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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
období prázdnin a dovole-
ných skončilo, a tak se plni 
elánu vracíme do pracovního 
života. Řada z nás však okur-
kovou sezonu neprožila, ne-
boť u řady činností se pracuje 
neustále a potravináři k to-
muto okruhu bezesporu patří. 
I v naší redakci tomu bylo tak 
a toto vydání časopisu Potra-
vinářská Revue je toho důka-

zem, protože se připravoval, ve spolupráci s Vámi, roz-
hodující část prázdnin.

Sdělovací prostředky v letošním létě příliš „učitelek zbaš-
těných žraloky v Jugoslávii“ nepublikovaly. Bylo z čeho 

vařit, krize je a pak krize ustupuje, vděčné aféry našich poli-
tiků v plavkách a pak předvolební strkanice, ale také vážné 
oslovování veřejnosti před nadcházejícími volbami. Nové 
tváře budoucích politiků už slibují hory doly. Třeba se máme 
na co těšit. A pak také fotbal, co se našim reprezentantům 
pod vedením nového trenéra povedl, a Baroš dal gól sice 
z penalty, ale platil. A Madonna na pražském Chodově, kul-
turní událost letošního léta, zastínila i skutečnost, že máme 
nejdražší volání přes mobil na světě. A že ČEZ své opráv-
něné zisky pustí do volající státní pokladny, jen se musí po-
litici dohodnout, zda na penze, nebo do dálnic. Ve světové 
politice také událostí dost, v prvé řadě věřme, že se ekono-
mické naděje prezidentu Obamovi naplní, když první vlaš-
tovky tady jsou. A taky tleskejme paní Hillary Clintonové za 
to, že zahovořila na novináře vlastní řečí, čímž způsobila 
poprask, ale byla při tom svá, a to by se mělo cenit. 

Ale jsme u tohoto čísla časopisu Potravinářská Revue 
SPECIÁL, který tentokráte věnujeme jakosti potravin, ino-
vačním aktivitám a novým výrobkům. Náš SPECIÁL již vy-
chází třetím rokem vždy v srpnu. Předloni k výrobkům se 
značkou KLASA a vloni k BIO výrobkům. To téma letošní, 
tedy stručně vyjádřeno − JAKOST a NOVÉ VÝROBKY − 
má sice širší záběr, ale považujeme jej za velmi aktuální. Ved-
le odborných článků k tomuto tématu je zde řada prezentací 
jednotlivých výrobců potravin, s představením jejich pro-
dukce, ale také obchodní politiky a systémů řízení kvality. 
V úvodu jsme dali prostor Ing. Františkovi Sládkovi, vrch-
nímu řediteli Sekce potravinářských výrob − Úřadu pro po-
traviny, MZe, který podává ucelenou informaci o aktivitách 
našeho předsednictví v EU na téma potraviny. A odborný 
úvod k jakosti patří zastupujícímu ústřednímu řediteli Stát-
ní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Martinovi Kla-
nicovi. Zařadili jsme i článek se zhodnocením národní znač-
ky kvality KLASA od ředitele SZIF Ing. Tomáše Révésze,
ale i další pohledy na jakost potravin. Určitě Vás obohatí 
i naše anketa, kterou jsme oslovili vrcholové představitele 
masného průmyslu na téma „jakost výrobků z masa“. Všem 
účastníkům ankety za jejich odpovědi touto cestou děkuji 
a velmi si cením jejich otevřenosti.

Příjemné počtení.
Ing. František Kruntorád, CSc.,

vydavatel
�

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
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Co přineslo 
předsednictví v EU 

potravinářům
Ing. FRANTIŠEK SLÁDEK, CSc.,

VRCHNÍ ŘEDITEL 
SEKCE POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB

– ÚŘAD PRO POTRAVINY,
MZe

Koncem loňského roku v Potravinářské Revue 4/2008 
jsem se ve svém článku „Úřad pro potraviny je připraven 

na předsednictví EU“ zabýval přípravami na předsednictví 
a informoval jsem o hlavních plánovaných aktivitách přede-
vším v oblasti potravinářského průmyslu, které budou aktu-
ální v průběhu českého předsednictví během 1. pololetí 2009. 
Po skončení našeho předsednictví bych rád stručně zrekapi-
tuloval, co se podařilo zrealizovat a jak se potravinářský obor 
na předsednických aktivitách podílel.

Pokrok v oblasti označování potravin

Návrh nařízení o poskytování informací o potravi-
nách spotřebitelům (označování potravin) je rozsáhlý ma-
teriál, který pokrývá mnoho často protichůdných zájmů, jak 
potravinářského průmyslu, tak i spotřebitelů, a proto jeho 
projednávání není jednoduché. Jak Evropský parlament, tak 
Rada nyní jednají o návrhu paralelně. Tento návrh nařízení 
je zásadním horizontálním předpisem pro oblast označování 
potravin, což dokládá velký zájem průmyslu i organizací spo-
třebitelů.

V průběhu předsednictví se touto problematikou zabý-
vala Pracovní skupina Rady EU pro potraviny G.10, v průbě-
hu 1. pololetí 2009 proběhlo 6 jednání této pracovní skupiny.

Předloha nařízení hodlá zmodernizovat a zlepšit pra-
vidla EU pro označování potravin, aby spotřebitelé měli 
v čitelné a srozumitelné podobě k dispozici základní infor-
mace, které potřebují, aby se mohli při nákupu informovaně 
rozhodnout. Předloha návrhu nařízení sjednocuje a aktua-
lizuje dvě oblasti právních předpisů týkajících se obecné-
ho a nutričního označování potravin, na něž se vztahují 
směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS.

V průběhu jednání pracovní skupiny již za slovinského 
i francouzského předsednictví v roce 2008 byla vznášena celá 
řada připomínek a návrhů úprav k návrhu nařízení, rozsáhlá 
diskuze k danému dokumentu probíhala i v průběhu jednání 
CZ PRES. 

České předsednictví se plně věnovalo dalšímu projedná-
vání návrhu nařízení o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům. Při projednávání nařízení bylo vytipováno ně-
kolik problematických bodů v textu nařízení, jednalo se např. 
o ustanovení článku 8 (odpovědnost), článku 9 (zavedení po-
vinnosti uvádět na obale povinné nutriční označování, ozna-
čování země původu), článku 14 (způsob uvedení údajů – či-
telnost, zavedení minimální velikosti písma 3 mm), článku 
41 (vnitrostátní opatření – označování nebalených potravin), 
články 44–47 (rozvoj vnitrostátních systémů) atd. CZ PRES 

se během jednání pracovní skupiny pro potraviny cíleně 
zaměřovalo na tyto problematické body ve snaze hledání 
kompromisního řešení napříč názorovými rozdíly mezi 
jednotlivými ČS a EK. 

Na základě diskusí na úrovni pracovní skupiny se jed-
noznačně potvrdilo, že návrh nařízení skutečně představuje 
velmi komplexní úpravu. Během CZ PRES se podařilo vy-
pracovat dobrý základ pro další projednávání za švédské-
ho předsednictví. Sumarizace práce během předsednictví 
byla zahrnuta do dokumentu „Zpráva o pokroku“ (Pro-
gress report). Na závěrečném zasedání Rady pro zeměděl-
ství a rybářství dne 22.–23. 6. 2009 byla následně „Zpráva 
o pokroku“ vzata na vědomí. 

Zpráva o pokroku v úvodní části popisuje základní rá-
mec, záměr a stanovisko Evropské komise k předkládanému 
návrhu nařízení, zejména k některým tematickým okruhům 
nařízení, např. odpovědnost, čitelnost, země původu, nutrič-
ní označování, vyjadřování nutrientů na jednu porci, národní 
schémata, nebalené potraviny apod. 

V další části textu zprávy je shrnuta informace o stano-
visku Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, který dne 16. 3. 2009 
přijal návrh zpravodajky Renate Sommer. Vzhledem ke kon-
ci funkčního období Evropského parlamentu však předlože-
ný materiál nebyl schválen a nebylo uzavřeno první čtení pů-
vodně předpokládaným hlasováním v plénu parlamentu na 
počátku května 2009. Došlo tak k odložení dalšího projedná-
vání tohoto návrhu nařízení až na nově zvolený Evropský par-
lament, tj. na konec roku 2009. 

V poslední části zprávy jsou shrnuty dosažené výsled-
ky a pokroky v jednotlivých oblastech textu nařízení. Jedná 
se o problematiku odpovědnosti, uvádění země původu nebo 
provenience, čitelnosti, prodeje na dálku, stanovení výjimek 
pro alkoholické nápoje, deklarování povinného nutričního 
označování, stanovení odchylek, vyjadřování na jednu por-
ci, uvádění údajů ve stejném zorném poli, národní schémata, 
uvádění alergenů a problematika poskytování informací tý-
kajících se nebalených potravin.

Česká republika nadále podporuje záměr Evropské 
komise zrevidovat požadavky na označování potravin na 
komunitární úrovni, protože označování potravin na jed-
notném trhu představuje základní komunikační prostře-
dek mezi průmyslem a spotřebiteli. Cílem musí být raciona-
lizace a zjednodušení legislativy pro označování potravin. 

Evropská politika kvality

Politika kvality byla jednou z hlavních sektorových 
priorit českého předsednictví. Již v průběhu roku 2005 byly 
položeny základy studie mapující dynamiku fungování potra-
vinového řetězce a certifi kace kvality v několika evropských 
zemích, včetně ČR. První výstupy tohoto projektu byly prezen-
továny ve dnech 5.–6. února 2007 v Bruselu na mezinárodní 
konferenci „Schémata kvality potravin – přidaná hodnota ze-
mědělské výroby“, v rámci které proběhly paralelní tematické 
workshopy, zaměřené na ekonomiku kvalitativních schémat 
potravin, na kvalitativní schémata potravin v EU a na kvalita-
tivní schémata potravin v mezinárodním kontextu.

V návaznosti na uvedené aktivity EU přistoupila k za-
hájení revize politiky kvality zemědělských produktů za před-
chozího francouzského předsednictví, kdy Evropská komise 
vydala 15. října 2008 tzv. „Zelenou knihu“ politiky kvali-
ty, ve které byly shrnuty hlavní nástroje této politiky v součas-
nosti a nastíněny možné scénáře jejího vývoje ve střednědo-
bém horizontu. Všechny subjekty v rámci potravinového 
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řetězce v EU se k jednotlivým částem zelené knihy vyjád-
řily do konce roku 2008, více než 560 písemných stanovi-
sek z řad vládních institucí, výrobců, profesních organizací, 
spotřebitelů, obchodníků i zástupců akademické obce svědčí 
o mimořádném významu tohoto tématu v EU. 

Předsednictví ČR proto aktivně navázalo na snahy 
podpořit zemědělce i výrobce potravin v produkci kvalit-
ních výrobků zejména pomocí v oblasti specifi kace základ-
ních požadavků na výrobu a zjednodušení pravidel označo-
vání a certifi kace výrobků a dne 20. února 2009 zahájila 
příslušná Pracovní skupina Rady EU F.6 pro kvalitu potra-
vin projednávání tématu s Evropskou komisí a členskými 
státy. 

Ve dnech 12.–13. března 2009 se konala v Praze „high 
level“ konference k politice kvality, které se zúčastnila řada 
ministrů zemědělství členských států EU, komisařka pro ze-
mědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel, předseda 
Zemědělského výboru Evropského parlamentu Neil Parish 
a další významní hosté. Konference se zúčastnilo 350 účast-
níků z České republiky i zemí EU. Hlavním cílem konferen-
ce bylo prezentovat první výsledky konzultačního procesu 
k zelené knize a otevřít širokou diskusi k jednotlivým otáz-
kám zmíněných v zelené knize. V rámci konference proběhly 
tři workshopy na téma „Požadavky na hospodaření a obchod-
ní normy“, „Programy kvality EU“ a „Certifi kační programy 
a ekologické zemědělství“.

Konference přinesla řadu poznatků o možném smě-
řování budoucnosti politiky kvality EU. Je potěšující, že čer-
venou linií všech diskusí byla většinová shoda názorů v násle-
dujících oblastech:
�  shodli jsme se na významu kvality jako klíči pro dlouhodo-

bou konkurenceschopnost evropských zemědělců – kvali-
ta je konkurenční výhodou EU;

�  panuje shoda, že existující systémy EU v řadě oblastí plní 
svůj účel a fungují ve společném zájmu Společenství a tyto 
oblasti je třeba dále posilovat;

�  nikdo nerozporoval význam společného evropského pří-
stupu ke kvalitě, který jedině ve společném postupu zaru-
čuje možnost účinného prosazování našich zájmů vůči tře-
tím zemím, zejména ve vztahu k zeměpisným označením; 

�  u požadavků na produkci a obchodní normy je zásadní 
otázkou hledání řešení na zlepšování informovanosti 
o produktu, zejména místě původu, aby měl spotřebitel 
dostupné informace o přidané hodnotě evropských pro-
duktů. Převládá rovněž dojem, že není nezbytně nutné vy-
víjet nové, ale spíše zvýšit atraktivitu a jednoduchost stá-
vajících systémů. Tradičně polemickou otázkou zůstává 
přístup k samoregulaci u obchodních norem, kde je nutné 
hledat rovnováhu mezi požadavky obchodníků na mini-
mální regulaci trhu a zároveň nezapomínat na obavy spo-
třebitelů o snížení rozsahu nabídky v oblastech s nízkou 
kupní silou;

�  překvapil velký zájem téměř všech zainteresovaných 
stran na pokračování systému tradičních specialit. Do-
savadní zájem o toto označení, který se pohybuje pouze 
v řádu několika málo desítek registrací, stejně jako limi-
tovaná právní ochrana, spíše naznačoval potřebu k zásad-
nímu přehodnocení tohoto systému. Přesto se zástupci 
především nových, ale i starých členských států shodli na 
potenciálu tohoto systému a většinově sdílejí optimismus 
pro jeho zachování a jeho zdokonalení;

�  prokázal se význam zeměpisných označení a označení 
původu jako klíčového pilíře politiky kvality. Produkty ne-
soucí označení zeměpisné oblasti jsou hlavním nositelem 
tradic a kulturní identity evropského venkovského prosto-
ru a tím i základem k zachování rozmanitosti a postupů vý-
roby. Na druhou stranu panuje i shoda, že existuje prostor 
pro další zefektivnění a zjednodušení existujícího sys-
tému. 

Závěry výše zmíněné high level Konference spolu s vý-
sledky veřejné konzultace byly dobrým podkladem pro Evrop-
skou komisi v přípravě a vydání Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociální-

Ing. František Sládek, CSc., při projevu na konferenci v pražském Kongresovém centru
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mu výboru a Výboru regionů k Politice kvality zemědělských 
produktů, které bylo zveřejněno dne 28. května 2009. 

K tomuto dokumentu následně proběhla intenzivní de-
bata a výměna názorů jak v rámci pracovní skupiny Rady EU 
pro kvalitu potravin, tak i v rámci Zvláštního zemědělského 
výboru. Výsledkem těchto jednání bylo zpracování návrhů 
Závěrů Rady. Na posledním zasedání Rady pro zeměděl-
ství a rybářství pod českým předsednictvím dne 22.–23. 6. 
2009 byly „Závěry Rady EU k Politice kvality“ přijaty a bu-
dou EK použity pro další legislativní kroky v oblasti poli-
tiky kvality.

Důležitá agenda Codexu Alimentarius

Dalším významným úkolem předsednictví ČR bylo říze-
ní Pracovní skupiny Rady EU pro Codex Alimentarius F.23. 
Základním úkolem této pracovní skupiny je koordinace sta-
novisek členských států a EK pro plenární zasedání Codexu 
Alimentarius (mezinárodní organizace v oblasti potravino-
vého práva). Základním mandátem Codexu Alimentarius 
je vypracovávat mezinárodní standardy pro potraviny, vo-
dítka a doporučení k zajištění ochrany zdraví spotřebitelů 
a zajištění spravedlivých praktik v rámci světového obcho-
du potravinami. Dalším základním úkolem Codexu Alimen-
tarius je podporovat koordinaci všech činností směřujících 
k tvorbě potravinových standardů ze strany vládních institucí 
i nevládních organizací, s cílem zabránit duplikaci prací mezi 
Codexem Alimentarius a těmito organizacemi v rámci mezi-
národních normotvorných aktivit. 

Ačkoliv normy přijaté Codexem Alimentarius nemají 
bez zapracování do legislativ svých členských zemí právní 
platnost, jsou uznávané a prakticky používané, neboť byly 
sestaveny na základě vědeckých poznatků a mezinárodního 
konsensu přijatého členy Codexu Alimentarius (Codex Ali-
mentarius má v současné době 180 členů). V mnoha přípa-
dech se Mezinárodní organizace pro světový obchod (World 
Trade Organisation – WTO) řídí přímo kodexovými norma-
mi při řešení mezinárodních obchodních sporů, týkajících se 
potravin a potravinářských výrobků. 

Úkolem předsednictví ČR byla příprava společných 
pozic v rámci EU pro plenární zasedání pracovních orgá-
nů Codexu Alimentarius a následně jejich samotná pre-
zentace na plenárních zasedáních v případech, kdy je tak 
na základě kompetencí dle Smlouvy o ES stanoveno. Bě-
hem českého předsednictví proběhlo 9 plenárních zase-
dání Codexu Alimentarius, konkrétně Výbor pro oleje a tuky 
(Malajsie), Výbor pro metody zkoušení a odběry vzorků (Ma-
ďarsko), Výbor pro potravinářské přísady (Čína), Výbor pro 
kontaminanty v potravinách (Nizozemí), Výbor pro obecné 
principy (Francie), Výbor pro rezidua pesticidů (Čína), Vý-
bor pro označování potravin (Kanada), Výbor pro rezidua ve-
terinárních léčiv v potravinách (Brazílie) a výbor Komise Co-
dexu Alimentarius (Itálie). 

Kromě uvedených 9 plenárních zasedání se po dobu 
výkonu předsednictví ČR uskutečnilo celkem 11 příprav-
ných zasedání pracovní skupiny Rady EU v Bruselu a přibliž-
ně 50 koordinačních zasedání v místě plenárních zasedání
Codexu Alimentarius.

Pražská konference o potravinářském výzkumu

Konference „Potravinářský výzkum podporující vě-
decky založenou legislativu: příležitosti pro výrobce a spo-
třebitele“, konaná v rámci českého předsednictví, se usku-

tečnila v pražském Kongresovém centru 21.–22. dubna 2009 
za účasti 250 účastníků z České republiky i EU. Účelem kon-
ference byla především podpora spolupráce České republiky 
s ostatními členskými státy EU, Evropským úřadem pro bez-
pečnost potravin (EFSA) a Evropskou komisí (EK) při pří-
pravě právních předpisů na základě vědecky podložených ar-
gumentů. Konferenci připravilo Ministerstvo zemědělství 
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ve spo-
lupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin 
(EFSA). Dalšími partnery byly výzkumné ústavy, vysoké ško-
ly, nevládní a spotřebitelské organizace. V rámci konference 
vystoupili ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič, výkonná 
ředitelka EFSA Catherine Geslain Lanéelle, náměstkyně ge-
nerálního ředitele generálního ředitelství pro zdraví a ochra-
nu spotřebitele (DG SANCO) Evropské komise Paola Testori-
Coggi, rektor Vysoké školy chemicko-technologické VŠCHT 
Josef Koubek, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity 
v Brně Vladimír Večerek, děkan Fakulty agrobiologie, potra-
vinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity 
v Praze Josef Kozák, prezident Potravinářské komory České 
republiky Miroslav Toman a další významní hosté.

V závěrech konference bylo především doporučeno:
�  systematicky reagovat na nové vědecké poznatky o nežá-

doucích látkach v potravinách a v materiálech přicháze-
jích do styku s potravinami; 

�  v rámci činnosti EK a EFSA vyvíjet aktivity, které povedou 
k přípravě vědecky podložených stanovisek pro tvorbu 
nových legislativních předpisů EU a podporovat nezá-
vislá vědecká stanoviska EFSA pro přípravu legislativy; 

�  podporovat vytvoření harmonizovaného systému sbě-
ru a sdílení dat v rámci členských států EU pro sledová-
ní a hodnocení rizik a podporovat aktivity EFSA v tomto 
směru, podpořit důsledné dodržování principů sledovatel-
nosti (traceability), aplikovat moderní diagnostické tech-
nologie a databáze; 

�  podporovat zavádění nových rychlých a validních po-
stupů při kontrole bezpečnosti potravin (screening), ale 
i pro rychlé odhalování kvality/falšování výrobků na trhu 
a pro kontrolu shody s deklarací na obalu; 

�  ve spolupráci s koordinačními místy v jednotlivých člen-
ských státech (tzv. Focal Points) podporovat spolupráci 
EFSA s vědeckými institucemi členských států za úče-
lem zdokonalení využití lidských i fi načních zdrojů EU; 

�  trvale a efektivně podporovat spolupráci s Evropskou 
potravinářskou federací CIAA a s technologickou plat-
formou Food for Life, posílit komunikaci a spolupráci vě-
deckého sektoru s výrobci a spotřebiteli; 

Pohled do pléna konference
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�  věnovat trvalou péči preventivnímu vyhledávaní zdravot-
ních rizik z potravin, klást důraz na proces monitoringu 
a aktivní dozor pro zvažování rizik a benefi tů (přínosů) 
pro spotřebitele. 

Konference umožnila širokou komunikaci mezi ev-
ropskými institucemi (DG Research, DG SANCO, EFSA), 
národními i mezinárodními státními i nevládními potravi-
nářskými federacemi a představiteli evropských univerzit 
a výzkumných pracovišť. Je nutné také zdokonalovat systém 
zvažování rizik a benefi tů pro všechny složky společnosti, roz-
víjet spolupráci na výzkumných projektech se zeměmi mimo 
Evropu, klíčovou záležitostí je, aby výsledky výzkumných po-
znatků byly šířeny co nejrychleji, posílit komunikaci a spolu-
práci vědeckého sektoru s výrobci a spotřebiteli. Klíčovou 
roli v oblasti kvality potravin má vždy konečný spotřebitel. 
Proto je důležité podporovat vzdělávání a informovanost spo-
třebitelů. Je potřeba zdokonalovat přenos informací z kom-
petentních organizací směrem ke konzumentům a jejich zá-
stupcům v nevládních organizacích. Stále se zvyšuje role médií 
při ovlivňování spotřebitele v oblasti bezpečnosti potravin.

Úzká spolupráce s Evropským úřadem
pro bezpečnost potravin (EFSA)

 V průběhu českého předsednictví se v České republi-
ce uskutečnila dvě významná zasedání orgánů Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin.

Zasedání Správní rady (Management Board) Ev-
ropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se usku-
tečnilo v Praze ve dnech 30.–31. března 2009. Správní radu 
EFSA tvoří 14 členů, kteří jsou jmenováni Radou ministrů 
po konzultaci s Evropským parlamentem. Rada dohlíží na 
plnění poslání EFSA, je zodpovědná za efektivní plnění jeho 
úkolů. Mezi nově jmenovanými členy Správní rady je také zá-
stupce ČR Jiří Ruprich. Mezi účastníky pražského zasedá-
ní rady byla výkonná ředitelka EFSA Catherine Geslain La-
néelle a český ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zasedání 
Správní rady byla otevřená pro veřejnost a byla sledována 
živě přes internet, čímž EFSA naplňuje, kromě nezávislosti 
a nejvyšší vědecké úrovně, také svá další poslání – být pro vě-
deckou i laickou veřejnost otevřeným a průhledným úřadem.

Na závěr českého předsednictví Radě EU hostila Česká 
republika 32. zasedání poradního sboru Evropského úřa-
du pro bezpečnost potravin (Advisory Forum EFSA). Za 
účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty a výkonné ředi-
telky EFSA Catherine Geslain-Lanéelle se jednání uskuteč-
nilo v Praze ve dnech 24.–25. června 2009. V zahajovacím 
proslovu ministr zemědělství Jakub Šebesta shrnul výsledky 
českého předsednictví v oblasti bezpečnosti potravin a před-
stavil spolupráci mezi ČR a EFSA z pohledu zajištění hodno-
cení rizik v celém potravinovém řetězci. Zdůraznil důležitost 
prosazení odborného pohledu na věc na základě vědecky 
podloženého hodnocení rizik, jako jsou oblasti geneticky 
modifi kovaných organismů a plodin, produkce z klonova-
ných zvířat a jejich potomků a nanotechnologie. Z tohoto 
důvodu je význam Evropského úřadu pro bezpečnost potra-
vin zásadní a nezastupitelný a připomíná jednu z význam-
ných priorit předsednictví v oblasti potravinového práva, 
která úzce souvisí s bezpečností potravin.

Cílem poradního sboru EFSA je výměna informací 
o potenciálních rizicích, sdílení informací, sběr a analýza dat 
a zamezení provádění duplicitních vědeckých činností. Stě-
žejní činností poradního sboru EFSA je zajišťování kontak-
tu mezi úřadem a národními institucemi. Dokladem trans-
parentního přenosu informací mezi EFSA a členskými státy 

EU jsou pravidelná zasedání poradního sboru EFSA a jeho 
pracovních skupin, dále zasílání návrhů tiskových zpráv 
před jejich zveřejněním na webových stránkách EFSA a na 
stránkách jednotlivých národních úřadů.

Závěr

Je možno konstatovat, že české předsednictví v ob-
lasti zemědělství i potravinářství splnilo své plánované 
úkoly. 

Velký kus práce byl odveden především při organi-
zování činnosti 3 pracovních skupin, které projednávaly 
problematiku označování potravin, politiku kvality potravi-
nářských a zemědělských produktů i velmi rozsáhlou agen-
du Codexu Alimentarius. Do těchto potravinářských aktivit 
byli zapojeni expertní pracovníci z Ministerstva zemědělství 
především z odboru potravinářské výroby a legislativy Úřa-
du pro potraviny, ale i z oddělení průmyslově právní ochrany 
v oblasti politiky kvality. Velmi významná byla i spolupráce 
s experty z našich dozorových orgánů, tj. Státní veterinár-
ní správy ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
i Státní rostlinolékařské správy, dílčí spolupráce probíhala 
i s Ministerstvem zdravotnictví. Velmi konstruktivní a efek-
tivní byla i spolupráce s pracovníky Stálého zastoupení Čes-
ké republiky při Evropské unii v Bruselu, kteří svoji vysokou 
odbornou úrovní zajišťovali předsedání uvedeným pracov-
ním skupinám. 

Velkou zkušeností bylo i organizování 2 mezinárod-
ních konferencí v Praze, které řešily problematiku politiky 
kvality potravin a zemědělských produktů a problematiku 
potravinářského výzkumu. O tyto významné akce byl vyso-
ký zájem českých i zahraničních účastníků, velice kladně je 
možné hodnotit účast komisařky pro zemědělství, ministrů 
zemědělství členských států EU, představitelů EK, Evrop-
ského parlamentu i evropských nevládních organizací. 

Velmi pozitivně také hodnotíme spolupráci s Evrop-
ským úřadem pro bezpečnost potravin, který se v průběhu 
předsednictví podílel na organizaci mezinárodní konferen-
ce o potravinářském výzkumu a zorganizoval v Praze 2 za-
sedání svých řídících orgánů. Na úspěšné organizaci těch-
to akcí se za Úřad pro potraviny podílel především odbor 
bezpečnosti potravin, který tyto akce gesčně zajišťoval. Na 
organizování a koordinaci prakticky všech předsednických 
odborných akcí se velmi aktivně a účinně podíleli také pra-
covníci sekce vnějších vztahů Ministerstva zemědělství – od-
boru předsednictví ČR v EU.

Předsednictví bylo pro pracovníky Ministerstva ze-
mědělství i dozorových orgánů obrovskou zkušeností. Ne-
šlo jen o prosazování národních názorů a stanovisek, ale 
především o koordinaci činnosti a hledání kompromisů při 
jednání jednotlivých pracovních skupin. Přes všechny politic-
ké turbulence, ke kterým během českého předsednictví do-
šlo, u potravinářských akcí nedošlo k žádnému negativnímu 
ovlivnění, všechny akce proběhly v plánovaných termínech 
i na vysoké organizační i odborné úrovni. Určitě o tom svěd-
čí i vysoká účast významných hostů na jednáních i konferen-
cích, které jsme v průběhu předsednictví organizovali, i závě-
ry, které byly projednány na Radě ministrů zemědělství. 

Od 1. července 2009 se vracíme do pozice řadového 
členského státu EU, v dalším období však určitě budeme 
schopni zúročit zkušenosti i kontakty, které jsme během 
předsednictví získali. Švédskému předsednictví můžeme 
popřát mnoho zdaru a úspěšné pokračování v rozpracova-
ných agendách.  �
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Jakost z pohledu 
Státní zemědělské 

a potravinářské 
inspekce

Ing. MARTIN KLANICA,
ŘEDITEL ODBORU KONTROLY,
LABORATOŘÍ  A CERTIFIKACE,

SZPI

Na téma jakosti potravin toho bylo napsáno mnoho, od 
různých autorů a pod různým úhlem pohledu. Existu-

je také řada defi nic, které se opět z různých hledisek více či 
méně pokouší popsat, co jakost potravin znamená a jak je 
nutné ji chápat. Zatímco podle spisovné češtiny je jakost sy-
nonymum kvality, někteří odborníci z oboru potravinářství 
defi nují jakost jako podmnožinu kvality a jiní to vnímají ob-
ráceně. Takové diskuse jsou naopak lhostejné spotřebitelům, 
kteří posuzují kvalitu potravin podle toho, zda jim chutnají 
či nikoliv. 

Z hlediska úřední kontroly potravin je nejpodstatnější 
to, že jakákoliv potravina na trhu musí být bezpečná. Tento 
požadavek je klíčový a jde průřezově přes všechny komodi-
ty. Parametry bezpečnosti potravin jsou pevně a transparent-
ně zakotveny v právních předpisech, evropských i národních, 
a jejich naplnění se považuje za samozřejmost. To ovšem 
neznamená, že by jakost potravin zůstávala nepovšimnuta. 
Z pohledu dozorového orgánu lze však mluvit pouze o té ja-
kosti, která je upravena právními předpisy. Tato skutečnost 
se obzvláště těžce vysvětluje spotřebitelům, mnozí z nich totiž 
nechápou, že i analog sýru či kakaová pochoutka imitující čo-
koládu je považována za vyhovující z hlediska jakosti, pokud 
je správně označena. 

Dle mého názoru ovlivnily potravinářský sektor v ho-
rizontu několika let dva zásadní zlomy; oba se týkaly změn 
legislativy. Za první zlom považuji rok 1997, kdy vstoupil 
v platnost zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích. Tímto právním předpisem defi nitivně ztratily pro 
úřední kontrolu význam podnikové a oborové normy, které 
stanovovaly, detailně ale jasně, jakostní požadavky pro kaž-
dý potravinářský výrobek, a to jak analytické, tak senzoric-
ké. V uvedeném roce však již byly tyto normy reliktem, dávno 
bylo zřejmé, že v nových podmínkách tržní ekonomiky, mar-
ketingu a inovací nemohou přežít. S novým zákonem zmizela 
i státní zkušebna č. 203 při potravinářské inspekci. 

Druhým zlomem byl nepochybně vstup České republiky 
do Evropské unie v květnu roku 2004, přičemž do toho zahr-
nuji i přípravné fáze vstupu. Byla to velmi těžká doba pro pro-
vozovatele potravinářských podniků. Ze dne na den se výraz-
ně rozšířil právní rámec činnosti pro provozovatele, ale i pro 
dozorové orgány. V legislativní smršti před vstupem často do-
cházelo ke kolizi „tradiční národní legislativy“ s předpisy EU, 
zejména přímo použitelnými, jako jsou rozhodnutí Komise 
a nařízení. Provozovatelé, především ti bez zázemí poradců 
a právníků, se o změnách často dovídali až od inspektorů SZPI 
v průběhu kontroly. Neznalost zákona sice ani tehdy neomlou-
vala, přesto byl náš přístup v tomto období velmi vstřícný, čas-
to až nad rámec našich povinností, neboť inspektoři částečně 
působili jako poradci. Nezvyklé bylo také pracovat s doložkou 
vzájemného uznávání v rámci EU, což zjednodušeně zname-
ná, že nelze požadavky národní legislativy při úřední kontrole 
aplikovat na výrobky legálně vyrobené v jiné členské zemi. 

Dnes již mezi provozovateli panuje dostatečné povědo-
mí o tom, jak celý systém funguje. Vědí, že přímo použitelné 
předpisy Společenství mají přednost před národní legislati-
vou, dobře znají obsah alespoň klíčových nařízení. Problémy 
se vyskytují výjimečně a jde spíše o jednotlivosti.

Po těchto změnách sice byly a v některých případech stá-
le jsou parametry potravin specifi kovány v prováděcích vy-
hláškách, nicméně utrpěla konkrétnost a detailnost jakostních 
požadavků. V evropské legislativě je najdeme sporadicky a je 
zřejmé, že EU si na jakostní požadavky, slušně řečeno, nepo-
trpí. Přesto se dá říci, že situace je stále přehledná a jasná. Po-
kud jsou jakostní požadavky pro příslušnou skupinu potravin 
exaktně stanoveny, není po technické stránce na jejich ověře-
ní většinou nic složitého. Problém je spíše v možnostech jejich 
aplikace z hlediska původu potraviny. Relativně podrobnější 
ustanovení o jakosti z národní legislativy lze, dle výše uvede-
ného principu vzájemného uznávání, vymáhat pouze u tuzem-
ských potravin, případně u potravin ze třetích zemí. Názory na 
tento stav se různí. Někteří se domnívají, že je nutné veškeré 
specifi cké národní jakostní požadavky zrušit, neboť škodí čes-
kým výrobcům v boji s evropskou konkurencí. Jiní hlásají pra-
vý opak, totiž že tyto požadavky lze využít jako důkaz nadstan-
dardní jakosti českých potravin. Osobně se domnívám, že obě 
strany mají svoji pravdu, a je nutné vždy citlivě zvažovat, která 
cesta přinese v konečném důsledku větší efekt. 

Kontrola jakosti se významně překrývá s kontrolou pra-
vosti potraviny. Jak jsem již uvedl, v některých případech se 
lze opřít o závazně stanovené jakostní parametry, i tam, kde 
nejsou defi novány, lze však vycházet z deklarovaného složení. 
Zjednodušeně řečeno, co je uvedeno na obale, musí být prav-
da. Nedodržení deklarovaného složení nebo naopak zatajení 
některé složky, například z důvodu nahrazení dražší suroviny 
(deklarované na obale) levnější surovinou (neuvedenou na 
obale), nás eminentně zajímá. Dochází tím totiž ke klamání 
spotřebitele a to je oblast, které věnujeme dlouhodobě a sys-
tematicky značnou pozornost. Zde se skrývá prostor pro vel-
mi nízkou jakost; takovými praktikami jsou poškozováni jak 
spotřebitelé, kteří utrácejí své peníze v domnění, že si kupují 
hodnotný výrobek, tak poctiví výrobci. 

Čas od času jsme žádáni o srovnání zahraničních a čes-
kých potravin. Taková žádost však již ilustruje neporozumě-
ní systému kontroly potravin. SZPI takové srovnání nemůže 
poskytnout z mnoha důvodů. Jednak proto, že v některých 
segmentech trhu převažuje česká produkce (př. pekařská vý-
roba), ale především proto, že kontroly neprobíhají formou 
monitoringu, nýbrž na základě analýzy rizika. Jinými slovy 
– častěji kontrolujeme rizikovější potraviny či provozy. Vý-
sledky naší činnosti tedy nemohou být podkladem pro nějaké
statistické zhodnocení situace na trhu. A jakého původu je 
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jogurt vyrobený v Německu z českého mléka nebo americké 
mandle obalené v české čokoládě? V současném globalizova-
ném světě by bylo naivní se domnívat, že ČR může být něja-
kým ostrůvkem chráněným před zahraničními potravinami, 
ať už jsou ze zemí EU nebo mimo ni. Jak už to tak bývá, v kaž-
dé zemi se vyrábějí špičkové i podprůměrné výrobky. 

O vlastnostech potraviny do značné míry vypovídá i její 
cena a v tomto ohledu se snad blýská na lepší časy. Zdá se, že 
spotřebitelé kromě ceny začínají preferovat také právě kvalitu, 
což si zřejmě uvědomují i výrobci. Objevují se nové prémiové 
značky, luxusní řady privátních značek a roste také počet a vý-
znam soutěží potravin, regionálních nebo zaměřených na jed-
nu komoditu. Množí se také výrobky se známkou Klasa nebo 
s ochranou původu či s chráněným zeměpisným označením, 
které rovněž skýtají zákazníkovi určitou záruku. Na trhu lze 
také nalézt výrobce, kteří se záměrně profi lově vymezují vůči 
výrobě podřadných potravin a stavějí svou pověst právě na 
kvalitě. Českým producentům by také jistě prospělo, kdyby se 
spotřebitelé začali více řídit zdravým patriotismem. Stačilo by 
jen, aby čeští výrobci již nemuseli dávat svým výrobkům cizí 
zahraniční jména jen proto, že pod českým označením by si 
jich zákazníci téměř nevšimli, jak k tomu byl v minulosti donu-
cen známý český farmář a výrobce potravin z kozího mléka. 

Vývoj jde ovšem neustále dopředu a na trh se dostávají 
výrobky, ještě stále kvalifi kované jako potraviny, na které lze 
ovšem velmi těžce aplikovat obecně zažité představy o kvalitě. 
Mám tím na mysli především segment doplňků stravy či po-
travin nového typu, jako jsou například nanopotraviny, potra-
viny s dodanými fytosteroly, štávy či produkty z plodů, které 
v našich končinách známe jen z cestopisů nebo nanejvýš z od-
borné literatury. V minulosti byly pod potraviny nového typu 
zahrnovány rovněž potraviny z geneticky modifi kovaných or-
ganismů, k nim má EU zatím zdrženlivý přístup, přesto i zde 
lze očekávat nárůst povolených genetických modifi kací.

 Velmi širokou paletu výrobků, od nápojů přes bonbóny 

až po tablety, zaujímají doplňky stravy. Jde o problematickou 
oblast nejen z hlediska vlastního obsahu a složení v kontextu 
účinku na organismus, ale i ve vazbě na údaje na obale. Při 
kontrolních závěrech jsme často nuceni jít až na hranu do-
statečné právní jistoty pro prosazení a udržení našeho práv-
ního názoru při realizaci sankčních kroků. Etikety či příbalo-
vé letáky doplňků často obsahují zakázaná zdravotní tvrzení, 
kterými se připisují potravině přímo léčebné nebo preven-
tivní účinky. Spotřebitelé je kvůli tomu často zaměňují s lé-
čivy a utrácejí za ně nemalé peníze v domnění, že vyřeší jejich 
zdravotní problémy. Ostatně zdůrazňování zdravotních či vý-
živových aspektů potravin je dnes velmi rozšiřujícím se tren-
dem v marketingu a reklamě i u normálních potravin. Evrop-
ská unie je si toho vědoma, čehož důkazem je nová legislativa 
striktně upravující používání výživových tvrzení, chystaný se-
znam povolených zdravotních tvrzení či diskuse o povinnosti 
uvádět na etiketách nutriční hodnoty. 

SZPI v tomto novém vývoji nestojí stranou, spíše nao-
pak. Podílíme se na připomínkování právních předpisů, ná-
rodních a nepřímo prostřednictvím našich zástupců v pra-
covních formacích Evropské komise i evropských. Právě 
v souvislosti s problematikou doplňků stravy, které se čím dál 
tím více začínají prodávat prostřednictvím internetu, usilova-
la SZPI o změnu kompetencí v tom smyslu, aby její inspekto-
ři mohli realizovat kontrolní nákup potravin distribuovaných 
přes internet nebo zásilkové služby. Tato úprava byla zahr-
nuta do novely zákona o SZPI, která byla schválena v minu-
lém roce. Dnes již jsou postupy kontroly této specifi cké formy 
prodeje pevně zakotveny i v našich vnitřních předpisech. 

Nové typy potravin i inovace v technologii výroby kladou 
ovšem stále větší nároky na analytické metody a přeneseně 
tedy i na přístrojové vybavení. Laboratoře SZPI samozřejmě 
nemohou pokrýt veškerou poptávku po nových analýzách, vý-
chodiskem z této situace je naopak větší specializace inspekč-
ních laboratoří a rozvoj spolupráce s externími laboratořemi, 

Budova ústředního inspektorátu SZPI v Brně oceněná titulem Stavba roku 1998
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od nichž lze potřebné analýzy nakupovat. I při rozšiřujícím 
se záběru povinností SZPI směřuje k neustálému odhalová-
ní svých skrytých rezerv a snaží se provádět srovnatelné ne-
li vyšší množství kontrol při zachování stejné úrovně, a to se 
stejným počtem inspektorů a stejnými fi nančními prostřed-
ky. Nástrojem k tomu je zjednodušování administrativy, včet-
ně základních kontrolních protokolů, a efektivnější využívání 
informačních technologií. Aby byla kontrola skutečně účin-
ná, musí být v maximální možné míře fl exibilní, k tomu účelu 
jsou inspektoři – a do značné míry i ostatní zaměstnanci – vy-
baveni tzv. mobilními kancelářemi, to jest notebooky s připo-
jením na internet, mobilními telefony a tiskárnami, díky nimž 
jsou schopni zasahovat kdykoliv a kdekoliv v terénu bez přímé 
závislosti na zdrojích kontrolované osoby. K pružnosti kon-
troly přispívá také větší propojení a spolupráce se stejně za-
měřenými dozorovými orgány v Evropě, například prostřed-
nictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva 
(Rapid Alert System For Food And Feed – RASFF). Příkla-
dem může být případ z loňského roku, kdy se vcelku rychle 
prostřednictvím médií rozšířila zpráva, že z Itálie jsou do celé 
Evropy ve velkém distribuovány sýry se zmanipulovaným da-
tem použitelnosti či vyrobené z jiných prošlých sýrů. Od oka-
mžiku, kdy se o to začali novináři více zajímat, do prvních in-
formací poskytnutých italskými dozorovými orgány, které 
dokazovaly, že jde o novinářskou kachnu, uplynulo pouze pár 
hodin. Kauza odezněla stejně rychle, jak se zrodila. 

Na pojem kvality lze nahlížet také z opačného úhlu po-
hledu. Stejně jako Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce kontroluje kvalitu potravin na českém trhu, tak je sama 
předmětem kontroly, a to hned několikerého typu. Již od roku 
2005 je SZPI držitelem certifi kátu systému managementu ja-
kosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 pro „Výkon čin-
nosti správního úřadu provádějícího státní dozor v oblasti po-
travin.“ Uvedený certifi kát je mimo jiné zárukou jednotných 
kontrolních postupů, které jsou podrobně popsány v celé sou-
stavě vnitřních předpisů. Vnitřní organizační směrnice rov-
něž zavádějí celou řadu motivačních nástrojů, které podně-
cují inspektory (a nejen je) k dalšímu vzdělávání a osobnímu 
rozvoji, přičemž tyto aktivity mají vždy přímý vztah na kari-
érní a tudíž i platový postup inspektorů. Většina pracovníků, 
kteří se zabývají kontrolní činností, jsou certifi kovaní auditoři 
a manažeři bezpečnosti potravin. 

Naplňování požadavků vyplývajících z našich vnitřních 
předpisů je kontrolováno jak ze strany auditorů systému ma-
nagementu jakosti z řad našich zaměstnanců, tak rok co rok 
certifi kační autoritou, jíž je renomovaná společnost Bureau 
Veritas Certifi cation. Ze zákona má navíc inspekce ještě vlast-
ního interního auditora, který může přezkoumávat i skuteč-
nosti nad rámec ISO. 

Na kontrolní a laboratorní postupy se zaměřují také kaž-
doroční mise inspektorů Food and Veterinary Offi ce, který 
je součástí Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebite-
le Evropské komise (DG SANCO). Mise prověřují, zda jsou 
v určité vybrané oblasti správně nastaveny systémy úředních 
kontrol. Součástí programu misí je pozorování výkonu kont-
roly nebo návštěva laboratoří, komisaři většinou sledují stav 
transpozice právních předpisů, plány kontrol, metodiku pro-
vádění kontrol, počty zaměstnanců, vzdělávání zaměstnan-
ců, vybavení laboratoří, akreditace apod. Před vstupem do 
EU se SZPI týkalo pět kontrolních misí, po vstupu jich bylo 
realizováno devět, v rámci tří z nich se posuzoval kompletní 
systém zajištění bezpečnosti potravin, výsledkem pak byl tzv. 
Country Profi le. Ostatní mise byly zaměřeny tematicky napří-
klad na kontrolu výskytu pesticidů, kontrolu GMO, oblast ko-
jenecké a dětské výživy či dovozu. Letošní mise je již za dveř-
mi, neboť je naplánována na září.

Problematika kontroly potravin je velmi široká, jakost 
potravin zaujímá pouze jednu, byť významnou výseč. SZPI 
může jakost potravin ovlivňovat vlastní kontrolní činností 
nebo nepřímo aktivním přístupem při připomínkování práv-
ních předpisů. Významný vliv, dosud ne zcela uvědomovaný, 
mají sami spotřebitelé, kteří svým nákupním chováním a pre-
ferencemi vytvářejí poptávku, na kterou výrobci, popřípadě 
obchodníci pouze reagují. Hlavní díl zodpovědnosti za jakost 
potravin však leží na samotných provozovatelích potravinář-
ských podniků. Ve vztahu k nim SZPI usiluje o transparentní 
a jednotné kontrolní postupy, ale také o partnerský přístup. 
Nepovažujeme provozovatele za nepřátele, kteří mají jedi-
ný cíl otrávit nebo ošidit zákazníka, na druhou stranu je naše 
vstřícnost přímo úměrná spolupráci kontrolovaných osob. 
Rozhodne-li se provozovatel ignorovat naše opatření, škodí 
sám sobě.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je zřízena zá-
konem č. 146/2002 Sb. Její kořeny však sahají až do 50. let 
ke Zkušebnímu a kontrolnímu ústavu potravinářského prů-
myslu. Součástí SZPI je sedm regionálních inspektorátů, 
každý s působností pro dva kraje. V čele SZPI stojí ústřed-
ní inspektorát, který od roku 1993 sídlí v Brně. SZPI kon-
troluje, v rámci stanovených kompetencí, potraviny, suro-
viny k jejich výrobě a tabákové výrobky. V případě potravin 
neživočišného původu se tyto kompetence vztahují na výro-
bu, skladování, přepravu, prodej i dovoz ze třetích zemí. Po-
traviny živočišného původu SZPI kontroluje pouze při je-
jich prodeji, a to pouze tam, kde nedochází k úpravě masa, 
ryb, drůbeže a vajec. Kontroly jsou prováděny vždy na zá-
kladě analýzy rizika, nikoliv namátkově. V roce 2008 SZPI 
zavedla i nový typ úřední kontroly – audit. V letošním roce 
pak spustila rovněž kontrolu internetového prodeje a nově 
také získala kompetence ke kontrole prvovýrobců-pěstitelů. 
SZPI v současnosti zaměstnává 220 inspektorů.  �

Unikátní zařízení SNIF-NMR a IRMS přezdívané „raketa“ 
v brněnských laboratořích SZPI
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   Kritický 
komentář 

k raportu FSA – 
„Srovnání složení 
(živin a ostatních 
látek) ekologicky 

a konvenčně 
produkovaných 

potravin” 
Dr. Ing. JOSEF DLOUHÝ, Prof.h.c.,

BIOINSTITUT, UNIVERZITA PALACKÉHO,
OLOMOUC

Na zadání britského Úřadu pro kontrolu potravin (FSA) 
provedlo několik britských vědců z Ústavu pro hygienu 

a tropickou medicínu v Londýně literární studii za účelem 
zjištění rozdílů v obsahu živin a dalších k výživě relatovaných 
látek v biopotravinách ve srovnání s konvenčními.

Studie se zakládá na 162 vědeckých pracích vyselek-
tovaných z 3 558 prací, publikovaných za posledních 50 let 
a soustřeďuje se výhradně na rozdíly v obsahu živin. Práce 
pojednávající o obsahu reziduí nežádoucích látek (pesticidů 
etc.) v potravinách nebo o negativních vlivech zemědělských 
systémů na prostředí nebyly do studie FSA zahrnuty.

Nalezené rozdíly v obsahu živin jsou ve studii zdůvodně-
ny rozdílem v použitých hnojivech, krmivech a kvalitě půdy.

Na základě malých anebo nedostatečně potvrzených 
rozdílů v obsahu živin vykazovaných v 162 vybraných publi-
kacích dochází britský vědecký tým k závěru, že zvýšená spo-
třeba biopotravin s vyšším obsahem těch živin, identifi kova-
ných v předložené studii, zřejmě nemá žádný pozitivní vliv na 
jedince konzumující normální vyváženou konvenční stravu. 
Proto je i nepravděpodobné, že by zjištěné rozdíly v obsahu 
živin byly důležité pro zdraví konzumentu.

Se závěry studie za daných podmínek nelze jinak než 
souhlasit. Není ale možné akceptovat bez výhrad studii jako 
takovou, protože její koncepce obsahuje několik fatálních po-
chybení.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že se nejedná o výz-
kum, ale o pouhé zpracování již dříve publikovaných dat ze 
srovnávacích studií, z nichž velká část byla prováděna se 
záměrem dokázat, že ekologické zemědělství je horší než 
konvenční. Také výběr zkoumaných publikací je neadekvát-
ní, všechny studie, které srovnávaly zemědělské systémy jako 
celky, včetně používání umělých hnojiv, pesticidů a chemote-
rapeutik, byly ze studie vyřazeny.

Studie FSA nepřináší nic nového, doba srovnávání 
konvenčního a ekologického zemědělství již dávno minula, 
význam a cíl studie je proto pochybný a vzbuzuje oprávněné 
podezření ze snahy zdiskreditovat ekologické zemědělství 
a tím zmenšit jeho konkurenceschopnost v době, kdy začíná 
být silným aktérem na trhu. Nebo je studie FSA (a mnoho 
dalších podobných) odváděcím manévrem od vršících se 
problémů způsobovaných konvenčním zemědělstvím? Jak 
jinak by mohl zadavatel, státní úřad pro kontrolu potravin, 
akceptovat odhlédnutí řešitelů od reziduí chemikálií v potra-
vinách a negativních vlivů zemědělství na prostředí ve stu-
dii?

Kompetence britského vědeckého týmu (1 profesor,
3 doktoři) je podle údajů na internetu (www.lshtm.ac.uk) vy-
nikající v oblasti veřejného zdraví a výživy, pediatrie, antropo-
logie, medicíny a biochemie, ale zřejmě nedostatečná v oblasti 
zemědělství, zvláště ekologického. Bez této kompetence není 
možné seriózně posoudit hloubku problematiky srovnávání 
zemědělských systémů a dosáhnout relevantních výsledků.

V závěru studie je použit pojem zdraví. Vzhledem k za-
měření řešitelského týmu se zřejmě jedná o veřejné zdraví. 
Už z charakteru disciplíny veřejné zdraví vyplývá, že nelze vě-
decky a statisticky (veřejné zdraví není nic jiného než statis-
tika) dokázat, že například vyšší obsah živin, vitamínů a anti-
oxidantů v jisté potravině má nějaký měřitelný vliv na výskyt 
rakoviny u celé populace. Předmět veřejné zdraví je difúzní, 
vědecky těžko zkoumatelný a poznatky z něj nelze aplikovat 
na individuální případy. Pro spotřebitele, kteří kupují biopo-
traviny právě z důvodu ohledu na své zdraví, není pojem ve-
řejné zdraví relevantní, nic jim neříká. Chtějí fakta, která jim 
něco řeknou o jejich vlastním, individuálním zdraví. Jestli 
něco podstatně a prokazatelně ovlivňuje zdraví, tak to jsou 
chemikálie a jejich rezidua v potravinách, ne větší či menší 
obsah živin ve 100 gramech potravy. Z výše uvedených dů-
vodů nelze proto považovat závěry FSA studie za věrohodné 
a brát na nich založené a často přehnané masmediální reakce 
příliš vážně. 

Další slabina FSA studie je v použité metodě výběru dat. 
Obsah živin v zemědělských produktech vždy kolísá, je závis-
lý na celé řadě agrotechnických opatření, vstupech do systé-
mu, osevních postupech, odrůdách, typu krmiv, jednoduše 
na kompozici celého zemědělského systému. Proto je důležité 
znát přesné podmínky původu zkoumaných vzorků. To je sot-
va možné při průzkumech, kde se analyzují „nákupní košíky” 
nebo „vzorky z farem”. Ve 162 publikacích vyselektovaných 
řešitelským týmem jsou prezentovány výsledky analýz z 60 
polních pokusů (jediné hodnověrné údaje), ostatní výsledky 
analýz pocházejí právě ze 102 „vzorků z farem“ a „nákupních 
košíků“, kde sami řešitelé přiznávají, že variabilita je veliká 
a průkaznost vlivu zemědělského systému nejistá. Na těchto 
podkladech ale přesto staví své závěry. 

Obsah živin v produktech není hlavním a jediným cílem 
ekologického zemědělství. Mnoho studií přesto ukazuje, a je 
to potvrzeno i ve studii FSA, že biopotraviny často ukazují 
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tendenci k vyššímu obsahu vitaminů, minerálů, antioxidač-
ních látek a pro lidské zdraví prospěšných mastných kyselin, 
lepší biologickou kvalitu (složení) bílkoviny, lepší senzoric-
ké a skladovací vlastnosti a nižší obsah mykotoxinů a nitrátů 
atd., ale samotný obsah a koncentrace živin vůbec není hlav-
ním argumentem, proč kupovat biopotraviny.

Jednou z hlavních předností biopotravin je, že neobsa-
hují žádné cizí chemické látky a rezidua pesticidů, protože je-
jich používání je v ekologickém zemědělství zakázané a zákaz 
je přísně kontrolován. Právě obava z negativního vlivu che-
mikálií, používaných v konvenčním zemědělství, je jedním 
z hlavních důvodů zvyšujícího se zájmu konzumentů o biopo-
traviny.

Celá řada vědeckých studií potvrzuje, že obavy konzu-
mentů z vlivu zbytků pesticidů v potravinách je oprávněný, 
zvláště co se týče více subtilních a hůře měřitelných negativ-
ních efektů například na fertilitu, imunní a hormonální systé-
my, výskyt alergií a zhoubných novotvarů atd.

Několik příkladů:
–  Plodnost mužů v západní Evropě se snižuje (nižší počet 

spermií na mililitr spermatu). V Dánsku bylo provedeno 
srovnání asi 30 ekozemědělců (kteří pěstovali a konzumo-
vali převážně biopotraviny) s ostatní dánskou mužskou 
populací. Biozemědělci měli v průměru 105 milionů sper-
mií na mililitr spermatu, zatímco průměr mužské popula-
ce v Dánsku má pouze 50–55 milionů spermií na mililitr 
spermatu. Podobné výsledky byly prokázány ve Švédsku, 
kde se snížil počet spermií u mužské populace za posled-
ních několik desetiletí skoro o 50 %, ze 113 milonů na 65. 
K tomu lze dodat, ze před dvěma generacemi byl normální 
počet 120 milionů spermií na mililitr spermatu. Jako dů-
vod jsou udávány negativní efekty reziduí některých pesti-
cidů a také změkčovadel plastu (Carlsen at al., 1992).

–  Švédští zemědělci, kteří používají pesticidy, obsahující fe-
noxykyseliny (MCPA), přenášejí na své děti genetické rizi-
ko zvýšeného výskytu rakoviny lymfatickych uzlin, leuké-
mie a nádoru mozku (Flodin In: Andersson, 1995).

–  Zbytky pesticidů mohou i v malých dávkách, které ne-
jsou nebezpečné pro dospělá zvířata, vyvolat trvalé změny 
v chování a nervovém systemu (poškození mozku) u právě 
narozených myší. Mohou také způsobit zvýšenou citlivost 
jedince na účinek některých chemických látek později v ži-
votě (Ahlbom, 1994). 

–  I nízké koncentrace povolených insekticidů mohou nega-
tivně ovlivnit rostoucí mozek ditěte v prenatálním období 
a těsně po narození (Eriksson, Uppsala University, ústní 
sdělení).

–  Americké studie uvádějí, že rozkladné produkty pesticidů 
a také antioxidantů v plastových obalech (nonylfenoly), 

mají strukturu molekul podobnou estrogenům a mohou 
ovlivňovat lidské receptory, a tím narušovat hormonál-
ní systém člověka (Begley et Glick, 1994: Colborn et al., 
1996). 

–  Podle francouzské studie klesal obsah chlorovaných uhlo-
vodíků (pesticidů) v mateřském mléce se zvyšujícím se po-
dílem konzumovaných bioproduktů (Aubert, 1974).

–  Rezidua fungicidů a jejich metabolity reagují při vyšší tep-
lotě (příprava jídla) s anorganickými látkami na kancero-
genní a mutagenní látky. Příkladem je reakce ethylenthio-
močoviny (rozkladný produkt dithiocarbamatu) s nitráty 
za vzniku nitrosoethylenmočoviny (kancerogenní nitrosa-
miny) (Schubach, 1981).

–  Dánská studie varuje, že rezidua z regulátoru růstu CCC, 
používaného v obilovinách, se mohou podílet na vzniku ra-
koviny varlat. Jiná skandinávská studie ukazuje na příkla-
du Dánska, Norska, Švédska a Finska, že výskyt rakoviny 
varlat v poslední době silně stoupá ve většině industrializo-
vaných zemí (Adami et al., 1994). 

–  Pesticid Lontrel Combi obsahoval v dávce 3,5 kg na hek-
tar mimo 200 g MCPA a 400 g Mecopropu I 21 g kyseli-
ny 3,6-dichlorpikolinové. Rezidua kyseliny pikolinové ve 
20 g mouky z pšenice ošetřené tímto přípravkem dosaho-
valy teo retické, současnými analytickými metodami vel-
mi těžko změřitelné koncentrace 0,0004 ppm. V biologic-
kém testu s hrachem, kdy bylo do 1 kg půdy přidáno 20 g 
mouky z variant pokusů s 0, 3, 6 a 9 kg herbicidu na hek-
tar, reagovaly rostliny již od dávky 3 kg sníženým růstem 
(Ebbersten, 1983). Novozélandský pokus s 20 000 ovce-
mi prokázal signifi kantní výskyt adenokarcinomu tenkého 
střeva u zvířat z pastvin ošetřených herbicidy obsahujícími 
fenoxy- a pikolinovou kyselinu (Newell et al., 1984).

–  Pesticidní látky a jejich rezidua nejsou přijímány člověkem 
pouze s potravinami, ale z industriálních zemědělských 
systémů pronikají tyto látky ve zvýšené míře i do vod. To 
dokumentuje například studie o výskytu hormonální sys-
témy ovlivňujících environmentálních jedů a reziduí pesti-
cidů v podzemních vodách Evropy (Ringvold, 1996).

–  Německá studie prokázala, že zbytky antibiotik, používa-
ných v konvenčních chovech zvířat, například sulfadiazin 
a difl oxacin, se mohou prostřednictvím hnoje a kejdy do-
stávat do půdy, kde mohou narušovat přirozenou rovnová-
hu půdních mikroorganizmů a tím i koloběh živin. Kromě 
toho existuje nebezpečí, že se v půdách zvýší počet rezis-
tentních bakterií, a tím i riziko přenosu genu rezistence na 
choroboplodné zárodky, působící na člověka (Univerzita 
v Bonnu, DFG, 2008).

Dá se očekávat, že v dnešní informační společnosti bude 
podíl dobře informovaných a kvality si vědomých konzumen-
tů stále stoupat. Stále více odborníků upozorňuje na negativ-
ní efekty kontaminace prostředí chemikáliemi všeho druhu. 
Tyto efekty se na populaci projevují zvýšenou nemocností, 
úmrtností, sníženou kvalitou života, vyšším výskytem zhoub-
ných novotvarů a sníženou fertilitou. Nemoci, u kterých prav-
děpodobně můžeme hledat spojitost s environmentálními 
faktory, jsou například atopické alergie a astma, osteoporó-
za, Crohnova nemoc, sarkom měkkých tkání, diabetes, non-
Hodgkinské lymfomy a maligní melanomy (Foucard, 1996).

Nákupem biopotravin podporuje konzument mimo své-
ho zdraví také ohleduplnější způsob provádění zemědělství 
vůči prostředí, krajině a zvířatům.

Všechny tyto aspekty byly buď z neznalosti problemati-
ky anebo z nekalého záměru ze studie FSA vyřazeny, což je při 
srovnávání tak rozdílných zemědělských systémů nevědecké, 
neodborné a neomluvitelné.
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Častým argumentem, používaným proti nákupu biopo-
travin, je jejich vysoká cena na trhu. Vyšší cena biopotravin 
na trhu je také používána jako argument, že ekologické země-
dělství je drahé, a tudíž nemožné. Opak je pravdou. 

Vyšší cena biopotravin na trhu není v první řadě způ-
sobena vyššími náklady ekologického zemědělce, ale přede-
vším navýšením ceny obchodníkem na základě poptávky, kte-
rá převyšuje nabídku. Biozemědělec dostává jen malý podíl 
z ceny v obchodě. V zemích Evropské unie je dnes poptávka 
po bioproduktech v průměru 5krát vyšší než nabídka. Další 
negativní faktor je, že podíl ekologického zemědělství je stále 
příliš malý, aby mohl využívat předností velkoobchodu a za-
vedených distribučních a zpracovatelských kanálů. Až k tomu 
dojde, měla by teoreticky být cena bioproduktů nižší než kon-
venčních. Biozemědělec nepoužívá drahých (a stále dražších) 
vstupů ve formě umělých hnojiv a pesticidů) a biozemědělec 
by se také neměl podílet na nákladech, které tyto látky a způ-
sob provádění konvenčního zemědělství zapřičiňují.

Problém spočívá v tom, že dnešní cena potravin z kon-
venčního zemědělství není odrazem skutečných nákladů na 
jejich produkci. 

Zjednodušeně řečeno, současné konvenční zemědělství 
nenese všechny náklady spojené s jeho provozováním, všech-
ny negativní efekty neplatí konvenční zemědělci, ale společ-
nost, lépe řečeno daňoví poplatníci. Kdyby tyto náklady muse-
li platit konvenční zemědělci, kteří je způsobují, byla by cena 
konvenčních potravin o hodně vyšší než cena biopotravin.

Několik příkladů:
–  Výzkumný tým prof. Pimentela z Cornell University se za-

býval kalkulací celkových nákladů při používání pesticidů 
v USA, jejichž roční spotřeba je asi 500 000 tun v celkové 

hodnotě 100 miliard Kč. Hodnotí-li se pouze efekt těchto 
prostředků, každý investovaný dolar se vrátí čtyřmi dolary 
ve sklizni. Když se ale započítají další náklady, související 
s negativnimi efekty jako nemocenské náklady (pobyt v ne-
mocnici, ošetření pri otravě, ztráty pracovního času, léče-
ní rakoviny), rezidua v produktech, zvýšené výdaje na kon-
trolu, ztráty přirozených nepřátel škůdců, rezistence vůči 
pesticidům, otravy včel, ztráty na sklizni související s ne-
vhodným použitím pesticidů, kontaminace vod, úhyn ptá-
ků a ryb a státní subvence, je výsledná efektivita systému 
úplně jiná. Autor docházi k nákladům přes 200 miliard Kč 
a výsledná efektivita systému je pak jiná (Pimentel et al., 
1992). 

–  Norma EU připouští maximálně 50 miligramů nitrátu 
v litru pitné vody. Počet vodních zdrojů s nadlimitní kon-
centrací ale stále vzrůstá. Opatření na snížení obsahu du-
sičňanů jsou značně nákladná. Například pro Velkou Bri-
tánii představují řádově 8 miliard Kč s ročním nákladem 
500 milionů Kč. Na znečištění se největší mírou podílí prá-
vě konvenční zemědělství. Velmi nákladný je i monitoring 
koncentrace nitrátu (Källander, 1997). 

–  Nemoc „šílenych krav” (BSE) způsobila Velké Británii 
ztrátu více než 50 miliard Kč, kterou zaplatili britští daňo-
ví poplatníci. 

Závěrem je možno konstatovat, že převážně škodolibá 
reakce některých masmédií a hlavně antagonistů ekologic-
kého zemědělství na zveřejněný průzkum z londýnské Ško-
ly hygieny a tropické medicíny, objednaný britským Úřadem 
pro kontrolu potravin (FSA), byla neúměrná vzhledem k jeho 
kvalitě a významu. Ukazuje jen na akutní potřebu posílení 
a rozšíření výzkumu v oblasti ekologického zemědělství.

�



14
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
–

 
S

P
E

C
I

Á
L

/
2

0
0

9
i n f o r m a c e

KLASA
v roce 2009

Ing. TOMÁŠ RÉVÉSZ,
ŘEDITEL STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO

INTERVENČNÍHO FONDU

Ohlédnutí za značkou KLASA

Národní značka kvality KLASA byla zavedena Minister-
stvem zemědělství ČR v roce 2003, jako nástroj stát-

ní podpory tuzemské potravinářské produkce. Značka 
KLASA je udělována pouze prověřeným potravinářským 
výrobkům, které splňují nadstandardní kvalitativní a bez-
pečnostní kritéria i příslušné normy ČR a EU. Výrobce před-
kládá certifi kát systému managementu jakosti ISO nebo cer-
tifikát systému kritických bodů (HACCP, BRC nebo IFS) 
a musí dodržovat pravidla výrobní a hygienické, případně ze-
mědělské praxe.

Podobná forma podpory je využívána rovněž v jiných 
členských státech EU (obdobnou značkou kvality je např. 
AMA Gütesiegel v Rakousku, Good Food from Hungary 
v Maďarsku nebo CMA v Německu).

Značka KLASA byla při svém zalo-
žení vnímána jako marketingový nástroj 
zvyšující hodnotu oceněných potravinář-
ských výrobků. Jejím smyslem je na stra-
ně jedné marketingově podpořit aktivity 
producentů kvalitních potravin, na straně 
druhé pak informovat spotřebitele, že ve 
srovnání s obdobnými produkty nakupují 
výrobek, který prošel dvojí kontrolou kva-

lity. Každý výrobek se značkou KLASA je zařazen do státní 
propagační podpory zabezpečované Oddělením marketingu 
SZIF. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně kvalitní 
a zdravotně nezávadné potraviny. Jde o proces získání důvěry 
spotřebitelů a odběratelů. Udržení si této důvěry je nezbytný 
předpoklad rozvoje potravinářství a zabezpečení konkuren-
ceschopnosti v rámci trhů doma i v zahraničí.

Marketingová podpora byla do konce dubna 2007 smě-
řována na podporu mimořádně kvalitních „domácích“ po-
travin. Od května 2007, kdy České republice vypršela výjim-
ka v oblasti národní podpory, která ji byla udělena při vstupu 
ČR do EU, se v propagaci značky KLASA nemůže objevovat 
odkaz na tuzemský původ potravin. Podmínky pro udělová-
ní značky KLASA byly proto upraveny a směřují primárně 
k podpoře výrobků, které vykazují výjimečné kvalitativní cha-
rakteristiky, jenž zvyšují jejich přidanou hodnotu a zaruču-

jí jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na 
trhu. Při splnění těchto a samozřejmě dalších podmínek vy-
mezených v Pravidlech pro udělování značky KLASA může 
dojít k ocenění výrobků značkou KLASA i od zahraničních 
výrobců. Cílem podpory je stanovení zejména nediskriminač-
ních podmínek pro získání značky KLASA, které zajišťují vol-
ný pohyb zboží na trhu EU.

První slavnostní předávání certifi kátů KLASA proběh-
lo na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích dne
28. 8. 2003. Ocenění národní značkou KLASA získalo od té 
doby již celkem 1 338 výrobků od 220 českých a moravských 
výrobců. 

Nové agentury v roce 2009

Marketingovou podporu a propagaci značky kvality 
KLASA zajišťují od roku 2009 nové agentury vybrané na zá-
kladě řádného výběrového řízení Státním zemědělským inter-
venčním fondem. Vybrány byly z důvodu zajištění kvalitnější-
ho servisu specializujících se agentur na jednotlivé odvětví 
propagace. Mediální kampaň značky KLASA zajistí agentu-
ra MediaCom Praha s. r. o., komunikační ATL/BTL podporu 
poskytne agentura McCann Erickson Prague spol. s r. o. Pro 
zajištění PR podpory značky KLASA byla vybrána agentura 
Crest Communications a. s.

Vývoj počtu výrobků

Výrobky KLASA jsou rozděleny do 10 kategorií:
� Mléko, mléčné výrobky
� Maso, masné výrobky
� Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky
� Nealkoholické nápoje
� Alkoholické nápoje
� Mražené krémy
� Ryby, rybí výrobky
� Lahůdky
� Ovoce a zelenina
�  Ostatní potravinářské výrobky (med, hořčice, jedlé tuky 

a oleje, pochutiny atd.)
Nejpočetněji jsou zastoupeny kategorie Mléko a mléč-

né výrobky, Maso a masné výrobky a Mlýnské a pekárenské 
výrobky.

Tabulka:     Vývoj počtu výrobků oceněných
značkou KLASA

Rok Počet výrobků Počet výrobců
31. 12. 2003 125 49
31. 12. 2004 340 76
31. 12. 2005 221 60
31. 12. 2006 537 116
31. 12. 2007 1413 210
31. 12. 2008 1391 219

1. 8. 2009 1338 220

Počet žadatelů o značku KLASA se každoročně zvyšu-
je, nyní je jejími nositeli na 1 338 výrobků, rozdělených do
10 kategorií. Na konci roku 2007 byla do Pravidel značky 
KLASA zavedena podmínka o prokázání nadstandardní kva-
litativní charakteristiky výrobku, podmínky získání značky se 
tedy zpřísnily, což vedlo k poklesu počtu oceňovaných výrob-
ků a také k revizi kvality výrobků ve stávající databázi, které 
žádaly po uplynutí tří let o prodloužení certifi kátu.
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Hodnocení znalosti
značky spotřebiteli

Z aktuálního spotřebitelského průzkumu, který na 
jaře tohoto roku provedla společnost TNS AISA, vyplývá, 
že značka KLASA je nejznámějším oceněním českých po-
travinářských výrobků. Znalost značky rostla převážně v le-
tech 2005 a 2006. Momentálně má existenci značky v po-
vědomí více než 80 % spotřebitelů, při nákupech KLASU 
přímo vyhledává více než třetina zákazníků. Navíc polovina 
respondentů je ochotna si připlatit za potraviny nesoucí 
logo KLASA, akceptovatelné navýšení je do 10 % ceny vý-
robku. 

Převážná většina žen (95 %, v prosinci 2006 to bylo 93 %)
je s kvalitou českých potravin spokojena a domnívá se, že se 
kvalita českých potravin za posledních pět let zlepšila. České 
potraviny jsou vnímány jako kvalitnější než potraviny od za-
hraničních výrobců (74 % spotřebitelek souhlasí s tímto tvr-
zením).

Značka KLASA má poměrně velký vliv na nákupní roz-
hodování. Dvě třetiny oslovených žen připouští, že je značka 
KLASA ovlivnila při výběru potravin (64 % říká „určitě ano“ 
a „spíše ano“). Zhruba polovina respondentek (přesněji 52 %)
říká, že díky značce KLASA se více zajímá o kvalitu českých 
potravin. Častěji je kupuje a snaží se vybírat ty, které mají toto 
označení.

Výhody pro výrobce 

Znalost značky KLASA podpořila od jara probíhají-
cí nová marketingová kampaň s názvem „Výjimečná kva-
lita zaručena“, čímž navazuje na svou dosavadní činnost. 
Cílem podpory této unikátní značky výjimečné kvality je 
informovat o kvalitě produktů a usnadnění nakupujícím 
orientovat se v široké nabídce potravinářských produk-
tů. Spotřebitel se jen těžko vyzná v jednotlivých segmen-
tech potravin. Rozdíly ve výrobě, v ingrediencích a v kvalitě 
nejsou na první pohled vidět. Jejím cílem je dále postup-
ně spotřebitele naučit poznávat rozdíly v kvalitě potravin, 
ukázat jasná měřítka kvality a vysvětlit jim, proč je důleži-
té a výhodné upřednostňovat právě potraviny označené
logem KLASA. Jako nástroj pro realizaci těchto cílů zvolila 
KLASA aktivity spojené s podporou prodeje oceněných vý-
robků. 

To také hlavně proto, že z výsledků průzkumu jasně vy-
plývá orientace spotřebitelů na kvalitu potravin. Certifi kát 
kvality působí na spotřebitele kladně. 

KLASA se spotřebitelům přibližuje také spoluprací se 
třemi maloobchodními řetězci – GLOBUS, INTERSPAR 
A PENNY MARKET. Je to poprvé, co značka KLASA pro-
paguje kvalitní výrobky touto formou. Spolupráce s GLO-
BUSEM a INTERSPAREM začala 1. července a potrvá až 
do konce srpna 2009, poté dojde k obdobné také u prode-
jen PENNY MARKET. Zákazníkům je usnadněna orientace 
v obchodech. Výrobky KLASA jsou přehledně označeny také 
v regálech. Akci doprovází promo akce a informační kampaň 
přímo na prodejnách.

Značka KLASA je u výrobců stále více oblíbená, což do-
kazuje také velký zájem výrobců o akce pořádané značkou 
KLASA jako například tuzemské i zahraniční veletrhy, road-
show, výstavy, kulturní akce a další. Všechny výše uvede-
né akce mají dvojí charakter. Spotřebitele informují o kvalitě 
těchto produktů a výrobci ušetří peníze a čas právě díky pre-
zentování svých výrobků pod značkou KLASA. 

Vývoj forem marketingu 
Pokud nám nějaká značka poskytne dobrou zkušenost 

nebo zážitek, obvykle si toho všimneme, protože většina na-
bízených výrobků a služeb nám žádné valné zážitky neposky-
tuje. Dnes už nestačí pouze nabízet dostatečně kvalitní výro-
bek nebo službu – je třeba dodat k tomu určité zážitky nebo 
asociace. Právě z toho vychází i nová kampaň KLASY, kte-
rá v dubnu tohoto roku odstartovala. Hlavním cílem je po-
skytnout spotřebitelům a stejně tak i výrobcům „něco navíc“. 
A to formou ochutnávek, kulturních akcí či Roadshow, kde 
je možno tyto výrobky nejen ochutnat, ale také se něco do-
zvědět, zasoutěžit si či strávit odpoledne s celou rodinou. Na 
konci prázdnin mohou spotřebitelé okusit výrobky KLASA 
také na nejvýznamnější veletržní akci roku – Zemi živitelce. 
Ta letošní proběhne v Českých Budějovicích od 27. srpna do 
1. září. Zde budou oceněni noví výrobci a jejich produkty, kte-
rým bude v den zahájení slavnostně certifi kát kvality předán. 

Mezi marketingové nástroje podpory výrobců patří dále 
prezentace na veletrzích i prodejních akcích. Poslední z těch-
to akcí byl například veletrh privátních značek – PLMA Am-
sterdam. Na modernější veletržní expozici se ve stáncích 
KLASA letos prezentovalo sedm vystavovatelů, kteří tak měli 
jedinečnou příležitost k navázání spolupráce s nadnárodní-
mi řetězci, velkoobchody a výrobci nebo distributory privát-
ních značek.

Dále chystá KLASA prezentaci výrobků na září do Bu-
dapešti v rámci akce „České dny v Budapešťské tržnici“ 
nebo na podzimním mezinárodním potravinářském veletrhu
Anuga 2009. Ten proběhne od 10. do 14. října 2009 v Němec-
ku v Kolíně nad Rýnem.

Nejúčinnější marketingové nástroje použité v rámci 
komunikace směrem ke koncovým spotřebitelům jsou pak 
například Roadshow značky KLASA spojené s prezentací 
a ochutnávkou výrobků oceněných touto značkou kvality. Zá-
kazníci mají možnost na podobných akcích zakoupit vybrané 
výrobky za výhodné ceny. Jelikož se koncept tzv. Roadshow 
osvědčil, připravila KLASA také jeho pokračování, které 
bude realizováno v září na čtyřech vybraných místech České 
republiky. Podrobný rozpis míst, kde najdou stánky KLASA, 
bude umístěn na stránkách www.eklasa.cz.

V budoucnosti budou reputace značek stále závislejší 
na vytváření zajímavých zážitků, jak na úrovni výrobků, tak 
i při poskytování služeb. Základem konceptu řízení zkuše-
ností v souvislosti se značkami je potřeba porozumět tomu, 
co Marc Gobe nazývá emocionálním přístupem ke značkám. 
Jde o vytváření vztahu ke značce prostřednictvím smyslových 
zážitků, jako jsou hmat, chuť, zrak a sluch. Tyto podněty vyu-
žívá řada značek a pomáhají vytvářet emocionální pouto mezi 
výrobkem a uživatelem.  �
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Inovace 
a potravinářství 

(potravinářský 
průmysl) 

Ing. SLAVOMÍRA VAVREINOVÁ, CSc.,
ŘEDITELKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU

POTRAVINÁŘSKÉHO, v. v. i.,
PRAHA

Inovace hýbou světem. Výrobci, v tomto případě potra-
vin, již nejsou při svých inovačních aktivitách ponechává-

ni svému osudu. Jsou vypisovány dotační programy, národ-
ní i mezinárodní, podporující inovační dění v podnikatelské 
sféře. Inovace jako vyústění výzkumu budou podporovány 
z veřejných prostředků díky novele zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu a vývoje, kterou se tento mění na zákon
č. 211/2009 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vý-
voje a inovací. Z pohledu zástupce výzkumné sféry vidím 
v takové novele snahu vyhovět volání po podpoře transferu 
výsledků do praxe. V souvislosti s tím jsem se začala zabývat 
pojmy výzkum základní a aplikovaný, vývoj, experimentální 
vývoj a inovace a vratkými hranicemi mezi nimi.

Co si pod inovacemi představit? A co tyto můžou skuteč-
ně znamenat? Defi nice se liší autor od autora: 

Inovace je úspěšné využívání nových myšlenek (dle Minis-
terstva obchodu a průmyslu VB). 

Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb 
a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, do-
dávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, 
pracovních podmínek a kvalifi kace pracovní síly (dle doku-
mentu Evropské komise COM (2003) 112, stejná defi nice je 
použita v dokumentu Národní inovační strategie ČR, Praha 
2004).

 Inovace představují sérii vědeckých, technických, organi-
začních, fi nančních, obchodních i jiných činností, jejichž cílem 
je vznik nového nebo podstatně zdokonaleného produktu (vý-
robku, technologie nebo služby) efektivně umístěného na trh. 
Výzkum a vývoj jsou jednou z těchto činností. Technicky inovo-
vat znamená VYMYSLET – VYROBIT – PRODAT (= inovač-
ní proces). „Inovační podnikání potřebuje inovační prostředí.“ 
(Asociace inovačního podnikání ČR ).

 Inovační podnikání je souborem podnikatelských aktivit 
specializujících se na soustavnou realizaci inovací. Ve vztahu 
k výzkumu a vývoji je předmětem podnikání uvádění výsledků 
vědy a výzkumu do komerční zralosti, tj. na trh. Významným 
nástrojem k tomu je transfer technologií. Proces inovačního 
podnikání začíná záměrem (myšlenkou), končí nejen uplat-
něním nových produktů na trhu a vyhodnocením jejich pa-
rametrů a užitných vlastností, ale i promyšleným způsobem 
jejich likvidace (recyklace) po ukončení jejich životnosti. Při 
vzájemném ovlivňování počátku a závěru inovačního proce-
su plní významnou úlohu inovační (technologický) marke-
ting. (Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání, Pra-
ha 2002).

Pro účely výše zmíněného zákona se rozumí inovacemi 
zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, po-
stupů nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují:

1.  inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo 
podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskyto-
vání služeb, včetně významných změn techniky, zařízení 
nebo programového vybavení,

2.  organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového 
způsobu organizace obchodních praktik podniků, praco-
višť nebo vnějších vztahů.
 
Defi nice jsou různé, dva faktory se však vyskytují ve 

všech, a to změna současného stavu a novost. Vycházejme 
z toho, že má jít o změnu k lepšímu. Když to aplikujeme na 
potravinářský průmysl, mělo by dojít inovacemi technologic-
kých postupů ke zkvalitnění stávajících výrobků nebo k za-
vedení výrobků nových, tedy rozšíření nabídky pro náš stůl. 
Nepochybuji o tom, že některé nové technologické postupy 
a techniky tak skutečně působí − mikrovlnný ohřev, vysoký 
isostatický tlak, ohmický ohřev. K inovacím dojde jistě také 
zaváděním nanotechnologií. Mohou se realizace díky státní 
podpoře dočkat také některé postupy dosud ležící ve stolech 
výzkumníků a vývojářů.

Když se podívám na pulty potravinářských obchodů od 
těch nejmenších až k supermarketům, nemohu než konsta-
tovat, že výrobková inovace běží na plný plyn. A vidím také 
její druhy:
–  inovace ve směru zkvalitnění a rozšíření sortimentu potra-

vinářských výrobků 
–  inovace ve směru návratu k tradicím, založené na využívá-

ní pozapomenutých surovin a receptur

Ovocno-zeleninové šťávy – výrobky Beskydu Fryčovice
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–  inovace splňující požadavek na nízkou cenu výrobku
– inovace „za každou cenu“

První dva druhy jsou mi sympatické a splňují mou před-
stavu o inovacích. Třetí chápu, ale byla bych obezřetná, proto-
že snížení ceny má především vliv na kvalitu výrobku. Pokud 
k tomuto druhu inovace žene výrobce spotřebitel, je potřeba 
hledat cestu, jak takový výrobek neošidit na kvalitě (mohl by 
pomoci výzkum). Pokud je to věc obchodních řetězců, tak je 
každá rada drahá a nelze než apelovat na výrobce, aby na kva-
litu dbali. Nejdiskutabilnější je druh poslední. Zde může být 
jedním z důvodů, proč se pustit do inovací, snaha „sáhnout 
si“ na inovační dotaci. Jako členka Hodnotitelské komise 
pro Program rozvoje venkova v rámci podopatření I. 1. 3. 2. 
„Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a techno-
logií (resp. inovací) v potravinářství“ se, například, setkávám 
s případy, ve kterých žadatelé o dotaci ani pořádně nevědí, co 
chtějí vyrábět nového, ale vědí, jaká k tomu potřebují nová za-
řízení. Jde jim tedy spíš o obnovu strojního parku, v němž by 
se vyrobilo i něco nového, na co výzkumníci přijdou. Nedivím 
se jim. Léta trpěly potravinářské podniky podvýživou. Tech-
nika stárla, ztrácela efektivitu, prodražovala se výroba. A teď 
je tu možnost nápravy. 

K dotaci se lze dostat naopak zdůrazňováním novos-
ti výrobku. A to je také úskalí. Často jsou to výrobky pouze 
„rozvinuté“, např. proti původnímu obohacené o nějakou 
složku (mnohdy zcela nesmyslně po zhodnocení vlivu přídav-
ku vzhledem k jeho množství) nebo výrobky ze surovin, či je-
jich částí pro potraviny značně netradičních. Jejich případný 
úspěch je založen na svým způsobem klamavé reklamě, ne-
musí mít dlouhého trvání a dochází k promarnění dotace. 
Zde je namístě rána také do vlastních řad. Výzkum se nezříd-
ka hlavně druhým tématem také zabývá (a hledá pak marně 
pro své výsledky realizátora). 

Co tedy s inovacemi, zejména vzhledem k značně ve-
řejně propagované fi nanční podpoře z různých národních 
i nadnárodních zdrojů. Rozhodně inovovat, ať už „za své“ 
nebo za podpory z různých inovačních programů, ale s rozu-
mem. Rozumně by si měli počínat nejen výrobci-žadatelé, ale 
i členové hodnotitelských komisí doporučujících fi nancová-
ní projektů inovace. Sféra výzkumu, a to nejen díky dnes již 

nabízí služby a poradenství pro potravinářství

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

�  proměřování fyzikálních vlastností potravinářských 
surovin a výrobků

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

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

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař

Tel.: 296 792 111, Fax: 272 701 983
E -mail: vupp@vupp.cz, Internet: www.vupp.cz

Výzkumný
ústav
potravinářský
Praha, v.v.i.

zákonem legalizované fi nanční podpoře, nabízí svou pomoc-
nou ruku. Zase díky svému působení ve výše zmíněné komi-
si mohu potvrdit, že spojení výrobců a výzkumníků je pro 
inovační proces prospěšné. Díky uvážlivému postupu všech
zúčastněných se inovace nestanou jen módním pojmem a ne-
budou čelit dohadům, zda se na ně neplýtvá penězi daňových 
poplatníků.  �

Vysokotlaký lis – zařízení pro vysokotlaké ošetření potravin



18
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
–

 
S

P
E

C
I

Á
L

/
2

0
0

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c ea n k e t a

Naše anketa:
Jakost masných 

výrobků

PŘIPRAVIL Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.

Jakost potravinářských výrobků umí měřit téměř každý ob-
čan. Jednoduchou mírou kvality výrobku je spotřebitelo-

vo zjištění, že si na něm pochutnal. Současná obchodní poli-
tika výrobců, dle poměrně nesmlouvavé poptávky obchodu, 
však směřuje k výrobkům levným a s dlouhou dobou trvanlivos-
ti. Oba uvedené faktory velmi negativně ovlivňují právě jakost 
měřenou spotřebitelem, zejména chuť výrobku. Tento problém 
se nejvíce dotýká spotřebitelského hodnocení kvality potravi-
nářských výrobků živočišného původu. Nejmarkantněji pak 
u výrobků z masa. V tomto smyslu jsme se obrátili na 10 před-
ních odborníků, kterým jsme položili následující otázku:

 

JAK VIDÍTE TENTO PROBLÉM VY?
A EXISTUJE DLE VÁS RECEPT

NA ZLEPŠENÍ TOHOTO STAVU?

Bohuslav Čtveráček, jednatel,
Drůbež - Vysočina spol. s r. o.

Je smutné konstatování, že 
na našem trhu se stále více obje-
vují levné a levnější potravinář-
ské výrobky živočišného původu. 
Smutné proto, že jen odborník 
pozná a ví, že ta nízkost ceny je 
nešťastně ovlivňována kvalitou. 
Mnohé sýry nemají nic společ-
ného s mlékem, uzeniny obchá-
zejí maso a konečný spotřebitel 
to téměř ani nepozná. Uzeniny 
(salámy, klobásy, párky) přece 
většině spotřebitelů chutnají. 

A že jsou levné? To je dobře! Tak levnou uzeninu si mohou 
alespoň dopřát ne jednou, ale vícekrát v týdnu. Ano, vážený 
spotřebiteli, podle ceny zcela jistě. Pouze odborník a člověk 
věci znalý a výrobce ví, co se to s kvalitou takto levných po-
travin a uzenin děje. České nebo spíše československé potra-
viny, a chci se zaměřit především na uzeniny, měly vždy své 
krédo kvality a chuti. Dnes však z toho zbyla už jen ta chuť.

Otevřeli jsme se světu, který i nám nabízí nepřeber-
né množství náhražek za kvalitní surovinu a z odpadových 
zbytků pro zpracování masa, jako je např. kůže a lůj, vyrá-
bět „kvalitní“ náhražky do uzeniny (kůžová emulze, lojo-
vá emulze), a pak stačí dát „jen“ správnou chuť a levný vý-
robek, levná uzenina je na prodejním pultu. Že nechutná? 
Ale chutná a k tomu je ještě levná. K tomu přidat opět z ne-
přeberné nabídky komponentů na prodloužení trvanlivosti 
a spotřebitel přece musí být spokojený. Že není? Ale je spo-
kojený, neboť kdyby nebyl, tak nehorázně nekvalitní potravi-
nářské výrobky by přece nekupoval, neboť jen cena rozhodu-
je o prodejnosti.

Pouze ten spotřebitel, který o pozadí takovýchto výrob-
ků, uzenin, něco ví, si je nekupuje, nebo snad jen jednou, 
a zkouší a vyhledává nabídku pouze podle kvality a možná 
pak i podle výrobce, u kterého se přesvědčí, že se nezprone-
věřil národnímu levnému trendu a zachovává tradici a kva-
litu, že uzenina, sekaná, párek, klobása, je skutečně z masa. 
Takovému spotřebiteli jde kromě toho, aby konzumoval kva-
litní uzeninu, i o zdraví.

Kdo ví, co ty různé přísady a náhražky zanechají v našich 
tělech a zejména pak u dětí. To je totiž děsivá představa a žel, 
je jen málo našich spotřebitelů, kteří si to uvědomují, a tedy 
není pro ně rozhodující kvalita uzeniny, ale pouze cena.

Kde a v čem je ta příčina honby za nižší cenou? Vždyť 
o výše uvedeném já spotřebitel nic nevím? Kde je? V celém 
našem obchodním systému, obsazeném nadnárodními ře-
tězci, silně podporované našimi vládami a vládními činite-
li a jejich nesmírně výraznými hesly „u nás nejlevněji“, jež 
prostřednictvím billboardů, obsáhlých letákových nabídek 
a reklamních spotů v médiích každodenně hustí do vědomí 
spotřebitelů. Vždyť jen kolik se podaří naší České obchod-
ní inspekci odhalit nekvalitních, ale dokonce nebezpečných 
hraček, spotřebních výrobků, prádla, a hrůza i potravin.

Vždyť těm obchodním řetězcům skutečně nejde o kvali-
tu prodávaných výrobků, ale o co nejnižší nabídnutou cenu. 
Domnívá se snad někdo, že ta velká síť obchodních řetězců 
z vlastní marže nabídla slevu? Nikoliv!!! To jen českého vý-
robce a zpracovatele donutila k co nejnižším nabídkovým 
cenám (vyrob, z čeho chceš, ale ať se vejdeš do požadované 
ceny), ale na svůj zisk si sáhnout nenechá. Nechce český vý-
robce a zpracovatel přistoupit na tvrdě požadované cenové 
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podmínky? Tak si to nakoupíme jinde a dovezeme. Ale bude 
to levné. Vždyť to naše vládní garnitury chtějí, vždyť ono jim 
to vyhovuje, že obchodní řetězce nabízí českému spotřebiteli 
vše za co nejnižší ceny a český občan může být spokojený.

A on je. Světe div se, ale on je!!! 
Vážený spotřebiteli, nebuď spokojený!!! Nebuď, pro-

tože co je levné, nemusí být kvalitní. A ono to tak je. Český 
výrobce a zpracovatel dlouhodobě nevydrží ten tlak obchod-
ních řetězců na nízké ceny a jednoho dne skončí. Nezbude 
mu nic jiného a ukončí svoji výrobu. Pak budeme kupovat 
pouze dovozové potraviny a uzeniny, jako je to s prádlem, 
textilem a tak dále, a tak dále. Copak to kolem sebe nevidí-
me, že z toho českého už na pultech mnoho nemáme? My si 
chceme nechat vzít i naše zemědělství, zemědělskou výrobu 
a výrobu našich potravin? Vždyť jsme historicky měli naše 
zemědělství na vysoké úrovni a kam se ubírá??? Čekáme, že 
na takovéto nebezpečí nás naši vládní a státní úředníci budou 
prostřednictvím médií upozorňovat? Nikoliv!!! To jen pár 
odborníků, nacionalistů, zoufalých výrobců a zpracovatelů 
se pokouší bít na poplach prostřednictvím odborných časo-
pisů, neboť naše média a běžný tisk o takovéto skutečnosti 
nemají zájem informovat spotřebitele.

Vážený spotřebiteli!!!
Jde-li Ti o zdraví, začni přemýšlet o tom, co jsem chtěl 

ke kvalitě potravin a zejména uzenin, jako jeden z mnoha vý-
robců drůbežích uzenin, tímto postřehem říci. Vždyť jde pře-
devším o naše zdraví, zdravé děti, o naši budoucnost!

A recept?
Pustit se do medializace a pravidelně informovat širokou 

spotřebitelskou veřejnost o problematice levných výrobků
a pak vhodným způsobem přimět zahraniční obchodní řetěz-
ce k radikální změně hesla „u nás nejlevněji“ za heslo „u nás 
nejkvalitněji“ a v daleko širším objemu nabízet především 
české výrobky a neschovávat za ně dovozové. V neposlední 
řadě pak zintenzivnit státní kontroly na jakost a kvalitu v ře-
tězcích, v supermarketech. Směřujme spotřebitele ke kvali-
tě a ne ceně. A Vy spotřebitelé, nenechte se už klamat cenou! 
Vybírejte zboží v regálech podle kvality, podle ověřeného čes-
kého výrobce!!!

MVDr. Ladislav Hájek, generální ředitel,
ZŘUD – Masokombinát Písek, a. s.

Na stávající otázku není 
lehká odpověď. Je všeobecně zná-
mo, že celá řada kolegů v oboru 
výroby a zpracování masa, včet-
ně mé osoby, své pracovní schop-
nosti i odbornost vždy orientova-
la a orientuje do širokého okolí se 
snahou, aby nejen podniky, ale 
i Česká republika byla eticky po-
suzovaná jako vyspělá řeznicko-
uzenářská velmoc. Toto mé sta-
novisko je podloženo zaváděním 

a uplatňováním jak moderních světových technologií, tak i re-
spektováním evropských technologicko-hygienických poža-
davků, které se promítají do kvality fi nálních výrobků. Skuteč-
ností ale je, že cíle a stále stoupající úroveň včetně požadavků 
v oblasti zpracování a výroby potravin roste. Přes vysoké poža-
davky na cenu a kvalitu v mnoha případech nelze stále se zvy-
šující náklady promítnout do cenotvorby výrobků. Navíc růz-
norodou kvalitu kryje platná vyhláška „Požadavky na vybrané 
tepelně opracované masné výrobky ČSN 576011“.  Zodpo-
vědně uvádím, že masokombináty Písek, Polička i Řezpof 

Třemošná ve společnosti ZŘUD neporušovaly ani nebyly ni-
kým nuceny porušovat principy a zásady cílené kvality a zá-
sadně se prosazují kvalitou. 

Stalo se v naší republice módou prohlašovat, že za nízkou 
cenu i kvalitu mohou obchodní řetězce. Zaujímám nesouhlas-
né stanovisko, že opak je pravdou. Řetězce v naší zemi podni-
kají legálně, chovají se tržně, dle pravidel předložených zákonů 
v této zemi, nic neporušují. Zásady porušili a porušují ti, kte-
ří rozhodovali, možná i rozhodují o situaci na úseku obchodu 
nekoncepčně, předkládají pravidla a tím možnosti v podsta-
tě určují likvidační směr pro výrobní a zemědělské podniky. 

Recept na zlepšení − aby ti, kteří rozhodují a určují smě-
ry a zákony, tyto orientovaly na základě znalostí, odborností 
a hlavně zodpovědnosti k této zemi. Je nutno si přiznat kon-
cepční chybu možná i v nás a rozumně se snažit ve spolupráci 
s poslanci, komorami a obchodními řetězci ji řešit bez nesmy-
slných protestů. 

MVDr. Josef Kameník, CSc.,
generální ředitel,
KMOTR-Masna Kroměříž 
a. s.

V anketní otázce je problém 
nastíněn příliš zjednodušeně 
a jednostranně. Nelze hodnotit 
zboží jen podle jeho kvality (ja-
kosti). Spolu s tím je třeba vidět 
jeho hodnotu, vyjádřenou v peně-
zích jako cenu výrobku. 

V tomto ohledu nelze přece tvrdit, že se snižuje kvalita 
potravin na našem trhu. Dnes již existuje poměrně velká di-
ferenciace – značný rozdíl ve výrobcích, včetně masných pro-
duktů, co se týká jejich ceny a samozřejmě i jejich hodnoty. Ta 
se navenek projevuje mimo jiné i chutností. To znamená, chce-
li si zákazník na výrobku opravdu pochutnat, musí si takový 
produkt umět vybrat a musí být ochotný za něj připlatit více 
peněz.

Je pravda, že v oboru zpracování masa je situace trochu 
méně přehledná, a to z důvodů silného rozšíření původních 
druhových názvů výrobků (Špekáčky, Junior, Poličan ad.). 
Poté, co přestaly platit oborové normy, se receptury hodně 
změnily, každý výrobce si vyvinul vlastní specifi cký produkt, 
jen název většinou zůstal stejný. V první polovině devadesá-
tých let se tak objevila na trhu velká různorodost uzenin, do 
roku 1990 vyráběných dle více méně stejných pravidel. Snaha 
udělat na tomto poli určitý pořádek (v mezích liberálního trhu 
a veterinárního dozoru) vyústila ve Vyhlášku č. 326/2001 Sb. 
V přílohách této vyhlášky se objevily určité základní limity, 
které vymezovaly (a stále ještě určují) hodnotu vybraných 
masných výrobků. Významnou úlohu sehrál v tomto procesu 
Český svaz zpracovatelů masa. 

Nicméně tyto regulace neznamenají návrat do období 
před rokem 1989. Jednotné spotřební normy masného prů-
myslu za současné situace nemůžou vzniknout a už vůbec ne 
se prosadit. Zákazník – konečný spotřebitel si musí najít na 
trhu „svého“ výrobce a „své“ značky masných výrobků, které 
mu budou vyhovovat po stránce ceny a kvality (a na kterých 
si bude moci pochutnat úměrně k vynaloženým penězům).

V zadání anketní otázky si dovoluji polemizovat s jejím 
autorem i ve věci vnímání „spotřebitelské kvality“ potravin 
živočišného původu, kdy je zdůrazněna kvalita masných vý-
robků. Dle mého názoru se tento problém hodnota – cena – 
kvalita (?) dotýká nejen masných výrobků a nejenom potra-
vin živočišného původu, ale potravin obecně. Snad každému
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z nás se stalo a stává, že si v obchodě zakoupí pekárenský 
výrobek, který absolutně nezaujme – je bez chuti, drobivý, 
rychle ztrácí texturu, a stejný případ může nastat v oblasti 
mléčných výrobků (sýry, jogurty), čokolád ad. Tak proč zrov-
na vyzdvihovat masné výrobky? Konkurenční boj, který zuří 
mezi výrobci, ale také mezi maloobchodními potravinářský-
mi řetězci, tlačí konečnou cenu zboží hodně dolů. Naše po-
traviny jsou levné. Nízká cena je daní za nízkou hodnotu. 
Přesto si ale každý z nás může najít na trhu zboží, jehož hod-
nota mu bude vyhovovat a kterou si bude moci dovolit.

Jan Katina, výkonný ředitel,
Český svaz zpracovatelů masa

Z pozice poučeného spo-
třebitele nevidím tento problém 
tak jednostranně, jak naznačuje 
předložený dotaz. I v současné 
době silného tlaku na ceny po-
travin jsou zcela jistě v prode-
ji také vysoce jakostní uzeniny, 
kterými by se rád pyšnil leckte-
rý z výrobců. Tyto uzeniny na-
víc nemusí být o tolik dražší než 
jejich méně kvalitní alternativy. 
Spotřebitelská cena sice může 

být jedním z hlavních ukazatelů, ale sama o sobě požadova-
nou kvalitu masného výrobku nezaručí.

Kde je tedy problém? Je to velký počet a síla maloob-
chodních řetězců, jejich vzájemné konkurenční postavení 
a z toho plynoucí nastavení poptávky? Roztříštěnost po-
travinářů, jejich slabá pozice podporovaná relativně ma-
lými výrobními objemy a značnou podobností produkce 
nejen s tuzemskou konkurencí? Zčásti zřejmě ano, mys-
lím si ale, že především poptávka některých obchodníků 
po levných potravinách se sníženou jakostí je problémem
sekundárním, majícím původ poněkud dále. Totiž, kdyby 
tyto výrobky nešly na odbyt, určitě by je žádný obchodník 
nepoptával. Tím jsme se dostali až ke konečnému spotřebi-
teli, ke kupujícímu a jeho preferencím.

Pokud by dominantním kritériem při nákupu potra-
vin byla jejich cena, protože významná část spotřebitelského 
spektra je s odpovídající jakostí spokojená a nehodlá na svou 
stravu vynakládat více prostředků, pak bych musel konstato-
vat, že tyto potraviny mají na trhu v odpovídajícím rozsahu 
své místo, ale zároveň bych cítil dluh, že jsme nedokázali ob-
jektivní osvětou zaměřenou na nutriční aspekty konzumace 
takových potravin tyto preference změnit. To ale podle mého 
názoru nerefl ektuje reálnou situaci. Určitá část spotřebitelů 
totiž není s jakostí potravin, uzeniny nevyjímaje, spokojená. 
Za nákup jakostnější stravy je dokonce ochotna připlatit. Tak 
proč při nákupu tu a tam „sáhnou vedle“?

V případě uzenin si myslím, že hlavním problémem je 
nedostatečná orientace spotřebitelů v jejich jakosti způsobe-
ná nesrozumitelným označováním, v krajních případech též 
nesprávným označováním či dokonce falšováním výrobních 
surovin. Ačkoliv se v této problematice vykonává řada marke-
tingově zaměřených aktivit, pro názornost lze zmínit propa-
gaci značky KLASA, registraci různých označení (ochranné 
známky a zaručené tradiční speciality) nebo propagaci fi rem-
ních značek, stále postrádám silný akcent na standard, který 
by platil pro všechny masné výrobky plošně.

Zákon o potravinách společně s jeho prováděcími před-
pisy sice jasně stanovuje, že masné výrobky, balené i nebale-
né, musí mimo jiné být označeny obsahem masa (tzn. dle pří-

slušné defi nice obsahem kosterní svaloviny), dále nejvyšším 
obsahem tuku a případně i údaji o použití strojně oddělené-
ho masa, kůží, syrového sádla nebo syrového loje. Realita je 
ovšem často odlišná. Přitom za předpokladu uvedení těchto 
údajů objektivním způsobem by spotřebitel byl jistě schopen 
učinit přesnější odhad kvality kupovaného výrobku a přípa-
dů, kdy dochází k následnému zklamání při konzumaci, by 
bylo méně. Namísto toho jsou tyto údaje dostupné praktic-
ky jen u balených výrobků, kde navíc jako nejčastější chybu 
shledávám záměnu defi nic pro maso, případně též neoznače-
ní nebo nesprávné označení použitého drůbežího strojně od-
děleného masa. Do procentuálního údaje o obsahu masa jsou 
tak chybně započítávány veškeré poživatelné části jatečných 
zvířat, které byly použity při výrobě dané uzeniny (např. sád-
lo, kůže, ale i zmíněné strojně oddělené maso). Výsledkem je, 
že takto označená uzenina láká spotřebitele neobvykle vyso-
kým obsahem „masa“, často v kombinaci s příznivou cenou. 
Správně označený, vysoce jakostní výrobek, který je v prodeji 
ve vedlejším regálu, v této konkurenci neobstojí. Podíl masa, 
tentokrát vyjadřující jen libovou svalovinu, je znatelně niž-
ší a cena je shodná nebo vyšší. Zda jsou tyto prohřešky vůči 
legislativě a v konečném důsledku i vůči zákazníkům činěny 
z neznalosti pravidel nebo cíleně, můžeme jen spekulovat.

Mým receptem na zlepšení aktuálního stavu jakosti pro-
dávaných uzenin by bezpochyby byl soubor více opatření, 
prvním z nich by ovšem bylo zvýšení důrazu na plnění obecně 
platných požadavků na označování masných výrobků. Pokud 
jde o konkrétní příklady dílčích kroků vedoucích k tomuto 
cíli, tak lze zmínit nedávno uzavřenou novelizaci komoditní 
vyhlášky, kdy náš svaz prosazením předložených návrhů při-
spěl k vymahatelnosti těchto požadavků u nebalených uzenin. 
V této souvislosti rovněž vítám nedávno medializovaný úmysl 
SZPI směřující k pravidelnému zveřejňování údajů o výsled-
cích kontrol souladu prodávaných potravin s legislativou.

Ing. Jaromír Kloud, předseda,
Český svaz zpracovatelů masa

Já myslím, že tento dotaz 
nelze vnímat jako problém, ne-
boť hodnocení zakoupených 
produktů probíhá téměř u kaž-
dého nákupu, který v českých 
domácnostech proběhl. A výsle-
dek tohoto hodnocení odpoví-
dá prastarým obchodním záko-
nům, které jsou staré jako lidstvo 
samo. Jedná se o to, že pokud ně-
kdo nakupuje podle ceny, musí 
na tuto příznivou cenu myslet 

i při konzumaci příslušného výrobku. 
Princip je stejný, jako kdybych uprostřed parného léta vi-

nil automobilku z toho, že je mi horko v autě bez klimatizace. 
Ne neviním, ale musím myslet na ušetřené peníze za klimati-
zaci. Podobné je to i v uzeninách, nemohu vinit výrobce z niž-
šího obsahu masa u laciného výrobku. Je potom na každém 
zákazníkovi, aby při nákupu myslel na to, jestli chce špekáč-
ky na rodinné grilování, nebo zda chce uvařit večer buřtguláš. 
A jistě mi každý dá za pravdu, že výběr na našem trhu s uze-
ninami je tak široký, že si lze vybrat u každého výrobku z bez-
počtu variant. Rada na závěr, pokud někdo vybírá spíše tu va-
riantu na grilování, může mu být vodítkem označení kvality 
Klasa a v budoucnu i speciální označení Evropské unie pro 
výrobky s certifi kovanou recepturou, neboť Český svaz zpra-
covatelů masa společně se Slovenským svazem zpracovatelů 
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požádali o zapsání čtyř receptur tradičních výrobků do evrop-
ského registru. Jedná se o Špekáčky, Spišské párky, Lovecký 
salám a Liptovský salám. 

Eduard Koranda, generální ředitel, 
Masokombinát Plzeň s. r. o. 

Dnešní stav na trhu s po-
travinami je skutečně takový, že 
jsou produkty vyráběny pod tla-
kem ceny. Zákazníci však nemo-
hou poté srovnávat kvalitu a chuť 
výrobku, který stojí 50,- Kč a kte-
rý stojí 150,- Kč, bohužel to však 
dělají, je třeba si ale uvědomit, 
že tyto výrobky nemohou být ni-
kdy srovnatelné. Nelze však říci, 
že levnější výrobky jsou nekvalit-
ní, obsahují ale například méně 

masa než výrobky dražší, ale i přesto splňují veškeré požadav-
ky standardní potraviny.

V této chvíli se recept na zlepšení tohoto stavu těžko hle-
dá. Nemůžeme mít zákazníkům za zlé, že v současné době 
pod tlakem celosvětové krize upřednostňují velmi často cenu 
před kvalitou a na druhé straně je pochopitelné, že výrobci 
budou respektovat přání svých zákazníků, a reagovat tak na 
poptávku z jejich strany. I přesto si naše společnost dala za cíl 
naučit našeho zákazníka vyhledávat kvalitu před cenou, a to 
reklamou naší značky (Schneider), pod kterou jsou nabízeny 
výrobky v nejvyšší kvalitě. 

Vždy však bude záležet na zákazníkovi, pro jaký výro-
bek se rozhodne. Důležité je, že má spotřebitel v dnešní době 
možnost výběru a možnost se rozhodnout, zda při nákupu vý-
robků upřednostní cenu nebo kvalitu.

Petr Korejs, manažer divize 5
Kvalita a kvalifikace, LE & CO

– Ing. Jiří Lenc, s. r. o.

Posouzení míry jakosti po-
travinářských výrobků je v si-
lách téměř každého občana, jed-
ná se ovšem o velmi subjektivní 
hodnocení, často protichůdného 
charakteru. Pro všechny výrobce 
není proto měřítkem jakosti je-
jich produktů jednorázový prů-
zkum či senzorické hodnocení, 
ale dlouhodobá spokojenost vět-
šiny zákazníků s daným výrob-
kem a jeho ochota za tento opa-

kovaně utratit své peníze. 
 V poslední době slýcháme volání po co nejvyšší kvali-

tě výrobků z vybraných surovin vysoké jakosti, s co nejmen-
ším množstvím aditivních látek (ze kterých byl neopodstatně-
ně vytvořen jakýsi mediální strašák), bez obsahu alergenních 
látek, s dlouhou trvanlivostí a s kladně hodnocenými hod-
notami nutričních údajů. Takový výrobek ovšem samozřej-
mě nebude patřit mezi nejlevnější a zhodnocení jeho jakos-
ti opravdu zůstává na bedrech konečného konzumenta, který 
leckdy raději sáhne po lacinější variantě, přestože se při prů-
zkumech dožaduje co nejvyšší kvality. 

Samotný fakt, že je výrobek levný a s dlouhou dobou tr-
vanlivosti, ovšem neznamená, že by se muselo nutně jednat 

o výrobek špatný. Zde se právě projevuje vyspělost výrob-
ce a dlouhodobé zkušenosti zahrnující celou řadu průzku-
mů, senzorických hodnocení, zkoušek, vývoje nových mutací 
produktu, včetně zúročení dlouhodobých nemalých investic 
do technologického vybavení, řízení systémů dle všeobecně 
uznávaných norem a neustálé zvyšování kvality a kvalifi kace 
zaměstnanců. Taktéž je možné dosáhnout snížení ceny pro-
duktu ne snižováním kvality, ale optimalizací výrobního pro-
cesu a snížením cen vstupních surovin, při zachování jejich 
požadovaných parametrů. Pak je možné dodat na trh produkt 
s přiměřenou cenou a dobrou kvalitou. 

Hlavním měřítkem v této oblasti zůstává tedy vyváže-
ní poměru kvalita/cena do hodnot akceptovatelných pro 
všechny zúčastněné strany, samozřejmě při dodržení všech 
legislativních požadavků, kontrolovaných nejen státními 
dozorovými orgány, ale i samotnými odběrateli. Ze strany 
odběratele a často i konzumenta dochází k tlaku na snižová-
ní cen, což je v obchodním vztahu běžné, a záleží na výrobci, 
jak je ochoten a schopen tuto skutečnost akceptovat a há-
jit své dlouhodobě budované know-how. Sortiment mas-
ných výrobků v tržní síti je natolik široký, že by měl uspo-
kojit potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků, a je tudíž 
velmi důležité nabídnout paletu výrobků pokrývajících celé 
spektrum požadavků, v přiměřené kvalitě s příznivou ce-
nou a v konečném důsledku nechat rozhodnout samotného
zákazníka. 

Řešení této problematiky tudíž spočívá v informovanos-
ti a vyspělosti konečného konzumenta a rozvíjení jeho pově-
domí o dodávaných produktech, ať již mediální formou, nebo 
přímou komunikací. Dalším neméně důležitým faktorem je 
samotná kultura prodeje. Tuto lze často opět významně ovliv-
nit výrobcem komunikací s prodejci a podporou jejich dob-
ré znalosti produktů a problematiky jejich výroby. Nepostra-
datelnou součástí zůstává důkladná analýza požadavků trhu 
a její adekvátní vyhodnocení s přihlédnutím k regionálním 
zvyklostem a požadavkům. 

Ing. Pavel Kváč, generální ředitel, Kostelecké 
uzeniny a. s., ředitel, Maso Planá, a. s.

Nesouhlasím s tvrzením 
autora anketní diskuse. Naše ob-
chodní politika a tím pádem sa-
mozřejmě i výroba se řídí poptáv-
kou našich zákazníků. Vyrábíme 
a prodáváme takové výrobky, 
o které mají naši zákazníci zá-
jem. A poptávka spotřebitele po 
masných výrobcích stejně jako 
po jakémkoli jiném zboží se řídí 
mnoha faktory. Jsou to na jedné 
straně jeho ekonomické možnos-

ti, minulá zkušenost s nákupem určitého výrobku, momentál-
ní chuťové naladění a jiné subjektivní pocity a na straně druhé 
je to především účel užití kupovaného výrobku. 

Jednou potřebuje něco na jednoduchou a rychlou svači-
nu, podruhé potřebuje něco, co by použil do šunkofl eků, jindy 
potřebuje něco na chlebíčky a dobrou obloženou mísu, v dal-
ším případě chce pozvat své přátele na grilovací párty a někdy 
má prostě chuť na tradiční tlačenku a jitrničky. V každém pří-
padě sáhne po úplně jiném masném výrobku a jednou to bude 
výrobek, který koupí za 50 korun a v jiném případě to bude vý-
robek, který třeba stojí více jak 200 korun za kilogram. 

Naším cílem je zákazníkům nabídnout výrobky pro 
všechny jejich potřeby, pro uvedené příležitosti a to jsem jistě 
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nevyjmenoval všechny. A je zřejmě jasné, že jsou jiné výrob-
ní náklady na výrobu jitrnic a jiné na výrobu nejkvalitnějších 
šunek či fermentovaných salámů s ušlechtilou plísní na povr-
chu. Proto odmítám tvrzení, že by bylo naší politikou vyrábět 
levné výrobky. Naopak cílem našeho podnikání je tvorba zis-
ku a jedním prostředkem k tomuto jsou dobré a správné ceny 
našich výrobků, které zákazníci akceptují.

Druhá oblast zmíněná v anketě se týká prodlužování tr-
vanlivosti. Opět i v tomto případě se nedá tato tematika zo-
becňovat. I zde hraje hlavní roli zákazník, protože je to on, 
který když si kupuje trvanlivý salám či konzervu na svoji do-
volenou, tak očekává delší trvanlivost než u několika plátků 
šunky, jež si dá na svůj ranní chlebíček.  V poslední době je 
naopak velmi zřetelný trend všech významných výrobců se 
zaměřovat na to, aby v masných výrobcích bylo co nejméně 
různých alergenů, aby neobsahovaly lepek, aby ve výrobcích 
určených především pro děti bylo co nejméně tzv. „Éček“, 
a tyto aspekty většinou zkracují dobu trvanlivosti. 

Pokud bych měl shrnout anketní problematiku, tak bych 
řekl, že si rozhodně nemyslím, že by situace v kvalitě masných 
výrobků byla odlišná od jiných potravin. V každém segmentu 
platí to, že se výrobce snaží trefi t do potřeb svých zákazníků 
a při tom podle svých možností a schopností buduje více či 
méně svoji značku, aby když už se trefí do zákazníkových po-
třeb, tak aby si udržel i jeho loajalitu a náklonnost. 

Miroslav Mahdalík, jednatel, VOMA, s. r. o., 
Uherský Brod

Osobně se domnívám, že 
kvalita potravinářských výrob-
ků není rozdílná od kvality všech 
ostatních výrobků. U všech vý-
robků, od špendlíků po doprav-
ní letadla, platí základní normy, 
které eliminují škodlivost a ne-
bezpečnost výrobků. Výrobci 
jsou plně odpovědni za dodržo-
vání těchto norem. Jako pojist-
ka fungují státní instituce (ČOI, 
Potravinářská inspekce apod.), 

které provádějí kontroly a trestají ty výrobce a obchodní-
ky, kteří dávají na trh nekvalitní nebo nebezpečné výrobky. 
A v rámci těchto norem byly, jsou a budou levné, průměrné 
a drahé výrobky, jejichž cena odráží většinou cenu vstupních 
surovin a práce, tedy užitnou hodnotu. Určitou výjimkou jsou 
tzv. značkové výrobky, kdy se připlácí za módní nebo oblíbe-
nou značku.

Tím chci říci, že každý výrobce se sám rozhoduje, zda se 
zaměří na drahé, střední nebo levné zboží, a to hlavně na zá-
kladě požadavku trhu a vlastních možností. Naše společnost, 
VOMA s. r. o., Uherský Brod, si stanovila od samého začát-
ku heslo „kvalita za rozumné ceny“. Levný výrobek nemůže 
být, ze samé postaty věci, vysoce kvalitní. Dlouhá doba trvan-
livosti může v mnoha případech být na úkor chuti a množ-
ství chemických přísad. VOMA má dnes výhodu, že se sta-
bilizovala jako regionální výrobce uzenářských a masných 
produktů a zásobuje vlastní nebo smluvní prodejny. Nejde 
tedy o anonymní výrobky anonymního výrobce, jak je to běž-
né v obchodních řetězcích, ale o vlastní značku, s kterou jde 
na trh. Vycházíme ze zásady, že v první řadě musí být kvalit-
ní suroviny, dále odpovídající kvalifi kace zaměstnanců a je-
jich spokojenost, dosažená v neposlední řadě nárůstem mezd 
v návaznosti na nárůst tržeb. Technické a technologické vy-
bavení výroby a obchodu je naprosto srovnatelné s vyspělými 

západoevropskými výrobci a dodržování hygienických a vete-
rinárních předpisů se považuje za samozřejmost.

Při dodržování těchto zásad je možno konstatovat, že 
i dnes, v době tzv. krize, VOMA zvyšuje prodej v porovnání 
s loňským rokem a otevírá nové prodejny. Je to důsledek tvrdé 
práce, stálé snahy dodat zákazníkovi kvalitní chutné výrobky 
za rozumné ceny a nespoléhat na lepší nebo horší podmínky 
pro podnikání.

Robert Váhala, jednatel, VÁHALA a spol. s r. o.

Když jsme v roce 1991 ote-
vírali znovu navrácenou rodin-
nou fi rmu Váhala, říkal nám náš 
tatínek – zakladatel fi rmy: „Dě-
lejte kvalitní výrobky a nemáte se 
čeho bát“. Jeho slov se ve fi rmě 
pevně držíme dodnes. Ale „jen“ 
vyrábět kvalitní, poctivé a dob-
ré výrobky nestačí, výrobky se 
také musí prodat. Na nezájem 
zákazníků si nemůžeme stěžo-
vat. Víme, že až 30 % zákazníků 

nelpí jen na nízké ceně výrobků a je ochotno si za kvalitu při-
platit. Problém vidíme v tom, že někteří obchodníci se bojí 
prodávat kvalitní, a proto i dražší výrobky, těmto produktům 
neposkytují dostatečný prostor. Problém nastává už při vý-
běru produktů. Stalo se nám, že jsme nabídli do tenderu náš 
výrobek Špekáček extra. Komisí byl hodnocen jako nejkva-
litnější a chuťově nejlepší ze všech posuzovaných, ale nako-
nec byl vybrán konkurenční, méně kvalitní a levnější výrobek. 
Z našeho pohledu schází někdy obchodníkům více odvahy 
a ochoty prosazovat a podporovat kvalitu. Je velká škoda, že 
poslední dobou se marketingová podpora soustřeďuje jen na 
cenu. Z naší zkušenosti víme, že pokud dá obchodník prostor 
a podporu i dražším výrobkům, rozhodně se mu to vyplatí. 
Konkrétním příkladem je Váhalova slanina. Tam, kde je dlou-
hodobě nabízena zákazníkům, její prodej roste. 

Ani v době krize nesnižujeme kvalitu výrobků – naopak 
se snažíme ji držet na vysoké úrovni a 2x ročně nabízíme do 
trhu nové a kvalitní výrobky. 

�
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Pražská šunka
bez  kos t í  s  ko lenem

Vhodná zejména pro řeznictví, hotely, cateringové společnosti, rauty atd.

Rourovaná kýta je vyrobena z ve-
přové kýty s prověřenou kvalitou.
Ta je zbavena stehenní i pánevní 
kosti, aniž by byla porušena její 
celistvost, tudíž lze po oddělení 
kolene následně plátkovat zcela 
bez odpadu a v úhledném tvaru. 
Kýta zbavená kostí je odvařena 
ve speciálních formách z důvo-
du zachování tvaru výrobku a po 
vyjmutí z forem je zauzena pří-
rodním kouřem do finální podo-
by. Poté je vychlazena a zabale-
na do smrštitelného vakuového 
obalu.

www.sunka.cz
zelená linka: 800 100 172

LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
průmyslová zóna Jirny
Poděbradská 606
250 90 Jirny
tel./fax: +420 / 225 391 200
             +420 / 225 391 203

... žijeme s chutí.

BEZPROBLÉMOVÉ 
PLÁTKOVÁNÍ TÉMĚŘ

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

� až o 15 % vyšší výkon motoru � palivo je atestováno a splňuje požadavky ČSN 656512

E85
biopalivo nové generacebiopalivo nové generace

Společnost Agroetanol TTD, a. s.,
dceřiná společnost společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s.,

uvedla jak první v České republice nové ekologicky šetrné biopalivo E85.

V případě zájmu kontaktujte: Martina Kalinová, obchodní manažer
Tel.: 602 405 713, 326 900 256, fax: 326 900 106, email.: m.kalinova@ttdcukrovary.cz, 

Agroetnaol TTD, a. s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice
www.cukrovaryttd.cz 
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Jakost, inovační 
aktivity a uplatnění 

mléčných výrobků
Ing. JARMILA ŠTÍPKOVÁ,

MILCOM servis a. s., PRAHA

 Stručně k jakosti z pohledu technologa

Odborné publikace uvádějí základní defi nici termínu „ja-
kost“. Obecně jde vždy o charakteristiku výrobku nebo 

služby spočívající ve schopnosti uspokojit požadavky odbě-
ratelů. Jakost však není termínem vyjadřujícím stupeň jakos-
ti ve srovnávacím smyslu, vyžaduje další specifi kaci potřeb 
účastníků trhu ve formě „jakostních požadavků“.

Jakost všech výrobků, včetně mlékárenských, ovlivňují 
stupně aktivity v tzv. spirále jakosti, jako jsou návrh, výroba, 
následné postupy, služby apod. Vhodnost použití pro předpo-
kládaný účel, soulad s vývojem trhu, srovnání s konkurenční-
mi výrobky představují důležité faktory pro všechny inovač-
ní záměry. Ze zkušenosti víme, že posuzování jakosti výrobků 
může být velmi rozdílné u výrobce, odběratele, kontrolních 
orgánů a spotřebitele v daném regionu, na státní úrovni nebo 
v zemi uvažovaného vývozce či dovozce.

Nařízení a směrnice Rady a Komise ES se týkají jen zá-
kladních mlékárenských výrobků, které jsou zároveň vývoz-
ními komoditami, tzn. konzumního mléka, smetany, másla 
a roztíratelných tuků, zahuštěného a sušeného mléka.

Široký sortiment mléčných výrobků, jako jsou kysané 
výrobky včetně jogurtů, mléčné dezerty, sýry včetně tvarohů, 
tavené sýry a další produkty, představují neharmonizovanou 
sféru ES a podléhají národním předpisům, které se mohou 
v rámci ES zřetelně lišit. Právě v těchto skupinách spočívá 
příležitost k inovaci tržních druhů i nebezpečí volného chápá-
ní jakosti výrobku. Tak se dostanou na náš trh výrobky, které 
nemají jakostní znaky vyplývající z tradice a současného oče-
kávání. Spotřebitel se o tom sám může nepříjemně přesvěd-
čit. Z těchto důvodů jsme se za mlékárenský průmysl podíle-
li na formulaci požadavků již v původní komoditní vyhlášce 
MZe ČR č. 328/1997 Sb., vycházející z předchozích státních 
a oborových norem s přihlédnutím k standardům Codex ali-
mentarius. Další novelizace pak aktuálně navazovaly. Po-
važujeme za potřebné, aby základní jakostní požadavky na 
mléčné i významné potravinářské výrobky byly regulovány 
příslušnými státními orgány.

Splnění požadavků formulovaných potravinářskou le-
gislativou ČR a ES týkající se zdravotní nezávadnosti a sle-
dovatelnosti během trvanlivosti výrobků je již samozřejmou 
nezbytností. Mlékárenské podniky v ČR musely ke splně-
ní tohoto cíle věnovat před vstupem do ES velké úsilí a velké 
množství fi nančních prostředků.

Vývoj sortimentu
a inovace mléčných výrobků v ČR

Sortiment mlékárenských výrobků v České republice 
má za sebou dlouholetý vývoj a rozvoj.

V období do roku 1990 zahrnoval reprezentanty praktic-
ky všech skupin mléčných výrobků s ohledem na zásobování 
vnitřního trhu z vlastních zdrojů suroviny a vývoz dotovaných 
komodit za potřebné devizové prostředky. Spotřeba mléka 
a mléčných výrobků v přepočtu na mléko se postupně zvyšova-
la a přesáhla 240 kg/osobu.Významnou skupinu tvořilo kon-
zumní mléko, ale s krátkou trvanlivostí, máslo včetně dlouho-
době skladovaného stolního, tvarohy, sýry. Tavené sýry tvořily 
mimořádně vysoký podíl spotřeby sýrů s ohledem na spotřebi-
telské balení malých porcí a požadavek roztíratelnosti. 

V přelomovém roce 1990 následovaly výrazné změny 
cenových relací mléka a mléčných výrobků a výrazný pokles 
spotřeby. Postupně se snižoval vývoz sušeného mléka a másla 
s ohledem na regulaci státní podpory a narůstal zájem o dal-
ší zvyšování výroby sýrů, kysaných výrobků, mléčných dezer-
tů a rozšiřování tržních druhů i v základních skupinách mléč-
ných výrobků. Spotřeba másla na obyvatele se za posledních 
20 let snížila na méně než polovinu z nejvyšší spotřeby téměř 
10 kg/osobu a rok. V ČR s ohledem na silnou zahraniční kon-
kurenci zanikla mlékárenská výroba mražených smetano-
vých a mléčných krémů v rozsahu 35 mil. litrů/rok a rovněž 
byla zastavena tuzemská výroba kojenecké a dětské sušené 
výživy typu Sunar, Feminar, Sunarka v objemu až 10 tisíc tun 
za rok.

Český trh je dnes plně otevřený jak pro tuzemské mléč-
né výrobky, tak pro výměnu zboží v rámci ES i dovoz z dal-
ších zemí. Nárůst mlékárenské výroby po přechodné stagna-
ci a šíře zahraniční nabídky, úsilí obchodních řetězců dovážet 
zejména z Polska, Německa, Francie umožnily dosáhnout 
spotřeby v přepočtu na mléko jako surovinu 243 kg/rok. 
Spotřeba sýrů včetně tvarohů více než 17 kg/osobu a rok se 
může srovnávat s některými vyspělými zeměmi Evropského
společenství. Číselné srovnávání spotřeby sýrů v zemích 
ES vždy neodpovídá spotřebě mléka jako suroviny, zále-
ží na skladbě sortimentu sýrů. Měkké sýry oblíbené v Řecku 
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a Francii mají nižší spotřebu mléka na jednotku výrobku než 
sýry tvrdé a také se dají konzumovat ve větší porci. Tvaroho-
vé sýry mohou mít i velký podíl ochucující složky, ve Francii 
i velký podíl ovocné přísady. Řada nových druhů tvarohů má 
velmi nízkou sušinu, např. tržní druhy ve vaničkách a kelím-
cích z Německa.

Je třeba uvést, že vývoj spotřeby mléčných výrobků 
v rámci Evropského společenství se odehrává již na nasyce-
ných trzích, což vedlo spolu s všeobecnou hospodářskou re-
cesí k zpomalení výroby a prodeje už v roce 2008. 

V dalším textu je uveden komentář k jednotlivým sku-
pinám mléčných výrobků z pohledu tuzemského vývoje, ino-
vačních aktivit a názoru na zahraniční souvislosti.

V článku je možno zaměnit z praktického pohledu vý-
raz „mléčný“ a „mlékárenský“. Mléčným výrobkem se legis-
lativně rozumí výrobek odvozený výlučně z mléka, přičemž 
platí, že látky nezbytné pro jeho výrobu mohou být přidá-
ny, jen když tyto látky nejsou použity za účelem nahrazení 
všech nebo části kterékoliv ze složek mléka (vyhláška MZe
č. 77/2003 Sb.). V praxi se to týká zejména náhrady mléčného 
tuku za rostlinné tuky. Již v Nařízení Rady (EEC) č. 1898/87 
k ochraně označování mléka a mléčných výrobků je formu-
lována ochrana výrazů pro mléčný sortiment. Mlékárenské 
společnosti v ČR zpracovávají výhradně kravské mléko, zna-
čení jiného druhu mléka jako suroviny (kozí, ovčí) je na vý-
robcích povinné.

Směsné výrobky obsahující mléčný a rostlinný tuk jsou 
výrobky potravinářské a jsou zmíněny v příslušných návaz-
nostech jako analogy mléčných výrobků.

Technologické úvaze o mléčných výrobcích typu BIO je 
věnován příspěvek v časopisu Potravinářská Revue č. 3/2009. 

Farmářská výroba mléčných výrobků z kravského mléka 
v ČR prakticky neexistuje na rozdíl od západních zemí ES, ale 
rozvíjí se výroba speciálních výrobků z kozího mléka, kterou 
by měli naši farmáři zdokonalovat podle zahraničních vzorů. 
Zejména sortiment čerstvých, měkkých zrajících sýrů včetně 
plísňových má šanci. Ale vyžaduje surovinu, znalosti, investi-
ce a zájem obchodu o spotřebitele.

Konzumní mléko

Konzumní mléko ve spotřebitelském balení představuje 
základní sortiment mléčných výrobků každodenní spotřeby. 
Výroba 625 mil. litrů v roce 2008 představovala 25 % zpraco-
vané suroviny a 10 % mléčného tuku pouze s velmi mírným 
nárůstem po předchozím poklesu od r. 1990. Prakticky 85% 
podíl má trvanlivé mléko, čerstvé mléko jen 15%. V Němec-
ku je podíl pasterovaného mléka (čerstvého) podstatně vyšší. 
Žádoucí z hlediska spotřebitele i ekologie by bylo zvýšení po-
dílu čerstvého mléka, které dnes má prodlouženou trvanlivost 
v řádu několika týdnů, ale vyžaduje bezpodmínečně chlazení. 
Velkou roli hraje nabídka v obchodní síti. Cenové relace jsou 
i v zahraničí nižší u trvanlivých mlék s ohledem na dopravu 
a uchovávání bez nároku na chlazení, avšak na našem trhu 
jsou rozdíly v ceně vyšší, někdy až 100 %.

Zahraniční dodavatelé obalů pro čerstvé mléko věnují 
velkou pozornost vývoji funkčních obalů. Na letošní přehlíd-
ce nových českých mléčných výrobků bylo oceněno tepelné 
ošetření a balení čerstvého mléka ESL v nových kartonech fy 
Elopak 1 litr s praktickým tvarováním obalu a větším šroubo-
vacím uzávěrem. V Německu vidíme v obchodní síti i rodinná 
balení mléka v kartonech či plastových lahvích 1,5 až 2 litry, 
v USA jsou na trhu mléka v objemu poloviny galonu 1,89 litru 
v kartonu, případně i větší obaly. Jde o hospodárné varianty 
jak pro výrobce, tak i pro vícečetné rodiny. Samozřejmě jed-

notlivci žádají menší balení a často konzumní mléko nahra-
zují zahuštěným neslazeným mlékem jako pohotovou záso-
bou, např. do bílé kávy.

Program školního mléka se u nás znovu oživuje. Pěsto-
vání návyků na tekuté mléko je velmi záslužné, záleží však na 
iniciativě škol, zda příležitost využijí.

Aktuálně připravuje Mlékárna Kunín a. s., společnost 
Lactalis, výrobu delaktózovaného mléka s aplikací enzymu 
laktáza, které je možno nabídnout v trvanlivé formě. Mléko 
jako surovina má 4,7 % – 4,8 % mléčného cukru laktózy a en-
zym rozštěpí prakticky 80 %. Výrobek je poněkud sladší ve 
srovnání s mlékem. Je to nová příležitost pro konzumenty in-
tolerantní vůči vyššímu obsahu mléčného cukru i pro běžné 
spotřebitele.

Smetany

Sortiment konzumních smetan na našem trhu je široký 
z tuzemských i zahraničních zdrojů. Jsou to smetany paste-
rované (čerstvé) v rozsahu tučnosti 10 % – 30 %, vytlačované 
smetanou trvanlivou. Vyrábí se v drobném spotřebitelském 
balení 0,2–0,25 l, ale nově i ve větších kartonových obalech 
pro cukráře. Oblíbené jsou kysané smetany v kelímcích, opti-
mální tučnost pro dobrou konzistenci je 16 % − 18 %. Kysané 
smetany ochucené vrstvou ovocné složky slouží jako smeta-
nové dezerty. Smetany v tlakových lahvičkách pod inertním 
plynem jsou na našem trhu výhradně z dovozu v různých pro-
vedeních a často nabízené v regále spolu s levnějšími analo-
gy obsahujícími jen rostlinný tuk. Mlékárenské fi rmy se snaží 
inovovat obaly, hledat funkční řešení. Sortiment může dopl-
nit i žádané ochucení kakaem, např. ve formě Pařížské šle-
hačky.

Často se setkáváme s dotazem, zda označení „šlehač-
ka“ je vyhrazeno jen pro smetanu ke šlehání nebo se může 
použít i pro analogy. Jde o zobecnělý název, který může být 
použit jako obchodní, nikoliv odborný ve smyslu platné le-
gislativy. Smetana musí mít vždy nejméně 10 % tuku a ozna-
čení názvem „smetana“ je chráněno výše uvedeným Naří-
zením Rady (EEC) č. 1898/1987 jen pro mléčný výrobek. 
Šlehatelnost smetan a stabilita pěny je přímo úměrná tuč-
nosti výrobku (optimálně 30 % − 33 %), pro výrobky s obsa-
hem tuku pod 30 % je nutno používat schválené stabilizátory.
Výroba smetan ve spotřebitelském balení v ČR se udržuje na 
úrovni 40 mil. litrů/rok a podíl výrobků s tučností nejméně 
30 % je 40%.

Kysané mléčné výrobky

Kysané či zakysané mléčné výrobky představují širokou 
a zajímavou skupinu jak pro výrobce, tak spotřebitele. Musí 
jít vždy o výrobky s živými mléčnými kulturami podle specifi -
kace výrobku v souladu s platnou legislativou. Jsou to výrob-
ky v konzistenci tekuté jako nápoje nebo kašovité jako krémy 
či s lomem mléčné sraženiny podle druhu a technologie výro-
by. V tučnosti je možno využívat velký rozsah od odtučněné-
ho mléka až po smetanovou surovinu s příslušným vlivem na 
vlastnosti výrobku a jeho označování.

Kysané mléčné výrobky tepelně ošetřené po kysacím 
procesu se u nás nevyrábějí, v případě uvedení na trh musí být 
výrobek zřetelně označený a rozlišený od předchozí skupiny.

Hlavní podíl představují jogurty, které musí obsahovat 
do doby vyznačené trvanlivosti nejméně 10 mil. živých mi-
kroorganizmů Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus 
a Streptococcus thermophilus v 1 g a tyto hodnoty se dodržují. 
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Pokud jde o jogurty nebo různé kysané výrobky s přídavkem 
dalších dietetických mikroorganizmů, např. bifi dogenních, 
pak jejich množství ve výrobku musí být ještě navíc na úrovni 
10 mil/g. Naše legislativa nepřipouští variantu tzv. „mild“ jo-
gurtů, běžnou v Německu, kde je jiný druh kmene Lactobacil-
lus. Výrobek je méně výrazný v kyselosti, na náš trh může být 
uveden pod obecnějším názvem „kysaný mléčný výrobek“.

Po předchozích letech nárůstu představovala tuzemská 
výroba kysaných výrobků v roce 2008 menší pokles, ale včet-
ně kysaného podmáslí a kysaných nápojů dosahuje téměř
200 tis. tun, což s dovozem představuje významný podíl ve spo-
třebě na obyvatele. Výroba a inovace probíhá zejména v těchto 
fi rmách: Danone Benešov, Olma Olomouc, Mlékárna Kunín, 
Hollandia K. Vary, Mlékárna Velké Meziříčí a Mlékárna Cho-
ceň. Doufáme, že letošní pozitivní vývoj bude pokračovat.

Jaká je další možnost inovace?
Specializované biochemické fi rmy ve světě pracují na 

vyhledávání mikroorganizmů s pozitivními účinky při pravi-
delné konzumaci výrobků, legislativa Evropského společen-
ství se zabývá regulací zdravotních požadavků na označování 
výrobků. Je však jisté, že při zaplněném trhu bude nezbytné 
věnovat velkou pozornost nejen senzorice vlastního kysané-
ho výrobku, ale funkčnosti balení, správnému označování 
obalu a zejména úspěšnému marketingu. Na příkladu výrob-
ku Actimel vidíme, jak nadnárodní společnost získala sou-
stavnou propagací trh mnoha zemí a udržela pozici i za sou-
časné recese trhu.

Nově vyšlechtěné kmeny, např. Lactobacillus acido-
philus, L. casei a další kultury s vysokou účinností se budou 
bezpochyby uplatňovat v různých sestavách.

V inovaci je zajímavá i řada delaktózovaných kysaných 
výrobků a odbourání laktózy je prakticky možné téměř na
100 %. V Německu jsou na trhu jogurty označené jako „lakto-
sefrei, lactosefree“ se zárukou nejvýše 0,1 % mléčného cukru 
laktózy. Tyto výrobky je možno i v ČR vyrábět např. s použi-
tím enzymu laktáza (Maxilact) podobně jako u delaktózova-
ného mléka. U kysaných výrobků je usnadněná pozice pro 
delaktózaci, neboť se sčítá účinek kysací kultury a dodaného 
enzymu.

Mléčné dezerty

V našich podmínkách jde o významný sortiment růz-
norodých výrobků – tvarohových, smetanových a pudinko-
vých, další inovace jsou na bázi mléčné rýže různě ochucené.
Senzoricky jsou zajímavé kombinace mléčných vrstev různě 

barevných a ochucených. Řadu druhů konzumují pravidelně 
děti, a tak se na ně soustřeďuje propagace. Bylo by žádoucí 
inovovat výrobu tvarohových termizovaných dezertů (dříve 
oblíbené termixy) s vyšším obsahem mléčného tuku na 8 % 
– 10 %, který výrobkům dodává lahodnost a jemnou konzis-
tenci.

Mražené krémy v ČR nejsou od 90. let minulého stole-
tí v sortimentu mlékáren, trh ovládají velké zahraniční fi rmy 
a doplňují malí výrobci s mraženými výrobky obsahujícími 
sušené mléko a výhradně rostlinný tuk. Na evropské úrovni 
se mluví o oživení smetanových mražených krémů, což by na-
vázalo na přebytek mléčného tuku a rozšířilo nabídku výrob-
ků typu „Premium“. Velkokapacitní linky na mražené krémy 
již v ČR po demontáži z mlékárenských podniků neexistují.

Zahuštěné a sušené mléčné výrobky

Zahuštěné neslazené mléko je dlouhodobě zavedené 
na našem trhu a funkční kartonové obaly místo konzerv se 
osvědčily, rovněž malé lahvičky se sterilovaným mlékem z tu-
zemska i dovozu. Zahuštěné slazené mléko musí být z hledis-
ka trvanlivosti v plechovém obalu. Specializovaná výroba je v 
Bohušovické mlékárně a v Mlékárně Hlinsko s tradiční znač-
kou Tatra pro standardní i nové výrobky, např. ochucené za-
huštěné výrobky v inovovaných tubách.

Sušené mléko a ochucené výrobky ve spotřebitelském 
balení představují jen malý, ale potřebný podíl výroby. Jinak 
je sušené mléko balené v pytlích po 25 kg polotovarem pro ji-
nou potravinářskou výrobu a exportní komoditou. 

Sušená smetana se v ČR nevyrábí a sušené mléčné krm-
né směsi se míchají v provozech mimo mlékárenský obor. 

Máslo a roztíratelné výrobky s mléčným tukem

Máslo obsahující 82 % mléčného tuku, nejvýše 16 % 
vody a nejvýše 2 % netuků (mléčných bílkovin, laktózy a mi-
nerálních látek) je klasickou základní komoditou našeho i za-
hraničního trhu a může být označováno jako tradiční. Původ 
dojnic, sezonnost krmiva a technologie tepelného ošetře-
ní smetany mají vliv na roztíratelnost másla. Zřetelný rozdíl 
mezi středoevropským máslem a irským máslem při stejném 
obsahu tuku pozná nejen technolog, ale i spotřebitel. Irské 
máslo je výrazně roztíratelné, někdy až příliš. Ochucené dru-
hy másla, zejména bylinkové, o hmotnosti 100−125 g jsou 
doplňkovou inovací. Tradiční máslo zůstane i nadále základ-
ním výrobkem denní spotřeby a není důvod, aby byla doporu-
čována náhrada. Dokonce pacienti s určitým onemocněním, 
např. jater, mohou konzumovat z tuků jen čerstvé máslo.

Začátkem 70. let minulého století získali tři čeští autoři 
mlékárenského oboru, Ing. Forman, Ing. Pech a Ing. Vond-
ruška, patent k autorství technologie výroby pomazánkového 
másla. Dosud nepublikovaný způsob zmáselnění prokysané 
smetany s přísadou sušeného mléka byl pak uznán i paten-
tem v USA. Výroba se z mlékárny v Liberci rozšířila v ČR 
a na základě inovace tržních druhů s různým ochucením 
představuje pravidelnou roční výrobu 8 000 t až 9 000 tun
včetně řady ochucení. Výrobek pomazánkové máslo je za-
komponován v platné komoditní vyhlášce i přes výhrady, 
které legislativně uplatnila Evropská Komise na České re-
publice. Pomazánkové máslo české provenience má nej-
méně 31 % tuku (pouze mléčného tuku ze smetany) a nej-
méně 42 % sušiny (podíl vodní fáze je pouze ze smetany).
Stabilizaci termizované směsi zajišťuje přídavek 1% škrobu, 
výrobek neobsahuje žádné konzervační látky ani emulgátory 
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a zahušťovadla na rozdíl od nízkotučných zahraničních roz-
tíratelných výrobků, které se vyrábějí technologií obdobnou 
margarínu.

Překlad Nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se sta-
novují normy pro roztíratelné tuky včetně různých druhů 
másla stanoví označení výrobku s obsahem tuku méně než
39 % „mléčná pomazánka x %“, což není vystihující překlad 
originálu „dairy spread“. Pomazánkové máslo obhajuje Čes-
ká republika příslušnou procedurou v Bruselu jako tradiční 
výrobek s historií více než jedné generace. 

Pomazánkové výrobky ze smetany s obsahem mléčného 
tuku 10–30 % mohou být označeny jako smetanové či obec-
ně mléčné, často ochucené, jako souběh výrobků s nižším ob-
sahem tuku (např. výrobek roku 2009 z mlékárny Choceň, 
kombinující pomazánkové máslo se smetanovým jogurtem). 

Směsné tuky vyráběné s defi novaným podílem mléčné-
ho a vhodného rostlinného tuku se v několika máslárnách vy-
rábějí v rozsahu celkem 7 000 tun/rok dle platné legislativy 
ČR a ES. Původní záměr představovalo zlepšení roztíratel-
nosti výrobku.

Sýry přírodní a tavené sýry

Ve všech vyspělých zemích jde o velmi významnou a čle-
nitou skupinu mléčných výrobků s významným obsahem 
mléčných bílkovin, vápníku a různým obsahem tuku dle pří-
slušného druhu. Technologie přírodních sýrů včetně tvarohů 
vždy zahrnuje proces mléčného kysání vybranými mléčnými 
kulturami s rozdílnými parametry včetně dávkování syřidlo-
vého enzymu pro enzymatickou koagulaci mléka. 

Jaký je vývoj v ČR?
V roce 2008 přesáhla výroba sýrů a tvarohů 115 tis. tun 

jako v předchozím roce, avšak mění se skladba přírodních 
sýrů. Spotřeba mléka představovala pokles na 36 % suroviny 
přijaté do mlékáren a stagnaci 21 % mléčného tuku.

V posledních letech se snížila výroba náročnějších tvr-
dých sýrů s vysokým obsahem sušiny nejméně 60 % (Primá-
tor, moravský blok), ale italský majitel v nové moravské sý-
rárně Orrero úspěšně vyrábí extra tvrdý sýr typu parmazán 
Grand Moravia a začíná i s dalším italským typem pod ná-
zvem Verena. Mlékárna a. s. Interlacto Jihlava dodává na trh 
zajímavý tvrdý sýr s oky Montana a řadu ochucených polotvr-
dých sýrů s kořením.

Výroba eidamských sýrů poklesla uzavřením starých sý-
ráren, perspektivní fi rmy do zařízení však investovaly. V po-
slední době řada společností vyrábí polotvrdé sýry s velkými 
oky ve tvaru salámu (Artuš z M. Trnávky), cihly nebo bloku 
(Kralevic z Kralovic, sýry včetně BIO druhů z Velkého Mezi-
říčí).

Madetu reprezentuje oblíbený polovrdý sýr s oky Made-
land obsahující 45 % tuku v sušině a nověji Madeland light 
s 30 % tuku v sušině ve formě plátků. Určitě by bylo zajíma-
vé rozšířit balení o vyšší hmotnosti než 100 g v plátcích nebo 
hranolcích. Agricol Polička, náš velký výrobce eidamu, dává 
na trh hranolek sýra čedar, Plastcom Příšovice rozšiřuje 
i ochucené polotvrdé sýry v novém spotřebitelském balení. 

Inovace umožňuje nárůst výroby měkkých sýrů a čer-
stvých sýrů. Madeta a. s. v Prachaticích úspěšně konkuruje 
zahraničním druhům čerstvého sýra cottage s obsahem 4 % 
absolutního tuku (20 % tuku v sušině) na moderní techno-
logické lince. V roce 2008 byl mlékárenským výrobkem roku 
vyhodnocen bílý sýr ke grilování EL Grillo z Olešnice, a. s., 
Moravia Lacto.

Společnost Bongrain s českými a francouzskými odbor-
níky dlouhodobě rozvíjí sortiment – uvedla na trh nové sýry 

s bílou plísní nebo mazem na povrchu (Hermadur a Charak-
ter z Přibyslavi, Sedlčanský Romadůžek ze Sedlčan – vítěz 
přehlídky Mlékárenský výrobek roku 2009), sýr s plísní v těs-
tě Modřenín, dvouplísňový Vltavín. Je třeba zmínit velkou in-
vestici v sýrárně Český Krumlov, a. s. Madeta, která umožni-
la řešit podmínky zrání, krájení a balení sýrů s plísní v těstě 
Niva. Rovněž majitelé sýráren v Dolním Přímu a Olešnici vě-
nují pozornost výrobě tohoto náročného druhu sýra. 

Je velice náročné vyvinout nové druhy či varianty sýrů, 
které vyniknou na trhu a budou přitom představovat nárůst 
konzumace mléčných výrobků. Přitom jde o úkol jak pro 
velké sýrárny (Mlékárna Klatovy, ve vlastnictví společnosti 
Lactalis, MILTRA v Městečku Trnávka, Jaroměřická mlékár-
na spolu s Moravskými Budějovicemi), tak malé – regionál-
ní výrobce (mlékárna Varnsdorf – BIO sýr Mandava, pařené 
pletené sýry, Italat Blatnice –Mozarella a další pařené sýry, 
sýrárna Polná, Kromilk Kroměříž a další).

Výroba tvarohů je přibližně konstantní v rozsahu 30 tis.
tun ročně pro přímý konzum, dále jako surovina pro tvaroho-
vé speciality. Průmyslový tvaroh s vysokou sušinou, vyráběný 
z odtučněného mléka je nezbytnou surovinou pro tvarůžky 
z A. W. Loštice v tradičních tržních druzích koláčků, tyči-
nek, věnečků i zlomků i v nové prezentaci balení. Tvarůžky se 
uplatňují i pro speciální tavený výrobek s výraznou chutí.

Tavené sýry v ČR představují tradiční, konzumenty ob-
líbený sortiment, zejména ve formě roztíratelných druhů 
včetně ochucených. I když výroba u nás poklesla s ohledem 
na přísun z Polska a fi remní propojení se Slovenskem, musí 
i nadále navazovat na přírodní sýry jako surovinu. Taveným 
sýrům a analogům se věnuje článek připravený Ing. Bártou 
z naší společnosti rovněž pro Potravinářskou Revui.

Závěr

Český trh má širokou základnu mléčných výrobků z mlé-
káren celé ČR, příspěvek nemůže rozsahem postihnout celou 
šíři problematiky, ale snaží se ukázat na některé aspekty výro-
by, inovace a nabídky spotřebitelům.

Domnívám se, v souladu s aktuální informací ze světo-
vé databáze Mintel, že spotřebitelé dnes hledají u základních 
potravin slevu, ale zároveň kupují luxusní výrobky, které však 
musí být prvotřídní a dostupné. Je možné, že v letošním roce 
klesl požadavek na počet inovací potravinářských i mlékáren-
ských výrobků, ale tím více se bude hodnotit důvěryhodnost při-
dané hodnoty. Jde zejména o požadavky na pohodlnou manipu-
laci s obaly jak u mléka a mléčných nápojů, kysaných výrobků, 
tak i u porcovaných přírodních a tavených sýrů a správné ozna-
čování výrobků směřujících ke zdravému stravování. Jistě nelze 
nahradit značky velkých zahraničních fi rem, ale lze podporovat 
spotřebitelskou znalost dobrých českých výrobků.

U českých přírodních sýrů – polotvrdých a tvrdých, nám 
chybí označování stupně zralosti. Není eidam jako eidam.
Řada měkkých zrajících sýrů už má na obalu doporučení pro 
spotřebitele. Je třeba podporovat zbožíznalství marketinko-
vých pracovníků, obchodníků, redaktorů informujících veřej-
nost i přímo spotřebitelů včetně názorných ochutnávek, pře-
hlídek. Jsme si vědomi, že to znamená dlouhodobé úsilí lidí 
na všech úrovních neformálním způsobem. 

Inovovat a experimentovat s novým recepturami je nut-
né pro obohacování nabídky, ale nesmíme zapomínat na oblí-
bené a tradiční mléčné výrobky, které budou i nadále uspoko-
jovat konzumenty, pokud budou schopné konkurence nebo 
v konkrétních parametrech lepší.

Význam spotřeby mléčných výrobků v různých formách 
je pro naši populaci nejen aktuální, ale nadčasový. �
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Tradiční český výrobek
oceněný značkou KLASA 

AGRIMEX Vestec a. s. – přední výrobce zmrazené zeleniny a ovoce
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, tel: +420 233 089 551
www.agrimex.org

Make a difference to EU food safety!
Contribute to EU risk assessment!
Network with peers!
Be driven by excellence!

Sign up to EFSA’s Expert Database

What is EFSA?
EFSA is the European Union’s scientific risk assessment body on food and feed safety, nutrition, animal health and welfare, and plant health and plant protection 
products. Its Scientific Committee and Panels deliver high-quality scientific advice for EU risk managers.

EFSA’s database of scientific experts
EFSA’s database of scientific experts assists its Scientific Committee and Panels in delivering high-quality independent scientific advice. Also Member States can consult 
the expert database for their scientific activities.

Visit EFSA’s website at http://www.efsa.europa.eu

Committed to ensuring that Europe’s food is safe
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Proč preferovat 
průmyslově 
vyráběnou 
kojeneckou

výživu?
Ing. CTIBOR PERLÍN, CSc.,

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.

Doc. Ing. MIROSLAV DĚDEK, DrSc.,
ČESTNÝ ČLEN ČESKÉ AKADEMIE

ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

     Ing. Ctibor Perlín, CSc., Doc. Ing. Miroslav Dědek, DrSc.

Pro každý žijící organismus patří výživa mezi nezbytné ži-
votní podmínky, bez kterých se žádný organismus neo-

bejde. Výživa totiž dodává nejen potřebnou energii, ale sou-
časně zajišťuje i všechny biologické, biochemické a fyzikální 
procesy. Na výživě je závislá veškerá činnost, ať už je to např. 
svalová aktivita či produkce nezbytného tepla u živočichů. Na 
ní je závislá schopnost vyvíjet se. Poruchy ve výživě se promí-
tají do omezené funkčnosti každého organismu, tedy i orga-
nismu lidského. 

Výživa člověka má své začátky ve výživě matky a násled-
ně plodu. Po narození pokračuje už jako výživa samostatného 
individua. Výživa kojenců (do šesti měsíců až jednoho roku) 
a batolat (do tří let věku) má dvě základní funkce: poskytnout 
energii a potřebné živiny, tedy fyziologická potřeba, ale také 

podpořit proces získávání nových zkušeností, tedy podpora 
vývoje emočních zkušeností. 

Fyziologická potřeba kojenců

Organismus kojence se výrazně liší od organismu do-
spělého člověka tím, že rychle roste, vyvíjí se a vytváří si pod-
mínky pro svůj další život. Nárůst hmotnosti je pozoruhodný: 
do 8 měsíců se hmotnost novorozence zhruba zdvojnásobí, 
do roka od narození je trojnásobná. K tomu je zapotřebí znač-
né množství energie, bílkovin a zejména tuků. V 1. roce je 
85–90 % přijaté energie využito pro růst tělesných tkání a jen 
5–10 % pro produkci tepla a pohybovou aktivitu. S rychlostí 
růstu tkání souvisí i velmi vysoká relativní spotřeba bílkovin, 
stavebních prvků těla kojence, ale jen do určitých mezí. Nad-
měrný příjem bílkovin může nadměrně zatížit ledviny a vést 
k budoucí dětské obezitě, nízký příjem bílkovin je spojen s ri-
zikem nedostatečné bílkovinové výživy a tím i nedostatečné 
tvorbě tkání. 

Organismus kojence obsahuje vyšší podíl vody (70–
75 %) než organismus dospělého člověka (60–65 %). Značná 
část tekutin je v mezibuněčném prostoru, kde se snadno vylou-
čí močí. Proto je důležitá pravidelná dodávka tekutin stravou, 
což se při kojení nebo později výživou z lahve dosahuje. Denně 
vypije kojenec asi 15 % své hmotnosti, dospělý jedinec přijímá 
denně tekutin jen asi v množství 4–5 % své hmotnosti.

Zdroji energie jsou hlavní živiny, tj. bílkoviny, tuky a sa-
charidy. Jejich relativní množství s věkem kojence a batolete, 
ve vztahu na hmotnost dítěte, klesá, absolutní množství samo-
zřejmě roste, jak vyplývá z níže uvedené tabulky. Bílkoviny jsou 
důležitými stavebními kameny tkání. Velmi důležitý je příjem 
tuků, což je nejen jeden z hlavních energetických zdrojů (úhra-
da energie z tuků u kojenců činí kolem 55 %, u dospělé populace 
se doporučuje, aby tuky hradily 20–30 energetických procent 
organismu). Tuky jsou ale důležité i pro duševní vývoj dítěte, 
vývoj mozku a poznávacích funkcí; zejména jde o polynenasy-
cené mastné kyseliny. Ze sacharidů je důležitá glukóza, která 
je hlavním zdrojem energie pro činnost mozku. Mezi další klí-
čové živiny pro vývoj mozku patří železo, jod, zinek, vitaminy 
B1, B2, B6, B12 a kyselina listová. Příroda uspokojení těchto po-
třeb zařídila tím, že jsou požadované živiny k dispozici v mateř-
ském mléku, ale po 6. měsíci života novorozence musíme po-
mocí příkrmů další živiny v optimálním množství zabezpečit.

Doporučenou spotřebu hlavních živin, energie a tekutin 
na 1 kg hmotnosti dítěte uvádí tabulka č. 1.

Mateřské mléko obsahuje v průměru 0,34 mg železa na 
100 ml mléka, a proto není třeba jej doplňovat. Organismus 
kojence totiž obsahuje dostatečné zásoby železa, asi na 4–6 
měsíců. K profylaxi křivice se doporučuje podávat denně od 
2. až 5. týdne do 1. roku života 400 IU vitaminu D3 k podpo-
ře vstřebávání vápníku. Ostatní vitaminy jsou v dostatečném 
množství obsaženy v mateřském mléce.

Tabulka č. 1  Výživová doporučení pro kojence a batolata do 1 roku života (na kg hmotnosti dítěte)

Měsíce Jednotka 1.–3. měsíc 4.–6. měsíc 7.–9. měsíc 10.–12. měsíc

Tekutiny ml 165 – 200 140 120 120

Energie kcal 120 – 140 120 100 100

Bílkoviny g 2,5 – 3,0 2,4 2,0 1,7

Tuky g 6,1 – 7,2 4,2 – 6,1 304 3,4 – 5,1

Sacharidy g 13,8 – 16,3 9,1 – 13,8 7,6 – 11,5 7,7 – 11,6
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Emoční podpora jako součást kojení

Lidské mládě se rodí s vývojovými instinkty. Jedná se 
např. o vrozené umění rozpoznat zdroj potravy, tedy umět 
nalézt, kde je jeho matka. Projevuje se to např. rytmickými 
pohyby hlavy ze strany na stranu, otevíráním pusinky, sacím 
refl exem. Kojenec tak získává první životní zkušenosti: dítě 
rozpoznává chuť mléka, slyší tlukot srdce své matky a dotyko-
vé podněty z její strany, ukládá si do paměti specifi ckou vůni 
matčina těla. Příznivé pocity vznikající z celkové situace přijí-
mání potravy jsou zdrojem i základem emocí, které se vyvíjejí 
od prvních dnů života. Proto i při podávání stravy z lahve se 
má matka chovat, jakoby kojila, např. má držet láhev stejným 
způsobem jako své dítě při kojení. Dítě spojuje jídlo s přízni-
vými nebo negativními zážitky, což se stává základem pozděj-
ších postojů k určitým pokrmům nebo jejich složkám. Učí se, 
co je „jedlé“ a co „nepoživatelné“. 

Po 6 měsících se mléčná strava kojence doplňuje o další 
složky podáváním příkrmů. Nejprve se podávají příkrmy ze-
leninové, z počátku jednosložkové, následně masozelenino-
vé a posléze ovocné. Jako poslední podáváme cereální kaše, 
mléčné i nemléčné. Dodržování posloupnosti podávání příkr-
mů je důležité, neboť její porušení může vést k pozdějším fyzi-
ologickým poruchám při stravování.

V této fázi svého života se batole učí dalším novým vje-
mům: přijímat stravu lžičkou, což vyžaduje koordinaci úst 
a jazyka, časový harmonogram denního příjmu stravy (frek-
vence krmení, velikost dávky jednotlivých jídel). Začíná si 
vytvářet chuť k jídlu, což je doba, kdy si může zafi xovat stra-
vovací návyky, které ho ovlivní po zbytek života. Je dobře zná-
mo, že dítě preferuje sladkou chuť potravy a vybírá si potra-
viny, které ji obsahují. Přílišné přilepšování v tomto směru 
však může mít za následek nedostatek příjmu jiných složek 
potravy, a může se tak nepříznivě odrážet ve vývoji dítěte. Při 
přechodu z mléčné na nemléčnou výživu dítě často odmítá ze-
leninovou polévku a příkrmy. Řešením bývá propojení zeleni-
nové a mléčné chuti (na kterou je dítě zatím zvyklé) nebo pau-
za v podání. Násilné nucení některé potraviny může vyvolat 
obrácenou reakci ve vědomí dítěte a trvalé odmítání příslušné 
potraviny od dětského až do dospělého věku.

Chuť k jídlu je výsledkem řady smyslových vjemů (čich, 
zrak, ale i hmat). Návyky jsou dány vrozenými schopnostmi, 
ale i správným načasováním přechodu na nový způsob přijí-
mání stravy. Odhaduje se, že senzitivní perioda pro vytváření 
chutí probíhá ve stáří 4–6 měsíců po narození, tedy v obdo-
bí, kdy se kojenec setkává s novými chutěmi při přikrmová-
ní polotekutou anebo pevnou stravou. Podobně senzitivní ob-
dobí pro návyk na texturu a konzistenci stravy je kladena do 
6.–7. měsíce. Pokud se tato období promeškají anebo uspíší, 
mohou v pozdějším věku vzniknout komplikace s přijímáním 
stravy. Na druhé straně malé děti mívají strach z nových po-
znatků. Říká se tomu neofobie. Neofobie spojená se stravou, 
tedy strach z pokrmu, který chutná jinak nebo má jinou struk-
turu či konzistenci než je dítě zvyklé, se objevuje po prvním 
roce života. Proto je důležité využít právě senzitivní periody 
pro omezení tohoto strachu v budoucnu. 

Důležité je také správné dávkování stravy. Při kojení 
se kojenec řídí vrozenými instinkty a signály nasycení dobře 
fungují. Při krmení z lahve je důležité stravu dávkovat podle 
předpisu a dávky nezvyšovat, protože instinkt pro přesycení 
již s věkem ustupuje a dětský organismus ztrácí schopnost se 
bránit nadbytku. 

S růstem dítěte vznikají i nutriční averze a nutriční pre-
ference. Původ averzí může být velmi rozdílný. Může to být 
fyziologický důvod, jako je intolerance na laktózu způsobu-

jící averzi na mléko a mléčné výrobky, odmítání jahod jako 
potenciálního zdroje alergenů. Může to být ale i traumatická 
zkušenost, spojená se stravou, i když se vlastně stravy týká jen 
souvislostmi (nepříjemný zážitek, negativní reakce dospělé-
ho, jiná traumatizující událost). Na druhé straně preference 
mohou vyvolávat pocity slasti: je to např. preference na slad-
kost, barevnost (ta může být i předmětem averze). 

Náhradní kojenecká výživa

V případech, kdy matka z nejrůznějších důvodů nemů-
že své dítě kojit, podává se náhradní mléčná kojenecká vý-
živa. Problémem bylo, že mateřské mléko se výrazně liší od 
mléka kravského (tabulka č. 2), především obsahem a slože-
ním bílkovin. Mateřské mléko má výrazně menší podíl kase-
inových bílkovin a naopak vyšší podíl sérových bílkovin. Ma-
teřské mléko má i vyšší podíl nenasycených mastných kyselin 
(53 %) než mléko kravské (30 %). Esenciálních mastných ky-
selin obsahuje mateřské mléko 3–4 %, kravské pouze 1 %. Po-
někud odlišné je i složení sacharidů. Proto se mléko pro ko-
jeneckou výživu technologicky adaptuje: upravuje se poměr 
bílkovinných frakcí, frakcí mastných kyselin, snižuje se ob-
sah minerálních látek, zejména sodíku, a upravuje se poměr 
vápník - fosfor. Tím se náhradní kojenecká výživa upraví tak, 
že se co nejvíce blíží svým složení mléku mateřskému.

Tabulka č. 2     Porovnání složení kravského a mateřského
mléka

Ukazatel Mateřské 
mléko

Kravské
mléko

Bílkoviny, energ. % 7 21
Bílkoviny g/100 g 1,2 3,2
poměr kasein – sérové bílkoviny 1:4 4:1
Tuky, energ. % 55 46
Sacharidy, energ. % 38 29

Legislativní zabezpečení bezpečnosti 
průmyslově vyrobené kojenecké
a dětské výživy

Smyslem legislativních opatření, týkajících se výroby 
potravin a jejich uvádění na trh, je ochránit spotřebitele před 
zdravotními riziky a ekonomickou újmou. Pro výživu kojenců 
k tomu přistupuje i snaha o dosažení maximální shody výži-
vy s výživovými potřebami, tedy zajištění nutriční jakosti dět-
ské a kojenecké výživy. Proto jsou na průmyslově vyráběnou 
kojeneckou a dětskou výživu kladeny mimořádné legislativ-
ní požadavky. Jedná se o zákon o potravinách č. 110/1997 
Sb., ve znění předpisů pozdějších, ale především o vyhlášky 
č. 54/2004 Sb. a č. 157/2008 Sb., o potravinách pro zvláštní 
výživu a způsobu jejich použití. Kojenci a batolata jsou sku-
pinou spotřebitelů snadno ohrozitelných, a proto je jejich 
ochraně věnována mimořádná pozornost. Vedle bezpečnos-
ti a ochrany před ekonomickým poškozením zde přistupují 
i požadavky na maximální kvalitu stravy z ohledu fyziologic-
kých potřeb. 

Ve vyhlášce o potravinách pro zvláštní výživu jsou koje-
necké a dětské výživě věnovány dva oddíly, a to:
–  potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou a dět-

skou výživu KDV;
–  potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou 

pro KDV (dále se uvádí „ostatních příkrmů“).
Vyhláška předepisuje základní složení počáteční koje-
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necké výživy i pokračující kojenecké výživy v rozsahu mini-
málního nebo maximálního obsahu energie a živin, propočí-
táno na konečnou stravu poskytovanou kojenci. Konkrétně 
se jedná o obsah energie, bílkovin (v přepočtu na referenční 
bílkovinu, při použití suroviny kravského mléka nebo hyd-
rolyzovaných bílkovin či izolátů sójových bílkovin), povole-
né přísady taurinu a cholinu. U tuků jsou uvedena povolená 
množství celkových tuků, zákaz použití bavlníkového a seza-
mového oleje, omezení dávek kyselin laurové, myristové a eru-
kové, ale zejména transmastných kyselin, je předepsán podíl 
kyseliny α-linolenové a povolen případný přídavek polyne-
nasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem (kyseliny
eikosapentaenové – EPA a dokosahexaenové – DHA) a fosfo-
lipidů. U dávky sacharidů jsou uvedeny povolené sacharidy,
12 minerálních látek (se specifi kací použitelných solí) a všech 
13 vitaminů. Z dalších potravních doplňků je předepsán ob-
sah 5 nukleotidů. U všech těchto látek je předepsána čistota 
preparátů z hlediska chemických i mikrobiálních rizik. 

Vyhláška pamatuje i na nutriční tvrzení a podmínky pro 
jejich použití (obsah laktózy, přídavek EPA a DHA, taurinu, 
frukto- a galakto- oligosacharidů, nukleotidů). Ze zdravot-
ních tvrzení je povoleno uvádět odkaz na výrobky se sníže-
ným rizikem kaseinových alergií, pokud jsou prokázány vě-
deckými studiemi. 

Sortiment kojenecké a dětské výživy

Málokterá potravinová skupina prošla takovou inovační 
bouří jako komodita kojenecké a dětské výživy. V současnos-
ti je na evropském trhu k dispozici celkem 11 skupin výrobků 
kojenecké a dětské výživy. Jedná se o následující sortiment:
a)  Základní řada – počáteční mléčné sušené dětské výživy 
b)  Základní řada – pokračovací sušená mléčná kojenecká 

výživa (bez příchutě a s příchutěmi – kakao, vanilka, ba-
nán apod.), případně obohacená o další nutrienty, např. 
o polyenové mastné kyseliny, prebiotika, probiotika 
a nukleotidy

c)  Speciální řada – počáteční kojenecká sušená mléčná vý-
živa: H mléka (hypoalergenní), AR mléka (antirefl uxo-
vá), nízkolaktózová a bezlaktózová mléka, mléka bez fe-
nylalaninu) 

d)  Speciální řada – pokračovací sušená mléčná kojenecká 
výživa: H mléka, AR mléka, nízkolaktózová a bezlaktó-
zová mléka, mléka bez fenylalaninu

e)  Dětské sušenky (s prebiotiky, vitaminy a dalšími nutriety) 
f)  Zeleninové polévky (tepelně ošetřené) 
g) Masozeleninové příkrmy (tepelně ošetřené)
h) Ovocné příkrmy (tepelně ošetřené)
i)  Sušené kaše (mléčné, mléčné a nemléčné ovocné a cere-

ální, zeleninové)
j) Ovocno-zeleninové nápoje neslazené (pasterované)
k) Instantní nápoje neslazené

Platná legislativa stanovuje také kritéria pro další ino-
vace jednotlivých přípravků, ve kterých se odrážejí nejnovější 
poznatky vědy o výživě. Výrobky následně procházejí nároč-
ným schvalovacím procesem, který stanovuje jak hygienické, 
tak i nutriční parametry nového výrobku. Jen takové produk-
ty je možno označit za certifi kovanou kojeneckou a dětskou 
výživu.

Je známo, že v přechodovém období, kdy podáváme 
příkrmy, a v období přechodu na stravu dospělých, je možno 
podávat již stravu, kterou matka připravuje v domácnostech. 
Taková výživa ale náročné požadavky na kojeneckou a dět-
skou výživu z pohledu platné legislativy nenaplňuje. 

Mýty a pověry spojené 
s kojeneckou a dětskou výživou

Matky kojenců a batolat v některých případech jsou 
v zajetí různých mýtů a pověr, které je vedou k odmítání prů-
myslově vyráběné kojenecké a dětské výživy. Tak například 
nedůvěřují, že výrobek KDV obsahuje skutečně všechny de-
klarované nutriční látky, protože průmyslový výrobní proces 
vede k jejich degradaci. Pokud by snad výrobní proces byl do-
statečně šetrný, pak jistě údajně dochází ke ztrátám sklado-
váním, jejich obsah výrazně klesá. Matky to řeší riskantním 
podáváním doplňků stravy s vitaminy. Žádný výrobce si tyto 
poklesky nedovolí, protože KDV je pod neustálým kontrol-
ním dozorem. 

Mezi pověry a mýty patří i obecná nedůvěra v mléko 
jako potravinu. V kojenecké fázi se to může spojit po ukon-
čení kojení s nahrazením výživy na bázi mléka podáváním 
ovocných vitaminizovaných šťáv, mnohdy domácí proveni-
ence. Ale i ovocné průmyslově vyráběné nápoje v rámci KDV 
si totiž vysloužily námitky, že jsou sladké, což přináší pode-
zření, že jsou přislazovány sacharózou. Maminky si neuvě-
domují, že ovoce obsahuje dostatek cukrů a podávají-li se 
v zahuštěném stavu, pocit sladkosti vyvolávají přírodně ob-
sažené cukry. 

Kamenem úrazu pro některé matky je dlouhodobá tr-
vanlivost výrobků KDV. Přičítají to použitím konzervačních 
činidel, zatímco je to výsledkem výrazného snížení obsahu 
vody, tedy nízká hodnota aktivity vody, která je příčinou bez-
pečné trvanlivosti bez použití konzervačních prostředků. 

Zcela bez jakékoliv podpory je mínění, že výrobky DV 
byly vyrobeny s použitím suroviny na bázi GMO surovin, 
anebo že přídavky jsou „chemií“, protože bývají označeny E 
čísly. Tady stačí malý trik – výrobce místo E čísel uvede název 
přidaného aditiva. 

Na závěr je třeba ještě uvést dezinformace, které ve 
svých důsledcích mohou velmi vážně poškozovat dětský or-
ganismus, a narušovat tak jeho vývoj. Jedná se o různé for-
my alternativní výživy, podložené zpravidla mylnými názory 
o škodlivosti mléka a dalších živočišných produktů. Je evi-
dentní, že vyloučení složek živočišného původu přináší rizi-
ka následků nutriční nedostatečnosti, vyvolané tím, že rost-
linná strava je defi citní na vitaminy D a B12, vícenenasycené 
mastné kyseliny a obsahuje nižší hladiny esenciálních mast-
ných kyselin, vápníku, železa a karnitinu. Je známo, že poža-
dované hladiny vápníku lze zajistit přirozenou cestou stravy 
pouze mlékem a mléčnými výrobky.

Co říci závěrem. Průmyslově vyráběné výrobky KDV 
jsou vyrobeny podle nejnovějších znalostí o výživových po-
třebách kojenců a malých dětí, jejich produkce je po celou 
dobu výroby pečlivě kontrolována a poskytuje maminkám 
dokonalý výrobek pro různé fáze vývoje jejich miláčků. Není 
záhodno riskovat neověřenými náhradami. Dopad se nepro-
jeví hned, ale až v další fázi života potomka. 

Předešlé úvahy a reakce jsou důvodem, proč některé 
společnosti usilují o navýšení informační hodnoty značení 
výrobků na obalech s cílem poskytnout tak maminkám sro-
zumitelné a přesvědčivé informace o významu jednotlivých 
makro i mikronutrientů a jejich přínosu pro zdravý vývoj 
dítěte nejen v ranném věku, ale i v dospělosti. Proto je také 
vhodné připomenout i význam a přínos včasného osvojení 
správných stravovacích návyků. Vhodným příkladem takové 
aktivity je zcela originální projekt Výživa pro budoucnost, re-
alizovaný společností Hero Czech/Slovakia s. r. o.

Použitá literatura je k dispozici u autora článku.
�
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Souběžně konáno s:

Využijte speciálních a výjimečných cen 
pro přihlášení do 30. září 2009!

2. - 5. 3. 2010
Brno - Česká republika www.salima.cz

27. mezinárodní potravinářský veletrh

5. mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství 
a cukrářství

24. mezinárodní veletrh 
zařízení pro obchod, hotely 
a veřejné stravování

15. mezinárodní vinařský 
veletrh

26. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií
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Tavené sýry 
– tradiční 

výrobky českého 
mlékárenského 

průmyslu

Ing. VÁCLAV BÁRTA,
MILCOM servis a. s., PRAHA

Tavené sýry představují již řadu let tradiční a poměrně sta-
bilní sortiment českého mlékárenství. Přesto prošla je-

jich výroba, receptury i odbytové možnosti v minulých le-
tech značnými změnami. Ve spotřebě tavených sýrů na osobu 
a rok patří České republice a Slovensku dlouhodobě čelní 
místo v Evropě a ve světě nás předčí podle dostupných údajů 
snad jen USA, kde se většina tavených sýrů konzumuje v po-
době tavených plátků v různých cheeseburgerech, toastech 
a sendvičích. To dokumentuje stále velkou oblibu tavených 
sýrů u českých konzumentů, která je podpořena dobrou kva-
litou, trvanlivostí, rozmanitostí sortimentu z hlediska obsa-
hu tuku, chuťových variant, velikosti balení a možností pou-
žití. Článek si klade za cíl přiblížit čtenářům – spotřebitelům 
tavených sýrů i kolegům z praxe současný stav českého taví-
renství a jeho možné perspektivy z mého pohledu jako pra-
videlného konzumenta a profesního pracovníka, pro kterého 
jsou tavené sýry a vše, co je s nimi spojeno, už i celoživotním 
koníčkem.

V České republice se v roce 2008 vyrobilo 17 732 tun ta-
vených sýrů včetně výrobků s rostlinným tukem (2 080 tun), 
které jsou podle platné legislativy označeny jako tavené vý-
robky. Tavené sýry jsou u nás defi novány jako sýry tepelně 
upravené za přídavku tavicích solí s obsahem laktózy do 5 %
ve fi nálním výrobku. Výrobky s vyšším obsahem laktózy (da-
ným vyšším podílem sušeného mléka nebo syrovátky v re-
ceptuře) než 5 % se označují jako tavené sýrové výrobky za 
předpokladu, že min. 51 % sušiny pochází ze sýra. Tavené sý-
rové výrobky se u nás téměř nevyrábí, nejsou pro svou sladší 
chuť příliš oblíbeny, na trhu jsou zastoupeny především do-
vozem z Polska a Německa. V Německu jsou tavené sýrové
výrobky hodně rozšířeny (označeny jako „Schmelzkäsezube-
reitung“) a tvoří asi 45 % z celkové německé tavírenské pro-
dukce. 

Přesná čísla o výrobách za rok 2008 v jednotlivých čes-
kých tavírnách nejsou k dispozici, orientačně lze výrobce roz-
dělit na tyto 2 skupiny: 
Velcí výrobci s výrobou nad 1 000 tun ročně:
 1. TPK Hodonín 
 2. MADETA Řípec 
 3. BEL Sýry Česko 
 4. TANY Nýrsko 
 5. Mlékárna Klatovy 
Malí výrobci s výrobou méně než 1 000 tun ročně:
 6. Salix Hatě 
 7. NET Kralovice 
 8. Kromilk Kroměříž 
 9. MILCOM servis Brandýs n. L. 
10. Nuselská mlékárna 
11. Moravia Lacto Jihlava 
12. NET Bystřice p.H. 
13. Polabské mlékárny 

Prvních pět velkých výrobců se podílí na celkové výro-
bě tavených sýrů v ČR asi 95procentním podílem, tvoří tedy 
rozhodující skupinu, která určuje trendy našeho tavírenství. 
Z těchto pěti výrobců mají tři zahraničního – francouzské-
ho majitele – TPK Hodonín patří společnosti Bongrain, BEL 
Sýry Česko Želetava společnosti BEL a Mlékárna Klatovy 
společnosti Lactalis. Podíl těchto tří tavíren na českém trhu 
odhaduji na 65 %, zbývající dvě – MADETA Řípec a TANY 
Nýrsko – mají české majitele.

Z malých výrobců (uvedených ve statistických výkazech 
MZe za r. 2008) již ukončila výrobu Nuselská mlékárna, ale 
další dvě nové malé tavírenské kapacity se připravují na za-
hájení výroby.

Tabulka č. 1    Vývoj výroby, dovozu a vývozu tavených sýrů 
v ČR za posledních pět let (v tunách) 

 2008  2007  2006  2005  2004
Výroba  17 732  19 046  19 229  19 990  19 913
Dovoz  9 245  9 180  8 997  8 285  7 760
Vývoz  1 614  1 448  1 151  1 162  500

Z tabulky je zřejmé, že s neustále mírně se zvyšujícím do-
vozem tavených sýrů do ČR klesá souběžně mírně i tuzemská 
výroba při stejné spotřebě, která při počtu obyvatel ČR 10,32 
mil. činí 2,46 kg/osobu/rok. Dovoz a vývoz tavených sýrů je 
zčásti ovlivněn přesuny výrobků mezi českými a slovenskými 
tavírnami v rámci společností Bongrain (MILEX Nové Mes-
to nad Váhom) a BEL (Syráreň BEL Slovensko Michalov-
ce), z čehož dovoz ze Slovenska je asi dvojnásobný než vývoz 
opačným směrem. Asi polovinu všech dovezených tavených 
výrobků do ČR tvoří polská produkce kvality ne vždy srovna-
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telné s českými výrobky, ale vzhledem k nižší ceně snadněji 
přijímaná obchodními řetězci. Polsko má v evropském i svě-
tovém měřítku výroby tavených sýrů – sýrových výrobků vel-
mi zajímavou pozici. Výroba vzrostla v minulých pěti letech 
z 60 000 až na současných 90 000 tun ročně a z toho asi 50 % 
jde na vývoz. Export tavených sýrů se daří Polsku do celé řady 
zemí, jen v rámci Evropské unie vyváží Polsko tavené výrob-
ky do 19 států a mimo Evropu např. i do takových zemí, jako 
jsou Saúdská Arábie, Libye, Irák, Omán, Vietnam, Jordán-
sko, Austrálie a další. Dovoz tavených výrobků do Polska je 
téměř nulový, např. v roce 2006 to bylo jen 675 tun! Spotřeba 
tavených sýrů v Polsku je asi na poloviční úrovni než u nás, tj. 
1,3 kg/osobu/rok.

Tabulka č. 2    Výroba tavených sýrů + tavených sýrových 
výrobků v některých zemích EU v roce 2007 
(v tunách)

Německo  183 200 Itálie  25 000
Francie  127 500 Finsko  18 900
Polsko  90 000 Nizozemí  15 400
Španělsko  44 000 Irsko  14 000
Belgie  42 700 Slovensko  13 600 
Spojené království  37 000 Švédsko  7 000
Rakousko  28 300 Dánsko  6 000

Vedle Polska jsou tavírenskými velmocemi v Evropě sa-
mozřejmě Německo a Francie, která dále vyrábí tavené vý-
robky v řadě zemí celého světa v rámci svých fi rem, včetně již 
zmíněných tří silných mlékárenských společností v ČR a na 
Slovensku. Zajímavé jsou výroby tavených výrobků v zemích 
s relativně menším počtem obyvatel, jako jsou Belgie, kde se 
na vysokém čísle podílí především společnost Kraft, dále tře-
ba Finsko, Irsko, velká výroba je i u našich jižních sousedů 
v Rakousku. 

Největší výroba tavených sýrů ve světě je ve Spojených 
státech amerických, a to 1 150 000 tun, dále např. v Japonsku 
se vyrábí 120 000 tun, v Austrálii 70 000 tun. Od kolegy pana 
Dietera Jensena z fi rmy BK Giulini Ladenburg, s kterou již
15 let spolupracuji při dodávání tavicích solí JOHA do ČR a na 
Slovensko, vím, že tavené sýry se vyrábí v řadě zemí na všech 
kontinentech, obrovský rozvoj tavírenské výroby v současné 
době nastává např. v Číně a Rusku, tavené sýry se vyrábí na 
Filipínách, v Malajsii, Íránu, Uruguayi, Argentině, Kanadě, 
Egyptě, Maroku, Izraeli, Saúdské Arábii a v dalších zemích. 
Každá země má svá specifi ka a zvláštnosti, co se týká sorti-
mentu a chuťových variant. V USA lze vedle již zmíněných 
plátků pro toasty apod. najít na trhu např. i tavené sýry s nulo-
vým obsahem tuku, zajímavý sortiment vynikající kvality pro-

dukuje např. Japonsko, kde se vedle tavených plátků, bločků, 
tyčinek s vysokým podílem sýrů v receptuře, které jsou téměř 
k nerozeznání od sýrů přírodních, vyrábí i řada tavených vý-
robků pro děti typu bonbonů nebo dezertů s různým sladkým 
ochucením, jako např. jahoda, borůvka, čokoláda. 

Japonsko je zajímavé ještě tím, že téměř celá jeho pro-
dukce sýrů přírodních polotvrdých a tvrdých se zpracovává 
jako tavírenská surovina – obliba tavených sýrů u Japonců 
je dána jejich kvalitními recepturami bez nebo s malým po-
užitím nesýrových surovin. Česká republika je v tavírenském 
světě vnímána podle pana Jensena jako země s výbornými ta-
venými sýry roztíratelnými, řadou dobrých ochucení a pře-
devším lahůdkovými sýry s vysokým obsahem tuku v sušině 
(60–70 % t. v s.), které nejsou v jiných zemích obvyklé.

Tabulka č. 3     Spotřeba tavených sýrů v některých zemích
(v kg/osobu/rok)

USA  ≥ 3,0  Itálie  1,6
Česká republika  2,5 Francie  1,3
Slovensko  2,5 Polsko  1,3
Irsko  2,2 Rakousko  1,3
Dánsko  1,7 Španělsko  1,2
Finsko  1,6 Nizozemí  0,9
Německo  1,6 Spojené království  0,7

Rozmanitost a šíře sortimentu, rozdílný přístup k re-
cepturám a taveným sýrům obecně jako obchodnímu zboží 
v různých zemích světa bylo možno pozorovat i na jednání 
pracovní skupiny pro mléko a mléčné výrobky v rámci Co-
dexu Alimentarius v lednu t. r. v Bruselu, kterého jsem měl 
možnost se jako člen české delegace zúčastnit. Snaha Codexu 
Alimentarius o revizi stávajících norem pro tavené sýry plat-
ných od roku 1978 nebyla při předchozích jednáních v rám-
ci celého mlékárenského sortimentu úspěšná a ani tentokrát, 
kdy se ve třech dnech projednávaly pouze tavené sýry, nebylo 
žádného kompromisního řešení mezi 18 zúčastněnými státy 
dosaženo. Kromě témat jako použití škrobů či želatiny v re-
cepturách tavených sýrů bylo největším problémem dohod-
nout minimální obsah přírodních sýrů v recepturách tave-
ných sýrů, kde na sebe narazily země jako Francie, obhajující 
volnější receptury proti především Japonsku, USA a Švýcar-
sku, které striktně požadovaly vysoké podíly přírodních sýrů, 
běžné v recepturách v těchto zemích. Další zúčastněné země, 
především silné Německo podporované Novým Zélandem, 
Švédskem a námi se snažily dohodnout kompromisní návrh 
norem, který by každé straně umožnil prosadit část svých 
požadavků výměnou za ústupek v další kategorii, ale nako-
nec bylo jednání pro nepřijetí tohoto kompromisu předčasně 
ukončeno. Mezinárodní obchod s tavenými sýry se tedy dále 
řídí harmonizovaným celním systémem a národní legislati-
vou dovážejících států, šance, že budou zpracovány jednotné 
normy pro mezinárodní obchod s tavenými sýry, je malá. 

V roce 2011 to bude přesně 100 let od první výroby tave-
ných sýrů ve fi rmě Gerber ve švýcarském Thunu, další výro-
by byly zavedeny fi rmou Kraft v USA a německém Wangenu 
v letech 1917, resp. 1920, fi rma Kavli v r. 1923 zahájila vý-
robu v Bergenu v Norsku. Původním cílem výroby tavených 
sýrů bylo prodloužení trvanlivosti sýrů při dopravě do vzdá-
lenějších zemí (Severní a Jižní Amerika, jihovýchodní Asie). 
V tavírnách předlistopadového Československa bylo jedním 
z úkolů zpracovat suroviny různé kvality podle potřeby pří-
slušných krajových podniků, kuriozitou byla např. potřeba 
zpracovat na tavírnách špatně prodejný Rossijský sýr, který 
se v rámci RVHP dovážel ze Sovětského svazu. 

Dnes je situace úplně jiná, špičkově vybavené provozy 
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zpracovávají sýry konzumní kvality v podmínkách zavede-
ných systémů HACCP, GHP a GMP, některé mají zavedeny 
dle požadavku odběratelů ještě vyšší standardy bezpečnosti 
potravin ISO 22000, IFS, BRC. Tavené sýry se vyrábí běžně 
s trvanlivostí 4–6 měsíců, zvládnuté technologie a správný 
výběr tavicích solí umožňuje vyrábět sýry s perfektní, roztí-
ratelnou, nelepivou konzistencí. Na našem trhu se objevují 
stále nové druhy tavených sýrů, od nových chuťových vari-
ant přes sýry s fortifi kací vápníku, vlákniny atd. až po úplnou 
novinku – první BIO tavený sýr z TANY Nýrsko. Pod tlakem 
obchodních řetězců a velkého dovozu levnějších výrobků 
z Polska se i u nás v uplynulých letech upravovaly receptury 
směrem k levnějším variantám – tj. nižší sušina, malý nebo 
žádný podíl sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou, přídavek su-
šeného mléka nebo syrovátky až k hranici 5 % obsahu laktózy 
ve fi nálním výrobku atd., snaha o levnější receptury v kom-
binaci s menším balením – nižší gramáží v rámci cenového 
uplatnění na trhu je evidentní. Přesto jsou stále naše české ta-
vené sýry dobré a v současné velké nabídce potravinářských 
výrobků tuzemských i zahraničních mají své stálé zákazníky. 
Myslím ale, že už není příliš mnoho prostoru pro další případ-
né zlevňování receptur a tato cesta by už jistě vedla ke snížení 
spotřeby tavených sýrů a tím i jejich výroby v českých tavír-
nách, naše exportní možnosti, resp. dosavadní nepoměr do-
voz – vývoz jsem již zmínil. 

Občas se setkávám v tisku také s názory některých tzv. 
„specialistů na výživu“ o nevhodnosti konzumace tavených 
sýrů kvůli obsaženým tavicím solím složených z fosfátů a po-
lyfosfátů. Polyfosfáty se začaly používat pro výrobu tavených 
sýrů od r. 1929, kdy se s jejich pomocí začaly poprvé vyrábět 
roztíratelné tavené sýry patentem Johanna Adama Benckisera 
z Ludwigshafenu, do té doby se používaly jednoduché fosfáty 
a citráty a vyráběly se sýry blokové, krájitelné. Někdy dokonce 
je těmto fosfátovým solím připisován účinek zabránění vyu-
žití vápníku ze sýrů pro konzumenta. Velmi zjednodušeně lze 
říci, že během tavení dochází k výměně iontů – vápník obsaže-
ný v sýrech je nahrazován sodíkem z tavicích solí (= fosforeč-
nany a citronany sodné). Vstřebáváním vápníku ze vzniklého 
fosforečnanu vápenatého se zabývala v minulosti řada odbor-
ných pracovišť a výzkumných ústavů. Nebylo prokázáno, že 
by tavené sýry měly negativní vliv pro využití vápníku kon-
zumentem, naopak, fosforečnan vápenatý je používán k for-
tifi kaci vápníku. Samozřejmě, že přírodní sýry jsou nutričně 
i senzoricky před sýry tavenými, jinak to ani nemůže být. Pře-
sto i tavené sýry jsou pro konzumenty cenným zdrojem bílko-
vin a vápníku a jejich pravidelná přiměřená konzumace je pro 
konzumenty prospěšná. Tavený sýr může být vhodným doplň-
kem pro pestrou a vyváženou stravu spolu s dalšími mléká-
renskými výrobky a v kombinaci s dalšími potravinami a ak-
tivním pohybem i součástí zdravého životního stylu. 

Rád bych se ještě zmínil o setkáních výrobců tavených 
sýrů z České republiky a Slovenska, které pořádáme spo-
lu s panem Dieterem Jensenem pravidelně každý rok, letos 
proběhl již 12. ročník ve Svatobořicích – Mistříně. Těchto 
komerčních setkání se účastní přední tavírenští pracovníci 
z českých a slovenských tavíren, odborný program je zamě-
řen na technologii tavených sýrů, potravinářskou legislati-
vu vztaženou k taveným sýrům, výroby a spotřeby tavených 
sýrů v EU a dalších zemích světa, prezentaci českých a slo-
venských tavených sýrů. Nejvíce ceněnou částí programu na-
šich setkání je přehlídka tavených sýrů a výrobků přivezených 
Dieterem Jensenem z různých zemí světa s možností jejich 
senzorického posouzení a získání technologických informací 
k jejich výrobě a balení. Dieter Jensen, můj přítel a dlouholetý 
kolega, je technolog fi rmy BK Giulini – tavírenský odborník 
s celosvětovou působností pro použití tavicích solí, receptury 

a tavírenskou technologii. Při své práci se pohybuje v tavír-
nách sýrů všech zemí zmíněných v předchozím textu i v řadě 
dalších. Jsem rád, že společně s českými a slovenskými ko-
legy, tavírenskými pracovníky, můžeme využívat jeho boha-
tých zkušeností a odborných znalostí. Účastníci našich setká-
ní tak mají jedinečnou možnost vidět a posoudit tavené sýry 
a výrobky z celého světa, které v takové šíři nejsou k dispozi-
ci na žádné potravinářské výstavě. Výrobky si po společném 
posouzení mohou účastníci rozebrat a dále ještě ve vlastních 
podnicích využít jako inspiraci pro inovaci a vývoj nových vý-
robků. Těší mě, že tato naše setkávání mají u českých a slo-
venských výrobců velmi dobrý ohlas, a fakt, že se pravidel-
ně po dobu 12 let schází pracovníci konkurenčních výrobců 
jednoho oboru z jinak širokého spektra mlékárenských výrob 
a technologií na odborně-společenské akci, považuji za něco 
mimořádného. Během těch 12 let se skladba účastníků již 
částečně obměnila, vedle dlouholetých zkušených odborní-
ků přijíždí i noví, mladí pracovníci tavíren, což je určitě dob-
rým příslibem oboru do budoucna. Jistě stojí za to ještě při-
pomenout, že první ročníky těchto setkání byly vždy spojeny 
i s exkurzí celé skupiny přímo na tavírně patronátního pod-
niku pro každý ročník. To již pochopitelně dnes není možné, 
i když si myslím, že „know-how“ není to, co lze vidět, tj. vý-
robky a strojní zařízení, ale to, co exkurze nevidí – receptury, 
technologické postupy, systém práce.

Pokud bych mohl na závěr vyslovit svoje přání do bu-
doucnosti našeho českého tavírenství, tak by se asi týkalo 
receptur – nepodléhejme úplně tlaku cen a trendům evrop-
ských zemí, kde tavené sýry nejsou tak oblíbené jako u nás. 
Vedle výrobků s ekonomickými recepturami, které budou již 
vždy tvořit většinu produkce, si udržujme i to, čím jsme v ta-
vírenském světě jedineční – lahůdkové tavené sýry s vysokým 
obsahem t. v s. To, co by se mohlo dobře uplatnit ze zahranič-
ních receptur i u nás, jsou např. výborné jednodruhové tavené 
sýry, jako je třeba tavená Gouda, Leerdammer, různé druhy 
tavených sýrů plísňových apod. Snad by se mohl najít na trhu 
i malý prostor pro tavený lahůdkový sýr s úplně klasickou jed-
noduchou recepturou: sýry s vysokodohřívanou sýřeninou + 
máslo (smetana) + voda + tavicí sůl = 52 % sušiny, 70 % t. 
v s. Mohly by to být prémiové výrobky s dobrou cenou, které 
by si snad své zákazníky našly, tak jako to kdysi bylo Apetito 
z Lacrumu Hodonín a Želetavy, Lux 70% z Pribiny Přibyslav, 
Syrokrém ze Zvolena, Lipno z Řípce, ale i méně tučný Olym-
pic, Javor a Vítěz z Nýrska a mnoho dalších, zmínil jsem jen 
ty, které jsem měl nejvíc rád. Pivovarníci mají pro opravdu 
dobré pivo výraz, který se mně líbí – „vybízí k dalšímu napi-
tí“, ať tedy české tavené sýry jsou tak dobré, aby nás, konzu-
menty, „vybízely k dalšímu zakoupení“, ale to přece platí pro 
všechny potravinářské výrobky.  �

Na snímku Dieter Jensen při zkouškách v laboratoři BK Giu-
lini s Karlem Vítkem z TANY Nýrsko. 
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Fenykl 
Fenykl, který má svůj původ 

právě ve Středomoří, nebyl 
v této oblasti dlouho uznáván 
jako chutná, zdravá zelenina 
a kořenicí bylina. Později byl 
fenykl přece jenom znovu ob-
jeven a stal se povinnou sou-
částí chleba a pečiva v domácí 
kuchyni.

Historie 

Již v antických dobách byl fenykl pěstován jako koření 
a léčivá rostlina v klášterních zahradách. Kromě zdravotních 
účinků měla síla fenyklu působit i proti všem druhům magie. 
Ještě dnes je velmi rozšířený, novomanželé podle staré tradi-
ce rozhazují semena fenyklu po cestě, aby si v manželství za-
jistili dlouhotrvající štěstí.

Původ 

Domovem fenyklu je oblast Středozemního moře. V 8. 
století se rozšířil do severní Evropy, poté Karel Veliký přikázal 
pěstování tohoto bylinkového koření jako zboží. Dnes je fenykl 
rozšířen téměř ve všech oblastech mírného podnebí na světě.

Druh 

Fenykl je travní rostlina, která patří do čeledi dvounož-
kovitých. Dosahuje výšky 80−200 cm. Od července do září se 
vyznačuje zlatožlutými květy, které jsou dle velikosti uspořá-

dány do okolíků. Semena fenyklu mohou být až 10 mm dlou-
há a asi 4 mm široká. Vyznačují se ještě často malou a silně 
rýhovanou lodyhou.

Kvalita 

Příjemná aromatická chuť fenyklu připomíná povahou 
příbuzný anýz. Obsah éterické silice může kolísat mezi 0,5 až 
6 %. V některých evropských jazycích je fenykl také označo-
ván jako lékařská varianta kopru. V estonštině a ruštině je fe-
nykl například nazýván jako „lékařský kopr“.

Použití 

Fenykl má velmi rozsáhlé použití. Pekařským výrobkům 
a chlebu dodává harmonické aroma, ale používá se i do mas-
ných, drůbežích a rybích pokrmů. Aroma fenyklu také zvýraz-
ňuje mnoho druhů zeleniny a polévek. Je rovněž nepostradatel-
ný jako součást „Koření pěti druhů“ v asijské kuchyni. Kromě 
toho je fenykl nezbytným elementem ve fenyklové pálence, 
jako je například francouzský Pernod nebo řecká Mastika.

Zdraví 

Dokonce i přírodní léčitelé ve starověku využívali fenykl 
k léčbě uštknutí hadem, při žloutence, při močových kame-
nech a poškození jater. 

Známý mnich Kneipp ho stanovil jako základní sou-
část domácí lékárny, kde pomáhal při různých typech koliky. 
Říká se, že i někteří duchovní ve středověku během dlouhých 
kázání žvýkali semena fenyklu, aby potlačili kručení v břiše. 
Obecně platí, že fenykl uvolňuje hleny a napětí. Dodnes je fe-
nykl oceňován jako čaj proti žaludečním a střevním potížím
a kašli.  �
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Galgán
Galgán lékařský je zástupce 

čeledi zázvorovitých a po-
chází z Asie. V Číně se galgán 
názývá „liang-kiang“, což zna-
mená „jemný, lahodný zázvor“. 
V západoevropských kuchyních 
se na něj pohlíží jako na „puť-
ku sedící skromně v koutě“. 
Domníváme se, že neprávem.

Historie 

V Číně byl galgán už ve starověku používán jako koře-
ní a pro léčivé účely. Ve středověku ho přinesli arabští léčite-
lé do Evropy, kde měl dlouhou dobu velký lékařský význam. 
Ve střední Evropě dosáhl galgán během středověku popula-
ritu zásluhou Hildegard von Bingen, ale pak byl opět zapo-
menut.

Původ 

Galgán je jednou z nejčastěji používaných bylin v jihový-
chodní Asii. Pochází z jižní Číny a z okolí Jihočínského moře, 
respektive z Indonésie. K hlavním pěstitelským oblastem gal-
gánu patří dnes vedle jeho rodných zemí zejména Thajsko 
a Srí Lanka.

Druhy 

V Evropě se galgán rozlišuje na známý „velký galgán“ 
a „malý galgán“. Je to keř s malými květy bíle a červeně pru-

hovanými. Zajímavé na této rostlině jsou rozvětvené kořeny, 
které jsou až jeden metr dlouhé, ležící ve vodorovné poloze 
v zemi. Jako koření se používají zejména oddenky.

Chuť 

Galgán chutná sladkokořenitě a přitom ostře. Tato chuť 
připomíná směs zázvoru a pepře s nádechem skořice a cit-
ronu.

Použití 

Zejména v thajské kuchyni je galgán nepostradatelný 
v mnoha receptech, především se používá čerstvý. Jako strou-
haný je důležitou složkou v červené a zelené kari pastě. Suše-
ný a v práškové formě může být galgán také složkou do směsi 
kari koření.

Zdraví 

Galgán, který je odjakživa nezbytný v čínské medicíně 
a v ájúrvédě, se užívá při zánětlivých procesech, při křečích 
v žaludku a střevech a také při žlučníkové kolice. Působí anti-
bakteriálně, podporuje pocení a rozšiřuje průdušky a věnčité 
cévy srdce. Je příznačné, že galgán může být účinný také v ob-
lasti duševního zdraví. Má působit povzbudivě a odstraňovat 
apatii a únavu.

Tip 

Chuť galgánu velmi dobře harmonizuje s přírodním sla-
didlem, jako je agávový sirup nebo akáciový med. 

 � 



40
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
–

 
S

P
E

C
I

Á
L

/
2

0
0

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

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

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

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

potravinářských aditiv a ingrediencí a nabízí
širokou produktovou paletu z oblasti
potravinářských komodit i specialit:

� Aromata GIVAUDAN
� Antioxidanty – askorbát sodný, isoaskorbát sodný
� Přírodní barviva 
� Dochucovadla – glutaman sodný, I+G
� Glukózové sirupy
 �   Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – náhrada cukru (ISOSUGAR®)
 �    Glukózové sirupy s obsahem fruktózy do 9 % – F9 (GLUCAMYL®)
 �   Škrobové sirupy (GLUCAMYL®)
 �   Tekutá dextrosa (AMYDEX®)
� Kakaový prášek odtučněný
� Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza (MERISWEET®) a fruktóza (FRUITOSE®)
�  Konzervanty – benzoan sodný, kys. benzeová, kys. sorbová,

sorban draselný
�  Kyseliny – citrónová (monohydrát, anhydrát), vinná, jablečná;

citran sodný
� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 �   Organický přírodní lepek
� Maltodextriny (MALTOSWEET®)
� Modifi kované kukuřičné škroby – E 1422, E 1442
 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
� Nativní kukuřičný a pšeničný škrob (MERIZET®)
� Oleoreziny a koření
� Příměsi do energetických nápojů – taurin, kofein
� Pufované cereálie
� Sušené glukózové sirupy (MALTOSWEET®)
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �    demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena

(MEREL® – pšeničná, GRASMUS® – kukuřičná)
� Umělá sladidla – acesulfam K, aspartam, cyklamát, sacharinát
� Vitamíny, minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny 
 �   rozpustné (inulín – FRUTAFIT®, Polydextróza STA-LITE®)
 �   nerozpustné (pšeničná, hrachová, tomatová, citronová, 

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

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

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

PRODUKTŮ TATE & LYLE.
VŠECHNY PRODUKTY ZŮSTÁVAJÍ V NABÍDCE.

Starý název Nový název
MERITOSE MERISWEET
MALDEX

GLUCODRY
MALTOSWEET

MYLOSE
GLUCOMALT

ISOSWEET
GLUCOPLUS

GLUCOSWEET

GLUCAMYL

MERITENA MERIZET
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Mezinárodní 
výzkumné centrum 

Daniela Carassa
– Vitapole

ANEB JEDNO STOLETÍ
VÝZKUMU PROBIOTIK

 
Je jisté, že 21. století se bude vyznačovat větším vlivem
biologie na výrobu potravin, které budou obsahovat mi-
kroorganismy s prospěšným působením na zdraví, a po-
traviny se v souladu s učením Hipokrata stanou hlavní 
formou preventivní medicíny. K nim bezesporu patří pro-
biotika, která se stávají stále častěji a častěji diskutovaným 
tématem i v souvislosti s potravinami s pozitivním vlivem 
na zdraví. 

Defi nice Světové zdravotnické organizace (WHO) říká, že: 
„Probiotika jsou živé mikroorganismy, které při podávání 

v dostatečném množství zajišťují prospěšný účinek na zdraví 
hostitele“. Prebiotika jsou nestravitelné potraviny (avšak ni-
koliv mikroorganismy), u kterých je dokázáno, že podporu-
jí růst bakterií prospěšných pro střevní mikrofl óru, jako jsou 
například bifi dobakterie.

Po mnoho let byl vědní obor zabývající se probiotiky něco 
jako „země nikoho“ ležící na polovině cesty mezi potravinami 
a medicínou, přičemž jeho pokrok byl blokován neschopnos-
tí vysvětlit, jak vlastně probiotika fungují. Ačkoliv jsou díky 
vědeckým důkazům účinky mikroorganismů na lidské zdra-
ví dnes již široce uznávány, jsme teprve na samém začátku, 
pokud jde o pochopení příslušných mechanismů fungování. 
Ukazuje se, že výzkum týkající se probiotik a jejich vzájem-
né reakce se střevní mikrofl órou má neomezený potenciál pro 
objevy. Skupina Danone má všechny předpoklady pro to, aby 
se stala na tomto poli významným hráčem a naplňovala tak 
své cíle vyvíjet a vyrábět potraviny, které mají pozitivní přínos 
pro zdraví, a přinášet nejvíce inovací v oblasti zdravé výživy. 
Jádrem této strategie je právě výzkum probiotik a jejich pozi-
tivního vlivu na lidské zdraví. Je ovšem důležité si uvědomit, 
že probiotika a jejich význam jsou středem pozornosti Dano-
ne od prvopočátku její existence.

Jako první se zabýval výzkumem prospěšných účinků 
bakterií mléčného kysání na zdraví ruský vědec Ilja Mečnikov, 
přičemž jim připisoval kladný vliv na dosažení dlouhověkosti. 
Na konci 19. století provedl studie v Pasteurově ústavu v Paříži 
a vyvinul první kultury mléčného kysání. Lze tedy bez nadsáz-
ky říci, že výzkum probiotik již probíhá po celé jedno století. 

První probiotický výrobek uvedla skupina Danone na 
trh před 20 lety a od té doby významně přispěla k pokroku ve 
výzkumu v oblasti probiotik. Její klíčové probiotické výrob-
ky Activia a Actimel se v současné době prodávají ve více než
40 zemích na celém světě. 

V roce 1983 založila skupina Danone mezinárodní vý-
zkumné centrum. To dnes nese jméno Mezinárodní výzkum-
né centrum Daniela Carassa a rozkládá se na ploše deseti 
hektarů v Palaiseau nedaleko Paříže. V jeho laboratořích pra-
cují specialisté z celého světa.

Cílem výzkumů střediska Daniela Carassa je vývoj po-
travin prospěšných pro zdraví. Vědci se zde věnují výzkumu 
surovin a živých kultur, zjišťují jejich prospěšnost pro zdra-
ví člověka a možnosti využití v potravinách. Hledají dále ino-
vace v oblasti konzistence potravin, příchutí, nutričních hod-
not, procesu výroby a skladování. Tento výzkum je doplněn 
stálým sledováním nejnovějších poznatků v oblasti zdraví 
a výživy a výzkumnou spoluprací s renomovanými meziná-
rodními vědeckými týmy. Úkolem výzkumného centra je na-
bídnout zákazníkům takové výrobky, které splňují jejich oče-
kávání, zlepšují kvalitu výživy, a to ve všech zemích, kde je 
skupina Danone přítomna. 

Současné poznatky z výzkumu ukazují, že výrobky bu-
doucnosti budou výsledkem působení probiotik, prebiotik 

Mezinárodní výzkumné centrum Daniela Carassa se rozkládá 
na ploše deseti hektarů.
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a bioaktivních látek na střevní mikrofl óru. Z tohoto důvodu 
se pro Danone stal prioritou výzkum střevní mikrofl óry, na 
němž spolupracuje s renomovanými výzkumnými pracovišti: 
Pasteurovým Institutem v Paříži, Washingtonskou univerzi-
tou v St. Louis v americkém státě Missouri. 

Živé kultury a probiotika

Kolekci mléčných kultur vycházejících z přirozené vlast-
nosti veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost vytváří 
Danone již po dobu 90 let. V současné době se ve sbírce spo-
lečnosti nachází 4 500 mléčných kultur, z nichž je otestováno 
asi 100 kmenů. Kromě toho, že tyto mikroorganizmy dodáva-
jí produktům konzistenci a chuť, některé z těchto kultur mají 
probiotické účinky. Společnost Danone ve svých výrobcích 
používá zejména dva kmeny probiotických bakterií. První pa-
tří mezi bifi dobakterie, má označení DN 173 010 a obsahu-
je ho výrobková řada Activia. Druhý, ze skupiny laktobacilů 
označený jako DN 114 001, se nachází ve výrobku Actimel. 
Díky obsahu těchto mikroorganizmů mají Activia i Actimel 
konkrétní přínos pro zdraví konzumentů. 

Protože společnost Danone chce naplňovat potřeby 

a přání svých zákazníků, stojí za každým výzkumem spotře-
bitel a jeho očekávání. Ve výzkumném středisku byl vyvinut 
například jogurt s nízkým obsahem laktózy, který obsahuje 
o 80 % méně cukru než ostatní odtučněné jogurty. V jogurtu 
ale zůstal zachován vysoký obsah vápníku, čímž se stal výbor-
nou a zdravou součástí jídelníčku všech, kteří trpí nesnášen-
livostí mléčného cukru (laktózy), nebo se snaží zhubnout či si 
jen chtějí hlídat svou tělesnou hmotnost.

Bezpečnost nově vyvíjených výrobků Danone

Skupina Danone se zavazuje dodávat svým spotřebite-
lům bezpečné a vysoce kvalitní výrobky. Z tohoto důvodu při 
vývoji a vytváření nových výrobků uplatňuje integrovaný pří-
stup k bezpečnosti potravin, který zohledňuje kvalitu a bez-
pečnost výrobků od samého počátku projektů. Bezpečnost 
probiotických výrobků je brána v úvahu od počátku výběru 
možných kmenů bakterií až po jejich použití v testech s lid-
skými subjekty a vývoj konečného výrobku. Bezpečnost pro-
biotických kmenů používaných ve výrobcích Danone je pro-
věřena uznávanými experty. Samozřejmostí je, že Danone 
dodržuje mezinárodní směrnice pro vyhodnocování bezpeč-
nosti probiotických kmenů. Kmeny bakterií, které nesplňují 
tyto požadavky, jsou vyřazeny. Funkčnost jednotlivých kme-
nů je ověřována během testů in vivo stejně jako bezpečnost 
a tolerance vybraných kmenů. 

Účinky Danone výrobků na lidské zdraví jsou testová-
ny v odborných, vědeckých a klinických studiích. Aby byla za-
jištěna nejvyšší úroveň kvality a nezávislost výsledků studií, 
jsou klinické studie prováděné skupinou Danone vždy rando-
mizované (účastníci studie jsou vybráni náhodně), křížové, 
kontrolované a dvojitě slepé (ani účastník, ani vědecký pra-
covník nevědí, zda účastník studie v jejím průběhu dostává 
placebo nebo testovaný produkt). 

Konečný výrobek a technologický proces jsou řešeny 
tak, aby splňovaly všechny příslušné požadavky. Nakonec je 
sledována i zpětná vazba od spotřebitelů. 

Danone využívá ve svém výzkumu
vysoce výkonné technologie

Výzkumné středisko v Palaiseau investovalo nemalé 
prostředky do nejmodernějších technologií s cílem zrychlit 
inovaci. Patří k nim: 

BioBank: sbírka kmenů bakterií, která je uložena při 
teplotě -80 ºC v plně automatizovaném prostoru. Jednotlivé 
kmeny je možné vyjmout k provedení testů pomocí speciální-
ho robota, což zaručuje jejich naprostou čistotu. Další robot 
slouží k současnému testování až 96 různých kmenů bakterií, 
což umožňuje rychlou identifi kaci kmenů, které mají potenci-
ál pro dosažení konkrétně požadovaných prospěšných vlast-
ností na zdraví. 

Výzkumné centrum Palaiseau
�  360 vědců − biochemici, mikrobiologové, 

molekulární bio logové, lékaři, dietologové, 
fyziologové a další

�  200 inženýrů odpovědných za kvalitu potravin
a jejich bezpečnost 

�    100 marketingových odborníků 
�   vlastní plocha výzkumného střediska 30 000 m2

�   3 500 mléčných kultur ve sbírce

Věda a výzkum skupiny Danone 
celosvětově 
�   1 200 zaměstnanců 
�   1 500 vědeckých publikací
�   celkové patentové portfolio: 385
�   v roce 2008 bylo podáno 36 patentů
�   rozpočet v roce 2008: 221 milionů eur
�   80 klinických studií v roce 2008
�   celkový počet kultur celosvětově: 4 500
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Danone Česká republika
– výzkum a testování výrobků 

Testování výrobků probíhá nejen v zahraničí, ale i v České 
republice. Společnost Danone zde spolupracuje s odbor-

níky v oblasti výživy a dalšími specialisty. S nimi realizuje od-
borné studie, spolupracuje na edukačních aktivitách v oblasti 
zdravé výživy a také při úpravách nutričního složení výrobků, 
tak aby dopovídalo zásadám zdravé a vyvážené stravy. Již od 
počáteční fáze vývoje jsou respektována pravidla na zdravot-
ní bezpečnost konečného výrobku. Parametry výrobků jsou 
pak na denní bázi sledovány jak v laboratoři benešovského 
závodu, tak v dalších akreditovaných laboratořích, kde pro-
bíhají specializované analýzy. Jednotlivé varianty ochucení 
výrobků (jahoda, meruňka, borůvka atd.), jsou vyvíjeny tak, 
aby byly kladně hodnoceny spotřebiteli, a před uvedením na 
trh jsou testovány. Zde trvá vývoj řádově měsíce, v průměru 
asi půl roku. Složení všech Danone výrobků se řídí evropskou 
i českou legislativou.

YIF-SCAN: od července 2007 výzkumné středisko Da-
none používá nový analytický nástroj pro střevní mikrofl óru 
s názvem YIF-SCAN, získaný od společnosti Yakult. Tento 
přístroj možňuje specifi ckou a přesnou kvantifi kaci velkého 
množství bakterií získaných ze střevní mikrofl óry. YIF-SCAN 
dokáže provést analýzu střevní mikrofl óry pocházející od až 
50 různých subjektů do tří dní, přičemž při použití standard-
ních metod by jeden výzkumný pracovník k provedení stej-
ných analýz potřeboval jeden rok.  

„Čipy DNA“: výzkumné středisko Danone v součas-
né době provádí analýzu kmenů bakterií pomocí tzv. „čipů 
DNA“, tj. skleněných mikroskopických destiček, na kterých 
jsou umístěny částečky DNA. 

Mikro-platforma: v polovině roku 2007 výzkumné stře-
disko Danone získalo automatizovanou mikro-platformu, 
která mu umožňuje za jeden den zároveň vyvinout až šest 
prototypů výrobků. Každý výrobek obsahuje specifi cký kmen 
bakterie vybraný pro svoje prospěšné účinky. Od ledna 2008 
byla tato mikro-platforma využita při vývoji 30 % nových vý-
robků. 

Danone spolupracuje
s prestižními odbornými pracovišti

V České republice společnost Danone spolupracuje na 
výzkumu a testování svých výrobků s předním odbor-
nými a lékařskými pracovišti a vysokými školami, jako
jsou: Ústav preventivního lékařství Masarykovy univerzity 
v Brně, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, Dětská 
klinika FN Motol, Dětská klinika FN Plzeň, Česká gastro-
enterologická společnost, Společnost pro probiotika 
a prebiotika, Imunologický ústav Mikrobiologické spo-
lečnosti ČSAV nebo Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích.

Vycházejí
každé dva měsíce 

www.agral.cz

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

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky masného průmyslu, ale i další menší zpracovatelské 
fi rmy, včetně malých 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-

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

 �−�  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           

Rubrika Danone připravena naší redakcí ve spolupráci
s Mahulenou Poliakovou z Publicis Prague s. r. o.       �
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SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

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

SCHALLER TECHNOLOGY® | WIBERG® | PEBÖCK | EFA

HOLAC® | LASKA | SEPAMATIC® | KNECHT | INJECTSTAR®

REX® | DOLESCHAL | NAPIAG | SUPERVAC | ZIEGRA

SEALPAC® | AMB | VORAN®

Udělejme z nápadu Váš úspěch.

Jsme tu proto, abyste byli úspěšní
Potravinářské stroje - potravinářské technologie



45
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
–

 
S

P
E

C
I

Á
L

/
2

0
0

9
o r g a n i z a c e  /  v ý r o b a

Historie výroby 
piva v Havlíčkově 

Brodě

Podél Haberské stezky, procházející pohraničním prale-
sem a spojující Čechy s Moravou, se v průběhu 13. stole-

tí usazovalo na příhodných místech české obyvatelstvo. Tak 
také vznikla na břehu řeky Sázavy osada, která po majiteli do-
stala název Smilův Brod. Pod vlivem přibývajícího německé-
ho obyvatelstva byla osada později přejmenována na Němec-
ký Brod. Je více než jisté, že se zde vařilo a prodávalo pivo již 
od dávných dob, což však nelze doložit jinak než předpokla-
dem obdobného vývoje jako v jiných městech.

V roce 1333 udělil král Jan Lucemburský tehdejšímu 
majiteli Německého Brodu Jindřichu z Lipé pro toto město 
soubor práv měst královských, který obsahoval i právo váreč-

né. Šlo o starobylou výsadu měst, která udělovala občanům 
vlastnícím dům uvnitř hradeb města právo vařit pivo. Bylo 
to asi poprvé, kdy byla tato práva udělena městu poddanské-
mu. K dalšímu rozvoji pivovarnictví přispělo pak v roce 1362 
i udělené právo vodní, které umožňovalo, jako v jednom z prv-
ních měst, vybudovat v Německém Brodě vodovod. Od té 
doby se pivovarnické řemeslo stále více rozvíjelo.

Při obnově města, zničeného roku 1422 husity, byly ob-
novovány také pivovary. Postupně byla potvrzována všechna 
práva včetně práva várečného. Nejprve králem Jiřím z Podě-
brad (1452), pak králem Ludvíkem (1520) a králem Ferdinan-
dem (1544). Naposledy v roce 1637, kdy císař Ferdinand III. 
prohlásil Německý Brod za svobodné královské město a udělil 
mu městský znak a městská práva měst královských.

Původně si každý měšťan připravoval slad i pivo sám 
a rovněž čepoval nebo prodával najatému šenkýři. Ve městě 
však bylo málo domů, které měly kompletní vybavení pro vý-
robu sladu a piva. Docházelo proto ke sdružování právová-
rečníků, kteří si zřizovali větší pivovary. Ty mohly být lépe vy-
baveny a umožňovaly připravit pivo všem, kteří várečné právo 
vlastnili. Tento proces se nevyhnul ani Německém Brodu.

Při velkém požáru města v roce 1662 byl zničen i pivo-
var u radnice. Byl následně obnoven v roce 1673, kdy byl za-
ložen i cech sladovníků. Koncem 18. století byly ve městě již 
dva pivovary. V roce 1834 byl však jeden z nich zrušen pro ne-
prosperitu a druhý vyhořel. Právovárečníci proto zakoupili
18. října 1834 rytířský dům Bukovských (dnešní správní bu-
dova pivovaru), kde byl malý ruční pivovar. Tento den se stal 
dnem založení našeho pivovaru. S rostoucím výstavem pře-
stala kapacita pivovaru stačit poptávce. Proto bylo rozhodnu-
to o první velké rekonstrukci pivovaru, která byla ukončena 
12. října 1880, kdy byl pivovar vysvěcen. Tímto dnem, kdy 
byla zahájena moderní výroba piva, byly zahájeny novověké 
dějiny pivovaru. Výstav piva činil v té době 15 tisíc hl ročně.

Na přelomu 19. a 20. století došlo k rozsáhlé rekon-
strukci celého zařízení pivovaru, které již v roce 1905 dosáhlo 
nejmodernější úrovně. Po útlumu během první světové války 
docházelo k dalším modernizacím, které se projevily na růs-
tu výstavu. Z poválečných 5 320 hl na 30 639 hl v roce 1931. 
Po druhé světové válce, která znamenala další útlum výroby, 
se rozbíhá výroba piva zase naplno. Dochází k přejmenování 
města na Havlíčkův Brod. Do pivovaru se vrací opět právová-
rečníci, pouze však na necelé tři roky, protože v roce 1948 byl 
pivovar znárodněn. 

V období 1948–1990 byl havlíčkobrodský pivovar sou-
částí Horáckých pivovarů Jihlava, Havlíčkobrodských pivo-
varů a Východočeských pivovarů Hradec Králové. Postupná 
modernizace zařízení, zahájená po požáru sladovny v roce 
1956, přinesla s sebou i zvyšování výstavu. Ten dosáhl výše
78 800 hl v roce 1972, 84 000 hl v roce 1980 a 116 426 hl 
v roce 1989. V roce 1990 se pivovar stává samostatným pro-
vozem, kterým zůstává až do roku 1995.

V roce 1995 je dořešen spor 17 fyzických osob o vlast-
nická práva a pivovar se v roce 1995 opět dostává do rukou 
potomkům původních majitelů, kteří dne 24. 1. 1995 zaklá-
dají akciovou společnost Měšťanský pivovar Havlíčkův 
Brod, a. s. 

Pokračující rekonstrukce výrobního zařízení, zejmé-
na výstavba nové varny a cylindrokonických tanků (CKT), 
umožnila zvýšení výstavu nad hranici 100 tis. hl. V roce 2001 
je pořízena nová myčka lahví. V roce 2003 byla započata prá-
ce na implementaci nového IS a od 2004 fi rma přechází na 
moderní výkonný ERP systém, který umožňuje práci vzdá-
lených poboček na jedné datové základně. V září roku 2004 
je zaveden systém řízení jakosti dle norem ISO 9001 a ISO 
14001, který jsme však v roce 2007 neobnovovali.

Havlíčkův Brod – ozdoba Vysočiny
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V roce 2006 byly započaty práce na novém systému vy-
sokotlakého kondenzátního hospodářství, které spočívá v jí-
mání zbytkového tepla (páry) k dalšímu využití ve výrobě. 
Jedná se o patentovou technologii, která představuje v každé 
fi rmě originální řešení. Tento projekt byl realizován s pomocí 
dotace z projektu Energie a po následném prověření účinnos-
ti se podařilo prokázat významné úspory ve spotřebě zemní-
ho plynu.

V roce 2007 byla započata stavba budovy pro novou 
technologii stáčení sudového piva a v dubnu roku 2008 je tato 
investice převyšující 10 mil. Kč zrealizována a dána do pro-
vozu. V druhé polovině roku 2008 byla postavena nová skla-
dovací hala a obnovena sladovna, která byla v roce 2004 po-
zastavena. Díky rekonstrukci sladovny a vývoji cen sladu na 
trhu v České republice, kde jeden výrobce sladu získal 83 % 
trhu, se dosahuje významných úspor při vlastní výrobě hlav-
ní suroviny, tedy sladu. Zároveň lze konstatovat, že soběstač-
nost ve výrobě hlavní suroviny je pro budoucí období význam-
nou konkurenční výhodou, neboť kraj Vysočiny je zdrojem 
produkce nejkvalitnějšího sladovnického ječmenu v České 
republice a díky nadstandardním vztahům s místními země-
dělci je pivovar schopen získat nejkvalitnější sladovnický ječ-
men, který je v daném čase k dispozici. 

Rok 2008 lze pro pivovar v Havlíčkově Brodě hodnotit 
jako zlomový, neboť díky investicím posledních pěti let se pi-
vovar dostává ve své kategorii mezi nejlépe vybavené pivova-
ry v České republice a tržní podíl v gastronomii (sudové pivo) 
se v regionech, kde pivovar působí, stává nejsilnější značkou. 
Lze konstatovat, že Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., 
se v roce 2008 zařadil mezi tři české pivovary své kategorie, 
jež dosahují růstu tržního podílu v gastronomii, která před-
stavuje segment trhu s nejvyšší přidanou hodnotou a s nej-
vyšší loajalitou spotřebitele, tedy struktura výroby piva před-
stavuje velmi dobrou perspektivu pro budoucnost pivovaru 
v Havlíčkově Brodě.

Odběratelská základna

80 % veškeré produkce pivovaru je umístěna do 30 km 
od Havlíčkova Brodu. 7 % piva se vyváží do zahraničí, a to ze-
jména na Slovensko, do USA, Dánska, Finska či Itálie. Zby-
lých 13 % výstavu Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod prodá 
přes vlastní velkosklady v Hradci Králové a Brně. Tyto velko-
sklady prodávají vedle piva REBEL též kompletní sortiment 
nealkoholických nápojů. 63 % procent výstavu činí sudové 

pivo. Sortiment piva je poměrně široký a představuje znač-
ky REBEL, Svitavák a nyní nově značka Votrok vyráběná pro 
Královéhradecko. Havlíčkobrodský pivovar vyrábí tři výčep-
ní piva, která se liší objemem alkoholu, a to REBEL Tradiční
3,9 % obj. alk., Haškův Rebel C.K. 4,1 % obj. alk. a Czech Re-
bel Beer 4,4 % obj. alk. Ležáky jsou REBEL originál s obj. 4,8 
% alk., Svitavák s obj. alk. 4,7 % a Votroka s obj. 4,8 % a sa-
mozřejmě černé s obj. 4,7 %. Speciální piva vyrábí v Havlíč-
kově Brodě dvě, a to Sváteční speciál s obj. alk. 5,4 %, který se 
díky velkému zájmu spotřebitelů začal v letošním roce vyrá-
bět po celý rok, a pak jednou ročně při příležitosti výroční pi-
vovaru se vyrábí Jubilejní speciál, který má obj. alk. 8 %.

Výroba sladu v pivovaru Havlíčkův Brod

V naší sladovně se vyrábí světlý slad plzeňského typu 
pouze z doporučených odrůd sladovnického jarního dvou-
řadého ječmene pro výrobu Českého piva, a to jsou odrůdy 
Advent, Aksamit, Blaník, Bojos, Calgary, Malz, Radegast 
a Tolar. 100 % veškeré produkce sladovny je zpracována v pi-
vovaru k výrobě mladiny. Výroba sladu je rozdělena do něko-
lika procesů, a to příjem sladovnického ječmene a skladování, 
dále máčení, klíčení, hvozdění a nakonec skladování hotové-
ho sladu. Příjem ječmene se provádí do přijímacích košů sla-
dovny z nákladních aut. Z každé dodávky se odebírají vzorky 
k analýze. Limitujícími ukazateli jsou: obsah vody, obsah bíl-
kovin, klíčivost, klíčivá energie, podíl zrna nad sítem 2,5 mm, 
podíl zlomků, nečistot, napadení škůdci, případně mikrobiál-
ní kontaminace a samozřejmě správná odrůda ječmene. 

Další postup je máčení ječmene, cílem je zvýšit obsah 
konstituční vody (12–15 %) nutné pro zachování životní-
ho potenciálu zrna na koncentraci tzv. vegetační vody (43–
46 %), která je potřebná pro klíčení a průběh enzymových re-
akcí. K máčení ječmene se používají čtyři železné náduvní-
ky, umístněné vedle sebe o kruhovém průměru. Jejich spodní 
část má kónus 45 °, aby se lépe vyprazdňovaly. K namáčení se 
používá pitná voda z vodovodního řádu o teplotě 6–12 °C.

Příjem vody zrnem závisí na teplotě máčecí vody, teplo-
tě vnějšího vzduchu (čím je teplejší, tím je příjem rychlejší), 
na vlastnostech zrna (velikosti, čistotě, stupni vytřídění) a na 
technologii máčení (míněno rozvržení vzdušných přestávek 
během máčení). Celková doba máčení se pohybuje kolem
3 dnů. Po dosažení požadované vláhy ječmene začíná vlastní 
sladování. 

Cílem je aktivace enzymového systému zrna, synté-
za dalších enzymů, docílení požadovaného rozluštění podle 
typu vyráběného sladu při omezené vegetaci. Sladování ječ-
mene probíhá na humnech. Humna jsou v přízemí a v prvním 
patře sladovny. Jde o dlouhé, prostorné místnosti. Podlaha 
je z hlazeného betonu. Humna jsou účinně větratelná, teplo-
ta během roku se pohybuje mezi 10–27 °C, vlhkost vzduchu 
80–95 %. Na humnech se nastírají jen nízké vrstvy ječme-
ne 10–14 cm podle teploty. 100 kg ječmene vyžaduje plochu 
2,4–3,6 m2. Klíčení ječmene trvá v závislosti na klimatických 
podmínkách v rozmezí 6 až 8 dnů a má několik stádií.

–  Mokrá hromada – je nastřený vymočený ječmen na humno 
(povrch je vlhký).

–  Suchá hromada – je stádium za 24 hodin, kdy ječmen na 
povrchu zrna oschne.

–  Pukavka – je fáze sladování, kdy hromada potřebuje hod-
ně vzduchu, silně se potí a zrno je zřetelně puklé a musí se 
často předělávat.

–  Stádium mladíka – je nejdůležitější fází klíčení. Dýchaní 
je nejintenzivnější, začíná tvorba enzymů, tzv. rozluštění 

Budova varny
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zrna. Zrno má vůni po okurkách. Teplotu v hromadě je nut-
né udržovat kolem 20 oC.

–  Vyrovnaná hromada – délka kořínků je přibližně stejně vel-
ká jako velikost zrna, střelka do ¾ až celé délky zrna, dý-
chání se zpomaluje, zrno se tzv. dolušťuje.

–  Stará hromada – mírně je zavadlá, hromada se nepředě-
lává již tak často, využívá se tlumicího účinku oxidu uhli-
čitého.

Předposledním procesem výroby sladu je hvozdění, kde 
hlavním úkolem je snížit obsah vody z 42 % na 4–5 %, zasta-
vit vegetační pochody, redukovat enzymové aktivity, vytvořit 
chuťové, barevné a oxidoredukční látky. Ve sladovně se slad 
hvozdí na jednolískovém vysokovýkonném hvozdu vytápě-
ném zemním plynem. Zelený slad se suší ve vrstvě 0,6–0,8 m 
na lísce. Zde dojde k postupnému snižování obsahu vody ve 
sladu a k optimálním změnám ve složení zrna.

Vhodnou kombinací výkonu ventilátoru, tahu vnější-
ho a vratného vzduchu, obsahem vody ve sladu a jeho barvící 
schopností (závisí na stupni rozluštění) se upraví technologie 
hvozdění a získá se slad s příslušnou intenzitou barvy.

Hvozdění trvá přibližně 20 hodin.
Po odhvozdění a zchlazení hotového sladu se slad zba-

vuje kořínků na odkličovacím zařízení a poté se skladuje v si-
lech. Každá vyrobená šarže sladu je v laboratoři kontrolová-
na, zda parametry odpovídají specifi kaci surovin pro výrobu 
Českého piva. Při odkličování vznikne druhotný odpad tzv. 
sladový květ, který je prodáván za účelem zkrmování. Po odle-
žení sladu v silech, kde dochází k nepatrnému zvýšení vlhkos-
ti, se dopravuje slad do varny, kde se z něho vyrábí mladina. 

Výroba Českého piva
v pivovaru Havlíčkův Brod

Zeměpisné označení České pivo obsahuje název státu, 
neboť zejména specifi ckým způsobem výroby typickým po 
staletí pro vymezenou oblast souvisí České pivo s téměř celým 
územím dnešní České republiky. Po staletí se zde v napros-
to převažující míře vaří spodně kvašené, senzoricky vyrovna-
né pivo stále stejným výrobním postupem, který je charak-
terizován dekokční metodou rmutovacího procesu, vařením 
mladiny, skutečným svařováním chmele a odděleným dvoj-
stupňovým kvašením. Pro České pivo jsou oproti jiným pi-
vům charakteristické vyšší podíl nezkvašeného extraktu, vět-
ší množství polyfenolů, vyšší pH, výraznější barva, hořkost 
i říz.

Výroba piva začíná ve varně, kde je rozemletý slad smí-
chán s vodou a rmutován, čímž se nezkvasitelný škrob mění 
na zkvasitelné cukry. Vlastní proces rmutování probíhá de-
kokčním dvourmutovým způsobem; nepoužívá se infuzní 
způsob rmutování. Nejméně 80 % celkového množství slado-
vého šrotu tvoří slad vyrobený ze schválených odrůd, čímž je 
zaručen chuťový profi l Českého piva. Složení sladového šrotu 
včetně zpracovávané dávky je uvedeno v záznamu o vaření, 
původ vyrobeného sladu dokládají dodací listy sladovnického 
ječmene. V záznamu o vaření je uvedena i teplota a čas rmu-
tování. Po dokončení rmutovacího procesu a oddělení neroz-
pustitelných částí sladu procesem zvaným scezení začíná pří-
prava mladiny chmelovarem. Tato fáze trvá 60 až 120 minut 
a musí při ní být dosaženo odpaření alespoň 6 % objemu. Při-
dávání chmele lze rozdělit až na tři části. Minimální množství 
českého chmele nebo produktů z něj vyrobených činí 30 % 
u světlých ležáků a nejméně 15 % u ostatních variant piva.

Složení chmele včetně složení dávky surovin je uvede-
no v záznamu o vaření; původ surovin dokládají dodací listy. 
Po dokončení vaření mladiny je tato zchlazena na zákvasnou 
teplotu 6 až 10 °C a provzdušněna. Jsou přidány pivovarské 
kvasnice využívané výhradně pro spodní kvašení (Saccharo-
myces cerevisiae subs. uvarum).

Kvašení probíhá při maximální teplotě do 11 °C a tento 
technologický proces je standardně oddělen od druhého kva-
šení, jedná se tedy o dvoufázové kvašení. Průběh teploty při 
kvašení je zaznamenán v protokolu o kvašení. Proces druhé-
ho kvašení, tzv. ležení, probíhá při teplotách blížících se 0 °C. 
Po dokončení procesu zrání piva druhým kvašením v tancích 
je pivo fi ltrováno a stáčeno do sudů, lahví. Konečný produkt 
musí splňovat kvalitativní parametry uvedené ve specifi kaci 
České pivo.

U světlých ležáků jsou to tyto parametry – původní ex-
trakt mladiny 11,00–12,99 % hm., alkohol 3,8–6,0 % obj., 
barva 8,0–16,0 j. EBC, hořké látky 20–45 j. EBC, pH 4,1–
4,8, polyfenoly 130–230 mg/l a rozdíl mezi zdánlivým a do-
sažitelným prokvašením 1,0–9,0 % rel. U tmavých ležáků pů-
vodní extrakt mladiny 11,00–12,99 % hm., alkohol 3,6–5,7 % 
obj., barva 50,0–120,0 j. EBC, hořké látky 20–45 j. EBC, pH 
4,1–4,8 a rozdíl mezi zdánlivým a dosažitelným prokvašením 
2,0–9,0 % rel. A světlá výčepní piva – původní extrakt mladi-
ny 8,00–10,99 % hm., alkohol 2,8–5,0 % obj., barva 8,0–16,0 
j. EBC, hořké látky 16–28 j. EBC, pH 4,1–4,8 a rozdíl mezi 
zdánlivým a dosažitelným prokvašením 1,0–11,0 % rel.

Libor Čech, sládek pivovaru
�

Interiér varny

Piva Rebel
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Přidaná hodnota 
surovin – trend 

v pekařství 
a cukrářství

DAVID KOTRBA,
B2B PRODUCT MANAGER

Pekařské a cukrářské výrobky patří již od prehisto-
rických dob k základním stavebním kamenům naší 

stravy. Za dlouhou dobu své existence přirozeně prošly 
bouřlivým vývojem od jednoduchých forem až po dnešní 
nepřeberné množství specifi ckých a sofi stikovaných vý-
robků. Tento vývoj byl provázen mnoha objevy a vynále-
zy v oblasti technologie i techniky, neobešel by se ale bez 
současného zavádění nových a nových surovin, které jsou 
dnes již běžně součástí receptur pekařských a cukrář-
ských výrobků. Základní komodity, jako je mouka, sůl, 
cukr atp., zůstaly víceméně stejné, ale v průběhu času se 
objevily mnohé jiné typy surovin, vzniklé často kombina-
cí několika základních složek, které jsou dnes ve výrobě 
téměř nenahraditelné. Přehledu některých typů a funk-
cí těchto specifi ckých produktů se věnuje následující stať. 

Historie pekařství a cukrářství

Začátky výroby prvních pekařských produktů jsou za-
haleny v šeru dávnověku. Historie chleba jakožto prvního 
pekařského výrobku je velmi dlouhá, chléb patří mezi nej-

starší připravované potraviny vůbec. První chléb byl připra-
ven pravděpodobně v éře neolitu (cca 9 500 let př. n. l.), tento 
chléb byl zřejmě spíše vařeným výrobkem z pastovité hmo-
ty připravené smísením drcených zrn a vody. Následníky to-
hoto typu chleba můžeme dodnes nalézt v mnoha kulturách 
pod různými názvy, jako je pita chléb na Středním východě, 
tortilla v Mexiku, indické čapátí či etiopská injera, v Evropě 
skotské ovesné placky či tradiční pokrm severoamerických 
Indiánů, jímž je kukuřičný chléb zvaný „johnnycake“. Placky 
obdobných typů tvořily základ stravy mnoha civilizací od sta-
rodávných Sumerů přes Egypťany až po řeckou civilizaci, kde 
byl chléb jednou z obětin nabízených bohům.

Přesné místo, datum a výrobce prvních kvašených chle-
bů nejsou známy. Archeologické nálezy prokazují, že zcela 
jistě výrobek tohoto druhu připravovali již staří Egypťané, 
přestože proces kvašení se zřejmě využíval již dříve. Svoje 
těsta složená z mouky, soli a vody nechávali zkvasit divoký-
mi kvasinkami, které jsou přítomny jak na povrchu zrn, tak 
ve vzduchu. Těsto, které se tedy nechalo před upečením vol-
ně ležet, takto mohlo přirozeně kvasit. Tímto způsobem spon-
tánně zkvašené těsto bylo po upečení lehčí a vzdušnější než 
běžně připravený chléb a mělo chutnou kůrku. Chleba získá-
val různorodé tvary přes placičky, ovály až do podob kuželů, 
které představovaly pyramidy, vyráběl se i chléb ve tvaru ryb 
či ptáků. Chléb si zde získával čím dál víc na oblibě, a pro-
to okolní státy nazývali Egypťany „Chlebožrouty“. Dnes už 
víme, že chléb společně s cibulí, česnekem a pivem tvořil jed-
ny ze základních platidel Egypta.

Na počátku výroby kvašených chlebů byly jako „zá-
kvas“ využívány nejrůznější zdroje kvasinek. Kromě kvasi-
nek přirozeně se vyskytujících ve vzduchu a na povrchu zrn 
zaznamenal Plinus Starší používání pěny z výroby piva Galy 
a Ibery. V oblastech, kde se místo piva spíše pilo víno, se jako 
kvasinkový zdroj využívala pasta vyrobená z mouky a hroznů 

Mrkvová směs
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či pšeničné otruby máčené ve víně. Častým způsobem přípra-
vy zákvasu bylo uchování části těsta z předchozího dne, které 
sloužilo pro nastartování kynutí. 

Z Egypta se poté chléb rozšířil po celém světě. Nejprve 
se ho naučili vyrábět Židé, kteří byli ve vyhnanství a egypt-
ském zajetí. Nahradili jím jejich dosavadní hlavní část stra-
vy, kterou představovaly nekvašené placky pečené mezi dvě-
ma vrstvami hořícího velbloudího trusu. Lehem je hebrejské 
pojmenování chleba vyráběného z bílé mouky, o kterém se 
můžeme dozvědět z bible. Kulatý kvašený chléb se nikdy ne-
krájel, ale vždy a jen pouze lámal. Jeho výroba byla spojena 
s obřadným úkonem. Protože se chléb stal brzy nedílnou sou-
částí výživy, můžeme právě v bibli najít nemalé množství od-
kazů, které jsou k němu vztahovány.

Jedni z prvních, kteří si výrobu chleba po Egypťanech 
osvojili, byli Mezopotámci, kteří vedli válečné konfl ikty se 
starým Egyptem. V Mezopotámii se tak brzy stal velice ob-
líbený nejznámější egyptský způsob výroby chleba s pivem. 
Pivní chléb se tak stal nedílnou součástí jídelníčku obou ná-
rodů. S rozmachem obchodních cest se výroba chleba pře-
nesla i k Řekům, kteří se s tímto pokrmem setkali na svých 
cestách po Egyptě. Například vynález pece, již bylo možno 
předehřát a byla vybavena dvířky, pochází zřejmě od Řeků. 
Řekové tuto znalost společně se znalostmi v zemědělství pře-
nesli do Říma. Římané považovali zemědělství za jedno z nej-
důležitějších odvětví v jejich hospodářství. A proto není divu, 
že rolník se zde v pořadí důležitosti stavěl ihned za vojáka.
Otroci ovládající výrobu chleba se stali velice ceněným artik-
lem, což dokazuje fakt, že byli desetkrát cennější než zkuše-
ný gladiátor. Chléb a hry byly nástroji udržení moci římských 
císařů a zdrojem jejich popularity u lidu. Význam chleba ve 
výživě je refl ektován v pojmenování ostatních jídel jako „pří-
lohy ke chlebu“, ať již šlo o jakoukoliv potravinu. Kolem roku 
80 n. l. datujeme vznik prvních pekařských bratrstev, tzv. 
„Collegium pistorium“, což byli předchůdci pozdějších ce-
chů. Již od 5. století se v Aténách běžně vyskytovaly domácí 
pekárny prodávající chléb. Pekaři získali v Římě mnoho vý-
hod, aby se zabránilo snižování jejich počtů, byli zvýhodňo-
váni římskými zákony a chráněni včetně jejich majetku. Pe-
kaři, jež se osvědčili v dobách nedostatku obilí a drahoty, se 
dokonce stávali senátory. 

Již v antických dobách se vyráběla celá řada druhů chle-
ba a obdobných výrobků. Byly to produkty připomínající lí-
vance, chléb s olejem a medem, chléb sypaný mákem či speci-
ální pečivo pro armádu připomínající dnešní rohlíky a pečené 
na rožni. Chléb byl připravován z ječmene, pšeničný chléb byl 
vyhrazen pouze pro sváteční dny. Dle Diphila je chléb z pše-
nice výživnější, stravitelnější a ve všech ohledech lepší a chut-
nější nežli chléb ječný. 

Po pádu Říma se vývoj v mnoha oblastech lidské čin-
nosti zastavil. Nicméně v pozdějších dobách, spolu s růs-
tem středověkých měst a s ním spojenou dělbou práce, došlo 
k tomu, že se výrobě chleba a veškerých podobných výroků 
věnovali opět speciálně jen pekaři. Pomalu se začaly opět 
odbourávat domácí výrobny a budovaly se městské pekár-
ny bohatě dotované a podporované městem. V pozdější době 
se pekaři začali opět sdružovat do pekařských cechů a zača-
li se osamostatňovat od měst. Stávali se tak velice bohatý-
mi a vlivnými lidmi. Jejich majetek často zahrnoval kromě 
samotné pekárny i několik domů, rozlehlé pozemky v oko-
lí měst, vlastní prodejní domy a po většinou i mlýn. Peka-
ři se tak stali zcela samostatnými, nezávislými obchodníky. 
Chléb byl v těchto dobách podáván nejen jako základní po-
travina, ale i jako součást jídelního servisu. Běžně se tvrdší 
chléb o velikosti cca 15 x 10 cm používal jako mísa či talíř. Po 
jídle byl buď sněden, rozdán chudině či jím byli nakrmeni na-

příklad psi. K náhradě chleba dřevěným nádobím docházelo 
běžně až v 15. století. 

Od druhé poloviny 19. století nastává rozvoj pekařské 
výroby zaváděním racionálnějšího zpracovávání těsta při ky-
nutí, tvarování i samotného pečení. Ruční práce je čím dál 
více nahrazována stále se modernizujícími stroji, a získává 
tak průmyslový charakter. V roce 1912 byl vynalezen první 
stroj na krájení chleba, který se ale šířeji uplatnil až od roku 
1928, kdy byl doplněn o balení chleba tak, aby krajíce rychle 
netvrdly. První pekárny používající tento stroj byly v USA ve 
státě Missouri.

Ruku v ruce s výrobou chleba a kynutých těst se poma-
lu začala vyvíjet i odvětví známá jako „perníkářské řemeslo“ 
a „cukrářské řemeslo“.

Dvěma základními perníkářskými výrobky jsou perník 
a marcipán. Oba tyto výrobky mají však zcela odlišný původ. 
Marcipán pochází zřejmě z Blízkého východu z oblasti dneš-
ního Íránu, neboť jeho hlavními složkami jsou spařené man-
dle, růžová voda a cukr. V těchto zemích se velice daří jak třti-
novému cukru, tak samotnému mandlovníku. Marcipán se 
tak stal velice vzácným zbožím, které se za pomoci obchod-
ních cest postupně rozšířilo do celého světa. Existuje ještě 
druhá teorie o jeho vzniku, která jej datuje do období kolem 
roku 850–900 n. l. a umisťuje jej na Iberský poloostrov, kte-
rý byl v té době pod muslimským vlivem. Vysoká cena suro-
vin pro jeho výrobu stavěla však výrobce do nesnadné pozice, 
která ústila v nahrazování těchto surovin a tvorbu takzvaných 
„kopií marcipánu“. Ty díky své dostupnosti pravý marcipán 
nahrazovaly a na trhu mírně potlačily. Bílý mandlový perník 
je kompromisem mezi marcipánem a perníkem obsahující ur-
čitý podíl mouky. V Čechách se pod názvem „marcipán“ začal 
objevovat jemný perník tvarovaný v dřevěných formách.

Perník je však zcela odlišného původu a složení. Peči-
vo vyráběné z medu a mouky bylo známo již ve starém Egyp-
tě, antickém Řecku a Římě. Ve zbytku Evropy se poté výskyt 
perníku datuje od 13. století. Připravoval se z mouky, medu 
a směsi koření, kde největší podíl měl pepř. V Čechách se per-
ník objevuje v době lucemburské, kdy Karel IV. pozval do Pra-
hy norimberské perníkáře. Těm se mimo jiné říkalo „celetní-
ci“ či „caletníci“ a díky tomu nese dodnes ulice, ve které se 
usadili, název Celetná. Z počátku prodávali povětšinou na 
pražských jarmarcích a při různých oslavách. Později začali 
vyjíždět se svým uměním i do okolí Prahy. V dnešní době jsou 
uznávaným městem perníků v Čechách Pardubice.

Pokud mluvíme o řemesle cukrářském, jsou jeho počát-
ky datovány do dob, kdy si lidé do obyčejných pekařských těst 
začali přidávat různé dochucovací prostředky. Především pak 
rostlinné a živočišné produkty. Nejvíce pak med, sladké rost-
linné šťávy, tuky, vejce, jádroviny, ovoce, koření a jiné. Nej-
dříve tak získávali potravu s lepší chutí i s větším příjmem 
energie v kašovité či tekuté formě. Později se i tyto tekuté 
směsi naučili tvarovat a péci. Na vytvarované a upečené „kor-
pusy“ poté kladli různé ovoce a tvořili i první krémy z tuků. 
Stále větší rozmach cukrařiny můžeme dokladovat zvyšující 
se oblibou známých „Lukulských hodů“ pořádaných ve sta-
rém Římě. Nechyběly na nich ani mražené krémy a sladké po-
choutky, předchůdci dnešní zmrzliny.

Z historických materiálů je patrné neustálé navyšová-
ní kvality a úrovně výrobků, a to jak v cukrářském či perní-
kářském, tak především v pekařském oboru. S dalším tech-
nologickým a technickým rozvojem začal nástup zlepšujících 
produktů, směsí urychlujících a usnadňujících výrobu, ruku 
v ruce s nástupem nových strojních technologií a přecho-
dem na průmyslovou výrobu. Svědky neustálého vývoje jsme 
i dnes, kdy se do popředí dostává otázka zdravého životního 
stylu, i na tento trend pekárenství a cukrářská výroba reaguje. 
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Výrobcům dnes ve sledování trendů a plnění představ zákaz-
níků pomáhají specializované směsné suroviny s přidanou 
hodnotou – produkty, které kromě svých vlastností daných 
základními složkami v nich obsaženými přinášejí ještě další 
výhody dané synergickým efektem kombinace látek, z nichž 
jsou složeny, efektivitou jejich použití či jednoduchostí je-
jich zpracování. Přidaná hodnota těchto moderních produk-
tů může tedy spočívat jak ve vlivu na fi nální produkt (tech-
nologie výroby, senzorické vlastnosti produktu, trvanlivost 
atp.), tak v ekonomizaci procesů při nákupu a skladování su-
rovin (méně položek, jež je třeba nakupovat a skladovat), vý-
robě a managementu ztrát (jednodušší výroba, menší nároky 
na obsluhu a počet pracovníků, snížení ztrát díky standardní 
kvalitě produktů atp.). V dalším se pojďme věnovat některým 
surovinám s přidanou hodnotou, jež jsou hojně v dnešní době 
používány pekaři a cukráři.

Zlepšující přípravky

Jak již bylo zmíněno v úvodu, velký posun v kvalitě pe-
kařských produktů znamenal empirický objev procesu kynu-
tí. Mezi prvními zlepšujícími přípravy tak bylo samozřejmě 
droždí. I když v dřívějších dobách nebylo cíleně do těst přidá-
váno a ve starém Egyptě považovali zvýšení objemu kynutím 
u svých výrobků za zázrak, tak právě u droždí začíná široká 
škála surovin a produktů, které dnes řadíme do skupiny zlep-
šujících přípravků. V průběhu doby se samotná výroba droždí 
zdokonalila až ke dnešní vysoce sofi stikované podobě, a drož-
dí se tak stalo jednou ze základních surovin při pekařské výro-
bě ať už v čerstvé, či sušené podobě.

Jedním ze základních faktorů ovlivňujících kvalitu pe-
čiva je jakost mouky. Ta, i přes veškerý vývoj v oblasti země-
dělství a mlynárenství, není standardní, neboť je ovlivněna 

odrůdami obilovin, růstovými, klimatickými a sklizňovými 
faktory, po vlastní sklizni má významný vliv i samotné skla-
dování. Tuto skutečnost se pekaři snaží eliminovat používá-
ním různých zlepšujících přípravků, které mají obecně za cíl 
vyrovnávat měnící se vlastnosti mouky jakožto základní suro-
viny, a umožnit tak dosažení standardní kvality fi nálního vý-
robku. 

Vývoj pekařských zlepšujících přípravků je spojen s ne-
ustálým technologickým vývojem výroby chleba, pečiva 
a cukrářských výrobků. Postupné odbourávání výroby na zá-
kvas a jeho nahrazování přímým vedením za použití lisova-
ných kvasnic vyžadovalo velmi dobře kynoucí těsta. Tedy těs-
ta s moukou bohatou na cukr a enzymy, což nemohlo být vždy 
u mouky dosaženo. Pro zlepšení vlastností mouky se tedy za-
čaly používat sladové výtažky, přičemž samotné působení sla-
dových výtažků na škrob bylo poprvé popsáno už v roce 1814. 
V roce 1859 byl udělen i první patent na používání sladových 
výtažků k výrobě kynutých těst.

S pokrokem v technickém strojírenství bylo možno vy-
rábět trvanlivé diastatické sladové výtažky. Postupem doby 
bylo ale zjištěno, že kvalita těsta je ovlivňována i řadou jiných 
činitelů, mezi něž patří redukčně oxidační, emulgační a vaz-
né látky, minerály, obsah vlákniny, vitaminů apod. Z tohoto 
poznání vyplýval i následný vývoj zlepšujících přípravků řeší-
cí správný obsah a funkci jednotlivých složek těst. Pokud tedy 
budeme zlepšující přípravky dělit do skupin, je možno pou-
žít dělení podle složky, která má největší procentické či funkč-
ní zastoupení v přípravku, a proto má ve směsi základní vý-
znam. Výsledkem je rozdělení na zlepšující přípravky:
� enzymatické 
� fortifi kační
� povrchově aktivní (emulgační)
� oxidačně-redukční činidla
� konzervační

V dnešní době je zcela běžné, že zlepšující přípravky 
pro výrobu pečiva a cukrářských výrobků jsou dodávány jako 
komplexní směsi, které obsahují všechny potřebné složky, jež 
poté plní své specifi cké funkce a vzájemně se ve svém půso-
bení doplňují. 

Enzymatické látky

Každý enzym katalyzuje jen určitou reakci, a je tedy po-
většinou přísně specifi cký. Z hlediska oblasti, jíž se věnuje 
tento článek, jsou zásadní především enzymy umožňující ky-
nutí v těstě. Kvasinky používané pro kynutí totiž dokáží dob-
ře metabolizovat pouze jednoduché cukry (mono- a disacha-
ridy), zatímco delší složité sacharidové řetězce již ne. Chybí 
jim totiž enzymy ze skupiny amyláz (diasta), které katalyzují 
odbourávání škrobu a jeho štěpení na nižší, jednoduché cuk-
ry. Naproti tomu většina mouk tyto enzymy přímo obsahuje, 
slouží totiž v zrnu při klíčení ke štěpení škrobu a výživě klíč-
ku před tím, než si rostlina vyvine kořenový systém pro zís-
kávání živin z půdy. Žitná mouka obsahuje dokonce vysoké 
množství těchto enzymů. Bohužel pšeničné mouky, zvláště 
světlé, tyto enzymy neobsahují v množství, jež by zabezpečilo 
bezproblémové kynutí těst. Těsta jsou potom prokvašována 
pomalu a nepravidelně i při přídavku kvalitního droždí. Kvůli 
tomu jsou do těst běžně přidávány enzymové přípravky, které 
obsahují diasty různého původu. Některé přípravky obsahují 
i další skupiny enzymů, jako jsou například proteázy (enzy-
my zodpovědné za štěpení bílkovin) či lipázy (katalyzující ště-
pení tuků a olejů). Proteázy jsou vhodné především do těst, 
jenž jsou vyráběny z mouk s vysokým obsahem lepkových 
bílkovin, protože lepek se díky své pevné vláknité struktuře

Lemonáda
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nesnadno napíná kypřícími plyny, a působí tak proti zvyšová-
ní objemu fi nálního výrobku. Proteázy štěpí vazby mezi bíl-
kovinami lepku, a tak jeho strukturu rozvolňují, což umožní 
plynům vznikajícím jak činností kvasinek, tak při pečení do-
dat upečenému produktu požadovanou strukturu a objem. 
Lipázy mají vliv jak na zvyšování objemu výrobku, tak na pro-
dloužení jeho trvanlivosti – produkty štěpení tuků a olejů tvo-
ří komplexy se složkami mouky, jako je škrob, a zabraňují tak 
tvrdnutí pečiva. Navíc dodávají i jemnost chuti díky tomu, že 
štěpí dlouhé řetězce mastných kyselin v triacylglyceridech na 
kratší jednotky lépe se rozplývající v ústech. 

Fortifikační látky

Fortifi kací je myšleno obohacování dané suroviny či 
produktu o látky, jež jsou v našem těle přirozeně obsaženy 
v nedostačujícím množství. Jedná se například o vitaminy, 
minerální látky, specifi cké bílkoviny, vlákninu apod. Ač jsou 
mnohdy v základní surovině obsaženy, při dalším zpracová-
ní jejich obsah klesá až k nule ať už díky skladování základní 
suroviny, samotnému zpracování při úpravě a přípravě suro-
vin, či posléze uskladněním před vlastním dodáním do výro-
by. Nahrazení těchto ztrát se poté řeší obohacováním kom-
plexních zlepšujících přípravků o zmíněné složky, jde vlastně 
o zpětné vnesení původně obsažených látek do fi nálního vý-
robku. Mimoto se do směsí přidávají i vazné látky. Principem 
jejich působení je vazba vody pomocí vodíkových můstků. 
Díky tomu je poté ve fázi pečení vodní pára uvolňována po-
zvolna, což přispívá k pravidelné struktuře střídy produktů. 

Povrchově aktivní (emulgační) látky 

V závislosti na své chemické struktuře a vlastnostech 
mohou tyto látky plnit rozdílné funkce, jejichž výsledkem je 
zlepšení kvality výrobků. U kynutých výrobků patří mezi jejich 
hlavní funkce schopnost vytvářet komplex s amylázou (složka 
škrobu) a také s pšeničnou bílkovinou, což opět podporuje ky-
nutí těsta a zvyšování objemu fi nálních výrobků. Díky těmto 
látkám je tuk či olej v těstě rovnoměrně a dokonale dispergo-
ván, a může tak plnit svoji funkci v celém objemu těsta. Vý-
sledkem je poté pečivo měkké a rovnoměrně nakynuté.

Oxidačně redukční činidla

Narozdíl od látek povrchově aktivních působí tato čini-
dla především na pšeničnou bílkovinu a jen z malé míry na 
škrob. Svým působením na strukturu pšeničné bílkoviny vý-
razně zasahují do technologických procesů přípravy těsta. 

Z oxidačních látek je v dnešní době nejznámější a nej-
vhodnější kyselina askorbová. Zaručuje rychlou reakci při 
standardních teplotách technologického procesu, snadno se 
dávkuje a je bezproblémová ze zdravotního hlediska. Mno-
há jiná oxidační činidla nejsou legislativou povolena nebo 
se složitě dávkují či uchovávají. Z redukčních látek je to poté 
cystein či nevitální neboli deaktivované droždí (to musí ob-
sahovat dostatečné množství glutathionu), které jsou pro pe-
kárenské aplikace nejvhodnější. Hlavní funkcí oxidačních 
činidel je zesílení těsta, které se projevuje zvýšenou pružnos-
tí a lepší zpracovatelností a ve svém důsledku i vyšším obje-
mem hotového výrobku. Hlavním mechanismem účinku je 
tvorba vazeb mezi –SH skupinami některých proteinů, čímž 
dochází k ovlivnění viskozity těsta a jeho pevnosti. To má vliv 
na schopnost těst zadržovat plyny vznikající při pečení, a tak 

nabývat na objemu. Dále oxidační činidla mění glykoproteiny 
obsažené v mouce tak, že jsou schopny tvořit pevné gely, jež 
těsto zpevňují. V neposlední řadě také oxidují glutathion, kte-
rý je aktivátorem již zmíněných proteáz, a tím ovlivňují pří-
padné štěpení bílkovin lepku (viz výše).

Redukční činidla, jakými jsou například cystein či glu-
tathion, naopak působí opačně – zeslabují těsto štěpením di-
sulfi dických vazeb. Díky tomu je možno zkrátit dobu hněte-
ní těsta, a tak urychlit a zefektivnit celkovou výrobu pečiva. 
Doba hnětení je rozhodující pro získání takových vlastností 
těsta, aby bylo ideální pro další zpracování – cílem je těsto ne-
lepivé, pružné a tažné. Více než v pekárenské technologii na-
cházejí redukční látky využití v technologii pečivárenské při 
výrobě trvanlivého pečiva. Kombinace obou typů látek umož-
ňuje tzv. chemickou přípravu těst, dosahuje se tak zkrácení 
doby hnětení při zachování potřebné viskozity těsta vhodné 
pro správnou strukturu hotového výrobku.

Konzervační látky

Základním požadavkem na konzervační činidla je pro-
dloužení trvanlivosti výrobku z hlediska hygieny a zdravot-
ní nezávadnosti. Pro zajištění této funkce se používají látky 
omezující biochemické děje v hotovém produktu. Jsou do-
dávány přímo se surovinou jako její součást (například mar-
garín s benzoanem sodným, marmelády se siřičitany apod.) 
nebo jsou dodávány samostatně. Nejznámější a nejvhodnější 
je kyselina sorbová a zvláště pak její sůl sorban draselný.

Veškeré zlepšující přípravky jsou dodávány do těst pro 
jejich zkvalitnění a usnadnění výroby. Jejich používání vede 
k rychlejší přípravě a zpracování těsta, zabezpečení jeho sta-
bility (vyrovnávají kvalitativní rozdíly použitých surovin) 
a samozřejmě také ke zvýšení kvality a zlepšení organoleptic-
kých vlastností fi nálního výrobku.

Chocolini s broskví
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Směsi

V současné době mají výrobci k ruce mnohé pomocní-
ky v podobě tzv. „chytrých“ surovin – směsí. Směsi slouží ve 
výrobních provozech k urychlení a usnadnění výroby. Dle po-
užití je dělíme na cukrářské – na výrobu základních světlých 
nebo tmavých korpusů, a pekařské – pro výrobu chleba a pe-
čiva. 

Pod pojmem „směsi“ se skrývá nepřeberná škála syp-
kých surovin, které více či méně nahrazují základní suroviny 
pro výrobu pečiva. Širokou nabídku směsí lze proto pro pře-
hlednost rozdělit dle typů fi nálního výrobku a jejich způsobu 
použití na několik skupin – na kompletní směsi, zakoncent-
rované kompletní směsi a premixy.

Kompletní směsi (100% mixy)

Jak již jejich název nasvědčuje, obsahují tyto suroviny 
všechny suché příměsi včetně mouky. Tyto smě si jsou tedy 
vhodné pro menší pekárny, které nemají vlastní moučné hos-
podářství a po užívají mouku pytlovanou. Příkladem komplex-
ní sypké směsi na výrobu cukrářských hmot jsou polotovary 
připravované z pšeničné mouky, cukru, škrobu, sušeného 
mléka, glukózy, emulgátorů, solí a u tmavých směsí i z kakao-
vého prášku. Vyjmenované složky patří mezi ty základní, kte-
ré obsahuje většina směsí. Odchylky ve složení jsou potom 
závislé na výrobci a požadovaném fi nálním produktu. Výsled-
kem kombinace kompletní směsi s tekutými surovinami, jako 
jsou voda, olej atd., je hotové těsto připravené pro pečení.

Koncentrované kompletní směsi

Tyto směsné suroviny obsahují všechny suché přímě-
si, které je jinak nutno přidávat k mouce jednotlivě. Samotná 
směs ovšem obsahuje pouze minimální množství mouky, kte-
rá musí být dodávána zvlášť. Jsou tedy vhodné zejména pro 
větší a industriální pekárny, jež nakupují a skladují mouku ve 
velkém, a mají tak vlastní moučné hospodářství. Vlastní pří-
prava těsta potom spočívá ve smísení mouky, koncentrované 
směsi a tekutých surovin.

Premixy

Poslední skupinou sypkých směsných surovin jsou pre-
mixy specifi cké pro výrobu daného hotového produktu. Jsou 
sestaveny z různých složek v poměru vhodném pro daný vý-
robek. Obsah mouky je v nich opět minimální, liší se ale od 
koncentrovaných kompletních směsí v tom, že nemusí nut-
ně obsahovat úplně všechny suché suroviny potřebné pro vý-
robu těsta. Musí se pak zvlášť například přidávat emulgáto-
ry či jiné speciální suroviny jako rychlošlehací přípravky atp. 
Do těsta se přidávají v různých koncentracích v závislosti na 
svém složení. Mísí se s moukou, případnými dalšími suchými 
složkami a tekutými surovinami v pekárně, dle typu daného 
fi nálního výrobku. 

Zmíněné rychlošlehací přípravky jsou často přidává-
ny do premixů pro šlehané korpusové hmoty, kde urychlují 
a usnadňují výrobu. S takovými hmotami se snadno pracuje, 
a to i při vysoce automatizované výrobě. Hmoty vynikají svou 
stabilitou, a proto nehrozí jejich zřídnutí či padání objemu při 
delší technologické přestávce před pečením. V našich zemích 
se používají zhruba od 70. let 20. století. 

Nejvíce se v dnešní době kompletní směsi či premixy po-
užívají na výrobu koblih, šleha ných hmot, celozrnného, více-
zrnného a speciálního běžného pečiva a chleba. 

Kromě surovin základních, jako je např. mouka, sůl, 
mléčné suroviny, cukry a emulgátory, se do směsí přidávají 
další mlýn ské výrobky z nejrůznějších druhů obilovin i jiných 
plodin. Jako zástupce lze uvést mlýnské produkty z ječme-
ne, kukuřice, ovsa, prosa, pohanky, luštěnin (hrachu, sóji) či 
olejnin (mák, slunečnice, sezam, len). Směsi i premixy již vět-
šinou obsahují i dříve zmíněné zlepšovací prostředky, kypřicí 
látky či kvasové koncentráty.

Poptávka po pekařských a cukrářských směsích a premi-
xech má v posledních letech stoupající tendenci, a to zejmé-
na díky tomu, že přinášejí výrazné zjednodušení a urychlení 
výroby. To je dáno především snížením náročnosti přípravy 
těst pro pracovníky ve výrobním procesu, současně se tedy 
snižují i kvalifi kační nároky na zaměstnance provozů. Přitom 
je splněn základní předpoklad, kterým jsou vysoké nároky na 
co nejlepší kvalitu výrobků. K tomu napomáhá i fakt, že díky 
předpřipraveným směsím se významně snižuje počet suro-
vin nutných pro přípravu těst, a do velké míry se tak eliminu-
jí možné chyby při navažování surovin, jejichž pravděpodob-
nost roste právě s počtem ingrediencí nutných pro přípravu 
těsta. Nezanedbatelnou výhodou je i snížení zásob a uvolně-
ní skladovacího prostoru. Obě tyto skutečnosti jsou zejména 
dnes, v dobách ekonomické recese, pod drobnohledem všech 
výrobců hledajících možné úspory a zefektivnění výrobního 
procesu. 

Výrobní postup šlehání či míchání všech surovin dohro-
mady („all-in“ proces) zvyšuje také hygienu práce (odpadá 
postupné navažování, zpracovávání a uchovávání jednotli-
vých surovin a tím pádem jejich možné znehodnocení vlivem 
biologických, chemických a fyzikálních faktorů při výrobě). 
Díky urychlení výroby se zmenšuje i její energetická nároč-
nost. Oproti době šlehání a mísení klasickou cestou, která se 
pohybuje okolo 20–30 minut, je tato doba zkrácena na časy 
okolo 3–6 minut dle produktu a technického vybavení výrob-
ce, což je další ekonomický argument pro využívání směsí ja-
kožto základu pro pekařskou a cukrářskou výrobu.

Výrobci směsí jsou dnes také schopni a trhem nuceni 
velmi pružně a rychle reagovat na požadavky pekařů a cukrá-
řů a současně přicházejí i s vlastními programy vývoje nových 
směsí, aby rozšířili portfolio produktů pro koncového zákaz-
níka. Kromě toho reagují producenti směsí i na trendy na 
trhu s potravinami, jejichž reprezentantem v dnešní době je 
například požadavek konzumentů na výrobky bez přídatných 
látek (populárních „éček“), které navíc splňují do co největší 
míry požadavky na zdravou výživu.

Závěrem této kapitoly lze říci, že v našich provozovnách 
jsou hojně využívány nejen premixy, ale díky svým přednos-
tem se již viditelně zvyšuje i četnost používání komplexních 
směsí na výrobu pekařských a cukrářských těst a hmot. Stan-
dardně se pro jednoduchost a rychlost přípravy těst používají 
při výrobě běžného zboží, díky nesporným výhodám pomalu 
vytlačují používání klasických surovin a technologických po-
stupů, které jsou zdlouhavé a celkově náročné. Starší postupy 
se udržují zejména při výrobě speciálního zboží „vysoké cuk-
rařiny“, čili pro užší segment trhu vyžadující specifi cké pro-
dukty.

Tuky

Tuky patří mezi základní suroviny již dlouho používané 
v pekařské a cukrářské výrobě, takže by se mohlo zdát, že se 
nejedná o skupinu s přidanou hodnotou, jež patří do tohoto 
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článku. Tomuto názoru lze ale oponovat díky faktu, že dnes 
již není téměř žádná aplikace či fi nální produkt, jež by nevy-
žadovaly tuk či margarín o specifi ckých vlastnostech. Mluví 
se poté o speciálních tucích, tucích na míru, a ať už je budeme 
nazývat jakkoliv, vždy se jedná o surovinu, která byla připra-
vena specifi cky pro daný účel tak, aby usnadňovala a zjedno-
dušovala výrobu fi nálního produktu. Z tohoto hlediska i tuky 
a margaríny přinášejí „něco navíc“ danému typu výrobku vy-
žadujícímu určité vlastnosti této složky.

Mezi běžně zpracovávané tuky v pekárenském a cukrář-
ském provozu nepatří jen čisté (100%) tuky, nýbrž ve stále 
větší míře margaríny. Ty se vyrábějí emulgací ztužených i ka-
palných rostlinných olejů a živočišných tuků s vodou, popř. 
s mlékem nebo syrovátkou, kdy nejčastější poměr tuk/voda 
bývá 80 %.

Obecně se tuky a margaríny zpracovávají jednak přímo 
do těst, krémů a náplní, tuky potom slouží také na smažení 
a fritování či jako pomocné látky při výrobě proti přilnavos-
ti výrobků na plechy či formy při pečení. Jsou tedy nedílnou 
a neopominutelnou součástí prakticky všech receptur, na roz-
díl od dříve zmíněných surovin mají jedno specifi kum, a tím 
je rozsáhlá diskuse o jejich vlivu na zdravou výživu. Kromě 
jejich funkce senzorické, kvalitativní a technologické, která 
je ve středu zájmu výrobců, jsou tak ze zdravotního hlediska 
pod drobnohledem i u široké veřejnosti, která je dnes a denně 
informována zejména médii o tom, které tuky jsou „zdravé“ 
a které ne, zda (a jak) tuky zcela odbourat ze své stravy atp. 

Zastavme se na moment u tohoto tématu, pomiňme ob-
časnou hysterii vyvolanou marketingovými kampaněmi, kte-
ré pod rouškou boje za lepší zdraví mají za cíl hlavně prodej 
„toho jediného správného“ produktu, a soustřeďme se na zá-
kladní fakta. Z hlediska výživového dodávají tuky a oleje or-
ganismu energii a umožňují vstřebávání vitaminů rozpust-
ných v tucích (A, D, E, K), které jinak než za účasti tuků není 
tělo schopno zpracovat. Široce je známa jejich funkce jakož-
to regulátoru tělesné teploty či zásobárny energie, kde si tělo 
uchovává získanou energii z potravy pro její následné využi-
tí. Uvádí se, že dospělý neobézní člověk má asi 15 kg tuků, 
což odpovídá 570 000 kJ, čili dostatek energie asi na 3 měsí-
ce hladovění. Tuky mají zejména v období růstu a vývoje je-
dince nezastupitelnou roli při budování určitých tělesných 
struktur a funkci některých biochemických pochodů. Obecně 
známý je například význam ω-nenasycených mastných kyse-
lin pro vývoj mozku, krevní oběh, protizánětlivé reakce, pre-
venci onemocnění cév, srdce, kožních chorob, revmatických 
onemocnění a cukrovky v dospělém věku. Tyto kyseliny jsou 
v těle produkovány jen v případě, že jsou v potravě obsaženy 
esenciální (organismem nesyntetizovatelné) mastné kyseliny 
linolová a a-linolenová. Jak je tedy zřejmé, cílem není totálně 
odbourat tuky z potravy, ale přijímat je vyváženě s ostatními 
složkami, jako jsou sacharidy a bílkoviny tak, aby byly orga-
nismu ku prospěchu.

Vraťme se teď k tukům a margarínům z hlediska pekař-
ských a cukrářských technologií a výrobků. Jak již bylo zmíně-
no, tuky a zejména margaríny se přidávají prakticky do všech 
druhů těst, kde následně mají hned několik základních funkcí. 
Při mísení těsta urychlují jeho hnětení, snižují tedy energetic-
kou náročnost na výrobu. Zvětšují pórovitost a objem výrob-
ku, protože při pečení zpomalují odchod par, samozřejmě jen 
ve spolupráci se správným emulgátorem, který zajistí rovno-
měrnou distribuci tuku v těstě. Jejich přítomnost v receptuře 
prodlužuje vláčnost výrobku, neboť ve střídě pečiva zabraňují 
rychlému vypařování vody a vysychání výrobku, a tím prodlu-
žují i trvanlivost. Prodloužení vláčnosti je však docíleno pou-
ze při použití tuků do 20 % (u kynutých výrobků). Nad touto 
hranicí se poté těsto stává nadměrně křehkým. Příliš vysoké 

dávky tuku u kynutých těst zabraňují kvašení, neboť přebytek 
tuku obalí kvasinky a zhoršuje pronikání živin do buněk a tím 
limituje metabolismus kvasinek, a tedy jejich kypřící funkci. 
Redukovat toto riziko lze přídavkem většího množství droždí 
do tukově bohatších těst. 

Od každého typu produktu očekává zákazník jiný senzo-
rický zážitek – křupavost či naopak měkkost, typickou struk-
turu například listového těsta nebo rozplývavost krému či ná-
plně v ústech. A v tuto chvíli vstupují do hry tuky a margaríny 
s přidanou hodnotou, tedy moderní suroviny s vlastnostmi 
vyladěnými specifi cky pro danou skupinu fi nálních produk-
tů. Podle použití tuků a margarínů můžeme tyto rozdělit na 
margaríny pro výrobu listových a plundrových těst (tažné 
margaríny), pekařské margaríny, margaríny určené k výrobě 
šlehaných a třených hmot, margaríny na výrobu krémů a ná-
plní a tuky na smažení.

Tažný margarín

Jedná se o speciální margaríny používané při výrobě lis-
tových a plundrových těst. Tato těsta jsou specifi cká svým 
efektem tzv. listování, což je pravidelné střídání tukové vrst-
vy s vrstvou těsta. Finální struktura je založena na schopnos-
ti tukových vrstev zadržovat páru uvolněnou z vodní složky 
těsta (vodánku), čímž dochází k oddělení jednotlivých vrs-
tev, výsledkem je nárůst objemu a vytvoření typické struktury 
výrobku. Tažné margaríny se vyznačují vysokou elastičností 
a plasticitou, která je nezbytná pro zajištění kompaktnosti tu-
kových vrstev při překládaní a listování těst. Není tedy možno 
u těchto výrobků použít jiný než tažný margarín. Ten nesmí 
být příliš tuhý, jinak by se trhal, a ani příliš měkký, aby nedo-
cházelo k jeho vytékání z těsta během rozvalování.

Pekařský margarín

Co se týče použití, jedná se o nejrozšířenější typ mar-
garínu, a to především při výrobě kynutých a křehkých těst. 
Jeho funkce ve výrobku spočívá ve zlepšení struktury těsta, 
jeho senzorických vlastností (aroma, chuť) a prodloužení tr-
vanlivosti výrobků. Během hnětení tento margarín vytváří 
tenký fi lm mezi vlákny bílkovin a škrobovými zrny. Tím se sni-
žuje bobtnání mouky s vodou, a může tak být prodloužena ex-
panzní fáze během pečení, kdy tuk zabraňuje vodním parám 
opustit rychle těsto, a dochází tak k tvorbě vzdušné a měkké 
struktury fi nálního výrobku. 

Margarín pro výrobu šlehaných a třených hmot

Pro výrobu tohoto typu hmot je zapotřebí měkkých mar-
garínů, jež se lehce roztírají a šlehají. Jejich hlavní funkcí je 
zajištění rovnoměrné distribuce vzduchu do těsta během šle-
hání a tření. Schopnost hmoty absorbovat vzduch je naprosto 
nezbytná pro tvorbu očekávané struktury střídy – její pórovi-
tosti a celkového objemu.

Margarín pro výrobu krémů a náplní,
tuky pro výrobu polev

Základními požadavky na krémy a náplně je jejich jem-
nost, přirozený vývin chuti krému a rozplývavost v ústech. 
Vzhledem k tomu, že všechny tyto vlastnosti jsou zásadně 
ovlivňovány typem a kvalitou použitého margarínu, požadují
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se takové fyzikální vlastnosti margarínů, které toto zajis-
tí. Margarín na výrobu krémů by měl být dostatečně vláčný, 
plastický a nedrobivý, aby výsledkem byl strukturně jemný 
a hladký krém či náplň. Rozplývavost v ústech musí být poté 
zajištěna takovým složením mastných kyselin v tukové slož-
ce, aby margarín měl dostatečně nízký bod tání. Pro krémy 
v trvanlivých výrobcích je nutno zajistit, aby použité margarí-
ny byly odolné vůči oxidaci a mikrobiálnímu kažení – toho se 
dosahuje vhodným poměrem nasycených mastných kyselin, 
které jsou vůči působení kyslíku ze vzduchu mnohem rezis-
tentnější nežli nenasycené mastné kyseliny.

Výše uvedené platí i pro 100% tuky používané pro výro-
bu či ředění polev. Navíc je zde ještě požadavek na lesk pole-
vy po ztuhnutí a odolnost vůči šednutí, ke kterému dochází 
v případě pozdější překrystalizace tuků – tzv. tukový výkvět.

Tuky na smažení 

Pro smažení či fritování se používají 100% tuky, proto-
že voda obsažená v margarínech by se projevovala prskáním 
tuku, jak to známe z domácností, když do vařícího oleje vloží-
me například maso, jež vodu obsahuje. Tuk pro tepelné úpra-
vy pokrmů musí splňovat požadavky na neutrální chuť, vyšší 
bod zakouření (nepřepalující se), stabilitu vůči oxidaci a mi-
nimální nasákavost do výrobku. Na nasákavosti tuku se vel-
kou měrou podílí i receptura vlastního výrobku, především 
obsah vajec a tuku v těstě. Podmínky smažení a použitý tuk 
mají vliv nejen na obvyklé charakteristiky výrobku jako ob-
jem, pórovitost a pružnost střídy, ale ve velké míře i na sen-
zorické vlastnosti, jako je vůně, chuť, křupavost kůrky, a dále 
na obsah tuku v kůrce a s tím spojený pocit „mastnosti“ při 
konzumaci výrobku.

Zmíněné skupiny tuků a margarínů jsou pouze ty hlav-
ní, do kterých lze rozdělit běžně dostupné suroviny na trhu. 
Vedle nich může existovat celá škála speciálních tuků pro ur-
čité aplikace a výrobky, které vyžadují jisté unikátní chování 
a vlastnosti tuku či margarínu. V této souvislosti je v potra-
vinářském průmyslu jasně převládajícím celosvětovým tren-
dem posledních let tzv. „šití surovin na míru“. V oblasti tuků 
a margarínů se jedná o úpravu fyzikálně-chemických para-
metrů jako bod tání, obsah tuhých podílů při různých teplo-
tách (SFC), oxidační stabilita, struktura krystalů tuku atp. 
Obecně se vlastnosti tuků upravují pomocí metod, jakou je 
hydrogenace (nasycování dvojných vazeb mastných kyselin 
vodíkem), kdy dochází ke ztužení tuků, zvýšení jejich tvrdos-
ti nebo interesterifi kace, kdy se změnou polohy dané mastné 
kyseliny v rámci molekuly triacylglyceridu či výměnou mast-
ných kyselin mezi jednotlivými molekulami dochází ke změ-
nám ve vlastnostech tuků. 

Podpora moderních inovativních surovin

Na dnešním trhu každý den přicházejí nové a nové mo-
derní a „chytré“ suroviny, které mají za cíl usnadnit výro-
bu, přinést do portfolií výrobců inovativní produkty či zlep-
šit vlastnosti těch stávajících. Bohužel se nelze spolehnout 
jen na to, že daná surovina je opravdu kvalitní a výhodná, 
a proto se jistě na trhu prosadí. Zákazníci totiž oprávněně 
očekávají nejen kvalitní produkty, ale také vyhovující ceny 
a odpovídající úroveň servisních služeb. Sebelepší surovi-
na tedy musí být dostupná cenově a je nutno ji zákazníko-
vi zpřístupnit i za pomoci dalších služeb, jako je bezchybná 
a včasná dodávka, podpora od dodavetele při zavádění su-
roviny do výroby atp. V počátečních fázích uvádění na trh 

i při představování stávajícího zboží u nových zákazníků je 
klíčová schopnost prodejce či výrobce poskytnout odběra-
teli relevantní a fundované informace o produktu, pomoci 
s kalkulací ekonomických dopadů na náklady při produko-
vání za použití nové suroviny a nabídnout technologickou 
podporu před a při zavádění suroviny do výroby. Tyto služ-
by a kvalita jejich provedení často tvoří tenkou hranici mezi 
úspěchem a neúspěchem výrobku na trhu, kdy mohou díky 
nezvládnutí těchto podpůrných aktivit zcela pohřbít i jinak 
velmi dobrou surovinu. Právě u přípravků s přidanou hod-
notou je třeba tuto hodnotu zákazníkovi předvést a doložit 
tak, aby byla daná surovina využívána plně ku prospěchu 
výrobce a mohl využít všech jejích výhodných vlastností. 
K tomu slouží technologické týmy výrobců a prodejců suro-
vin, které ve spolupráci s obchodními zástupci rozšiřují in-
formace o nových trendech v oblasti surovin a školí odběra-
tele v jejich implementaci a používání.

Pokud je splněna podmínka, že surovina je správně 
prezentována a dojde k jejímu používání výrobcem, pak prá-
vě v tento okamžik se dostávají ke slovu další faktory, které 
jsou často rozhodující pro úspěšný vztah mezi dodavatelem 
a odběratelem. Mezi ně patří zejména úroveň prodejních 
služeb neboli zákaznický servis, který je často zásadní dife-
rencující složkou mezi dodavateli. V oblasti, o které hovoří-
me, tedy potravinářském sektoru, je do velké míry důležitou 
součástí tohoto servisu logistika a blízkost k zákazníkovi. 
Dostupnost ve smyslu rychlosti dodání, variability dodáva-
ných objemů a možnosti rychlé reakce na nepředvídatelné 
potřeby výrobních provozů je jedním ze základních poža-
davků, jenž musí být vůči zákazníkovi splněn. Firmy, které 
si toto uvědomují, věnují velkou pozornost tomu, aby posky-
tovaly svým zákazníkům maximální komfort jak v procesu 
objednávání, tak následné distribuce. Budují tak logistická 
centra v jednotlivých regionech, aby se heslo „blíže k zákaz-
níkovi“ stalo opravdovou praxí v každodenním styku mezi 
dodavateli a odběrateli.

Kromě aktivit spojených přímo s prodejem spočívá pod-
pora inovací i v organizaci nejrůznějších předváděcích a školi-
cích akcí spojených s testovacím pečením ať už u konkrétního 
zákazníka, nebo ve vlastních zkušebních pekárnách výrobců 
a prodejců surovin. Všechny zmíněné kroky mají vést k tomu, 
aby se kvalitní suroviny s opravdovou přidanou hodnotou do-
staly k co největšímu počtu zákazníků, a ti tak mohli profi to-
vat na jejich používání.  �

Baltazar
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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

 Jakostní výrobky 
a sport

Společnost MILTRA B s. r. o. se rozhodla vstoupit do nej-
vyšší basketbalové soutěže, a to na základě jednání s bas-

ketbalovým oddílem Nový Jičín.
MILTRA B je zpracovatel mléka a výrobce nejkvalitněj-

ších sýrů Eidamského salámového typu, tvarohu a tvaroho-
vých výrobků bez konzervantů.

Věříme, že spojení zdravé výživy a zdravého životního 
stylu, které je základem kvalitních sportovních výsledků, ješ-
tě více zviditelní značku Miltra a její zdravé výrobky široké zá-
kaznické veřejnosti. Myslíme si, že v dnešní hektické době, 

kdy velká část společnosti žije poměrně nezdravým způso-
bem života, přispějeme našimi zdravými výrobky ke zvýšení 
kvality života.

Jedním z rozhodujících kritérií, proč právě basketbalový 
klub Nový Jičín, bylo především to, že mužstvo hraje stále na 
čele tabulky, pravidelně se dostává do fi nálové skupiny, něko-
likrát bojovalo o titul a má ambice v sezoně 2009−2010 před-
vádět basketbal na nejvyšší úrovni nejen na domácích palu-
bovkách, ale i po celé Evropě. 

Přáli bychom si, aby Myšák − maskot naší společnosti 
− v novojičínském dresu postoupil v ligové soutěži do fi nále 
a v rámci Evropy se vědělo, že existuje podnik, který stojí za 
sportovními výkony a podporuje tento ambiciózní celek z No-
vého Jičína.  

Ing. Tomáš Juřica, jednatel společnosti
�
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Chladicí zařízení 
pro potravinářství 

a snížení jejich 
energetické 

náročnosti
KLEMENT HORÁK,

OBCHODNÍ ŘEDITEL FIRMY
BRATŘI HORÁKOVÉ, s. r. o., 

LUŽEC NAD VLTAVOU

Firma Bratři Horákové s. r. o., Lužec nad Vltavou půso-
bí v oblasti chladicí techniky pro potravinářství od roku 

1929, kdy zakladatel fi rmy Václav Horák sestrojil výrobník 
ledu, který nazval „Ledotvor“.

V roce 1992 byla továrna odkoupena od FNM do vlast-
nictví rodiny původních majitelů a začala novodobá historie 
fi rmy, která navázala na předválečné zaměření vyráběných 
chladicích zařízení pro oblast potravinářství. Stále se zamě-
řuje na výrobu stavebnicových chladicích a mrazicích boxů, 
které jsou sestaveny ze sendvičových izolačních panelů. Izo-
lační jádro panelů je tvořeno polyuretanovou samozhášivou 
pěnou bez obsahu freonových nadouvadel. Plášť panelů je 

vyroben z bíle lakovaného žárově pozinkového plechu, z bíle 
lakovaného hliníkového plechu nebo z korozivzdorného ple-
chu. Speciální zámkový spojovací systém umožňuje přes-
nou a rychlou montáž a zaručuje pevnost a tuhost konstrukce 
boxu. K boxům vyrábíme širokou škálu chladírenských dveří, 
jak otočných tak i posuvných. 

Výrobní program byl rozšířen o stavebnicové skříně 
CHS, vitríny VK/VP a chladicí skříně na odpadky CHS-O pro 
jednu nebo dvě plastové popelnice.

Náš stavebnicový systém chladicích skříní KOMBI je 
určen zejména pro podniky veřejného stravování a jimi lze 
řešit legislativní požadavky na oddělené skladování různých 
druhů potravin. Dodané chladicí zařízení zajistí velice ener-
geticky hospodárný provoz, který umožní nastavení různých 
teplot v každém odděleném prostoru.

Moderní stravovací provozy pracující v systému COOK 
& CHILL, který řeší hygienické požadavky legislativy, logis-
tiky a hospodárnosti přípravy, přechovávání a distribuci ho-
tových pokrmů, se neobejdou bez kvalitních zchlazovačů 
a zmrazovačů.

Naše fi rma vyrábí širokou řadu těchto zařízení ve veli-
kosti 12 až 280 kg zmrazených potravin a pokrmů v jednom 
cyklu. Všechna shora uvedená zařízení jsou nabízena jako se-
stavitelná na místě užití, a proto není problém s jejich umístě-
ním v prostorech, kam je problematický přístup (suterény aj.) 
a kam smontované skříně nelze dopravit.

Vzhledem ke stále narůstající potřebě elektrické energie 
pro chladicí zařízení v potravinářství se zaměřuje naše fi rma 
na snižování zdrojů potřeby chladicího výkonu a tím potřeb-
ného příkonu. 

Toho lze dosáhnout řadou opatření:
–  dodržet chladicí řetězec od zpracování až po spotřebu,
– zajistit dobré izolační vlastnosti u nabízených zařízení,
–  snížit četnost otevírání dveří, využít dveřních clon, dveřní-

mi spínači vypínat ventilátory a zapínat osvětlení o přede-
psané svítivosti,

–  optimalizací proudění vzduchu okolo produktu vhodným 
naskladněním,

– snížit odtávací cykly, skladovat balené zboží,
– udržovat předepsané teploty pro dané skladované produkty,
 –  využít sdružených nebo paralelních chladicích jednotek 

pro více chladicích zařízení.
Tato opatření mohou výrazně snížit energetickou nároč-

nost v řádově desítkách procent.
Z nových výrobků bych podtrhl chladírenské a mrazí-

renské boxy, smontované ve fi rmě, vč. chlazení do rámu kon-
tejneru, a tak jsou snadno přemístitelné na místo užití, kde 
stačí pouze zajistit elektrickou přípojku.

Cca 30 % produkce naší výroby jde na export, zejména 
do Norska, Slovenska, Ukrajiny a Litvy.  �

Chladicí box Chladírenský přepravní kontejner
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Cíl United Bakeries: 
Spokojený zákazník

Ing. MARIE VALENTOVÁ,
PŘEDSTAVITELKA MANAGEMENTU

PRO JAKOST  A HACCP,
UNITED BAKERIES, a. s.

Hlavním cílem společnosti UNITED BAKERIES, a. s., 
je spokojený zákazník, proto fi rma klade maximální 

důraz nejen na průběžné inovace sortimentu a perfekt-
ní distribuční servis, ale stoprocentní pozornost věnuje 
i kvalitě výrobků a permanentní kontrole výrobních pro-
cesů. 

Společnost UNITED BAKERIES, a. s., vznikla v listo-
padu v roce 2006 fúzí dvou největších českých pekárenských 
skupin Delta Pekárny a Odkolek. Stala se tak vedoucí peká-
renskou skupinou v regionu střední Evropy a je 45. největší 
společností ve světovém pekárenském žebříčku. 

Do skupiny United Bakeries patří nejenom 13 pekáren, 
které jsou rozmístěny po celém území České republiky, ale 
jsou zde zastoupeny i pekárny na Slovensku a v Maďarsku, 
sdružené ve společnostech Delta Pekárne (SK) a Interback 
Csoport (HU).

Řízení jakosti v rámci České republiky je zajišťováno 
Úsekem jakosti a technologie a systémy jakosti, správné vý-
robní praxe a systémy bezpečnosti potravin jsou zavedeny ve 
všech provozovnách v Čechách a na Moravě.

Sortiment pečiva, vyráběný v jednotlivých pekárnách, je 
rozdělen do dvou základních výrobních programů. V každé 
pekárně je vyráběn základní sortiment zboží, tj. chléb Šuma-
va a běžné pečivo, a k tomu je vždy přiřazen další výrobní pro-
gram, který z logistického umístění pekárny a velikosti výrob-
ních prostor umožňuje instalaci dalších výrobních linek.

K tomuto rozdělení výroby došlo v rámci vzniku společ-
nosti UNITED BAKERIES, a. s. Restrukturalizace výroby 
a instalace nových výrobních linek v pekárnách se ukázala být 
správnou cestou, výrobky jsou vyráběny ve velkých výrobních 
šaržích a na nových technologických zařízeních, která splňu-
jí ty nejnáročnější požadavky na kvalitu a bezpečnost vyrábě-
ného produktu. Zákazník tak v místě svého nákupu dostává 
zboží co nejčerstvější.

V současné době rozmístění výrobních linek v pekár-
nách je následující:
�  Pekárna Praha (výroba chleba, toustového chleba, for-

mového chleba, běžného pečiva, vek, baget, cereálního 
pečiva, jemného pečiva s náplní, koblih)

�  Pekárna Pardubice (výroba chleba, běžného pečiva, ruč-
ní výroba speciálního běžného pečiva, ruční výroba jem-
ného pečiva s náplní, výroba perníků, strouhanky)

�  Pekárna Brandýs nad Labem (výroba chleba, běžného 
pečiva, cereálního pečiva, strouhanky)
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�  Pekárna Liberec (výroba chleba, běžného pečiva, cereál-
ního pečiva, speciálních chlebů, strouhanky)

�  Pekárna Rumburk (výroba chleba, běžného pečiva, 
strouhanky)

�  Pekárna Žatec (výroba chleba, běžného pečiva, cereální-
ho pečiva, strouhanky)

�  Pekárna Strakonice (výroba chleba, speciálních chlebů, 
běžného pečiva, jemného pečiva, strouhanky)

�  Pekárna Plzeň (výroba chleba, běžného pečiva, cereální-
ho pečiva, strouhanky)

�  Pekárna Brno (výroba chleba, formového chleba, běž-
ného pečiva, vek, baget, Bio výrobků, cereálního pečiva, 
jemného pečiva, koblih, strouhanky)

�  Pekárna Karviná (výroba chleba, běžného pečiva, cereál-
ního pečiva, jemného pečiva, strouhanky)

�  Pekárna Uničov (výroba chleba, běžného pečiva, strou-
hanky)

�  Pekárna Uherský Brod (výroba chleba, běžného pečiva, 
strouhanky)

�  Pekárna Znojmo (výroba chleba, běžného pečiva, strou-
hanky)

Systém jakosti a ověřování fungování 
zavedených systémů

Kvalita a v posledních letech stále zesilující tlak na zdra-
votní nezávadnost a bezpečnost potravin byla vždy prvním 
kritériem při výrobě a dodávání výrobku k zákazníkovi.

Společnost ODKOLEK a. s. již v roce 1999 aplikovala 
jako nástroj řízení jakosti normu ISO 9001 a v r. 2000 získala 
certifi kát systému jakosti jako první výrobní společnost v ob-
lasti cereální výroby. Norma ISO 9000 se stala základem i pro 
další zaváděné systémy bezpečnosti potravin a certifi kovaný 

systém jakosti byl postupně rozšiřován o certifi kace systému 
HACCP, BRC a IFS.

V současné době vlastní certifi kát systému kritických 
bodů HACCP všechny pekárny společnosti, vybrané provo-
zovny jsou certifi kovány na standard IFS. Rozhodnutí majite-
lů společnosti jít cestou certifi kací zvláště v posledních letech 
ukazuje, že prostředky vložené k splnění všech požadavků 
těchto náročných systémů byly investovány správně. Součas-
né požadavky našich odběratelů – obchodních řetězců – jsou 
vysoce náročné a bez zavedených, certifi kovaných a udržova-
ných systémů bychom nemohli plnit jejich požadavky.

Provozovny prošly rozsáhlými modernizacemi, které 
přispěly k zvyšování kvality vyráběných výrobků, důraz byl 
kladen na nákup nových technologií, při investičních zámě-
rech bylo přihlíženo na obnovu stavu budov, změny doznaly 
i výrobní plány výroby. Vše bylo revidováno a modernizováno 
s jediným cílem: vyrábět takové výrobky, které osloví zákazní-
ka svým vzhledem, chutí, kvalitou. 

Společnost UNITED BAKERIES, a. s., jako jedna z nej-
větších svým rozsahem a působností po celé ČR, je pod trva-
lým dohledem všech krajských inspektorátů Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce.

Ke klasickým dozorovým inspekcím, které jsou prová-
děny několikrát do roka v jednotlivých pekárnách, v loňském 
a letošním roce přibyly ještě audity tohoto dozorového orgá-
nu. I když se jedná o audit, to znamená, že termín návštěvy 
auditorů je na rozdíl od inspekce dopředu znám, audity pro-
váděné SZPI patří svým rozsahem a prověřováním dodržová-
ní všech legislativních a interních předpisů k nejnáročnějším. 
Audity probíhají jako dvoudenní a jsou vzhledem k náročnos-
ti rozsahu výrobního programu prováděny za účasti tří až čtyř 
auditorů. To klade mimořádné nároky nejen na zaměstnan-
ce výroby, skladů a expedice, ale i na management pekárny 
a v neposlední řadě i na vedení společnosti. 
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Kontrola plnění stanovených Cílů jakosti, závazky v Po-
litice jakosti, zvážení rizik v analýze nebezpečí, vyhodnoco-
vání trendů reklamací, předcházení vzniku neshod, stanove-
ní nápravných a preventivních opatření, pravidelné školení 
zaměstnanců v oblasti technologických postupů, opakovaná 
školení v oblasti provozní a osobní hygieny, školení systému 
kritických bodů HACCP atd. jsou pojmy, které jsou zmiňo-
vány nejen při auditech SZPI, ale i při dozorových auditech 
renomované certifi kační společnosti Bureau Veritas Certifi -
cation, která od roku 2000 každý rok ověřuje, zda společnost 
dodržuje certifi kační požadavky systémů jakosti, resp. systé-
mů kritických bodů HACCP.

Dalším nástrojem k ověření postupů při výrobě potra-
vin jsou zákaznické audity ze strany obchodních řetězců. Tyto 
audity jsou prováděny obdobně jako dozorové certifi kační 
audity jednou ročně. Při celoplošném (po celé ČR) dodávání 
do řetězců z téměř všech pekáren je frekvence těchto auditů 
velká a představuje to poměrně častou opakovanou kontro-
lu v pekárnách. 

V kontextu všech kontrol se naskýtá otázka, zda by ne-
bylo vhodnější uvést v praxi původní záměr auditorských 
společností: v rámci kontroly nad výrobou, dodržováním le-
gislativních předpisů, správné výrobní praxe a kontrolou vý-
robků, provádět dozorové audity jednou nezávislou audi-
torskou společností, jejíchž výsledky by byly akceptovatelné 
ostatními stranami.

Během výše uvedených auditů byly vždy všechny provo-
zovny hodnoceny velmi dobře a společnost UNITED BAKE-
RIES, a. s., byla vždy vyhodnocena jako spolehlivý dodavatel 
kvalitních a zdravotně nezávadných výrobků s funkčními sys-
témy jakosti a bezpečnosti potravin.

Výhodou tak velké společnosti, jakou je UNITED
BAKERIES, a. s., je i fakt, že jakékoliv zjištění potencionální-
ho rizika ve výrobě, skladování a dodávání můžeme aplikovat
celoplošně na všechny provozovny a tím zvýšit i předpoklad 
výroby potravin s minimem rizika.

Kontrola jakosti a zdravotní nezávadnosti

Jakost a zdravotní nezávadnost ve společnosti UNITED 
BAKERIES, a. s., není záležitostí pouze Úseku jakosti a tech-
nologie, ale týká se doslova všech zaměstnanců. Úsek jakosti 
metodicky řídí všechny provozovny a zahrnuje celý proces od 
nákupu surovin přes výrobu až po předání hotových výrobků 
odběratelům. 

Kontrola jakosti v každé pekárně je zabezpečena nezá-
vislou kontrolou oddělením jakosti, které denně kontroluje 
jakost a zdravotní nezávadnost celého materiálového toku 
výroby. Současně jsou stanoveny mechanismy kontroly ze 
strany závislé kontroly, tj. zaměstnanci výroby, kteří v rámci 
systému jakosti zapisují v předepsaných četnostech naměře-
né kontrolní hodnoty.

Tento systém kontrol nejen umožňuje operativně reago-
vat na daný stav, ale záznamy z kontrol poskytují i užitečné in-
formace o průběhu celého procesu. 

Zaměstnanci oddělení jakosti dále zajišťují kontro-
lu osobní a provozní hygieny, realizují mikrobiologické stě-
ry pomocí HygiCultů. Stěry jsou prováděny pravidelně každý 
měsíc z rukou zaměstnanců a z povrchů technologie a pro-
středí pekárny. Vyhodnocením se sleduje efektivnost a účin-
nost mytí rukou a sanitace povrchů. 

Úsek jakosti velmi úzce spolupracuje s ústavy Mikrobio-
logie, Konzervace potravin a Cereální technologie Fakulty 
potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, ať už v ob-
lasti externích rozborů nebo v oblasti konzultací. Spolupra-

cujeme rovněž při měření dat do diplomových prací studentů 
VŠCHT. Tato tradiční spolupráce je oboustranně velmi vý-
hodná a přináší provozovnám vědecké hodnocení některých 
činností.

Kvalita výrobků v rámci validace výroby je ověřována 
senzorickým hodnocením. Senzoricky jsou hodnoceny neje-
nom výrobky na konci doby trvanlivosti v rámci skladovacího 
pokusu, ale i pomocí posuzování výrobků zakoupených pří-
mo v prodejnách. Prostřednictvím výsledků těchto hodnoce-
ní společnost získává informace o tom, v jaké podobě se do-
stávají její výrobky ke konečnému spotřebiteli.

Trvalé zlepšování

Systém jakosti a implementované systémy bezpečnosti 
potravin je třeba neustále zlepšovat. 

Společnost UNITED BAKERIES, a. s., se na základě 
systematického zjišťování požadavků zákazníka snaží, aby 
výrobky svojí vysokou úrovní jakosti, zdravotní nezávadnos-
tí, inovací a cenovou dostupností zabezpečovaly zvyšování 
konkurenceschopnosti a splnily a předčily očekávání zákaz-
níků. Proto je sortiment výrobků neustále doplňován o nové 
výrobky a pro naše odběratele je zajištěn pružný zákaznický 
servis.

Dalším velmi důležitým článkem výrobního řetězce jsou 
zaměstnanci společnosti. Odborníci pracující se systémem 
HACCP vědí, že mnohdy dalším kritickým bodem jejich výro-
by mohou být zaměstnanci. Proto je nezbytné stanovit plány 
výcviků, provádět preventivní, opakovaná školení, seznamo-
vat zaměstnance s novými trendy, obsluhou nových zařízení. 
Tyto postupy v rámci školení zaměstnanců jsou v pekárnách 
naší společnosti samozřejmostí. Velký objem školení před-
stavuje pravidelný a opakovaný výcvik v oblasti hygienického 
minima a správné výrobní a hygienické praxe. Školení jsou 
vždy aktualizována vzhledem k potencionálnímu riziku, ať 
se jedná o zvýšené nebezpečí výskytu žloutenky, Ptačí, resp. 
Mexické chřipky apod. Pro zahraniční zaměstnance jsou do-
kumenty, týkající se hygieny, překládány do jejich rodných ja-
zyků.

Ke zvýšení jakosti výrobků výrazně přispěly rekonstruk-
ce a restrikce výroby. Výrazně se zlepšily hygienické podmín-
ky výroby a zároveň díky novým výrobním zařízením klesla 
zmetkovitost a naopak vzrostla produktivita práce.

Z realizovaných investic můžeme zmínit instalace no-
vých výrobních linek, které patří k nejmodernějším ve svém 
oboru. Jsou to linky na výrobu jemného pečiva, mísící cent-
ra na výrobu běžného pečiva, výrobní linky na výrobu chleba, 
chladící tunely na výrobky určené k balení atd.

Zdravotní nezávadnost výrobků ovlivňuje i výrobní pro-
středí, a tak i v této oblasti byla provedena řada oprav a inves-
tic do nových podlah, okna s dřevěnými rámy a stěny ze skle-
něných kopilitů byly nahrazeny plastovými okny, která jsou 
vhodnější do horkých, vlhkých prostor pekáren.

Expediční rampy byly stavebně uzavřeny, zastřešeny 
a opatřeny svinovacími vraty.

K velkým investičním celkům patří i vybudování nových 
energetických center, jako jsou kotelny, úpravny vody nebo 
klimatizace výrobních prostor.

Ke zlepšení prostředí pro zaměstnance došlo v rekon-
strukcích šaten, sociálního zařízení a jídelních místností. 

Systémy jakosti a bezpečnosti potravin se neustále zlep-
šují a dopracovávají. Všechny činnosti jsou ve společnos-
ti prováděny s jediným cílem: vyrábět kvalitní pekařské vý-
robky, které si zákazník oblíbí a bude se pro ně do obchodů
vracet.  �
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Koruna
pro BIO do ŠKOL 

pomůže dobré věci

V letošním září proběhne první ročník kampaně Koru-
na pro BIO do škol, které se účastní 9 významných 

společností na trhu biopotravin. Kampaň organizují spo-
lečnosti Outcomm a Green Marketing. Cílem kampaně 
je zvýšit obecně povědomí o biopotravinách, přispět na 
program „Biopotraviny do škol“, který realizuje Nadace 
Partnerství, a efektivně podpořit dobré jméno a aktuální 
nabídku partnerů kampaně.

 

Sociální marketing funguje

Jedná se o první multiklientský projekt na trhu biopo-
travin v České republice takovéhoto rozsahu. Projekt využí-
vá osvědčené a pro všechny strany přínosné prvky sociálního 
marketingu, kdy spotřebitel při nákupu označených potravin 
je přesvědčen o tom, že udělal něco pro dobrou věc. Toto pře-
svědčení může být často rozhodujícím faktorem při volbě fi -
nálního produktu na regále. Výzkumy opakovaně potvrdily, že 
více než 2/3 spotřebitelů si raději koupí výrobek, který je spo-
jen s „dobrou věcí“. V takovém případě má značka mnohem 
lepší předpoklady vybudovat si k zákazníkovi vztah a podpo-
řit jeho věrnost při opakovaném nákupu. Partneři programu 
díky vzájemné synergii mohou zvýšit povědomí o svých pro-
duktech a lépe komunikovat samotnou podstatu trhu biopo-
travin, který se v České republice dynamicky rozvíjí. Společně 
se podílejí na aktivitě, která může významně ovlivnit budoucí 
trh biopotravin.

Charakteristika kampaně

Na projekt „Biopotraviny do škol“ darují všichni účast-
níci projektu 1,- Kč z každého prodaného výrobku, který bude 
viditelně označen logem projektu „Koruna pro Bio do škol“. 
Partneři projektu získají účastí v kampani možnost využít 
komunikační materiály kampaně, prezentovat se na vlastní 
microsite projektu www.miliondetem.cz a účastnit se na ak-
cích kampaně.

Kampaň je zastřešena chytlavým vizuálem, který prošel 
sérií testování a měl by oslovit hlavní cílové skupiny spotřebi-
telů preferující biopotraviny i nové spotřebitele, kteří si hle-
dají k biopotravinám svoji cestu. Hlavním prvkem kampaně 
je školák Tonda, který spotřebitele kampaní nenásilně pro-
vází a je i hlavním motivem na známce, která je nalepena na 
partnerské produkty, zapojené do akce. Kampaň je komuni-
kována formou článků a inzerátů v síti partnerských časopisů 
a webových portálů. Na motiv kampaně mohou spotřebite-
lé narazit v široké síti specializovaných prodejen a vybraných 
obchodních řetězců. 

Důležitou součástí kampaně je microsite www.mili-
ondetem.cz, na které se mohou zájemci v průběhu kampa-
ně dozvědět více informací o kampani samotné i o projektu 
Biopotraviny do škol. Naleznou zde informace o partnerech 
projektu, biopotravinách a dalších zajímavostech ze svě-
ta ekologického zemědělství. Součástí webu je i jednoduchá 

soutěž, ve které nejlépe tipující účastníci získají dárkové ba-
líčky od partnerů kampaně. 

V rámci kampaně budou uspořádány i dvě venkovní 
akce pod názvem SOBOTY S BIO. 4.–5. 9. bude stánek kam-
paně součástí Jihomoravských dožínek, které probíhají na 
výstavišti v Brně. V sobotu 12. 9.  bude možné navštívit stá-
nek Koruny pro BIO do ŠKOL na pražské Ladronce. Na stán-
ku návštěvníci mohou ochutnat bioprodukty některých part-
nerských společností, seznámit se s projektem „Biopotraviny 
do škol“ od zástupců Nadace Partnerství a potkat zajímavé 
osobnosti na poli zdravé výživy a biopotravin.

9 statečných na trhu BIO

Prvního ročníku kampaně se účastní 9 společností. 
Hlavním partnerem projektu se stala privátní řada biopro-
duktů obchodního řetězce Interspar – Natur*pur. Společnost 
Spar v kampani využívá vlastní sérii  POP prvků, kdy základní 
vizuál kampaně je adaptován do individuálních plakátů, re-
gálových lišt a woblerů. 

Mezi označenými biovýrobky lze dále nalézt oblíbené 
sušenky z Biopekárny Zemanka, hovězí a kuřecí biomaso fi r-
my Biopark, biouzeniny z Kosteleckých uzenin a další biopo-
traviny od společností bio-nebio, Pro-bio, Country Life, Uni-
ted Bakeries a Fair Trade Centrum.

Hlavní důvody, proč se partneři zapojili do akce, shrnul 
Petr Jindra, marketingový ředitel SPAR ČOS, která se stala 
platinovým partnerem kampaně. „Rozhodli jsme se kampaň 
podpořit z mnoha důvodů, ale tím nejdůležitějším je, že chce-
me pomáhat zdravému stravování dětí ve školách i doma. 
Proto do kampaně zapojíme celou řadu biopotravin naší pri-
vátní značky Spar Natur*pur ve všech 31 pobočkách hyper-
marketů Interspar“. 

Na co budou použity
vybrané finanční prostředky

Z prostředků shromážděných během kampaně „Ko-
runa pro BIO do škol“ budou moci čerpat školy na projek-
ty zaměřené na vzdělávání dětí o zdravém stravování, udrži-
telném zemědělství a vztahu mezi jídlem  – zdravím člověka 
a planety Země. Grant od Nadace Partnerství budou moci ža-
datelé použít například  na zavedení biopotravin do školního 
bufetu, otevření informačního centra pro veřejnost o biopo-
travinách, zavádění biopotravin do přípravy školních obědů, 
vzdělávací semináře, exkurze na ekologické farmy, pořádání 
biodnů pro veřejnost nebo na spolupráci s místními bioze-
mědělci.

Zapojením se do programu Biopotraviny do škol posilu-
je škola důležitost zdravého a udržitelným způsobem vyrobe-
ného jídla a pomáhá vytvářet mosty mezi městskou a venkov-
skou komunitou. Program „Biopotraviny do škol“ je součástí 
programu Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství. Více 
informací lze nalézt na stránkách www.miliondetem.cz nebo 
přímo na stránkách Nadace partnerství www.nap.cz.

Proč vůbec biopotraviny do škol

Téma biopotravin všeobecně nabývá na významu. V prů-
zkumu v několika českých školách bylo zjištěno, že osmde-
sát pět procent rodičů by uvítalo, kdyby školní jídelna, kterou 
navštěvují jejich děti, vařila z biopotravin, a jsou ochotni po-
dílet se na případném zvýšení ceny obědů. Více než šedesát
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procent rodičů je dokonce ochotno kvůli tomu připlácet za 
obědy o 10 a více procent. 

Z biopotravin již vaří desítky českých školních jídelen 
nebo mateřských škol, například Waldorfská mateřská škola 
v Brně, Mateřská škola Čtyřlístek v Třebíči, školní jídelna ZŠ 
a MŠ Ostrožská Lhota, školní jídelna Příbram nebo školní jí-
delna Chotěboř. 

V Německu z biopotravin vaří stovky škol a menz, v Itálii 
je dokonce příprava školních obědů z biosurovin povinná ze 
zákona. Ve Vídni tvoří biopotravin více než 50 % surovin po-
užívaných při přípravě obědů v mateřských školách, podobný 
podíl zde bude brzy dosažen i na základních školách. 

Mediální partneři

Mediálními partnery kampaně jsou odborné tituly Po-
travinářský zpravodaj a Potravinářská Revue vydavatelství 
Agral, časopisy Regal, Trend Marketing a Hotel&Spa z vyda-
vatelství Economia, FoodServis z Českého a slovenského od-

borného nakladatelství, společenské časopisy Děti a my, Ro-
dina a škola nakladatelství Portál, časopis Meduňka a weby 
Uzlíček.cz, Chytrá žena.cz, Rodina.cz, Nazeleno.cz, Žena.cz, 
Jidelny.cz a Bio-info.cz.

Závěrem

Kampaň Koruna pro BIO do ŠKOL by se měla stát dlou-
hodobým projektem, který se bude každoročně opakovat. 
Letošní první ročník ukáže, jak moc je projekt životaschop-
ný. Organizátoři i partneři projektu věří, že i díky této akci se 
zvýší mezi českou populací zájem o biopotraviny a ekologic-
ké zemědělství a že projekt podpoří dobrou věc, realizovanou 
Nadací Partnerství. Již nyní chtějí někteří partneři realizovat 
následovné vlastní aktivity, které pomohou ve výchově dětí 
a mládeže ke zdravému životnímu stylu, ve kterém nejsou bio-
potraviny neznámým pojmem, ale přirozenou součástí jídel-
níčku na stole našich dětí.

Miroslav Kozel, Agentura Outcomm  �

●   
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●   
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●   

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

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

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

DOPORUČUJEME
REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,

návazně na realizované legislativní změny.

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

potravin,
�    profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,

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

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

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Nepřehlédnutelná 
zář červeného 

Florianu se v září 
rozzáří ještě více…

Společnost OLMA, která patří k největším dodavatelům 
mléčných výrobků v České republice, představí v mě-

síci září 2009 nový obal tradičního smetanového jogurtu 
Florian. 

Florian je značka špičkových smetanových jogurtů, je-
jichž oblíbenost neustále narůstá, zvláště pak u spotřebitelů, 
kteří ocení plnou chuť a vůni dosaženou spojením krémové 
smetany a lahodného ovoce té nejvyšší kvality.

Jeho nezaměnitelná barva a tradiční příchutě byly tím 
nejdůležitějším kritériem už při samotné myšlence na nový 
obal.

Nadále se můžete těšit na svého tradičního Floriana, 
který se „pouze“ převlékl ze starého smutného kabátu do no-
vého, moderního a nádherně zářivého.

Jasným vítězem v oblíbenosti je řadu let jahodová pří-
chuť, těsně za ní „exotická“ stracciatella, následovaná opět 
„domácí“ příchutí višně. Velkou skupinu zákazníků oslovila 
i neobvyklá příchuť vaječného likéru či dětmi oblíbeného cho-
coballs. Ani ostatní varianty, jako je meruňka, borůvka či les-
ní směs, nezůstávají v prodejnosti outsidery.

Je to první, pro zákazníka viditelný krok, kterým Olma 
vstoupí na trh od doby, kdy se stala součástí Agrofert Holdingu.

Není to však zdaleka všechno, co si pro Vás Olma při-
pravila. Těšit se můžete i na další novinky z kategorie jogur-
tových nápojů, biovýrobků a dětských pochoutek. 

�
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Becherovka
staví nový

výrobní provoz

Dne 7. července byl v Karlových Varech položen základ-
ní kámen budoucího nového výrobního provozu likérky 

Jan Becher. Slavnostního poklepu se osobně zúčastnil jeden 
z nejvyšších představitelů mezinárodní skupiny, která Beche-
rovku vlastní, předseda dozorčí rady holdingu Pernod Ricard 
a zároveň zástupce největšího akcionáře pan Patrick Ricard. 
Spolu s ním na základní kámen poklepal také generální ře-
ditel karlovarské Becherovky Anthony Schofi eld, hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný a primátor města Karlovy 
Vary Werner Hauptmann.

Výstavba nové výrobní haly logicky navazuje na úspěchy 
značky Becherovka v posledních letech a potvrzuje její stou-
pající oblibu a poptávku po ní u nás i ve světě. Nové výrobní 
prostory budou postaveny v areálu fi rmy v Karlových Varech 
– Bohaticích, kde byla v roce 2005 spuštěna nová stáčecí lin-
ka o výkonu 6 až 12 tisíc lahví za hodinu. Do konce roku 2009 
vedle ní vyroste zděná hala o velikosti 60 x 24 m² a tři menší 
objekty. Následně budou do objektů instalovány technologie 
a počátkem roku 2011 by již celá výroba karlovarské likérky 
měla probíhat v areálu Bohatice. V současnosti fi rma vyrábí 
čtyři produkty, a to Becherovku Original, novinku Becherov-
ku Lemond, prémiový likér Cordial a bylinný aperitiv KV 14. 
Becherovka Original se řadí mezi 30 klíčových lokálních zna-
ček skupiny Pernod Ricard a je prostřednictvím její rozsáhlé 
distribuční sítě exportována do více než 35 zemí světa. Ročně 
z České republiky odejdou do zahraničí téměř 3 miliony litrů 
likéru. I přes modernizaci a přesun výroby zůstanou způsob 
výroby, receptura, která je již více jak 200 let tajemstvím, i vý-
sledná kvalita Becherovky stále stejné.

Nový provoz v Karlových Varech bude patřit k nejmoder-
nějším ze 112 závodů, které skupina Pernod Ricard po celém 
světě vlastní. Navíc s velmi výhodnou strategickou polohou 
v centru Evropy. Kromě modernizace a možnosti okamžitého 

rozšíření kapacit o 40 % přinese také celkové zefektivnění vý-
roby a v neposlední řadě i zlepšení pracovních podmínek za-
městnanců. V nových prostorách budou instalována moderní 
zařízení, která ulehčí doposud ve výrobě hodně zastoupenou 
manuální práci. Celková investice fi rmy do výstavby a tech-
nologií přesáhne 100 milionů korun. Výstavbu nových vý-
robních prostor pro Becherovku zajišťuje akciová společnost
Metrostav, dodavatelem technologií je společnost CHAR-
MONT. Obě fi rmy se staly vítězi výběrových řízení, které v rám-
ci zadání zakázky a řízení výstavby pro Becherovku zajišťuje 
projektová, inženýrská a konzultantská společnost Tebodin 
Czech Republic.

Přemístění výroby z historického centra města přinese 
úlevu obyvatelům Karlových Varů, turistům a lázeňským hos-
tům, neboť se zcela eliminuje stávající provoz těžkých náklad-
ních aut na začátku klidové pěší zóny. V původní budově na 
ulici T. G. Masaryka bude však i nadále zachováno Muzeum 
Jan Becher a reprezentační prodejna společnosti, připomína-
jící historický odkaz rodiny Becherů. 

Becherovka Original

Stále zůstává klíčovým výrobkem fi rmy. 
Tento unikátní český likér, v němž se bylinky, 
cukr a koření snoubí s jemným alkoholem, se 
proslavil jako 13. pramen našich největších láz-
ní Karlových Varů. Je to 100% přírodní, tradiční 
a vysoce kvalitní alkoholický nápoj bez jakých-
koli chemických konzervačních látek, umělých 
barviv a emulgátorů a charakterizuje ho nena-
podobitelná hořko-sladká chuť.

Becherovka Lemond

Žhavou novinkou v portfoliu fi rmy, před-
stavenou loni v září, je Becherovka Lemond. 
Jedná se o likér na bázi Becherovky Original, 
obohacený o jemnou ovocnou chuť. Název nové 
Becherovky Lemond v sobě odráží nejen pří-
chuť citrusových plodů, ale také světovost, ele-
gantnost a jakousi lehkost bytí asociující fran-
couzské slovo le monde – svět. Na první pohled 
zaujme i velmi atraktivní podobou lahve.

Cordial

Prémiový likér Cordial byl uveden do ma-
loobchodní sítě loni v březnu. Je unikátní kom-
binací extraktu z lipového květu a bílého vína. 
Má medovou barvu a příjemné, sladké aroma.

KV 14

Bylinný aperitiv KV 14 přezdívaný 14. 
karlovarský pramen, je suchý originální nápoj 
tmavočervené barvy, jež je určen příznivcům 
hořkých alkoholů, vyhledávajícím lihoviny bez 
cukru.

Více o fi rmě Jan Becher
i jejích jednotlivých značkách

se dozvíte na
www.jan-becher.com. 

Poklepání základního kamene se zúčastnil (zleva): hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný, generální ředitel Beche-
rovky Anthony Schofi eld, primátor Karlových Varů Werner 
Hauptmann a předseda dozorčí rady holdingu Pernod Ricard 
Patrick Ricard.

�
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S podlahovým 
systémem UCRETE® 

provozovatel 
směřuje k zajištění 

jakosti a kvality 
potravinářského 

provozu

MARTIN MRŠTNÝ,
PRODUKTOVÝ MANAŽER,

PODLAHOVÉ SYSTÉMY UCRETE®,
BASF STAVEBNÍ HMOTY

ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., CHRUDIM 

Zajištění jakosti a kvality potravinářského provozu je vel-
mi náročné a zodpovědné. Vyhlášky a zákony vyžadují 

pro potravinářství bezpečný a čistý provoz, vedoucí k ochra-
ně spotřebitele a v neposlední řadě i k ochraně pracovníků ve 
výrobě. To klade ty nejvyšší požadavky nejen na technologic-
ká a výrobní zařízení, ale také na veškeré stavební části budov 
provozů. Velká pozornost se věnuje podlaze. Podlaha v potra-
vinářství by měla splňovat požadavky provozovatele na dlou-
hodobou odolnost pro bezpečný provoz. Na podlahu neu-
stále působí kombinace zatížení teplotním šokem, vysokou 
mechanickou zátěží a chemickou zátěží čistícími detergenty 
a vlastní potravinou. Je velmi problematické neustálé hledání 
času spojené se zastávkou provozu pro opravu podlah. 

A jak zjistit, že nabízená podlaha je pro provoz tou správ-
nou volbou? Jednou z možností je prohlídka referencí, které 
jsou v podobném provoze, jako ten, do kterého se nová pod-
laha vybírá. Reference by měly fungovat v tomto prostředí 
min. 5 let. Funkční podlaha po takovéto době ve všech detai-

lech (kolem vpustí, v blízkosti dilatací, u fabionů…) je skuteč-
ně dobrým důkazem o vhodnosti podlahy. Dále jsou to zku-
šenosti a soubor referencí fi rmy, která podlahu nabízí. Čím 
déle se v potravinářství fi rma pohybuje, čím déle se používá 
její produkt, tím více má zkušeností a to by mělo být signá-
lem pro bezproblémovou a profesionální aplikaci. Předložení 
precizně navržených detailů s logickým vysvětlením je jedním 
z kroků k úspěšné aplikaci. 

Kvalitu podlahy dále sledují pravidelnými kontrolami 
Veterinární a hygienická správa a Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce. Jejich kontrola spočívá v tom, jestli jsou 
splněny požadavky Vyhlášky (EU) č. 852/2004 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 29. 4. 2004, kde se uvádí:

„Podlahové krytiny musí být udržovány ve výborném sta-
vu a musí se nechat jednoduše čistit a v případě potřeby dezinfi -
kovat. Musí být odpovídajícím způsobem vodotěsné, vodoodpu-
divé, odolné proti oděru a sestávající z netoxických materiálů, 
ale v případě, že by potravinářské fi rmy příslušnému úřadu 
prokázaly vhodnost jiných použitých materiálů, mohou být tyto 
použity. V případě potřeby musí mít podlahy přiměřený odpad-
ní systém.“

Ve smyslu této vyhlášky by tedy měla vhodná podlaha 
splňovat tyto požadavky: 
– lehká čistitelnost
– dezinfi kovatelnost
– vodonepropustnost
– vodoodpudivost
– odolnost proti oděru

Zkoušení a vyhodnocení vlastností podlahy

Přehled zkoušek uvádím dle testování podlahového sys-
tému UCRETE®. 

Tabulka č. 1    Přehled provedených zkoušek
(zkušební program)

Zkouška Norma Postup (způsob)

Chemická odolnost DIN ES ISO
2812-1

Určení odolnosti 
proti kapalinám
Postup 2: 
srovnávací řešení 
s nasákavým 
materiálem (nebo 
je možné i vzlínavý 
roztok se savým 
materiálem)

Vodní 
nepropustnost DIN 1048-5

Zkušební postup 
pro beton; pevný 
beton; zvlášť 
vyrobené zkušební 
těleso
Zkouška vodní 
nepropustnosti

Chování při oděru DIN 53754
Určení oděru 
podle postupu 
s otěrovým kolem

Dezinfi kovatelnost

Metoda 
Německé 
společnosti 
pro hygienu 
a mikrobiologii

Porost se zárodky 
kultur
Bacillus subtilis;
Aspergillus niger

UCRETE® UD200
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Chemická odolnost

Touto zkouškou se zjišťují změny materiálu při působení 
chemických médií. Změna tvrdosti povrchu a další viditelné 
změny povrchu. Postřik se 7 médii podle DIN EN 2812-1: 
1) Etanol 70 % ve vodě
2) Formaldehyd 5 % ve vodě
3) p-Toluolsulfonchloramid-Natrium 5 % ve vodě
4) p-chlór-m-kresol 0,3 % ve vodě
5) Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 % ve vodě
6) Natriumhydroxid 5 % ve vodě
7) n-hexan
Zkušební teplota: 23° C
Doba expozice:  48 hod.

Změna tvrdosti (∆H) namáhaných zkušebních vzorků 
oproti nenamáhaným zkušebním vzorkům byla určena ruč-
ním tvrdoměrem (FL-2000 H) jako odpor proti vtisku podle 
Buchholze podle DIN 53153 „Zkouška vtisku podle Buchhol-
ze na nátěrech a podobných nátěrových systémech“. Namě-
řené hodnoty odpovídají odolnosti těmto zatížením. Další 
změny povrchové vrstvy podle DIN EN ISO 4628 ff: Nátěry – 
vyhodnocení poškození nátěrů – ve smyslu změny barvy, trh-
lin, bublin a podobných nebyly detekovány.

Vodní nepropustnost

Tato zkouška prověřuje vodonepropustnost podlahy. 
Zkouška byla provedena podle DIN 1048, část 5. Na vzor-
ky působí pod tlakem voda. Rozříznutím se pak vyhodnocuje 
hloubka vniknutí vody.

Zkušební doba: 72 h
Tlak:   5 bar

Do žádné z prověřovaných vzorků nevnikla, resp. ne-
pronikla voda.

Chování při oděru

Tato zkouška zjišťuje odolnost povrchu podlahy proti 
oděru. Chování při oděru UCRETE® bylo prověřováno podle 
požadavků na odolnost proti opotřebení z DIN 53754 podle 
Tabera s Taber-otěrovým zkušebním prostředkem. 

Zkušební zařízení opotřebení:  Taber Abraser,
Fa. Teledyne Taber

Dvojice otěrových válečků:  CS 10 – pogumované
s abrazivním zrnem

Frekvence: 1 Hz
Otáčky: 500/1000
Váha závaží: 1 kg

Byla zachycena malá ztráta oděrem každého zkušební-
ho tělesa v mg po 500 a po 1000 otáčkách zkušebního těle-
sa. Výsledek zkoušek je znázorněn jako ztráta oděrem po 500 
a po 1000 otáčkách (U). UCRETE® je oděruvzdorný.

Tabulka č. 2   Ztráta oděrem UCRETE® Polyuretanbeton 

Zkouška
Ztráta oděrem [mg] po

500 U 1000 U
1 26 49
2 23 55
3 22 49

Střední hodnota 24 51

Dezinfikovatelnost

Zkouška ověřuje, zda materiál UCRETE® po celoplošné 
infekci sporami testovacích zárodků 
� Bacillus subtilis
� Aspergillus niger
lze vyčistit dezinfekčními prostředky: 
1. p-chlór-m-kresol 0,3 % ve vodě 
2. Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 % ve vodě
3. p-Toluolsulfonchloramid-Natrium 5 % ve vodě 
4. Formaldehyd 5 % ve vodě
5. Ethanol 70 % ve vodě
6. Voda

Dále mělo být zjištěno, zda je možné pozorovat obno-
venou tvorbu výše jmenovaných zárodků při skladování zku-
šebních vzorků při 23 °C a 70% relativní vlhkosti.

Zkouška byla provedena v laboratoři Dr. Weisslinga 
podle vlastní metody opírající se o standardní metodu 14 Ně-
mecké společnosti pro hygienu a mikrobiologii.

Zkušební plochy dodaných zkušebních vzorků byly před 
naočkováním testovacích zárodků vyčištěny etanolem. Testo-
vací plochy dodaných zkušebních vzorků byly naočkovány 
vždy množstvím 0,05 ml suspenze se zárodky (koncentrace 
zárodků 108 zárodků/ml) a 1 hodinu ponechány k vyschnutí 
při pokojové teplotě. Následně bylo naneseno na každou zku-
šební plochu 0,5 ml výše jmenovaných dezinfekčních pro-
středků a sterilní voda a rozetřeno sterilní stěrkou. 

Po době působení dezinfekčních prostředků a vody 
v délce 1 h, 24 h a 72 h byly na testovací ploše odebrány steril-
ní stěrkou zbylé zárodky, vyprány v 10 ml THL-vody a na tes-
tovací plochy byl dodatečně nanesen odpovídající živný sub-
strát ke zjištění zbývajícího množství zárodků.

Nejsilnější redukce zárodků na UCRETE® po působení 
v délce 1 h:
� Ethanol, 70 %.

Obnovení tvorby zárodků na UCRETE® po působení 
v délce 72 hod. nebylo u použitých dezinfekčních prostředků 
a vodě zjištěno.

Podlahový systém UCRETE® splňuje požadavky Vyhláš-
ky (EU) č. 852/2004 Evropského parlamentu a Rady – zajiš-
tění té nejvyšší jakosti a kvality potravinářského provozu.

�

UCRETE® UD200
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Máme za sebou téměř grilovací sezonu a vychutnáváme 
si její poslední teplé dny. I letošní grilovací sezona s se-

bou samozřejmě přinesla na trh řadu novinek, a umožnila tak 
opět uspokojit potřeby každého zákazníka. Masokombinát 
Plzeň jako každý rok svoji řadu grilovacích specialit i v tom-
to roce rozšířil o další nové výrobky – např. klobása s bylin-
kovým máslem, marinované steaky – chilli, fl amengo atd., 
a spotřebitelé tak mohli opět objevovat nové chutě a trendy 
v grilování. 

V období grilovací sezony probíhá však již vývoj nových 
produktů na podzimní a zimní sezonu – především zabijačko-
vých specialit. Málokdo z nás v dnešní době prožívá na vlastní 
kůži pravou zabijačkovou atmosféru s vůní právě uvařeného 
ovaru při přípravě domácí tlačenky, jelit a jaternic. Dnes nám 
tato dříve velmi častá událost zůstává spíše ve vzpomínkách, 
a proto zákazníci tyto zabijačkové speciality stále více vyhle-
dávají na pultech obchodu. Masokombinát Plzeň nabízí pod 
značkou Staročeská zabijačka skutečně velmi široký sorti-

�

ment s vysokou kvalitou a lahodnou chutí, která je srovnatel-
ná s tradičními domácími produkty. Pod touto značkou jsou 
nabízeny nejen tradiční zabijačkové speciality, ale také uzená 
masa, která jsou na našem trhu velmi oblíbená.

Vývoj nových produktů samozřejmě nezůstává pouze 
u sezonních výrobků, jako jsou grilovací nebo zabijačkové 
speciality, celý rok se vývojový tým společnosti Masokombi-
nát Plzeň věnuje rozšiřování a zlepšování nabídky produktů 
a služeb, ať už se jedná o nové receptury či vylepšování již tra-
dičních receptur, nebo inovaci balení atd. Důkazem této peč-
livé práce jsou produktové řady značky Schneider – Fitness, 
Junior a Vita Natura, o kterých není třeba dlouho mluvit, ne-
boť jistě na trhu zaujaly významné místo a jsou zákazníky čas-
to vyhledávány. Dalším důkazem v oblasti inovace balení je 
znovu uzavíratelný obal, který Masokombinát Plzeň na český 
trh uvedl jako novinku v této oblasti. Věříme, že i v následují-
cím období pečlivá práce vývojového týmu přinese další no-
vinky na trh a zákazníci budou opět příjemně překvapeni.

Novinky – stálé téma

�

www.schneider-group.cz
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SVIJANSKÁ 
DESÍTKA 

10%

světlé výčepní pivo s obsahem alkoholu 4,0 % obj.,
vyrábí se klasickou technologií, nepasterované,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l a sudech Keg 50 l 
a 30 l,
trvanlivost 70 dní v lahvích, 30 dní v sudech,
EAN lahve − 8 594 030 010 020

SVIJANSKÝ 
MÁZ 11%

pivo světlý ležák s obsahem alkoholu 4,8 % obj.,
vyrábí se klasickou technologií, nepasterované,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l, sudech Keg 50 l 
a 30 l, plechovkách 0,5 l a párty soudcích 5 l,
trvanlivost 90 dní v lahvích, 30 dní v sudech,
EAN lahve − 8 594 030 010 044
PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SVIJANSKÝ 
RYTÍŘ

pivo světlý ležák s obsahem alkoholu 5,0 % obj.,
vyrábí se klasickou technologií, nepasterované,
s výraznou hořkostí, za studena dochmelované,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l a sudech Keg 50 l 
a 30 l,
trvanlivost 90 dní v lahvích, 30 dní v sudech,
EAN lahve − 8 594 030 010 075

SVIJANSKÝ 
KNÍŽE 13%

pivo světlé speciální s obsahem alkoholu 5,6 % 
obj.,
vyrábí se klasickou technologií, nepasterované,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l, sudech Keg 50 l 
a 30 l, v párty soudcích 5 l,
trvanlivost 90 dní v lahvích, 30 dní v sudech,
EAN lahve − 8 594 030 010 051,
PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SVIJANSKÁ 
KNĚŽNA 

13%

pivo tmavé speciální s obsahem alkoholu 5,2 % 
obj.,
vyrábí se klasickou technologií, nepasterované,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l a sudech Keg 50 l 
a 30 l,
trvanlivost 90 dní v lahvích, 30 dní v sudech,
EAN lahve − 8 594 030 010 068
PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2009

BARON 15%

pivo světlé speciální s obsahem alkoholu 6,5 % 
obj.,
vyrábí se klasickou technologií, nepasterované,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l, sudech Keg 50 l 
a 30 l, v párty soudcích 5 l,
trvanlivost 150 dní v lahvích, 30 dní v sudech,
EAN lahve − 8 594 030 010 082,
PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2009

KVASNIČÁK

pivo světlé speciální s obsahem alkoholu 6,0 % 
obj.,
vyrábí se klasickou technologií, nepasterované,
dodává se v sudech Keg 50 l a 30 l, lahev 1 l, 
džbánek 2 l, trvanlivost 30 dní
PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2009

FITNESS

lehké pivo se sníženým obsahem cukru a alkoholu,
obsah alkoholu 3,2 % obj.
vyrábí se klasickou technologií, pasterováno,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l,
trvanlivost 180 dní,
EAN lahve − 8 594 011 530 127

SVIJANSKÝ 
VOZKA

nealkoholické pivo,
vyrábí se klasickou technologií, pasterováno,
dodává se v lahvích NRW 0,5 l,
trvanlivost 180 dní
EAN lahve − 8 594 030 010 099
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 Kontrola surovin 
a potravin jedním 

z rozhodujících 
faktorů jakosti, 

inovačních aktivit 
a vývoje nových 

výrobků
MVDr. IVAN KADLEC,

MILCOM servis a. s., PRAHA

V současné době jsme svědky nebývale ostrého střetu mezi 
výrobci potravinářských surovin a jejich zpracovateli − 

podniky potravinářského průmyslu − o nákupní ceny. Důvo-
dem je zejména tlak řetězců na ceny až pod úroveň nákla-
dů, domácí konkurence, možnost levných dovozů. Situace 
je vyhrocena zejména v oblasti výroby a zpracování mléka, 
důsledky mají negativní dopad i na celý chov skotu a ohro-
žení perspektiv v této oblasti. Situace je vážná nejen u nás, 
ale v celé Evropě, jsme svědky různých protestních akcí atd. 
a východisko stále v nedohlednu. Přežívají ti nejsilnější, kte-
ří mohou ztrátové výroby dotovat a uplatňovat racionalizační 
opatření ve výrobě a zpracování potravin. Při naší obchodní 
činnosti se stále více a více setkáváme s tím, že naši zákazní-
ci očekávají rozhodující stanovisko od zahraničních majite-
lů a klíčových partnerů fi rmy Foss, jejímž jsme distributorem 
pro český a slovenský trh. Je to jasným důkazem zvětšování 
úspěšných a klíčových fi rem, rozšiřujících se přebíráním hos-
podářsky slabších partnerů a stávajících kapacit, nebudová-
ním kapacit nových, ale uplatňováním racionalizačních opat-
ření v takto získaných kapacitách, s cílem získávání nových 
trhů a zvyšování zisku. V mlékárenském oboru tak působí na 
území ČR fi rmy Danone, Müller, Bongrain, Lactalis, Albfl or 
Milchwerke, Ehrman, Euroserum, Fromageries Bel, Yoplait, 
Unilat, vedle zahraničních partnerů samozřejmě působí i vý-
znamné české fi rmy jako Madeta a další, prakticky všichni 
používají přístroje fi rmy Foss i na našem trhu.

Pozitivním prvkem v potravinářském průmyslu je 
skutečnost, že populace lidí, v našem případě spotřebite-
lů potravin, neustále roste. Roční nárůst obyvatel je cca
80 mil. ročně, spotřeba masa se za posledních 25 let zdvoj-
násobila. Bez jídla se neobejdeme, požadavky na kvantitu 
i kvalitu se budou neustále zvyšovat. Každý se musíme spo-
lehnout sám na sebe a v konkurenčním prostředí obstát. Ří-
kám to nerad, nechci být nepopulární, ale např. v oblasti 
výroby mléka vidím stále rezervy. Dosahujeme poměrně dob-
rých výsledků v kvalitě mléka a zejména jsme docílili výrazné-
ho zvýšení užitkovosti dojnic. To ale vyžaduje profesionální 
a perfektní management stáda a výživu dojnic. Problémy je 
stále možno vidět v reprodukci, snižování procenta zabřez-
lých dojnic po první inseminaci, k prodlužování servis perio-
dy, mezidobí i inseminačního intervalu. Výsledky reproduk-
ce, úhyny a nutné porážky telat ovlivňují prostou reprodukci 
stáda a způsobují značné ekonomické škody. Výsledky počtu 
somatických buněk svědčí o značném podílu subklinických 
mastitid. Za zdravou je možno považovat dojnici s obsahem 
PSB do 100 tis. v 1 ml, za zdravé stádo s obsahem do 200 tis. 
v 1 ml. V posledních letech se PSB neustále zvyšuje, i když 
mírně, ale hodnoty přes 260 tis. v 1 ml svědčí o výrazném 
podílu subklinických mastitid, u kterých literatura uvádí 
v užitkovosti, nákladech na léčiva atd. ztráty až 10 %. Uvá-
děné nedostatky mají vliv nejen na výrobu mléka, ale samo-
zřejmě i masa. Vím, že je to začarovaný kruh, prodáváme ze-
mědělcům i Program hygieny pro zdravou mléčnou žlázu 
a výrobu mléka vysoké jakosti. Na naše doporučení výrobci 
mléka, proč nedělá určitý hygienický úkon, dostaneme lapi-
dární odpověď, protože mi mlékárna za vyšší kvalitu nezapla-
tí. Začnu to dělat, až budu mít problém. To je ale pozdě, škody 
nečekají, i když na první a povrchní pohled nejsou vidět.

Výrobci potravinářských surovin i potravin jsou vy-
staveni tvrdému tlaku na ceny výrobků, produktivitu práce 
a zisk, bezpečnost a kvalitu vyráběných produktů v celém 
sledu výroby s odpovědností zpracovatelských podniků. 
Tyto faktory se stávají hnacími koly dalšího rozvoje v po-
travinářském průmyslu. Tlak na ceny a zisk vede společnos-
ti k redukci nákladů, úspoře namáhavé a neproduktivní práce 
a zvyšování její produktivity, optimálnímu využívání surovin, 
automatizaci výrobních procesů, zvyšování koncentrace vý-
roby a různým fúzím společností.

Jedním z významných prvků racionalizačních opat-
ření je kontrola kvality. Nechci rozebírat hygienické poža-
davky dle EU i naší legislativy, ale zejména kontrolu surovin, 
výrobních procesů a fi nálních výrobků z hlediska jejich složení
a dodržování receptur, kontrolu vlastních požadavků pro ří-
zení výroby a standardizaci výrobků, výrazně ovlivňujících 
celou ekonomiku.
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Vývoj v analytice potravin vede k nahrazování poma-
lých klasických metod moderními, rychlými analytickými 
metodami a přístroji, které jsou využívány nejen v laborato-
řích, ale i přímo ve výrobě. Nasazením těchto přístrojů a ana-
lýzami at-line, on-line a in-line dochází k redukci ztrátových 
časů, rychlým úpravám a řízení výrobních procesů, zajišťují-
cích požadované hodnoty a složení výrobků. To vše bezespo-
ru vede ke zvyšování produktivity práce a ekonomiky celého 
podniku. Při fúzích společnosti jednoznačně vidíme, že jako 
jedno z prvních racionalizačních opatření je vedle úprav vý-
robního programu a inovace výrobků uplatňováno zabezpe-
čování a kontrola kvality.

Pro zabezpečování kvality, kontrolu a standardizaci vý-
robků nabízíme přístroje prakticky pro všechna odvětví po-
travinářského a krmivářského průmyslu, včetně surovin z pr-
vovýroby, a to jak živočišného tak rostlinného původu.

 Tradičními partnery fi rmy Foss jsou výrobci a zpra-
covatelé mléka, masa, vína, obilí, sladu, piva a krmiv. Až 
přes 80 % jich využívá přístroje fi rmy Foss, zejména v oblasti 
mléka a obilí. Ani na našem trhu nezůstáváme pozadu. V ob-
lasti centrálního hodnocení mléka jsou její přístroje využívá-
ny pro zpeněžování syrového mléka a kontrolu hygienic-
kých limitů, pro kontrolu užitkovosti dojnic a stále více 
jsou využívány i v oblasti kontroly kvality krmiv, sestavení 
krmných dávek, zdravotního stavu dojnic, zejména pro-
dukčních chorob atd. Není třeba představovat zejména pří-
stroje řady MilkoScan, které jsou využívány vedle kontroly 
syrového mléka i pro kontrolu mlékárenských výrobků a jsou 
v praxi již více než 30 let, a to stále v modernějších verzích, 
nových technologiích a modifi kacích (NIR, FTIR) a rozlič-
ných kapacitách, přístroje Infratec pro kontrolu obilovin, 
přístroje FoodScan pro kontrolu a standardizaci mlékáren-
ských výrobků, zejména sýrů, masa a masných výrobků.

Přístroj FoodScan představíme ve dnech 8. a 9. září 
v Hotelu Skalský Dvůr Aktuální trendy ve výrobě, zpraco-
vání a prodeji masa a masných výrobků. Vybranému okruhu
zákazníků nabízíme i možnost návštěvy a předvedení pří-
stroje v jeho závodě. Informace bude podána i o dalších 

novinkách pro náš trh, přístrojích XDS Proces Analytics 
Direct Light a MeatMaster pro přímé nasazení do výroby in-
line systémem k řízení výrobních procesů, standardizaci vý-
robků, detekci kovů atd.

V krmivářském i potravinářském průmyslu se úspěš-
ně rozšiřuje jako novinka přístroj InfraXact. Tradiční ana-
lýzy jsou za použití moderního Winisi software rozšiřovány 
i o možnost vývoje vlastních kalibrací. 

Pro kontrolu vína vedle již neodmyslitelného WineS-
canu nabízíme v moderních a vyspělých závodech jako novin-
ku již druhý rok pro závody s menší kapacitou a potřebou la-
boratorních analýz levnější řadu přístrojů OenoFoss (Wine, 
Flex, Versatile), s postačující řadou základních analýz vína, 
hroznového moštu a kvasícího moštu.

Většina novinek je využitelná přímo nebo v modifi ka-
cích i v ostatních odvětvích potravinářského průmyslu.

Významným zákazníkem fi rmy Foss jsou i výrobci 
krmiv pro naše miláčky − Pet průmysl. V současné době re-
alizujeme dodávku přístrojů NIR 5000 pro nový závod fi rmy 
Hill‘s, významného výrobce medikovaných krmiv. S našimi 
přístroji pracují i závody společnosti Provimi a další.

V pozadí nezůstává ani vývoj pro klasické analytic-
ké laboratoře a referenční automatizované analýzy. Nová 
řada Kjeltec systému 8000 nabízí v duchu hesla More ana-
lysis for less (více analýz za méně) dosažení maximálně mož-
né správnosti měření. Stále většího významu nabývá i měření 
vlákniny a jejích forem přístroji Fibertec. Cílem této informa-
ce není podání vyčerpávajících informací o všech přístrojích, 
ty naleznete na: www.milcom.cz, www.foss.dk nebo Vám je 
podají naši pracovníci, kontakty naleznete na našich webo-
vých stránkách. �

InfraXact

Infratec

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

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

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

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

MILCOM servis a.s.,
Hostivařská 56, Praha 10
tel.: 603 556 515, 274 016 140, 143, 603 731 399
kadlec@milcom.cz, peterkova@milcom.cz

FoodScan Lab
pro laboratorní použití

FoodScan Pro
pro použití

přímo ve výrobním
procesu

Masným a mlékárenským závodům
nabízíme

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

Kontaktujte nás!

Zkuste FoodScan –
– přesvědčte se!

www.milcom.cz

S námi směřujete
k zajištění jakosti a kvality

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 
tel.: 469 607 111, fax: 469 607 112, email: ucrete@basf.com, www.ucrete.cz

Podlahový systém UCRETE® pro 

potravinářství splňuje požadavky 

vyhlášky (EU) čís. 852 / 2004 

Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 29.4.2004: 

 - lehce čistitelný 

 - dezinfi kovatelný 

 - vodonepropustný 

 - vodoodpudivý 

 - odolný proti oděru 

 - protiskluzný povrch 

 -  v případě potřeby aplikace podlahy 

do spádu k odpadnímu systému 

Více informací najdete v článku na 

straně 48.68.
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Šumavský Masokom-
binát Klatovy je tradič-
ním výrobcem masa 
a masných výrob-
ků. Používání tradič-
ních receptur, klasic-
ké uzení a zrání, šetrné 
zacházení při balení 
a transportu jsou záru-
kou prvotřídní kvali-
ty. Ve všech fázích vý-
roby je kladen důraz 
na prvotřídní jakost 
všech základních su-
rovin, jejichž kvalita je 
garantována důklad-
ným výběrem dodava-
telů jatečných zvířat. 
Veškeré pomocné su-
roviny, přírodní koře-
ní a obaly masných vý-
robků jsou dodávány 
renomovanými tuzem-
skými a zahraničními 
fi rmami. Kromě přís-
né kontroly suroviny 
je hygiena neodmysli-
telnou součástí výrob-
ního procesu, který je 
sledován stálým ve-
terinárním dozorem 
a vlastní laboratoří od 
příjmu zboží
až po vyexpedování.

Šumavský
Masokombinát  s. r. o.,

Klatovy
Masokombinát má 
schválení a registraci na 
provozy s velkou kapa-
citou pod veterinárním 
schvalovacím číslem 
CZ329101844.

Provoz masokombiná-
tu tvoří uzavřený celek, 
který zajišťuje komplet-
ní klasický výrobní pro-
gram masa a masných 
výrobků:

–  nákup jatečných zví-
řat, porážky prasat, 
skotu, telat a ovcí

–  výrobu a prodej vý-
sekových mas a mas-
ných výrobků

–  zmrazování masa 
a prodej dělených 
mas v kartonech

–  balení masa a mas-
ných výrobků do va-
kua, ochranné atmo-
sféry a perforovaného 
obalu

– podniková prodejna

Maso:
VEPŘOVÉ
�  jatečně opracovaná

těla
�  výsekové                                                 
�  droby
�  maso balené v OA
      

HOVĚZÍ
�  výsekové                                           
�  droby
�  maso balené v OA                             

Uzeniny
�  drobné masné výrobky
�  měkké salámy

VÝROBKY
�  speciální masné výrobky
�  tepelně opracované masné 

výrobky
�   trvanlivé masné výrobky 

fermentované
�  v ařené masné výrobky
�  šunky
�  uzená masa tepelně opracovaná
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Potravinářský 
průmysl ČR

jako ekonomické 
odvětví v roce 2008

JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc., 
Ing. LENKA MEJSTŘÍKOVÁ,

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY
A INFORMATIKY, PRAHA

Úvod

Rok 2008 je charakterizován poměrně dramatickými změ-
nami z hlediska ekonomického vývoje. Tyto změny jsou 

spojovány se světovou potravinovou a posléze i ekonomic-
kou krizí. V průmyslu v ČR se změny projevily až zejména ve 
4. čtvrtletí 2008, kdy nastal pokles, který eliminoval pozitivní 
výsledky tří předchozích čtvrtletí. Z pohledu celého roku však 
jak u průmyslové produkce, tržeb či produktivity práce vý-
znamné meziroční změny nenastaly. V rámci EU si ČR svou 
pozici, měřeno hrubým domácím produktem (HDP), zlepši-
la. Růst HDP v ČR (ve s. c. 2000) v roce 2008 meziročně do-
sáhl 3,2 % a byl o 2,3 p. b. vyšší než v průměru za EU-27. 

Index průmyslové produkce 2008/2007, jeden z vý-
znamných indikátorů v průmyslu, zůstal v ČR na úrovni 
100,4 % (100,2 % po očištění od vlivu počtu pracovních dnů, 
kdy v roce 2008 bylo v porovnání s předchozím rokem více 
o 2 pracovní dny). Pro srovnání je ještě potřeba uvést, že me-
ziroční tempo růstu produkce za rok 2007 činilo 9,0 %. Z uve-
deného vyplývá, že dynamika růstu průmyslu se v roce 2008 
významně snížila.

K růstu tržeb z průmyslové činnosti, jako jednoho z dal-
ších indikátorů, nejvíce přispěla výroba elektrických a optic-
kých přístrojů a zařízení, výroba chemických látek, přípravků, 
léčiv a chemických vláken, výroba a opravy strojů a zařízení 
a výroba koksu a rafi nérské zpracování ropy. Z hlediska po-
dílu na tržbách z průmyslové činnosti se nejvíce i v roce 2008 
prosadila výroba dopravních prostředků a zařízení (podíl či-
nil 17,2 %). Předmětem této stati však bude pozice a vývoj po-
travinářského odvětví ČR v roce 2008, které vývoj průmyslu, 
a to zejména zpracovatelského, významně ovlivňuje.

Produkce potravinářského odvětví 

Podíl výroby potravin, nápojů a tabákových výrob-
ků na HDP (vypočteno z hrubé přidané hodnoty v b. c.) se 
v roce 2008 zvýšil o 0,22 p. b. na 2,91 %. Potravinářskému 
odvětví se však meziroční pokles v roce 2008, jak bude dále 
uvedeno, zcela nevyhnul. Tržby za prodej vlastních výrob-
ků a služeb průmyslové povahy v potravinářském a tabáko-
vém průmyslu v b. c. v roce 2008 meziročně klesly o 1,3 % 
na úroveň 249,2 mld. Kč. Důvodem snížení objemu tržeb při 
růstu cen průmyslových výrobců potravinářských výrobků, 
nápojů a tabáku v průměru o 6,8 % je zmírnění poptávky, 
protože vzrostly i spotřebitelské ceny, zejména u alkoholu 
a tabáku. Ve s. c. tyto tržby klesly ještě výrazněji (o 6,9 % na 
213,7 mld. Kč). Tržby za výrobu potravinářských výrobků 
a nápojů bez zpracování tabáku v roce 2008 v meziročním 
porovnání klesly v b. c. na 242,2 mld. Kč (pouze o 0,3 %) 
a ve s. c. se snížily na 205,5 mld. Kč (o 6,0 %). Jde o údaje 
z podniků s 20 a více zaměstnanci. 

Při výrazném meziročním poklesu některých průmys-
lových odvětví (jako je zpracování dřeva, výroba dřevař-
ských výrobků, výroba dopravních prostředků a zařízení 
a dalších) se podíl výroby potravinářských výrobků a nápojů 
včetně zpracování tabáku na průmyslu celkem, měřeno trž-
bami v b. c., nezměnil a zůstal na 7,8 % (ve s. c. roku 2000 se 
tento podíl snížil na 6,9 %). Výší tohoto podílu si potravinář-
ský sektor i v roce 2008 v rámci průmyslu ČR udržel čtvrtou 
pozici (za výrobou dopravních prostředků a zařízení, výro-
bou elektrických a optických přístrojů a zařízení a výrobou 
základních kovů, hutnických a kovodělných výrobků). 

Produkce potravinářského odvětví v roce 2008 měřená 
indexem průmyslové produkce (IPP) výrazně poklesla. IPP 
ve výrobě potravinářských výrobků, nápojů a tabákových vý-
robků za sledovaný rok zůstal na hodnotě 93,1. To ukazuje, 
že potravinářský sektor se zařadil mezi zpracovatelská od-
větví, u nichž nastal v roce 2008 pokles výkonnosti. 

Z oborového pohledu u podniků s 20 a více zaměstnan-
ci se situace v roce 2008, jak bude dále patrno, jevila diferen-
covaně, co do vývoje produkční výkonnosti. 

Výroba masa a masných výrobků zaujala (obdobně 
jako v předchozích letech) třetí pozici v oborové struktuře. 
Z hlediska výkonnosti docílila tato výroba růstu, a to při mír-
ném poklesu výroby masa a masných výrobků, která je v této 
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skupině výrob rozhodující. Důvodem je zvýšená výroba drů-
beže, která tento propad nejen vyrovnala, ale výkonnost (po-
suzováno podle údajů za celý rok 2008) ještě zvýšila.

Zpracování ryb se v potravinářské výrobní struktuře 
v hodnoceném roce mírně zlepšilo, avšak jeho podíl zůstává 
poměrně malý. Stále jde o produkci, která má v tuzemsku do 
značné míry sezonní charakter.

Zpracování ovoce, zeleniny a brambor meziročně, 
z hlediska výkonnosti v podstatě stagnovalo, a tím i jeho po-
díl v oborové struktuře. Tento vývoj souvisí se situací v ome-
zeném výkupu ovoce, zejména jablek ke zpracování a z části 
i zeleniny v hodnoceném roce.

Výroba rostlinných a živočišných tuků a olejů meziroč-
ně výrazně ztratila na výkonnosti (zaznamenán propad tr-
žeb), a tím nastal i výrazný pokles podílu této výroby v obo-
rové struktuře. Vývoj v tomto oboru v hodnoceném roce byl 
do značné míry ovlivněn změnami v podnikatelské základ-
ně a situací v nepotravinářské výrobě, která do tohoto obo-
ru patří.

Obor zpracování mléka se dostal do recese. Po přízni-
vém prvním pololetí nastal ve třetím a čtvrtém čtvrtletí po-
kles výkonnosti (měřeno tržbami). Svou pozici v oborové 
struktuře však udržel (čtvrté místo). Výrazně ztrácel zejmé-
na z důvodu poklesu cen svých výrobců v posledních měsí-
cích hodnoceného roku.

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků zazna-
menala mírný pokles tržeb u mlýnských výrobků, které jsou 
v této skupině výrob rozhodující. Značný pokles výkonnosti 
(měřeno tržbami) byl však zaznamenán u škrobárenské vý-
roby. Výrobci škrobu naplnili národní výrobní kvótu jen na 
necelých 90 %. Důvodem pro nenaplnění této kvóty bylo su-
cho v průběhu vegetace v některých regionech a nižší osáze-
ná plocha. Svou pozici v oborové struktuře si však tato agre-
gace výrob udržela.

Výroba hotových krmiv dosáhla výrazného růstu vý-
konnosti (měřeno tržbami) při zvýšené produkci obilovin ve 
sledovaném roce. Tím tato výroba posílila i svůj podíl v obo-
rové struktuře.

Výroba ostatních potravinářských výrobků, která je po-
měrně vnitřně členitá a zahrnuje především obory na bázi 
rostlinné produkce – s objemově nejvíce zastoupenou výro-
bou pečiva a cukrářskou výrobou, dosáhla v roce 2008 růs-
tu tržeb. Zatímco pekárenská a cukrářská výroba (s výjim-
kou trvanlivých pekárenských výrobků) a též výroba cukru 
a zpracování čaje a kávy poněkud pokleslo, všechny ostatní 
výroby této agregace zvýšily tržby. Zejména jde o výrobu po-
travin obohacených vitaminy, proteiny apod., o výrobu ko-
ření, výrobu homogenizovaných potravinářských výrobků 
a dietních potravin a dále výrobu kakaa, čokolády a cukrovi-
nek. Tato agregace výrob zaujala i v hodnoceném roce první 
pozici.

Výroba nápojů, u níž je stále hlavní ve struktuře výroba 
piva s vysokou domácí spotřebou a exportem a dále stáčení 
minerálních vod a pitné vody do lahví, při růstu cen svých 
výrobců i v roce 2008, zvýšila i úroveň tržeb (tento ukaza-
tel výrazně klesl jen u destilovaných alkoholických nápojů). 
Tato skupina výrob dále posílila svou pozici v oborové struk-
tuře, a i když zůstala na druhém místě představuje téměř 
jednu čtvrtinu z potravinářského sektoru. 

Podnikatelská struktura odvětví

Podle registru ČSÚ vzrostl počet podnikatelských sub-
jektů ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů v roce 
2008 na 14 589 subjektů (meziročně je to více o 290 fi rem). 

Důvodem pro rozšíření podnikatelské základny zpracova-
telů agrárních surovin byl zájem o tuto oblast podnikání 
u části zpracovatelských oborů, a také oživením v oblasti re-
gionální produkce, což se projevilo zejména u podniků fyzic-
kých osob.

Ve velikostní struktuře potravinářských podniků sle-
dovaných ČSÚ (monitoruje podniky s 20 a více zaměstnan-
ci), převládaly v roce 2008 (obdobně jako v minulých letech) 
malé podniky do 49 zaměstnanců. Jejich počet však meziroč-
ně mírně poklesl, stejně tak jako u fi rem od 50 do 99 zaměst-
nanců. Naopak poněkud vzrostl počet fi rem ve velikostní ka-
tegorii od 100 do 499 zaměstnanců. Počet a podíl podniků 
od 500 zaměstnanců, resp. 1 000 zaměstnanců ve struktuře 
potravinářských podniků je poměrně nízký. 

Výkonnostně (posuzováno podle tržeb) nejvýznam-
nější velikostní kategorií byly v roce 2008 (stejně jako v roce 
2007) podniky od 100 do 299 zaměstnanců. Také tato ka-
tegorie dosáhla největšího růstu tržeb (meziroční index 
2008/2007 u tržeb činil 109,4 %). Podíl těchto podniků na 
tržbách potravinářského sektoru v b. c. vzrostl v roce 2008 
na 35 % (v roce 2007 činil 33 %). Jejich podíl na počtu pod-
niků ve sledovaném roce představoval jen 19 %.

Podíl sedmi největších podniků s 1 000 a více zaměst-
nanci na tržbách v b. c. činil v roce 2008 (stejně jako v roce 
2007) 13 %. Rozsah objemu tržeb v b. c. u těchto podniků 
v roce 2008 v podstatě stagnoval.

Ekonomické výsledky

Zdroj datové báze tvoří údaje z čtvrtletního statistic-
kého výkazu P 3-04 (pro ekonomické subjekty vybraných 
produkčních oblastí), které jsou členěny podle počtu za-
městnanců na dvě mutace (podniky s 10 až 49 zaměstnanci 
a podniky s 50 a více zaměstnanci). Vzhledem k silné redukci 
ukazatelů, ke které došlo v roce 2007, je databáze údajů pro 
fi nančně-ekonomické hodnocení potravinářského sektoru 
za rok 2008 velmi omezená. 

V případě účetní přidané hodnoty došlo k nárůstu 
o 6,4 mld. Kč, a vykázala tak hodnotu 75,4 mld. Kč, přičemž
rychlejší růst zaznamenaly podniky s 10 až 49 pracovníky 
o 11,2 % na 9,5 mld. U podniků s 50 a více pracovníky se 
zvýšila o 9,0 % na 65,9 mld. Kč. 

Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a slu-
žeb za podnikatelské subjekty potravinářského průmys-
lu s 10 a více zaměstnanci v roce 2008 se meziročně zvýšil 
o 2,4 % a dosáhl částky 241 mld. Kč při výkonové spotřebě
223,3 mil. Kč (meziroční nárůst o 3,3 %). Rychlejší tempo 
růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve sledo-
vaném období zaznamenaly podniky s 10 až 49 pracovníky 
(o 14,9 % na 33,6 mld. Kč), přičemž podniky s 50 a více za-
městnanci měly výraznější podíl na růst tržeb z hlediska ob-
jemu. Obdobně se vyvíjela i výkonová spotřeba, kdy u podni-
ků s 10 až 49 pracovníky rostla dynamicky – o 20 % na 26,9 
mil. Kč, pomaleji pak u podniků s 50 a více pracovníky – 
o 1,4 % na hodnotu 196,4 mil. Kč. 

Účetní přidaná hodnota na zaměstnance a výkony na 
zaměstnance se meziročně zvýšily (o 66 tis. Kč na 698 tis. 
Kč, resp. 134 tis. Kč na 2,6 mil. Kč) a výkonnost hodnoce-
ného sektoru měřena výše uvedenými indikátory tak zazna-
menala vzestupný trend. Nejvyšší meziroční tempo růstu vy-
kázala kategorie malých podniků (s 10 až 49 zaměstnanci), 
kdy účetní přidaná hodnota na zaměstnance se meziročně 
zvýšila o 131,1 % na 425 tis. Kč a výkony na zaměstnance 
o 17,5 % na 1,5 mil. Kč. 

V rámci oborové struktury potravinářského průmyslu 
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u podnikatelských subjektů s 50 a více zaměstnanci je me-
ziroční vývoj účetní přidané hodnoty a výkonů na zaměst-
nance v roce 2008 poměrně diferencovaný. Převládaly však 
příznivé tendence. (Oborová struktura u podniků s 10 až 49 
zaměstnanci není sledována).

–  Výroba masa a masných výrobků – zaznamenala nej-
nižší úroveň přidané hodnoty na zaměstnance v hodno-
ceném roce (479 tis. Kč), tj. o 1 019 tis. Kč méně, než
je nejvyšší dosažená hodnota (za OKEČ 15.9). Výkony 
na zaměstnance ve sledovaném období vzrostly o 7,0 %
na 2 684 tis. Kč.

–  Přestože nadprůměrně vzrostla účetní přidaná hodnota 
na zaměstnance (o 26,7 % na 526 tis. Kč) a výkony na za-
městnance (o 9,1 % na 2 535 tis. Kč) u Zpracování ryb, 
úroveň účetní přidané hodnoty u tohoto minoritního obo-
ru zůstává druhá nejnižší v rámci oborové struktury. 

–  K meziročnímu poklesu výkonů na zaměstnance došlo 
jen u Zpracování ovoce, zeleniny a brambor (o 0,8 % na 
2 162 tis. Kč) a výrazněji pak u Výroby rostlinných a ži-
vočišných olejů a tuků. Pokud jde o Zpracování ovo-
ce, zeleniny a brambor, počet zaměstnaných osob klesl
meziročně rychleji než tržby za prodej VV a S. Účetní při-
daná hodnota na zaměstnance, jejíž úroveň patří k těm 
nižším, vzrostla o 2,7 % na 579 tis. Kč. Přestože u výro-
by rostlinných a živočišných tuků a olejů se projevil znač-
ný pokles tržeb za prodej VV a S a zaměstnanosti propa-
dem výkonů na zaměstnance (o 24,4 %), jejich úroveň 
patřila k nejvyšším (4 679 tis. Kč). Naopak účetní přidaná 
hodnota na zaměstnance významně vzrostla (o 26,1 % na
1 395 tis. Kč) a řadí ji na druhou nejvyšší pozici v oboro-
vé struktuře. 

–  V hodnoceném roce zaznamenal pokles účetní přida-
né hodnoty na zaměstnance (o 52 tis. Kč na 578 tis. Kč), 
i přes snížení počtu zaměstnanců (o 4,8 %), jen obor 
Zpracování mléka. Naopak v případě výkonů na zaměst-
nance, i když se snížily tržby za prodej VV a S (o 4,2 %), 
tento obor dosáhl nejvyšší pozice (4 679 tis. Kč), a udržel 
si tak své postavení v rámci oborové struktury. 

–  Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků docílila nej-
vyšší dynamiku v meziročním růstu účetní přidané hod-
noty na zaměstnance (o 30,3 % na 729 tis. Kč), vzhledem 
k výkonům mlýnské výroby, jež zaujímá větší podíl u této 
skupiny výrob. Výkony na zaměstnance rostly mírněji
(o 3,1 % na 2 468 tis. Kč).

–  Meziroční nárůst tržeb za prodej VV a S na zaměstnan-
ce předstihl zvýšení počtu zaměstnanců, což se přízni-
vě promítlo do fi nančních výsledků Výroby krmiv. Tento 

obor zaznamenal nejrychlejší růst výkonů na zaměstnan-
ce (o 10,8 % na 3 995 tis. Kč). Účetní přidaná hodnota na 
zaměstnance vzrostla o 19,8 % na 856 tis. Kč. 

–  Poměrně široká a specializovaná skupina – Výroba ostat-
ních potravinářských výrobků, jež patří ke klíčovým obo-
rům potravinářského průmyslu dle podílu na tržbách za 
prodej VV a S, vykázala meziročně nejnižší úroveň výkonů 
na zaměstnance (o 2 841 tis. Kč méně), než je nejvyšší do-
sažená hodnota za Výrobu nápojů. Příčinou je především 
vysoká zaměstnanost, jež je pro tuto skupinu oborů, které 
jsou často náročné na lidskou práci, charakteristická. 

–  Výroba nápojů, jež je z hlediska výkonnosti odvět-
ví jednou z nejvýznamnějších agregací výrob, si dlou-
hodobě udržuje přední postavení v rámci oborové 
struktury. Také v hodnoceném roce dosáhla nejlepších vý-
sledků, díky růstu tržeb za prodej VV a S a mírnému snížení
počtu zaměstnanců, přičemž účetní přidaná hodnota vy-
kázala nejvyšší úroveň (meziroční nárůst o 70 tis. Kč na
1 498 tis. Kč). Výkony na zaměstnance se zvýšily o 4,8 % 
na 4 317 tis. Kč.

Podpory do odvětví
   
Podpory představují konkrétní nástroje pro realizaci 

hospodářské politiky státu ve vztahu k potravinářskému od-
větví. Podpory byly poskytnuty zejména v rámci následujících 
programů:
–  Operační program zemědělství (Opatření 1.2);
–  program PRV ze zdrojů EAFRD (Opatření 1.1.3);
–  národní podpory v rámci Dotačního programu 13;
–  dobíhající programy v rámci MZe (PGRLF);
–  programy ČMZRB pro malé a střední podniky (MSP);
–  výdaje SZIF (Marketingový fond – KLASA).

Objem poskytnutých podpor v roce 2008 dosáhl 538 mil.
Kč. V porovnání s rokem 2007 je to méně o téměř 20 %. 
V zájmu posílení především konkurenceschopnosti odvětví 
bude žádoucí pokračovat i v roce 2009 v národních podpo-
rách a dále v rámci programu PRV s cílem přidávání hodno-
ty potravinářským produktům. V tomto směru byla provede-
na i určitá korekce v pravidlech tohoto programu, aby se jej 
zúčastnilo více potravinářských subjektů. Podpora by se dále 
měla týkat MSP a též oblasti marketingu (KLASA), resp. re-
gionálních produktů.

Souhrn

I přes dramatický vývoj národního hospodářství ČR, 
co do jeho průběhu v roce 2008 bylo tempo růstu HDP v ČR
vyšší, než činil průměr za EU-27. Potravinářskému odvětví se 
meziroční pokles v roce 2008 nevyhnul. Zařadilo se mezi od-
větví se sníženou výkonností. Čtvrtou pozici v rámci průmys-
lu si však toto odvětví udrželo. 

V oborové i podnikatelské struktuře potravinářského 
odvětví byly v roce 2008 zaznamenány určité změny. Stále 
posiluje skupina výrobců nápojů, ale na druhou stranu se do 
recese dostal obor zpracování mléka. 

Výkonnostně nejvýznamnější kategorií co do velikos-
ti podniků však zůstávají fi rmy od 100 do 299 zaměstnan-
ců. Účetní přidaná hodnota na zaměstnance a výkony na za-
městnance v roce 2008 meziročně rostly. I přes tyto příznivé 
tendence bude žádoucí v podporách, a to jak z fondů EU, tak 
z národních podpor pokračovat a postupně dosáhnout vyšší 
výkonnosti a konkurenceschopnosti tohoto tradičního odvět-
ví s potenciálem dalšího rozvoje.  �
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V době, kdy moderní věda dokáže vyrobit umělou náhražku prakticky čehokoli, je sílící volá-
ní po návratu k přírodě nepřekvapivé. Lidé v obchodech s potravinami čím dál více dávají přednost 
zdravým a chemicky neošetřeným výrobkům, především těm, které chtějí nabídnout svým dětem. 
V regálu se sýry proto obvykle nepřehlédnou oblíbenou Lučinu. Dobře totiž vědí, že tento chut-
ný sýr je vyroben jen z čerstvého tvarohu, smetany a špetky soli, bez použití tavicích solí, aromat, 

barviv a konzervačních látek. Zároveň mají jistotu, že právě z tohoto důvodu najdou v obchodě jen 
čerstvou Lučinu. Na jaře vyšel výrobce vstříc rodičům nejmenších dětí, když pod názvem Lučina 
Kostičky začal na trh dodávat svůj zdravý sýr v praktickém a úsporném balení po šesti malých por-
cích, z nichž každá stačí akorát na namazání půlky rohlíku nebo půlky krajíce chleba. Lučina Kos-
tičky je zkrátka dobrá volba – dětem chutná a maminky se nemusí mračit nad vyhozenými zbytky. 

LU Č I N A  K O S T I Č K Y  J E  D O B R Á  V O L B A  P R O  D Ě T I  I  R O D I Č E


