpracování celé řady surovin, které 
byly do té doby konfi skovány. Jednalo se např. o krev, telecí 
nožičky, dršťky a další živočišné suroviny. Také na tomto pra-
covním pobytu získal vedle řady dobrých přátel také různá 
ocenění a uznání. Úspěšnou činnost našeho technologa nej-
lépe dokumentuje dopis určený československému tisku:

„V druhé polovině dubna 1962 byly ve Vinickém masném 
kombinátě uspořádány semináře pro mistry konzervárenské 
a uzenářské výroby, kterých se zúčastnili odborníci masných 
kombinátů Ukrajiny, Běloruska, Arménie a Ruska. Semináře 
vedl technolog Sdružení masného průmyslu Oldřich Shánil, 
který předal sovětským mistrům svoje bohaté zkušenosti, kte-
ré nashromáždil za svého života při výrobě konzervárenských 
a uzenářských výrobků. Na seminářích byla věnována velká po-
zornost otázkám využití surovin druhé jakosti, ekonomii su-
rovin a zlepšení jakosti výrobků. Všichni účastníci seminářů 
projevili velký zájem o ovládnutí technologie výroby nových dru-
hů konzerv a uzenin. Kolektiv Vinického masného kombiná-
tu i všichni účastníci seminářů vřele děkují Oldřichu Shánilovi 
a v jeho osobě Československu za cenné vědomosti, které předal 
sovětským odborníkům masného průmyslu.“

V roce 1965 čekal na Oldřicha Shánila další nelehký 
úkol, tentokrát ve Vietnamu, kam přijel na 3 měsíce. Na žá-
dost místních úřadů byl pobyt stále prodlužován, až z toho 
bylo 11 měsíců. I ve Vietnamu se jednalo o obvyklé zavedení 
širokého sortimentu uzenářských výrobků a masových kon-
zerv. Závod, ve kterém Shánil pracoval, byla továrna na vý-
robu ovocných konzerv Nha May Hoa Hop Xuat Khau. Mas-
né výrobky zde byly vyráběny až pod jeho vedením. Našeho 
experta fascinovaly zejména morální vlastnosti Vietnamců, 
kteří byli podle jeho slov učenlivými, pilnými a ukázněnými 
žáky, vedeni mimořádnou snahou získat nové poznatky o po-
travinářské výrobě. Tamní vývozní společnost Agroexport 
hodnotila působení Shánila jako projev mezinárodní spolu-
práce, která umožnila Vietnamu proniknout se svoji masnou 
produkcí na zahraniční trhy.

Na závěr kariéry opět doma
 
Náš specialista se mezi odbornou veřejností proslavil 

také tím, že vyráběl na pozvání závodů pro různé, zejména 
výstavní příležitosti obří salámy. Byly to vskutku atraktivní 
výrobky o délce více než dva metry a vážící téměř 200 kg.

Po ukončení svých zahraničních misí byl Oldřich Shá-
nil požádán tvořícím se spotřebním družstvem Budoucnost 
v Ostravě o spolupráci na úseku doplňkových masných vý-
robků a specialit. Přes relativně vysoký věk žádosti vyho-
věl. Pro svého nového zaměstnavatele připravil několik no-
rem pro výrobu různých druhů specialit, které se významně 
uplatňovaly na gastronomických výstavách, zejména na
EX Plzeň. Jeho činnost v Ostravě vyvrcholila spoluprací s teh-
dejším populárním propagátorem racionální výživy MUDr. 
Rajko Dolečkem, CSc. Poslední pracovní vysvědčení plné ob-
divu a chvály mu bylo vystaveno touto organizací v roce 1982 
při jeho osmdesátých narozeninách. Tím však jeho odborná 
činnost neskončila. S družstvem Budoucnost i s dalšími vý-
robci masných výrobků spolupracoval i nadále.

Činorodý život Oldřicha Shánila, při kterém držel vyso-
ko slavný prapor českých řezníků a uzenářů, se naplnil v roce 
1988.

K napsání tohoto portrétu významného českého potra-
vináře mě inspirovala zpráva o probíhající zkušební výrobě 
konzerv v novém čínském závodě na výrobu masových kon-
zerv fi rmy Shanghai Maling v Hrobčicích na Teplicku.

�
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Historie
a současnost   

LAKTOSU
V historii českého a moravského mlékárenství existova-

ly závody a společnosti, které byly pojmem. Každý znal 
Radlickou a Trojskou mlékárnu, sýrárnu Havlíček a Ze-
linka, Pošumavské družstvo Klatovy, Pribinu, sýrárnu 
Egona Rauppacha, Emanuela Marka, Šišmu a další. Ze 
skupiny významných mlékáren zůstaly v současnosti ak-
tivní jen dvě – MADETA a. s. a LAKTOS, a. s. Podívejme 
se na historii jedné z nich.

Obchodní společnost mlékařských družstev si dala za-
registrovat značku Laktos v písmenové podobě 8. 11. 1933 
a objevila se poprvé na etiketě sýra Rogenkäse. Nápis Laktos 
ve známé formě loga byl zaregistrován 24. 11. 1936 ve staré 
verzi s podtržením, Ochranná známka Laktos byla zapsána 
do rejstříku v roce 1947 a byla užívána po celou dobu komu-
nistické éry a nástupnická organizace ji používá beze změny 
doposud. V roce 2002 si společnost LAKTOS, a. s., nechala 

provést agenturou GFK Praha průzkum znalosti této značky 
a 50 % dotazovaných ji znalo.

Ale vraťme se ještě do historie. Obchodní společnost mlé-
kařských družstev vyráběla s touto značkou tavené sýry v ta-
vírně ve Vysočanech v poměrně širokém sortimentu. Ve Vyso-
čanech se také vyráběly mražené krémy jako první v republice. 
V oblasti Prahy a Středočeském kraji probíhaly různé reorga-
nizace mlékárenských závodů, až od 1. srpna 1963 byly podni-
ky sloučeny do podniku Laktos Praha. V tomto roce sdružoval 
podnik 22 mlékáren, jejich počet se postupně snižoval až na 13 
v roce 1989. K 1. 1. 1991 došlo rozhodnutím Ministerstva ze-
mědělství k rozdělení podniku na samostatné závody.

Jedním ze 14 nově vzniklých státních podniků byl
i Laktos, takzvaný „malý Laktos“, který zajišťoval pro ostat-
ní závody služby. Tento Laktos byl v roce 1993 privatizován 
na společnost LAKTOS PRAHA spol. s r. o., a orientoval se 
na exportní činnost. Současná fi rma LAKTOS, a. s., vznikla 
v roce 2001 jako dceřiná společnost fi rmy LAKTOS PRAHA 
spol. s r. o. a zabývá se obchodní činností. Ta se zaměřuje pře-
devším na tři oblasti: zahraniční obchod, vnitřní obchod a ob-
chodování s krmnými směsmi. 

Firma LAKTOS, a. s., se u svých obchodovaných vý-
robků snaží prosazovat značku Laktos jak u výrobků dováže-
ných, tak vyvážených. Snahou společnosti je vyvézt do Evro-
py mléčné výrobky se značkou Laktos.  Ladislav Likler

1. LAKTOS Collection 193 417 CZ
2. BOLTSHAUSER Heinz 180 815 CH
3. KEMPEN Mathias van 168 861 NL
4. NOYA Montserrat 154 709 ES
5. KAŇOK Milan, Ing.  135 214 CZ

Největší sbírky sýrových etiket na světě
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LAKTOS PRAHA
spol. s r. o.

je mistr světa
Mistrem světa lze být v čemkoliv, co je v mezinárod-

ním měřítku měřitelné. Jsou to i sbírky sýrových etiket a do-
kumentů o mlékárenství. Jejich hodnocení organizuje Klub 
sběratelů kuriozit každé tři roky ve spolupráci s francouz-
ským klubem C.T.F. a dalšími sběrateli ve světě. Podle dub-
nových výsledků je sbírka LAKTOS Collection největší na 
světě a obsahuje 193 417 etiket ze 125 zemí světa. Na dru-
hém místě se umístila sbírka Švýcara Heizce Boltshauser se 
180 815 etiketami, na třetím místě je Mathias van Kempen 
z Holandska se sbírkou 168 861 etiket a na čtvrtém místě 
paní Montserrat Nova z Barcelony, která shromáždila 154 
709 kusů etiket.

Sbírku sýrových etiket převzala společnost Laktos v říj-
nu 2007 od Ladislava Liklera, který sbírku vytvářel téměř 40 
let a v době předání byla druhá na světě. Sbírka po předá-
ní nese název LAKTOS Collection a Ladislav Likler zůstal 
u sbírky jako její správce a nadále se věnuje jejímu růstu a vy-
užití. 

Sběratelství sýrových etiket (tyrosemiophylie) je rozší-
řeno nejvíc ve Francii, kde se mu věnuje několik tisíc sběra-
telů a existuje pro ně specializovaná organizace Club Tyrose-
miophile de France. Většina členů se zabývá francouzskými 

etiketami, sběratelství zemí celého světa se věnují sběratelé 
v ČR, Polsku, Holandsku i Švýcarsku.

Sbírka LAKTOS Collection není jen souborem eti-
ket a obalů sýrů, ale obsahuje i doprovodný materiál s in-
formacemi o výrobě a sortimentu sýrů v celém světě i o je-
jich historii. Sbírka vedle etiket sýrů obsahuje i několik set 
obalů másla, víčka od jogurtů, téměř dva tisíce víček od 
porcované smetany (víčka se nejvíc sbírají ve Švýcarsku, 
Německu a Itálii). Obsáhlou část tvoří i prospekty mléká-
renských společností i národních mlékárenských svazů,
které jsou zdrojem mnohých informací. Sbírku doplňuje 
i stovka starých mlékárenských lahví s litými nápisy a něko-
lik set krabiček od sýrů je zachováno vcelku pro uplatnění na 
výstavách.

Sbírka bude i nadále živá nejenom z hlediska přírůstků, 
ale i její prezentace. Loni již proběhla výstava „Mlékařství, pas-
tevectví a chovatelství na sýrových etiketách“, která byla umís-
těna na Ministerstvu zemědělství a dále využita v Ekologické 
a potravinářské škole ve Veselí nad Lužnicí a při Sýrařských 
dnech v Kroměříži. Připravuje se další, ve spolupráci s Národ-
ním zemědělským muzeem v Praze. Stálá expozice obalů más-
la je umístěna v muzeu másla v Máslovicích u Prahy. 

Informace a etikety ze sbírky byly základem pro vznik 
dvoudílné publikace „Historie mlékárenství v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku“, na které spolupracovala i řada mléká-
renských odborníků a pamětníků. Sbírku mohou zájemci vi-
dět po předchozí dohodě s majitelem nebo správcem sbírky. 

Ladislav Likler
Gudev@laktos.cz 

Likler@seznam.cz 

www.laktoscollection.cz �
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Podlahové systémy 
v potravinářském 

průmyslu
Ing. TOMÁŠ PLICKA,

 MC-BAUCHEMIE s. r. o.

Úvod

Zejména v potravinářském průmyslu záleží na důsledném 
používání nezávadných produktů vystihujících individu-

ální chuť cílové skupiny. V žádném jiném odvětví není tak dů-
ležitý požitek a dobrý zdravotní stav zákazníků. Šetrná, bez-
pečná výroba a nejvyšší požadavky na hygienu a čistotu jsou 
proto nezbytností. Toto je třeba zohlednit již při projektování 
systému podlahového souvrství. Nezřídka musí podlaha odo-
lat vysokým teplotám vyplývajícím z výrobních procesů nebo 
způsobeným čištěním horkou párou. V mnoha případech je 
podlaha navíc namáhána oleji, tuky a kyselinami. Právě v ta-
kových případech je třeba zajistit dostatečnou protiskluznost 
podlahy. 

Popis problematiky

Podlaha je v mnoha oblastech každodenního života nej-
více namáhanou konstrukční částí budovy. Obzvláště inten-
zivní je užívání, a tím i mechanické a chemické namáhání 
v průmyslové oblasti. Důsledky jsou opotřebení, otěr, ale čas-
to i poškození formou trhlin, lokálních poruch, rozpadu a de-
gradace nebo kontaminace.

V oblasti potravinářského průmyslu se přidávají ke 
„kvazi“ průmyslovému užívání podlahy ještě nárok a povin-
nost poskytnout zákazníkovi mimořádnou hygienu a čerst-
vost jakož i zdravé produkty. Běžné potěry a betonové pod-
klady nemohou těmto požadavkům vyhovět, takže je použití 
podlahového systému složeného ze speciálních materiálů na 
bázi umělých pryskyřic nezbytností. 

Kombinací jednotlivých ovlivňujících činitelů se podla-
ha v potravinářství stává opravdovou výzvou. Navíc se zde 
projevuje značné rozpětí individuálních řešení. Přitom je tře-
ba zohlednit i to, že tato oblast může být velmi rozmanitá 
a rozdílná. 

Potravinářský průmysl

Oblast potravinářského průmyslu lze rozdělit na něko-
lik oblastí. Jednou z nich je získávání a zpracování surovin. 
Patří sem například jatky, zpracování ryb nebo zpracování 
ovoce a zeleniny, ale například i obilné mlýny. 

Další oblastí je potravinářská výroba, například výro-
ba hotových jídel jakož i další zpracování základních surovin 
jako je například výroba marmelád nebo velké pekárny.

Nakonec sem patří ale i kuchyně, velkokapacitní ku-
chyně, kantýny, cateringové oblasti atd. jako poslední článek 
v řetězci potravinářského průmyslu, například ve veřejných 
zařízeních, průmyslových závodech a gastronomii (restaura-
ce, snack bary, občerstvení, catering při velkých akcích jako 
například na fotbalových stadionech). 

Pochopitelně, že se zde projevuje celá řada vlivů a zátěží 
na oblast podlah, které jsou tak individuální jako tyto oblasti 
samy o sobě. Toto má za následek vysoký stupeň individua-
lizace jednotlivých podlahových systémů, což zase vyžaduje 
speciální znalosti a zkušenosti výrobce podlahových materiá-
lů s touto skupinou zákazníků. Stručně řečeno, nelze srovná-
vat například jatky a prodej vína.

Kromě toho jsou však možná překrývání jednotlivých 
oblastí, navíc existují i další odvětví. V nejširším smyslu pa-
tří totiž do potravinářství i průmysl nápojů, tedy například 
i lisovny ovoce, obchody s vínem, výroba nápojů od lihovin 
až po nealkoholické nápoje. V neposlední řadě zaznamená-
vá neustálý růst i oblast mražených potravin. Dodržováním 
chladicího řetězce od výroby přes skladování až po přepravu 
k zákazníkovi musí být zajištěna mimořádná kvalita a čerst-
vost, má to ovšem i značný vliv na ochranu nebo sanaci pod-
lah v chladírenských budovách. 

Zpracování surovin

Zpracování surovin se vyznačuje takřka průmyslovým za-
tížením podlahy, přičemž na rozdíl od klasického průmyslu zde 
dochází téměř vždy k celé kombinaci zatížení sestávající z me-
chanických, chemických a teplotních vlivů. Velké množství su-
rovin se dopravuje vysokozdvižnými vozíky, skladištními vo-
zíky, přepravované palety se někdy i neplánovaně posunují po 
podlaze, podlahu zatěžují i všechny druhy velkoformátových 
nebo velkoobjemových obalů. V mnoha oblastech se navíc po-
užívají koncentrované kyseliny (výroba nealkoholických ná-
pojů, marmelád) nebo se zde vyskytují velmi problematické 
organické kyseliny (kyselina mléčná, kyselina proprionová). 
Živočišné tuky a oleje navíc zatěžují podlahu i v úsecích odpa-
dů z výroby. Co se týče tepelné zátěže, je třeba při navrhová-
ní systému podlahy zohlednit především pece (suché horko), 

Silnovrstvá, hybridní podlaha ve velkokapacitní kuchyni s teplotní odolností
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varné linky a nádoby (vlhké horko). K zajištění dokonalé hygi-
eny se rovněž provádí čištění ve velmi krátkých intervalech, při 
kterém se používá většinou čištění horkou párou.

Je nezbytné, aby všechny možné zátěže podlahy byly vy-
jasněny již předem a aby se rovněž zohlednily možné změ-
ny účelu. Kromě namáhání zátěží a otěrem je třeba rovněž 
přihlédnout k maximálním a minimálním teplotám, teplot-
ním intervalům a dokonce i k rychlosti teplotní změny a mož-
ným kombinacím s chemickou zátěží. Již předem je třeba vy-
vinout ucelený koncept a zohlednit v něm, jak velká množství 
kapalin nebo pevných látek, zejména při vysokých teplotách, 
budou plynule odstraňována (záchytné vany, drenážní systé-
my), aby se co nejvíce zabránilo teplotnímu pnutí podlahy.

Ohledně možných podlahových systémů při popsaných 
kombinacích nejrůznějších zatížení a vlivů přichází do úvahy 
téměř výhradně silnovrstvé souvrství určené pro velké zatí-
žení, takřka univerzální, vysoce zatížitelné speciální systémy. 
Převážně se zde používají polyuretanové a cementové hyb-
ridní systémy, které ideálně kombinují výhody obou materiá-
lů. Kromě velmi vysoké rázové pevnosti a rázové tuhosti jsou 
tyto systémy o tloušťce až 14 mm odolné vůči vzniku rýh, otěru 
atd., a zabraňují tak netěsnostem a selhání systému. Zejména 
tepelnou zátěž dokáží tyto systémy lépe kompenzovat, protože 
tepelný účinek musí nejprve proniknout celou tloušťkou vrstvy. 
U běžných tenkovrstvých systémů do 2 mm vysoké teploty čas-
to způsobují pnutí v kontaktní zóně s minerálním podkladem, 
a tudíž delaminaci (odlupování). Silnovrstvé hybridní systémy 
se navíc vyznačují velmi dobrou chemickou odolností.

Přesto tyto požadavky a odpovídající kvalitativní spek-
trum ještě nejsou dostačující. Výrobce a provozovatel musí 
zohlednit i další faktory. Zde je třeba jmenovat, zejména při 
zacházení s velkým množstvím kapalných médií, protiskluz-
nost, díky které během provozu pracovníci neupadnou na 
kluzké podlaze, a nedochází tak k pracovním úrazům. Přitom 
je vedle protiskluznosti, získané díky velmi drsnému povrchu 
podlahového systému (lepší přilnavost obuvi uživatele), po-
žadován i tak zvaný vytěsňovací prostor, což znamená „zá-
chytný prostor“ pro kapaliny, který je u podlahového systému 
pod niveletou vytvořenou drsností. Z hygienického hlediska 
je dále důležitá i vynikající čistitelnost, aby byla zajištěna do-
konalá hygiena i po delším a intenzivním užívání a při krát-
kých intervalech čištění a aby byla celková náročnost čištění 
co nejmenší. Technicky se této čistitelnosti dosahuje mikro-
hladkým povrchem bez pórů. Obzvláště protiskluzný (drsný) 
povrch může však za určitých okolností být v rozporu s vyni-
kající čistitelností (hladkého) povrchu. 

Potravinářská výroba

V ojedinělých případech se mohou v závislosti na oboru 
obecně vyskytnout mechanická namáhání, například pohyb 

palet nebo nádob, provoz vysokozdvižných vozíků, pád zmrz-
lého nebo tvrdého nákladu, skla nebo nádobí, plechovek, oba-
lů. Kromě toho existuje řada chemických vlivů způsobených 
například organickými kyselinami, tuky, vodou a rozpuště-
ným cukrem nebo jinými součástmi, ovocnými kyselinami, 
ale i tlejícími nebo kvasícími látkami, organickými látkami se 
silným barevným působením, čajem, kávou atd., ale také ná-
poji jako colou, pivem atd. často i v koncentrované formě, ja-
kož i čisticími prostředky v krátkých intervalech.

To, co zatížení zvyšuje, je zejména v oblasti potravinář-
ského průmyslu často teplotní namáhání, které se většinou 
vyskytuje dokonce v kombinaci s chemickým nebo mechanic-
kým namáháním. Zde je třeba jmenovat především pece, va-
řící vodu, čištění horkou vodou nebo párou, ale rovněž varné 
linky nebo naopak úseky náhlého zmrazení nebo mrazírny.

Možnosti řešení podlah

Jak již bylo výše popsáno, existuje celá řada možných 
řešení podlah v oblasti potravinářského průmyslu. Některá 
z nich jsou patrná z přiložených obrázků.

Shrnutí

Celá oblast potravinářského průmyslu není z hlediska 
správného řešení podlahového systému i s ohledem na de-
taily (např. styk podlaha-stěna, odvodnění  atd.) nijak jedno-
duchá. Kombinace mechanického, chemického a teplotního 
zatížení klade na používané materiály velmi vysoké náro-
ky. Každopádně je důležité schválení jednotlivých materiá-
lů pro styk s potravinami, který u nás řeší vyhláška MZ ČR
č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky, ur-
čené pro styk s potravinami a pokrmy.

Dalším důležitým parametrem podlahového souvrství je 
jeho dobrá čistitelnost i v případě protiskluzného provedení. 
Každý výrobce podlahových materiálů by měl mít připrave-
ný koncept údržby a čištění podlah, protože pouze pravidel-
ná péče poskytuje maximální možnou životnost a funkčnost 
podlahového systému. 

V neposlední řadě by podlaha měla být nejen funkční, 
ale také „hezká“. V této oblasti se velice osvědčilo používá-
ní tzv. dekorativních povrchů na bázi různobarevných plniv 
(barevných písků, chipsů apod.). Příkladem takové podlahy 
je systém MC-DuroDesign společnosti MC-Bauchemie. 

Řešíte ve Vaší společnosti otázku průmyslové podla-
hy, máte s Vaší podlahou problémy nebo jenom chcete změ-
nu? Formulujte své požadavky a obraťte se na dodavatele
podlahových systémů, kteří Vám rádi připraví konkrétní
návrh.  �

Lokálně za provozu
vyspravená podlaha

v hluboko mrazicím skladu

Dekorativní podlaha MC-Durofl oor v přípravně jídel
společnosti Lufthansa
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Nové předpisy 
Evropských 

společenství pro 
potravinářské 
přídatné látky 

a enzymy
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE, 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA 

BRNO

V legislativě Evropských společenství byla přijata nová na-
řízení týkající se potravinářských přídatných látek (adi-

tiv), potravinářských enzymů a nařízení, které stanoví spo-
lečný postup pro přídatné látky (aditiva), enzymy a aromata.
Jedná se o:

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/
2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzy-
mech a změně Směrnice Rady 83/417/EHS, Nařízení Rady 
(ES) č. 1493/1999, Směrnice 2000/13/ES, Směrnice Rady 
2001/112/ES a Nařízení (ES) č. 258/97,

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, 

kterým se stanoví jednotné povolovací 
řízení pro potravinářské přídatné látky, 

potravinářské enzymy a látky určené 
k aromatizaci potravin

Nařízení stanoví jednotný postup pro posuzování a po-
volování potravinářských přídatných látek, potravinářských 
enzymů, látek určených k aromatizaci potravin a výchozích 

materiálů látek určených k aromatizaci potravin a složek po-
travin vyznačujících se aromatem, používaných nebo urče-
ných k použití v potravinách, který přispívá k volnému po-
hybu potravin ve Společenství a k vysoké úrovni ochrany 
lidského zdraví a k vysoké úrovni ochrany spotřebitele, včet-
ně ochrany zájmů spotřebitele.

Jednotný postup stanoví procedurální podmínky, ji-
miž se řídí aktualizace seznamů látek, jejichž uvádění na 
trh ve Společenství je povoleno na základě Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, č. 1332/2008
a č. 1334/2008.

Nařízení dále stanoví seznam látek ve Společenství, 
hlavní fáze jednotného postupu, zahájení postupu, stanovis-
ko úřadu, dodatečné informace týkající se posuzování rizika, 
aktualizace seznamu Společenství, dodatečné informace tý-
kající se řízení rizika a různá ustanovení. Konkrétní postupy 
jsou defi novány v nařízení v ustanoveních článků 3 až 15.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o potravinářských enzymech a změně Směrnice 
Rady 83/417/EHS, Nařízení Rady (ES)
č. 1493/1999, Směrnice 2000/13/ES, 
Směrnice Rady 2001/112/ES a Nařízení (ES)
č. 258/97

Nařízení se týká problematiky potravinářských enzymů. 
Tyto mají v potravinářství významnou roli. Uvedené naříze-
ní řeší komplexně problematiku jejich využití. Stanoví pravi-
dla pro potravinářské enzymy používané v potravinách, včet-
ně enzymů používaných jako činidla, s cílem zajistit účinné 
fungování vnitřního trhu a současně zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebi-
tele, což se vztahuje i na ochranu zájmu spotřebitelů a pocti-
vého jednání v obchodu s potravinami, případně s ohledem 
na ochranu životního prostředí.

Odborná terminologie uvedeného nařízení defi nuje po-
travinářský enzym a potravinářský enzymatický přípravek.

Potravinářský enzym je produkt získaný z rostlin, zvířat 
či mikroorganismů nebo z jejich produktů, a to i produkt zís-
kaný kvasným procesem za použití mikroorganismů:
–  obsahující jeden nebo více enzymů schopných katalyzovat 

specifi ckou biochemickou reakci a 
–  přidávaný do potravin za technologickým účelem v které-

koliv fázi výroby, zpracování, přípravy, úpravy, balení, do-
pravy nebo skladování potravin.

Potravinářský enzymatický přípravek – směs skládající 
se z jednoho či více potravinářských enzymů, v níž jsou obsa-
ženy látky jako přídatné látky či jiné potravinářské složky s cí-
lem usnadnit skladování, prodej, standardizaci, ředění nebo 
rozpouštění.

Příslušné potravinářské enzymy jsou zahrnuty v sezna-
mu Společenství jako schválené potravinářské enzymy. Na-
řízením jsou stanoveny tzv. obecné podmínky pro zařazení 
potravinářských enzymů do seznamu Společenství. Přísluš-
ný potravinářský enzym lze zařadit na seznam Společenství, 
pouze pokud splňuje tyto podmínky a případně při výskytu 
dalších významných faktorů:
a)  na základě dostupných vědeckých důkazů nepředsta-

vuje použití při navrhované míře žádné zdravotní riziko 
pro spotřebitele,

b)   existuje odůvodněná technologická potřeba,
c)  použití potravinářského enzymu neuvádí spotřebite-

le v omyl. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje otázky
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týkající se povahy, čerstvosti a kvality použitých přísad, 
přírodního charakteru procesu nebo výrobního procesu 
či výživové jakosti produktu, neomezuje se však pouze 
na ně.

Na základě nařízení bude sestaven pozitivní seznam 
enzymů, v němž bude uvedeno označení enzymu, specifi -
kace (zvláštnost původu), čistota, druhy potravin, do nichž 
může být aplikován, podmínky použití, příp. omezení pří-
mého prodeje konečnému spotřebiteli a příp. další speci-
fi cké podmínky. Potravinářské enzymy budou schvalovány 
podle nařízení 1331/2008/ES. Enzymy budou posouzeny 
úřadem EFSA a při příznivém posouzení zařazeny Komisí 
do seznamu.

Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1333/2008
ze dne 16. prosince 2008

o potravinářských přídatných látkách

Nařízení stanoví pravidla pro potravinářské přídat-
né látky s cílem zajistit účinné fungování vnitřního trhu 
a současně zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdra-
ví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně ochra-
ny zájmů spotřebitele a poctivého jednání v obchodu
s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního 
prostředí.

Pro účely v nařízení se stanoví:
a)  seznamy Společenství obsahující schválené přídatné 

látky uvedené v přílohách II a III, tj. příloha II Seznam 
Společenství obsahující potravinářské přídatné látky 
schválené pro použití v potravinách a podmínky použití, 
příloha III Seznam Společenství obsahující potravinář-
ské přídatné látky schválené pro použití v potravinář-
ských přídatných látkách, potravinářských enzymech 
a látkách určených k aromatizaci potravin a podmínky 
jejich použití,

b)  podmínky použití potravinářských přídatných látek 
v potravinách, v potravinářských přídatných látkách, 
v potravinářských enzymech, na které se vztahuje naří-
zení (ES) č. 1332/2008 a v látkách určených k aromati-
zaci potravin, na které se vztahuje Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. pro-
since 2008 o látkách určených k aromatizaci a někte-
rých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro 
použití v potravinách,

c)  pravidla označování potravinářských přídatných látek 
prodávaných jako takové.

Nařízení má vymezenou oblast působnosti v ustanove-
ní článku 2 a vztahuje se na potravinářské přídatné látky. Ne-
vztahuje se na následující látky, pokud se nepoužívají jako po-
travinářské přídatné látky: 
a) činidla,
b)  látky určené k ochraně rostlin a produktů rostlinného 

původu v souladu s pravidly Společenství týkajícími se 
zdraví rostlin,

c)  látky přidávané do potravin jako živiny,
d)  látky používané k úpravě vody pro lidskou spotřebu spa-

dající do oblasti působnosti Směrnice Rady 98/83/ES 
ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě,

e)  látky určené k aromatizaci spadající do oblasti působ-
nosti Nařízení (ES) č. 1334/2008.

Nařízení se také nevztahuje na potravinářské enzymy 
spadající do oblasti působnosti Nařízení (ES) č. 1332/2008, 
a to s účinkem ode dne přijetí seznamu Společenství týkající-
ho se potravinářských enzymů v souladu s článkem 17 uvede-
ného nařízení.

V defi nicích nařízení uvádí potravinářskou přídatnou 
látku – látka, která není obvykle určena k lidské spotřebě ja-
kožto potravina a ani není obvykle používána jako charakte-
ristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, 
a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického dů-
vodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, do-
pravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za 
následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou 
přímo či nepřímo složkou potraviny.

Dále jsou defi novány činidla, funkční třída, nezpraco-
vaná potravina, potravina bez přidaných cukrů, potravina se 
sníženým obsahem energie, stolní sladidla a pojem quantum 
satis.

V ustanovení kapitoly Seznamy Společenství obsahující 
schválené potravinářské přídatné látky se dále defi nuje:
–  zákaz nevyhovujících potravinářských přídatných látek 

nebo nevyhovujících potravin, 
–  obecné podmínky pro zařazení potravinářských přídat-

ných látek na seznamy Společenství a jejich použití, 
– zvláštní podmínky pro náhradní sladidla, 
– zvláštní podmínky pro barviva,
– funkční třídy potravinářských přídatných látek,
–  zařazení potravinářských přídatných látek na seznamy 

Společenství,
– používaná množství potravinářských přídatných látek, 
–  změny ve výrobním procesu nebo ve výchozích materiá-

lech potravinářské přídatné látky již zařazené na seznam 
Společenství,

– specifi kace potravinářských přídatných látek.

Kapitola III upravuje používání potravinářských pří-
datných látek v potravinách, tj. v nezpracovaných (čl. 15), ve 
výživě pro kojence a malé děti (čl. 16), používání barviv pro 
označení (čl. 17), zásada převedení (čl. 18), rozhodnutí o vý-
kladu (čl. 19), tradiční potraviny (čl. 20). Samostatná kapi-
tola IV upravuje označování potravinářských přídatných lá-
tek v ustanoveních článků 21 až 25. Součástí nařízení je i pět 
příloh.

Použitá literatura

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 
ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolo-
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ně Směrnice Rady 83/417/EHS, Nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, Směrnice 2000/13/ES, Směrnice Rady 
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Nová výrazná chuť zeleného pepře 
ve výdatném sýru, který opravdu zasytí.

Matador se zeleným pepřemŽeletava pomazánkové máslo

Díky vysokému obsahu smetany (min. 97 %) 
má pomazánkové máslo Želetava jemnou 
smetanovou chuť a krémovou konzistenci.

Výrobky ocenené v soutezi 
Mlékárenský výrobek roku 2009

zeletava_inzercia4layout.indd   2 15.6.2009   16:38:56

Vycházejí
každé dva měsíce 

www.agral.cz

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

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky masného průmyslu, ale i další menší zpracovatel-
ské fi rmy, 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.

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Ročník XVIII. • 14. dubna 2009 • Cena 20  Kč

2/2009

 Nesvorní Čechové
Nesvornost se táhne naší historií jako 

červená nit. Byť příměr může být označen 
za celkem nepříhodný, když tento má pů-
vod v označování plachet korábů Jeho veli-
čenstva. Neznáte? Plachty lodí anglického 
krále musely mít vetkanou červenou nit, 
zatímco všem ostatním to bylo zapověze-
no. A když zjistili červenou nit na plachtě 
lodi, královi nepatřící? Automaticky by-
la považována za ukradenou. A mistr po-
pravčí měl co dělat. Že by se ale nadřel 
i dneska… 

Ponechme nitě nitmi a vraťme se k čes-
ké historii. Nesvornost ji provází od prv-
ních zaznamenaných událostí. Už svatý 
Václav, kníže české, blahé paměti… No, 
přece jeho spor s bratrem Boleslavem, zda 
dodávat do Němec oněch pět set hřiven 
ročně. A sto dvacet volů. Konec té při snad 
netřeba připomínat. Ba ani Moravské po-
le, kdy král Přemysl Otakar se mnohým 
českým pánům zdál příliš železným a zla-
tým. Navzájem jsme se mordovali i za hu-
sitství, nemluvě o nadbíhání cizáckému 
císaři. Na což jsme dojeli i na Bílé ho-
ře. Když handrkování se o moc a majetky 
jsme zastírali spory o způsobu přijímání. 
Mizerii našeho uvažování pak dovršilo še-
tření na žoldu vojsk, pro mnohé vedoucí 
ke ztrátě hrdel i statků. Taky svobody. Jiní 
na tom, pravda, vydělali. Když se sklonili 
před Habsburkem. Stejně tak jsme se cho-
vali vůči Třetí říši i té, co přišla po ní. 

Abych šel k šípku. S nějakou historií, 
zapadanou prachem a obestřenou pavuči-

Ž

České masné výrobky úspěšně reprezentovaly ve Španělském sále Pražského hradu.

700 LET 
VYZDVIŽENÍ 

ŘEMESLA 
aneb slavíme 

s ČSZM 
Ne, nebudeme vás na tomto místě se-

znamovat se slavnou tradicí řeznickou. 
O velkém počinu mistrů řeznického ce-
chu jste dozajista četli už ve školních 
lavicích. Stejně tak o jeho královském 
ocenění Janem z Lucemburku. A po-
kud ne, určitě vám je osvětlí opravdoví 
znalci stavovské historie. 

My se, pokud dovolíte, soustředíme 
na připomenutí oněch sedmi set let 
nejširší veřejnosti. Vždyť nenajdeme 
zas až tolik řemesel, která by se mohla 
pyšnit nejenom symbolem českého lva, 
ale též uchováním jedinečnosti české-
ho produktu. Tradice českých mas-
ných výrobků opravdu představuje pev-
ný pilíř české potravinářské produkce. 
Zatímco v mnoha jiných oborech do-
vážené výrobky zaplavují trh a vytěs-
ňují výrobky české, náš zákazník nedá 

 �−�  České uzeniny – šance (prozatím) trvá – viděno očima výrobců, prodejců, legislativy a spotřebitelů – hlavní téma
tohoto vydání �  KLASA pomáhá i drůbežářům v Klatovech �  Regionální produkty – perspetiva uplatnění české
masné výroby �  Poptávku po kvalitě tentokrát objevovala Eugenie Línková �  Izrael – země zaslíbená také pro Josefa
Dubna     ČSZM a jeho soutěž prodejen – tentokrát nakupujeme u Váhalů      Kmotr Kroměříž – společnost pro 21. století           
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Putování za sýry
EVROPSKÉ SÝRY

S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM 
1. část

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

Moderní spotřebitelé přikládají stále větší význam kvalitě 
potravin spíše než jejich kvantitě. V další kapitole naše-

ho seriálu „Putování za sýry“ si proto tentokrát budeme po-
vídat o sýrech, které na svých obalech nesou evropská loga 
CHOP (chráněné označení původu) či CHZO (chráněné ze-
měpisné označení). Které sýry to vlastně jsou a jsou opravdu 
tak významné? Ovlivňuje přítomnost tohoto označení zájem 
a poptávku spotřebitelů? 

Zeměpisná označení, označení původu 
a tradiční speciality 

Chráněná označení původu a zeměpisná označení mají 
bezesporu značný obchodní a marketingový význam. Systém 
vznikl v Evropské unii v roce 1992 s cílem ochránit názvy kva-
litních zemědělských a potravinářských výrobků, které si zís-
kaly věhlas v EU i ve světě, před konkurencí produktů neprá-
vem se za tyto produkty vydávajícími. Hlavním důvodem je 
chránit spotřebitele před nežádoucím klamáním a také pro-
pagovat výjimečnou kvalitu zaevidovaných produktů EU na-
venek, tj. vůči třetím zemím. Tento systém nahradil dřívější 
národní ochranu výrobků, jako např. ve Francii velmi rozší-
řený režim AOC (Appellation d’origine contrôlé) zavedený již 
v roce 1919 či v Itálii uplatňovaný systém DOC (Denomina-
zione di origine controllata) zavedený v roce 1963, a některé 
další.

Ochranu zeměpisných označení a označení půvo-
du zemědělských produktů upravuje Nařízení Rady (ES)
č. 510/2006 z 20. března 2006. Prováděcím předpisem je 
pak  Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006, obsahující ně-
které podrobnosti řízení, příslušné formuláře a používané 
symboly. Toto nařízení obsahuje obecná pravidla pro po-
skytování ochrany zeměpisným označením a označením
původu pro zemědělské výrobky určené pro lidskou spotře-
bu a týká se širokého spektra výrobků, sýry samozřejmě ne-
vyjímaje.

Chráněné označení původu – CHOP, 
(angl. Protected Designation of Ori-
gin – PDO) je název regionu, urči-
tého místa nebo ve výjimečných pří-
padech i celé země, který se používá 
k označení zemědělského produk-
tu nebo potraviny odsud pocházejí-
cí a jejíž kvalita nebo vlastnosti jsou 
převážně nebo výlučně dány zvlášt-

nostmi zeměpisného prostředí zahrnující přírodní a lidské či-
nitele. Produkce, zpracování a příprava takovéhoto výrobku 
probíhá výlučně ve vymezené zeměpisné oblasti. Vyžaduje se 
tedy úzká vazba na oblast původu.

Chráněné zeměpisné označení – 
CHZO, (angl. Protected Geographi-
cal Indication – PGI) je rovněž ná-
zev regionu, určitého místa nebo ve 
výjimečných případech země, který 
se používá k označení zemědělské-
ho produktu nebo potraviny z této 
oblasti pocházející a který má urči-
tou kvalitu, pověst nebo jinou vlast-

nost, kterou lze přičíst právě tomuto zeměpisnému původu. 
Na rozdíl od označení původu stačí, aby ve vymezené oblasti 
probíhala alespoň jedna z fází výroby – produkce, zpracování 
nebo příprava. Ochrana zeměpisného označení má ale stejný 
právní účinek jako ochrana označení původu.

V nařízení je výslovně uvedeno, že zapsány nemohou 
být názvy, které zdruhověly, tzv. generika, a které se tak sta-
ly obecným názvem zemědělského výrobku nebo potraviny, 
třebaže se vztahují k místu nebo oblasti, kde byl výrobek pů-
vodně vyráběn nebo prodáván. Tak mohlo zeměpisné označe-
ní proniknout do obecné mluvy a sloužit k označení katego-
rie shodných výrobků, které nezbytně nepocházejí z oblasti 
označené názvem.

Zapsaná označení jsou chráněna proti:
�  přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného 

označení na produktech, na které se zápis nevztahuje, po-
kud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými 
pod tímto názvem, nebo (tam, kde výrobky nejsou srovna-
telné) pokud užívání označení těží z dobré pověsti chráně-
ného označení;

�  každému zneužití, napodobení nebo připomínání, i když 
je skutečný původ výrobku uveden nebo i když je chráně-
ný název přeložen nebo provázen výrazem „druh,“ „typ“, 
„metoda“, „na způsob“, „napodobeno“ apod.;

�  každému jinému lživému nebo klamavému údaji o pro-
venienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech 
produktu, uvedenému na obalu, reklamních materiálech 
apod., způsobilému vyvolat nepravdivý dojem o jeho pů-
vodu;

�  všem ostatním praktikám způsobilým klamat veřejnost 
ohledně skutečného původu produktu. Tento bod byl úmy-
slně formulován obecně, aby zaplnil případné mezery v po-
drobněji formulovaných ustanoveních. 

Kromě toho existuje ještě třetí, do-
sud méně rozšířený způsob ochra-
ny, nazvaný tradiční garantovaná 
specialita – TGS (angl. Traditional 
speciality guaranteed). Tento sys-
tém vychází z Nařízení Rady (ES)
č. 509/2006 z 20. března 2006 a pro-
váděcím předpisem pak je Nařízení 
Komise (ES) č. 1216/2007.
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Defi nice uvádí, že výrobky s označením TGS mají zvlášt-
ní vlastnost nebo soubor vlastností, jimiž se jasně odlišují od 
jiných podobných produktů nebo potravin téže kategorie 
a tradiční používání předávané mezi generacemi (nejméně 
však po dobu 25 let).

Tradiční speciality a výrobky s chráněnými označení-
mi jsou vnímány obzvláště významně. Tato „přidaná hodno-
ta“ slibuje totiž spotřebitelům 21. století nejenom výjimeč-
nou kvalitu, ale mnohdy i autentický zážitek chuti. V Nařízení 
Rady (ES) č. 510/2006 se v úvodní preambuli doslova uvádí, 
že „stále se zvyšující počet spotřebitelů přikládá při stravování 
větší význam jakosti potravin než jejich množství. Toto vyhledá-
vání zvláštních produktů vyvolává poptávku po zemědělských 
produktech nebo potravinách.“

V Evropské unii je dnes registrováno na 828 výrob-
ků s výše uvedenými označeními, z toho 446 nese chráněné 
označení původu, 362 chráněné zeměpisné označení a 20 
výrobků jsou tradiční garantované speciality. Nutno podot-
knout, že ještě dalších 437 žádostí na zápis čeká na rozhod-
nutí Komise. Už z tohoto posledního údaje je zřejmé, jakým 
nástrojem tato označení jsou. My se však dále budeme zabý-
vat pouze sýry, které tvoří významnou část skupiny.

V případě sýrů je v současnosti zapsáno 169 položek, 
což představuje 20 % všech registrovaných výrobků. Chráně-
ná označení původu jsou mezi sýry nejvýznamnější a je jich 
celkem 153. Sýrů s chráněným zeměpisným označením je 15 
a sýrová garantovaná tradiční specialita je registrována zatím 
pouze jedna. V Úředním věstníku Evropské unie je nyní zve-
řejněno dalších 14 záznamů čekajících na rozhodnutí Evrop-
ské komise a ve stadiu podání je pak ještě dalších 74 žádostí.

Z pohledu objemu výroby představují sýry s chráněný-
mi označeními asi 15 % současné evropské produkce. Zce-
la výjimečné postavení má v tomto případě ale Itálie, kde se 
chráněné sýry podílejí na zdejší produkci více než 55 %, ve 
Francii to je okolo 20 %, v Německu je tento podíl menší než
0,5 % a v řadě dalších zemí včetně České republiky se takovéto 
sýry stále dosud nevyrábějí. Otázkou zůstává, jak se ale bude
tento stav dále vyvíjet. Lze totiž předpokládat, že v duchu 

nové evropské politiky jakosti (viz např. problematika tzv. 
„Zelené knihy kvality zemědělských produktů“ – Green
Paper on agricultural product quality) by mohl tento podíl do 
budoucna narůstat.

Obr. 1    Sýry s označením CHOP/CHZO – podíl na celkové 
výrobě sýrů 

Obr. 2     Sýry s označením CHOP/CHZO/TGS – počty regis-
trací podle jednotlivých zemí

Tabulka:   Stav registrací a žádostí CHOP/CHZO/TGS v jednotlivých zemích EU

Země Chráněné označení původu Chráněné zeměpisné označení Tradiční garantovaná specialita
EVID OJ P EVID OJ P EVID OJ P

AT - Rakousko 6
BE - Belgie 1
CZ - Česká rep. 3
DE - Německo 4 2
DK - Dánsko 2 1
EL - Řecko 20
ES - Španělsko 20 3 4 1 1
FR - Francie 41 4 29 4
IE - Irsko 1
IT - Itálie 35 1 22 1 1
LT - Litva 2
NL - Nizozemsko 4 2 2
PL - Polsko 2 1 1
PT - Portugalsko 10 1 1
SE - Švédsko 1
Sl - Slovinsko 3
SK - Slovensko 3 2
UK - Spojené kr. 9 2 3
EU celkem 153 9 63 15 5 10 1

Stav k 1. 6. 2009
Vysvětlivky: � EVID – zaevidováno podle Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 a č. 509/2006
 � OJ – zveřejněno v Offi cial Journal EU (Úřední věstník EU) a čekající na rozhodnutí Komise
 � P – další podaná žádost
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Charakteristiky sýrů
s chráněným označením

Pokud bych měl popsat současných 169 sýrů nesoucích 
některé z chráněných označení, vydalo by to pravděpodobně 
na celou knihu. Zaměřím se proto jenom na jejich výčet pod-
le zemí, kde se vyrábějí, a na popis několika nejvýznamněj-
ších z nich.

Rakousko 

Rakousko má registrováno celkem šest sýrů 
s chráněným označením původu, které po-
cházejí vesměs z alpského regionu. Jsou jimi: 
Vorarlberger Alpkäse, Tiroler Bergkäse, Vo-

rarlberger Bergkäse, Gailtaler Almkäse, Tiroler Graukäse, Ti-
roler Almkäse, respektive Tiroler Alpkäse.

Nejznámějším je bezesporu „Vorarlberger Alpkäse“, 
tvrdý horský sýr vyrobený ze syrového mléka z oblasti alp-
ských pastvin v regionech Vorsäss a Maisäss. Úředně je 
uznána výroba na alpských farmách ležících v nadmořské 
výšce asi 1 000 až 1 800 m. To tedy znamená, že je sýr vy-
ráběn pouze sezonně v letním období, kdy se na horských 
almách pasou dojnice. Jedná se o bochník hmotnosti oko-
lo 35 kg ve tvaru mlýnského kamene s dobou zrání nejméně
3 měsíce, ale běžně dozrává podstatně déle. Dokumenty 
ukazují, že výrobní proces byl již znám v době třicetileté vál-
ky. Název „Vorarlberger Alpkäse“ je v oblasti výroby použí-
ván již od 18. století.

Rovněž „Tiroler Graukäse“ je unikátní specialitou. 
V tomto případě jde o kyselý sýr s nízkým obsahem tuku, 
formovaný do tvaru kvádru či cihly s hmotností 1 až 4 kg. 
Šedá a zvrásněná nevýrazná pokožka však skrývá nád-
herné a lahodné sýrové těsto. Sýr, jak už název prozrazu-
je, se vyrábí v horské oblasti Tyrolska ze syrového nebo
i z pasterovaného mléka. Chutnější je však verze z nepaste-
rovaného mléka, jehož typická mikrofl óra ovlivňuje výsled-
nou chuť.

Belgie

Belgie není sice bohatá na sýry s chráněným 
označením, přesto jediný zástupce „Fromage 
de Herve“ stojí skutečně za to. Jedná se o vel-
mi oblíbený měkký sýr ze stejnojmenné ná-

horní výšiny v okolí Luiku. Tento tradiční sýr se formuje do 

různých tvarů, většinou 
cihliček nebo hranolků, má 
omývanou vlhkou a lepka-
vou kůru s oranžovožlutým 
mazem. Těsto je velmi jem-
né a vláčné. Chuť sýra je 
jemně smetanová a téměř 
sladká, ale starší sýry býva-
jí výrazně pikantní až koře-
něné. Belgičané přikusují 
sýr většinou v kombinaci 
k jejich tmavým pivům. 

Německo

Německo patří bezesporu mezi nejvýznam-
nější sýrařské země Evropy, nicméně v této 
zemi se mnoho sýrů s chráněným označením 
nevyrábí. Zapsány jsou pouze čtyři výrobky, 

a to: Allgäuer Emmentaler, Allgäuer Bergkäse, Altenburger 
Ziegenkäse, Odenwälder Frühstückskäse.

„Allgäuer Emmenta-
ler“ je variantou ementál-
ského sýra z okolí Bodam-
ského jezera. I zde se sýr 
vyrábí výlučně ze syrové-
ho kravského mléka ve for-
mě velkých 70–80 kg boch-
níků. Chuť je jako u všech 
ementálských sýrů jemně 
aromatická, příjemně nasládlá s oříškovým podtónem a kon-
zistence těsta je velmi pružná. Samozřejmostí jsou typická 
ementálská oka rovnoměrně rozložena v celé hmotě sýra.

Za zmínku určitě stojí 
specialita s názvem „Alten-
burger Ziegenkäse“. Ten-
to měkký sýr s bílou plísní, 
případně částečně mazo-
vou kulturou na povrchu, 
pochází ze středního Ně-
mecka a k výrobě se použí-
vá směsné mléko. Ke krav-
skému se přidává asi 15 % podíl mléka kozího. Sýr má tvar 
nízkého válce, hmotnost 250 g a těsto sýra je ještě aromatizo-
vané přídavkem kmínu. Historie výroby sýra sahá až do roku 
1862, průmyslově se ale vyrábí teprve od roku 1900. Dnes sýr 
vyrábějí pouze dva výrobci, jeden v saském Falkenhainu, dru-
hý v durynském Großbraunshainu.

Řecko

Řecko je evropskou zemí s nejvyšší spotřebou 
sýrů (okolo 28 kg na obyvatele), a tudíž i zde 
má sýrařství dlouholetou a bohatou tradici. 
Kdo by neznal ovčí a kozí sýrové speciality, 

bez kterých si je asi těžké představit, např. typický zeleninový 
sálat. Řecko je navíc také zemí s vysokým počtem chráněných 
registrovaných produktů. Dosud jich je zaevidováno dvacet 
a všechny jsou chráněným označením původu. Patří mezi ně: 
Feta, Pichtogalo Chanio, Formaella Arachovas Parnassou, San 
Michali, Metsovone, Graviera Naxou, Kalathaki Limnou, Sfe-
la, Anevato, Manouri, Galotyri, Kefalograviera, Ladotyri My-
tilinis, Batzos, Xynomyzithra Kritis, Graviera Agrafon, Kopa-
nisti, Graviera Kritis, Katiki Domokou a sýr Kasseri.
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Se sýrem „Feta“ (řec-
ky Φέτα), jediným pravým 
produktem z ovčího a ko-
zího mléka, se můžeme 
setkat všude. Je součástí 
celé řady řeckých pokrmů, 
např. choriatiky (selský sa-
lát), propita (sýrová paš-

tika), i četných pečených nebo gratinovaných jídel. Sýr Feta 
je vůbec jedním z nejstarších sýrů na světě. Nejstarší zmínka 
o sýru Feta se datuje do roku 1494, kdy v přístavu Chania „ob-
jevil“ italský cestovatel v sudech se slaným nálevem naloženou 
bílou tvarohovitou hmotu nazývanou tehdy „Prosfatos“, což 
doslova znamená „čerstvý“ nebo „nedávný“. Protože se tato 
hmota většinou krájela na tenké plátky, byla v 17. století Italy 
nazvána „fetta“ (což znamená plátek) a toto označení nako-
nec Řekové převzali pro pojmenování svého výrobku. I když se 
výroba z Řecka rozšířila i do dalších zemí, smějí název „Feta“
od 15. 10. 2007 nést pouze sýry z ovčího či kozího mléka, skla-
dované v solném nálevu a výlučně pocházející z Řecka.

„Kopanisty“ (řecky Κοπανιστή) je velmi pikantní měk-
ký sýr pocházející z Kykládských ostrovů vyráběný ze syro-

vého plnotučného kravského, kozího nebo ovčího mléka, pří-
padně jejich směsi. Po měsíci zrání vzniká lehce zrnitý jemný 
produkt s obsahem okolo 20 % tuku. Na povrchu často bývá 
zřetelný slabý nárůst modré plísně, která spoluvytváří chuťo-
vý vjem a obohacuje chuť sýra o pepřový podtón.

„Kasseri“ (řecky Κασέρι) je polotvrdý horský pikantní 
sýr z ovčího mléka s typicky žlutou barvou, vyráběný přede-
vším v Makedonii a Tessálii, ale stejně tak jako Feta také na os-
trově Lesbos. Podobně jako další polotvrdé sýry „Graviera“ 
(řecky Γραβιέρα) se vyrábí ve tvaru plochých válců bez kůry. 
K sýření se používá ovčí mléko samotné nebo ve směsi s mlé-
kem kozím. Chuť je velmi jemná a máslová, ale bývá poněkud 
slanější. Sýr zraje okolo tří měsíců.

Zajímavým sýrem je rozhodně „Manouri“ (řecky 
Μανούρι). Tvar sýra totiž připomíná homoli cukru o hmot-
nosti 3–4 kg. I zde se k výrobě používá především ovčí nebo 
kozí mléko. Sýr se podobá italským sýrům typu „pasta fi lata“, 
protože se sýřenina před vložením do forem hněte a tvaruje 
obdobně jako u italského Provolone. Sýr se prodává již po čty-
řech dnech zrání. Velmi plná chuť připomíná kombinaci slad-
kého másla a citrusových plodů.
Pokračování v příštím čísle �

MVDr. Šotola s. r. o., Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281,  mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871,  e-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

Akreditace Českého institutu 
pro akreditaci č. 1086
Povolení SVS ČR
dle Zák. 166/99 Sb.
O veterinární péči ....

Zapojení do mezinárodního systému testo-
vání způsobilosti laboratoří

PROVÁDÍME:

� ANALYTIKA
 – Senzorické zkoušení potravin.
 –  Mikrobiologické rozbory potravin, suro-

vin, vod a prostředí.

 –  Chemické vyšetření potravin, surovin
vod aj. včetně stanovení kontami-
nant.

 –  Laboratorní kontrola HACCP v potravi-
nářské výrobě.

 –  Kompletní analýzy nutričních hodnot 
potravin. Laboratorní kontrola hygieny 
prostředí.

 –  Klimatizovaný svoz laboratorních vzorků 
zdarma.

� PORADENSTVÍ
 –  Tvorba, konzultace a ověřování systé-

mu HACCP a systému jakosti dle ISO 
9001:2000, včetně vypracování doku-
mentace

 –  Konzultace a činnost odborných pra-

covníků laboratoře přímo v místě fi rmy 
žadatele

 –  Činnost a konzultace v rámci systémů 
jakosti, legislativních a normovaných 
předpisů

 –  Konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, 
mezioperační a výstupní kontroly a další 
odborné konzultace a školení zaměstnan-
ců pro obchodní, potravinářské fi rmy.

� EKONOMIKA
 – Laboratoř je plátcem DPH
 –  Možnost stanovení doby splatnosti 

faktur dohodou s laboratoří
 – Stabilitu cen laboratorních vyšetření
 –  Možnost množstevní slevy dle rozsahu 

zakázky

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

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

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

DOPORUČUJEME
REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,

návazně na realizované legislativní změny.

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

potravin,
�    profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,

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

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

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Univerzita Tomáše 
Bati a kroměřížské 

odborné školy

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je mladou, dynamicky se 
rozvíjející vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. 

UTB ve Zlíně byla ustanovena 1. ledna 2001 a k dnešnímu 
dni na ní studuje přes 12 500 studentů na celkem pěti fakul-
tách: Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekono-
miky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě apliko-
vané informatiky a Fakultě humanitních studií. Na počátku 
své existence zaznamenala univerzita prudký vzestup pod ve-
dením jejího prvního rektora prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. Po 
uplynutí jeho významného funkčního období byl 12. května 
2007 prezidentem Václavem Klausem jmenován novým rek-
torem prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. Univerzita je čle-
nem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším pa-
tří členství v European University Association, jež sdružuje 
téměř 800 univerzit z 46 zemí Evropy. Škola je také signatá-
řem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě ji-
ného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstra-
nění hranic při poznávání a předávání vědění. V roce 2006 
získala UTB ve Zlíně od Evropské komise certifi kát Diploma 
Supplement Label, který zvyšuje její prestiž mezi evropský-

mi vysokými školami. Dynamický rozvoj Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně byl doprovázen výstavbou řady nových moder-
ních objektů sloužících pro další rozvoj, např. nová moderní 
budova rektorátu a Fakulty informačních technologií, na je-
jichž vyprojektování se podíleli významní architekti, rodáci 
ze Zlína, především architektka Eva Jiřičná. Od roku 2008 se 
univerzita může pochlubit nově otevřenými a vybavenými la-
boratořemi s prostředím odpovídajícím aseptickému operač-
nímu sálu, které byly vybudovány v rámci Vědeckotechnic-
kého parku UTB ve Zlíně. Vědeckotechnický park mohl ve 
Zlíně vzniknout díky fi nancím z evropských zdrojů. Univerzi-
ta získala na zřízení Vědeckotechnického parku od Evropské 
unie podporu z programu Prosperita, který pomáhá vytvářet 
zázemí pro inovační podnikání.

Fakulta technologická slaví 40 let 

Vysokoškolské vzdělání má však ve Zlíně delší tradi-
ci, než je datum vzniku univerzity. Již od roku 1969 zde pů-
sobila Fakulta technologická, jako součást Vysokého učení 
technického v Brně, která vychovávala odborníky především 
pro gumárenský a plastikářský průmysl. Postupně přibýva-
ly další studijní obory jako ekonomika spotřebního průmys-
lu, automatizované systémy řízení, materiálové inženýrství, 
technologie životního prostředí, technologie a management, 
technologie a ekonomika výroby potravin a pedagogika. 
V současné době je děkanem fakulty technologické doc. Ing. 
Petr Hlaváček, CSc., světově uznávaný odborník v realizaci 
výroby profylaktické obuvi pro diabetiky. Výzkumné činnos-
ti na FT jsou orientovány do oblastí základního a aplikované-
ho výzkumu. Výzkumná a vývojová činnost se uskutečňuje 
na ústavech a pracovištích fakulty. Absolventi kteréhokoliv 
stupně jsou erudováni v teoretických, technických a techno-
logických, ekonomických a pedagogických předmětech v in-
tencích moderního evropského pojetí. Pro absolventy se nalé-
zá široké spektrum uplatnění od provozních technologů přes 
vedoucí a řídící funkce až k samostatné podnikatelské nebo 
vědecké činnosti.

Fakulta nyní poskytuje vzdělání ve studijních oborech 
bakalářských, magisterských a doktorských, má právo pro-
vádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Fa-
kulta technologická nezajišťuje výuku pouze ve Zlíně, ale má 
detašovaná pracoviště ve Vsetíně, v Kroměříži, v Regionál-
ním vzdělávacím centru v Uherském Hradišti, Bzenci a nově 
také v Prostějově. V bakalářském studijním programu studu-
je přibližně 1 800 studentů, v magisterských studijních pro-
gramech cca 400. V současné době Fakulta technologická
poskytuje bakalářské vzdělání ve studijních programech: 
Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie po-

travin, Procesní inženýrství 
a Ekonomika a management. 
Z navazujících magister-
ských studijních programů to 
pak jsou: Chemie a technolo-
gie materiálů, Chemie a tech-
nologie potravin a Procesní 
inženýrství. Fakulta nabízí 
taktéž doktorské studijní pro-
gramy Chemie a technologie 
materiálů a Chemie a techno-
logie potravin. 

V bakalářském stu-
dijním programu Chemie 
a technologie potravin nabízí Fakulta technologická

Rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c.
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Fakulta technologická následující studijní obory:
–  Chemie a technologie potravin, forma studia prezenční, 

s výukou ve Zlíně,
–  Chemie a technologie potravin se zaměřením na Konzer-

várenské technologie, forma studia prezenční, s výukou 
v Bzenci,

–  Chemie a technologie potravin se zaměřením Technologie 
mléka a mléčných výrobků, forma studia prezenční, výuka 
v Kroměříži,

–  Chemie a technologie potravin se zaměřením Kosmetika 
a technologie výroby kosmetických a hygienických příprav-
ků, forma studia prezenční, s výukou ve Zlíně,

–  Technologie a řízení v gastronomii, forma studia pre-
zenční i kombinovaná, s výukou jak v Kroměříži, tak nově
i v Bzenci.

V navazujícím dvouletém magisterském studijním 
programu Chemie a technologie potravin jsou to pak studij-
ní obory:
–  Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin, forma 

studia prezenční i kombinovaná, s výukou ve Zlíně a Kro-
měříži,

–  Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosme-
tiky, forma studia prezenční, s výukou ve Zlíně,

–  Chemie potravin a bioaktivních látek, forma studia pre-
zenční, s výukou ve Zlíně. 

Studium potravinářských věd

Studium v oblasti potravinářských věd (studijní pro-
gram Chemie a technologie potravin) započalo v akademic-
kém roce 2003/04, kdy sem přesídlila v rámci restrukturali-
zace z Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově 
skupina odborníků z oblasti potravin v čele s prof. Hozou. 
Vznikl tak Ústav potravinářského inženýrství a chemie. Po-
stupem času došlo k významnému rozvoji tohoto ústavu 
jak v počtu studentů, tak i zaměstnanců, což logicky vyús-
tilo k nynějšímu rozdělení na dva ústavy, a sice Ústav bio-
chemie a analýzy potravin a Ústav technologie a mikrobio-
logie potravin. Oba dva ústavy se ve své výzkumné činnosti 
zaměřují na výzkum potravin pro racionální výživu, nutrič-
ní hodnotu potravin ve vztahu k technologickému zpraco-
vání a skladování, na zabezpečení potravin a stravování 
v krizových situacích, studium faktorů ovlivňujících sen-
zorické vlastnosti potravin, řešení biologické účinnosti bíl-
kovin a tuků a také na ekonomiku výroby, včetně její apli-
kace v potravinářském průmyslu a ve veřejném stravování.
Pro další rozvoj studia v oblasti potravinářské profi lace byla 
důležitá spolupráce s vyššími odbornými školami a střed-
ními odbornými školami ve zlínském regionu, zaměřenými 
na výuku potravinářské a gastronomické technologie. Vzá-
jemná spolupráce byla završena realizací bakalářského stu-
dia s následujícími odbornými středními školami a garancí 
UTB ve Zlíně:
–  Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslo-

vá škola mlékárenská Kroměříž, která se podílí na výuce 
studijního programu Chemie a technologie potravin se za-
měřením na Technologii mléka a mléčných výrobků,

–  Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži, která se po-
dílí na výuce studijního programu Chemie a technologie po-
travin se zaměřením na Technologii a řízení v gastronomii,

–  Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a SOU Bze-
nec, která se podílí na studijním programu Chemie a tech-
nologie potravin se zaměřením na Konzervárenské tech-
nologie a Technologii a řízení v gastronomii.

Spolupráce
s kroměřížskými školami

Pro spolupráci s UTB ve Zlíně, Fakultou technologic-
kou, mají výše jmenované školy vynikající zázemí po strán-
ce odborné a zejména praktické. V roce 1996 bylo studium 
na Střední průmyslové škole mlékárenské doplněno o zcela 
novou formu vzdělání – vznikla Vyšší odborná škola potravi-
nářská. Pro absolventy středních škol s maturitou nabízí vyš-
ší odborné studium obo ru Potravinářská technologie se za-
měřením Analý za potravin, Technologie a hygiena potravin 
a Zpra cování mléka. Studium je zaměřeno hlavně na potřeby 
praxe a je zakončeno absolutoriem a přiznáním titulu diplo-
movaný specialista (DiS.). Zahájení výuky bakalářského stu-
dijního programu Chemie a technologie potravin v roce 2006 
umožnilo studentům přístup k vysokoškolskému studiu. Toto 
studium je realizováno na základě společné akreditace školy 
a Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na-
vazující magisterské programy vyučované na UTB ve Zlíně 
garantují komplexní ukončení a absolvování vysokoškolské-
ho studia.

Taktéž spolupráce s dnešní Střední školou hotelovou 
a služeb v Kroměříži byla úspěšná. V devadesátých letech 
bylo Střednímu odbornému učilišti potravinářskému umož-
něno začít hledat nové cesty výukové realizace. Byly otevřeny 
obory cukrář, pekař, kuchař, číšník a řezník. Škola získala po-
měrně rychle vysokou úroveň výuky všech potravinářských 
oborů. V současné době je asi nejatraktivnější studijní obor 
Hotelnictví a turismus. Svým členstvím v profesních svazech, 
asociacích a spolcích se zařadila mezi organizace, které se po-
dílejí na rozvoji potravinářství, gastronomie a cestovního ru-
chu. Idea kompletního vzdělávání byla doplněna v roce 2004 
zřízením detašovaného pracoviště Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. Byla prosazena myšlenka potřebnosti postavit gas-
tronomii na vysokoškolskou úroveň. V současné době je výu-
ka realizována ve studijním programu Chemie a technologie 
potravin v oboru Technologie a řízení v gastronomii formou 
denního i kombinovaného studia. 

Záměrem UTB ve Zlíně je tuto slibně rozjetou spolu-
práci s detašovanými pracovišti dále rozvíjet. Hnacím moto-
rem této spolupráce je zejména velký zájem studentů o dané 
studijní programy a o navazující magisterské studium. Při-
náší jim to vyšší vzdělanostní úroveň a tím také předpoklad 
lepšího uplatnění na trhu práce. Absolventi jsou připrave-
ni vykonávat řídící funkce v oblasti přípravy surovin, vývo-
je nových výrobků, marketingu a kontroly potravinářských 
výrobků; provádět chemickou, mikrobiologickou a senzo-
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rickou kontrolu potravin v laboratořích výrobních závodů, 
dozorových orgánů nad jakostí potravin (např. Státní země-
dělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce 
aj.) a v dalších institucích. Nalézají uplatnění v různých dru-
zích obchodní činnosti potravinářského průmyslu, v hotel-
nictví, gastronomii, ovládají hotelový a restaurační mana-
gement. 

Další formy spolupráce 

V průběhu svého krátkého působení, jak v rámci UTB, 
tak i Fakulty technologické, dosáhli potravinářští odborní-
ci z obou výše uvedených ústavů řady ocenění. Stali se vý-
znamnými partnery regionálních orgánů a organizací v ob-
lasti zemědělského a zpracovatelského průmyslu. Podílí se 
významně na organizování takových akcí, jako je již tradič-
ní soutěž o nejlepší regionální potravinářské výrobky Perlu 
Zlínska, dále na organizačním a odborném zabezpečení od-
borných seminářů, odborné výpomoci při řešení výrobních 
problémů v řadě potravinářských závodů. Co však je zejména 
důležité vyzvednout, je pedagogická a výuková činnost. Na 
všech studijních potravinářských a gastronomických obo-
rech studuje ve všech formách studia (prezenční, kombino-
vané, doktorské) v současné době téměř 1 000 studentů, což 
přináší mimořádné nároky na učitele obou ústavů. Ukazuje 
se, že zavedení studia nazvaného původně jako Potravinář-
ské inženýrství a jeho následný dynamický rozvoj doložený 
zájmem a počtem studentů byl dobrou investicí a stal se roz-
hodujícím studijním programem na Fakultě technologické. 
Významná je také spolupráce se středními školami v našem 
regionu. Pod vedením Ing. Otakara Ropa, Ph.D., se každým 
rokem konají na našem pracovišti krajská kola Biologické 
olympiády, přičemž v roce 2007 se konalo celostátní kolo ve 
spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Českou zeměděl-
skou univerzitou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích.  

Význam pro region

V posledních letech se stále v rámci ČR rozšiřuje nabídka 
vysokoškolského studia, stoupá počet nabízených oborů a také 
počet přijímaných studentů. Logicky tak vyvstávají otázky, zda 
je možno takto udržet kvalitu vzdělávacího procesu.  

Univerzita Tomáše Bati je jedinou veřejnou vysokou 
školou ve Zlínském kraji, má v něm významné postavení jako 
instituce poskytující nejvyšší stupeň vzdělávání, ale i jako 
subjekt, který významně přispívá k rozvoji regionu a jeho za-
městnanosti. Prioritou univerzity stále zůstává stát se mezi-
národně uznávanou a dosáhnout prestiže. Z tohoto důvodu 
je univerzita od počátku budována jako dvojjazyčná – anglič-
tina je rovnocenným jazykem s češtinou. Na výuku angličtiny 
je kladen velký důraz jak u studentů, tak u pedagogů. 

Svým dlouholetým působením významně poznamena-
la rozvoj města i Fakulta technologická. Zvýšila vzdělanost 
v regionu a Zlín pozvedla na město univerzitní. Jako součást 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se fakulta významně zapsala 
do společenského a kulturního života města a stala se tak jeho 
samozřejmou a neodmyslitelnou součástí.

Vzhledem k tomu, že asi jedna třetina lidí v ČR pracuje 
s potravinami, je nasnadě se domnívat, že absolventi studij-
ního programu Chemie a technologie potravin budou mít ši-
roké uplatnění. Ve Zlínském kraji je spousta potravinářských 
podniků, závodů, institucí, laboratoří státního dozoru, pro-
vozoven veřejného stravování, obchodních řetězců a společ-
ností a jiných podnikatelských subjektů, které mají zájem 
o absolventy se zvýšenou kvalifi kací. To jim naše univerzita 
může nabídnout. 

Poděkování:
Autoři by rádi touto cestou poděkovali Ing. Milanu Ze-

manovi a RNDr. Petru Krejčímu za cenné rady a připomínky 
v průběhu psaní tohoto článku.

Ing. Daniela Kramářová, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.

�



68
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
0

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

www.anuga.com

10 ODBORNÝCH
VELETRHŮ POD

JEDNOU STŘECHOU

KOLÍN NAD RÝNEM,
10. –  14. 10.  2009

Nejvýznamnější setkání 
světa Food + Beverage !
10 odborných veletrhů, 8 témat trendů a setkání, 
které inspirují jako žádná jiná : Anuga, nejvýznam-
nější světový veletrh oborů Food + Beverage pro 
obchod, potravinářský servis a catering. Pouze na 
veletrhu Anuga se schází globální svět potravin 
a profituje z itenzivních mezinárodních kontaktů. 
Chcete být i Vy v budoucnu úspěšní ? Udělejte 
správný krok : navštivte veletrh Anuga 2009
v Kolíně nad Rýnem !

Další informace :
Tel.  +420 2 61910173, +420 602 373678
Fax +420 2 61912080
besperat@koelnmesse.cz
www.anuga.com

T A S T E  T H E  F U T U R E

Předprodej vstupenek 
online, ušetříte až 43 % !

Ing. Jan Besperát
Výhradní zastoupení
Koelnmesse
pro ČR a SR
K Břečkám 108
143 00 Praha 4

0_87x260-CZ-Potravinarska Revue   1 30.04.09   10:30
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AGRAL

List
pro potravinářský

průmysl
a obchod 

Vydavatel:
AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99,

140 02 Praha 4 - Braník

www.agral.cz

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

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

Potravinářský
zpravodaj
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O jednom
splněném 

klukovském snu
Ti dva spolu sedávali před mnoha lety v jedné školní lavi-

ci potravinářské průmyslovky v Podskalské ulici v Praze, 
spolu pak i studovali na Fakultě potravinářské technologie 
VŠCHT v oněch často s nostalgií vzpomínaných šedesátých 
létech, která tak nešťastně skončila „bratrskou“ invazí. Jak 
už to bývá, po absolvování školy se jejich životní a profesní 
cesty rozdělily, aby se po letech opět setkaly v bývalých Čoko-
ládovnách, kde se shodou okolností oba vystřídali na pozici 
ředitele dnes již zaniklého závodu ORION. Oba dodnes pra-
cují na manažerských pozicích ve svém oboru.

Zdálo by se, jako by to bylo určeno nějakým řízením vyšší 
moci, ale oba od mládí tíhli k cestování a sportu vůbec. Vždyť 
v dobách svých středoškolských studií patřili k úspěšným re-

prezentantům školy v lehké atletice a i později a vlastně do-
dnes jim aktivní sportování přináší potěšení a uspokojení.

A o kom to vlastně hovoříme? Inženýři Petr Pelech 
a Zbyněk Štáf, známí zejména v okruhu cukrovinkářů, jsou 
tou dvojicí, která v nedávných dnech dokázala zdolat nejvyšší 
horu Afriky – 5 895 m vysoké Kilimanjaro.

Petr Pelech a Zbyněk Štáf na maturitních fotografi ích z roku 
1964

Ten nápad zrál v jejich myslích snad už od mládí, kdy byli 
inspirováni četbou cestopisů Hanzelky a Zikmunda a do fi nál-
ního stadia dospěl při loňské společné výpravě na lyže do ital-
ských Alp. Tehdy se domluvili, že si navzdory svému již důcho-
dovému věku zkusí splnit svůj klukovský sen, i když výsledek 
byl dopředu těžko odhadnutelný. Pravděpodobnost, že oprav-
du stanou až na vrcholu té legendární hory, nebyla příliš vyso-
ká a pochyby o výsledku byly jistě oprávněné. Nicméně si řekli: 
když se o to nepokusíme teď, tak už asi nikdy − a to rozhodlo. 

Na letišti Kilimanjaro přistáli 23. března, a spadli tak 
z chladné předjarní Evropy přímo do tropické noci. Následu-
jícího rána již stáli u vstupní brány Národního parku Kiliman-
jaro a po povinné registraci začala jejich šestidenní anabáze. 
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Chvíle odpočinku. V pozadí Kilimanjaro.
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K výstupu byla vybrána nejoblíbenější cesta zvaná Marangu, 
na níž jsou pevné turistické základny, a není tedy třeba nést 
s sebou stan. Každý den je třeba vystoupat přibližně o 1000 
výškových metrů, přičemž celý výstup si vyžádá čtyři dny po-
chodu a sestup je plánován na dva dny. S každým návštěvní-
kem musí jít profesionální průvodce a dále nosiči a kuchař, 
protože vše potřebné je třeba vzít s sebou a každá výprava se 
o sebe musí sama postarat. Hlavní část zavazadel tvoří kro-
mě jídla hlavně oblečení, vždyť přestože jsme těsně pod rov-
níkem, nahoře je pořádná zima.

První a nejlehčí etapa vede deštným pralesem a končí na 
základně ve výšce 2700 m. Deštný prales je pro středoevro-
pana úžasný zážitek, který žádná botanická zahrada nemů-
že nahradit. Něco podobného, ale přece jen trochu známější-
ho je alpinský porost v další etapě, končící ve výšce 3750 m. 
Tady už se začínají projevovat potíže s dýcháním, a to je sku-
tečnost, na kterou se člověk nemůže v domácích podmínkách 
nijak připravit, a proto není úspěch výstupu předem zaručen 
ani v případě dobré fyzické kondice.

Další den se stoupá na poslední základnu ve výšce 4750 
m, odkud pak následuje noční výstup na vlastní vrchol. Tady 
už končí veškerá legrace – musí se jít pomalu a často odpo-
čívat, aby se alespoň trochu srovnal dech a tepová frekvence. 

 A máme to!

Nejčastější pokyn průvodce zní pole, pole, což znamená svahil-
sky pomalu. Nicméně ti vytrvalí dosáhnou se svítáním okraje 
kráteru (místo zvané Gilman´s Point ve výši 5685 m) a po dal-
ších dvou hodinách i vrcholu, který se jmenuje Uhuru Peak, 

Vzhledem k podmínkám panujícím na vrcholu se tam 
příliš nezdržovali – zima, mlha a ledový vítr, ženoucí do tváří 
krupky sněhu, vyvolaly touhu po tropickém vedru, panujícím 
o 4500 metrů níž. Bylo třeba zmrzlýma rukama rychle poří-
dit pár dokumentárních fotografi í a po několika minutách 
na vrcholu černého kontinentu zamířit zpět ze zóny smrti do 
oblastí snesitelnějších podmínek. Cesta dolů taky není úplně 
jednoduchá, leč obtížností se s výstupem nedá srovnat, a tak 
je sestup výrazně rychlejší. Tato nejnáročnější denní etapa 
končí až na základně ve výši 3700 m, takže tento den byli na 
nohou v extrémních podmínkách plných 14 hodin. Není divu, 
že dřevěná chatka s tvrdými lůžky jim pak připadala jako pě-
tihvězdičkový hotel.

Poslední den je na programu „pouze“ dvacetikilometro-
vý sestup až k hlavní bráně parku, kde ti úspěšní obdrží ofi -
ciální certifi kát, potvrzující jejich výkon. Pak už následovala 
dlouhá horká sprcha a pořádná večeře na oslavu úspěšného 
zvládnutí vysněného dobrodružství.

Výstup na Kilimanjaro není horolezeckým výkonem; 
jedná se o vysokohorskou turistiku zvládnutelnou bez lan, ce-
pínů a podobných pomůcek, nezbytných v jiných vysokých 
horách. Pokusit se o jeho zdolání může každý, kdo si věří 
a kdo nemá nějaké vážné zdravotní problémy. Nicméně v kaž-
dém případě je to výzva, na níž není snadné odpovědět. Oba 
přátelé to zvládli a dostalo se jim zaslouženého uznání a gra-
tulací od rodiny, kamarádů a známých. Vrátili se domů s ne-
opakovatelnými zážitky a přesvědčením, že klukovské sny se 
mají plnit. Jedna z nejhezčích blahopřejných esemesek zněla: 
To je super! Jsem na tebe pyšnej, tak šílenýho tátu má málokdo! 
A řekněte, copak takové uznání člověka nepotěší? Už jen pro 
tohle to stálo za to.  Redakce

 �

S průvodci na cestě k vrcholu ve výšce 4400 m 
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