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Vážení čtenáři,
jaro je tady! Májové dny jsou 
milé, když se počasí daří. Mra-
zíky v prvním květnovém týdnu 
zase jako vloni přinesly chmury 
našim ovocnářům, avšak i deš-
tivý závěr dubna vylepšil naděje 
ozimům a dalším zasetým země-
dělským plodinám. Počasí zatím 
poručit neumíme a asi je to 
dobře. V tom našem technicky 
vyspělém světě již člověk zasa-
huje takřka do všech oblastí 
přírody, a téměř vždy s dost 

negativními dopady pro naši planetu. A pak rčení, že „člověk 
je rakovinou naší Země“, je víc než na místě. Půdy, co nás živí, 
kvapem ubývá. Nové tovární a skladovací objekty na nejúrod-
nějších polích rostou stále jako houby po dešti. Jako bychom 
se naší půdě vysmívali, když realizujeme tyto obří stavby a pak 
do řádků místo brambor sázíme na slunné svahy fotovolta-
ické články obřích plošných rozměrů. Ona ale ani oslnivá žluť 
řepkových lánů, kterou nejvíce milují rogalisté, není určena 
pro naši obživu, nýbrž do dieselových motorů. Takže půda 
na výrobu potravin je u nás „jaksi navíc“ a hladem a nedo-
statkem jídla trápená část světa o tom naštěstí nemá až tolik 
potuchy. I když nedávné nepokoje v řadě afrických zemí byly 
vlastně i o tomto. A přírody, jako našeho nesmírného bohat-
ství, si velká řada lidí opravdu vážit neumí. Divoké skládky na 
krajích lesů a v polích a z oken aut odhozené obaly na krajni-
cích silnic a dálnic viditelné zvláště nyní, po skončené zimě, 
to dokumentují více než dokonale. Naštěstí existuje i druhá 
skupina lidské populace, nemyslím tím extremisty typu Gre-
enpeace, která tento negativní stav úbytku přírody a nepo-
řádku v ní vnímá a „křičí na poplach“. I někteří politici, jenže 
u nich zájmová hospodářská lobby dost často likviduje tyto 
snahy zahrnuté v předvolebních – jen zřídkakdy plněných 
– programech. Těžká a komplikovaná situace, které však 
hodně může pomoci i zametený chodník či sebraný papír před 
domem každého z nás. A starost o krajinu a její tvorbu musí 
mít v ruce především náš zemědělec, a ne energetik. K tomuto 

logickému stavu by měly vést všechny legislativní podmínky 
psané nejen evropským, ale zejména českým perem, pro jis-
totu tím s násadkou a namočeným do inkoustu z kalamáře. 

V tomto vydání našeho časopisu Potravinářská Revue 
jsme se snažili přinést další pohledy na problematiku výživy, 
výroby potravinářských výrobků a jejich prodeje. Úvodní 
článek od hlavního hygienika a náměstka ministra zdravot-
nictví Michaela Víta velmi objektivně reaguje na problémy 
ve výživě naší populace. Významným poučením je pak pří-
spěvek prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby, který hod-
notí současnou nepříliš dobrou ekonomickou situaci našeho 
zemědělského sektoru. Našich autorů si velmi vážím, neboť 
tím podtrhují význam našeho časopisu a pak skvěle demon-
strují svoji odbornou a i literární zdatnost. Do tohoto mého 
pozitivního hodnocení patří i článek o těstovinách od Pavla 
Hrdiny, generálního ředitele společnosti EUROPASTA, 
a pojednání o máku od Evy Novákové z IREKS ENZYMA. 
Další rovinou jsou články rešeršní a statistické. Pivní styly 
světa od Martina Slabého z Výzkumného ústavu pivovar-
ského a sladařského, Vývoj spotřeby vína u nás od Jiřího 
Sedla, předsedy Svazu vinařů ČR, a pohled na vývoj potra-
vinářského odvětví od Josefa Mezery a Lenky Mejstříkové 
z ÚZEI. Pohledy do sýrařského světa jsou od našeho tradič-
ního autora Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského 
svazu mlékárenského, který se tentokrát soustředil na vady 
sýrů. Jak je to s odpady v potravinářském průmyslu, řeší ve 
svém článku Petr Havelka, náměstek ředitele České inspekce 
životního prostředí. A pak v tomto čísle máme i dvojí pohled 
na naše univerzity. Pohled na výuku mlékařství na Mendelově 
univerzitě v Brně je od docentky Květoslavy Šustové a docent 
Ladislav Chládek představuje školní pivovar provozující 
svoji výrobu a obchod piva Suchdolský Jeník na České země-
dělské univerzitě v Praze Suchdole. Za zmínku stojí i v závěru 
čísla uvedený „profi l osobnosti“, ve kterém představujeme
Ing. Stanislava Hofmana, úspěšného potravinářského mana-
žera v našich i zahraničních společnostech. 

Ostatní články jsou pak většinou prezentacemi fi rem. 
Věřím, že i v nich najdete poučení a třeba i inspiraci, ale 
zejména odborné uspokojení. Pěkné počtení!

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Zdraví, výživa 
a stravovací 

zvyklosti u nás

MUDr. MICHAEL VÍT, Ph.D.,
náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu

a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR,
Mgr. EVA GOTTVALDOVÁ,

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví,
MZ ČR

Opět po čase jsme byli požádáni o refl exi výživy a stravova-
cích návyků české populace ve vztahu k jejímu zdraví. 

Jak jsme na tom vůbec se zdravím?
Jedněmi ze stěžejních demografi ckých ukazatelů zdraví 

a zdravotního stavu populace jsou střední délka života a stan-
dardizovaná úmrtnost podle příčin. Uvedené ukazatele a jejich 
vývoj každoročně, kromě celé řady dalších údajů, publikuje 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
(www.uzis.cz) v příslušné Zdravotnické ročence. V nejaktu-
álnější z těchto ročenek (za rok 2009) se můžeme dočíst, že 
střední délka života, neboli naděje dožití, což je číslo udáva-
jící předpokládaný věk, jehož dosahují členové dané popu-
lace, se u českých mužů prodloužila na 74,2 let (74,0 v roce 
2008), zatímco u žen se její hodnota nezměnila a dosahovala 
80,1 let. 

Počet zemřelých v roce 2009 činil 107,4 tisíce osob, ve 
srovnání s rokem 2008 tak vzrostl o 2,5 tisíce osob. Nárůst 
počtu zemřelých je zejména důsledkem stárnutí populace, 
resp. rostoucího počtu osob v nejstarších věkových skupi-
nách s vyšší intenzitou úmrtnosti. Hodnota standardizované 
úmrtnosti (očištěné od vlivu měnící se věkové struktury) se 
u mužů mírně snížila na 962,5 úmrtí na 100 000 mužů (966,5 
v roce 2008), u žen se její hodnota příliš nezměnila a byla nižší 
než u mužů (576,5 v roce 2009). Z hlediska věkové struktury 
zemřelých se nárůst počtu úmrtí projevil zejména u osob ve 
věku 80 let a více. Ze všech zemřelých připadá na tuto věkovou 

skupinu zhruba 29 % mužů a 55 % žen, přičemž tento podíl se 
ve srovnání s rokem předchozím opět mírně zvýšil.

Podíváme-li se na zdravotní stav české populace z dlou-
hodobějšího hlediska, můžeme pozorovat, že největší dyna-
miku zaznamenal vývoj nejen zdravotního stavu české 
populace po roce 1989; tento rok lze proto považovat za jakýsi 
mezník i z hlediska zdraví. Co se týče střední délky života při 
narození, došlo v letech 1989–2009 k jejímu nárůstu u mužů 
o 6,1 roku, u žen pak o 4,7 roku. V roce 2009 měl novorozený 
chlapec naději dožít se 74,2 let a novorozená dívka 80,1 let.

Česká republika je charakterizována značně nerovno-
měrnou věkovou strukturou populace, a to v důsledku celo-
společenských událostí během celého minulého století. 
V průběhu posledních dvaceti let česká populace výrazně 
zestárla. Výrazné nepravidelnosti jsou způsobeny zejména 
výkyvy v úrovni porodnosti. Porodnost, jako jeden z čini-
telů přirozené obměny, dosáhla na přelomu tisíciletí histo-
ricky nejnižší úrovně. Dlouhodobý klesající trend se poněkud 
otočil v roce 2002 a v roce 2008 dosáhl pravděpodobně svého 
vrcholu; porodnost však nedosáhla své „předrevoluční“ 
úrovně.

Nejvýznamnějším faktorem veřejného zdraví je epide-
miologický posun od onemocnění infekčního původu k one-
mocněním neinfekčním. Většina zdravotní zátěže v Evrop-
ském regionu Světové zdravotnické organizace je nyní 
zapříčiněna chronickými neinfekčními onemocněními; ty 
byly mezi lety 2003 až 2007 příčinou více než 85 % z 9 milionů 
úmrtí. 

Mezi chronická neinfekční onemocnění patří například 
onemocnění srdce a cév, diabetes mellitus II. typu (cukrovka), 
nádorová onemocnění, poruchy duševního zdraví, chronická 
respirační onemocnění či onemocnění kosterní a svalové sou-
stavy a další.

I v České republice se těžiště zdravotních problémů, 
plně v souladu s evropskými trendy, přesunulo k chronickým 
neinfekčním onemocněním. Nemoci srdce a cév jsou v České 
republice nejen nejčastější příčinou úmrtí, ale jsou také nej-
častější příčinou hospitalizace. Vývoj úmrtnosti na toto 
onemocnění má od roku 1990 mimořádně příznivý trend. 
Rozhodujícím vlivem se zdá být synergický účinek zlep-
šení více faktorů, jednak změny životního stylu, ale zejména 
výrazné změny v poskytované zdravotní péči, jako je zavedení 
nových léčebných postupů, zvýšený počet kardiochirurgic-
kých operací či užívání nových léků. 

Druhou nejčastější příčinou úmrtí jsou nádorová one-
mocnění, která mají za následek zhruba každé čtvrté úmrtí 
v ČR. Vývoj počtu hlášených nádorových onemocnění vyka-
zuje v dlouhodobém vývoji rostoucí trend. Rostoucí počet 
hlášených nádorových onemocnění souvisí se stárnutím 
populace (riziko nádorového onemocnění se zvyšujícím se 
věkem stoupá), s vyšším výskytem kancerogenů v jednotli-
vých složkách životního prostředí a samozřejmě i se zlepšením 
diagnostiky a žádoucí existencí celoplošných onkologických 
skríningových programů. Pozitivní je, že úmrtnost tento 
negativní trend nekopíruje. 

Nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním 
u mužů i žen je „jiný zhoubný novotvar kůže“, ve většině pří-
padů se jedná o diagnózu s nízkou fatalitou. Druhým nejčet-
něji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u mužů 
je zhoubný nádor prostaty, který na této pozici v roce 2004 
vystřídal zhoubný nádor průdušnice, průdušek a plic. Toto 
lze vysvětlit jednak stárnutím populace a jednak prevencí 
(tj. vyšetřováním hodnot prostatického specifického anti-
genu – PSA u starších mužů). Na dalším místě, co do četnosti, 
je zhoubný nádor tlustého střeva, který je velmi úzce spojen 
s faktory životního stylu a nesprávnou výživou. 
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Nejčetnějším zhoubným onemocněním u žen je zhoubný 
nádor prsu, s dlouhodobě rostoucím výskytem a nárůstem 
přes 80 % v letech 1989–2007, následuje zhoubný nádor tlus-
tého střeva. Přičemž i nádor prsu, stejně jako nádor tlustého 
střeva, lze dát do souvislosti s životním stylem a nadměrnou 
tělesnou hmotností. Zhoubný nádor průdušnice, průdušek 
a plic vykazuje u žen, na rozdíl od mužů, rostoucí trend a za 
sledované období se výskyt zhruba zdvojnásobil; to lze připsat 
i nárůstu počtu žen – (silných) kuřaček. 

Z údajů z let 2008–2009 vyplývá, že 23 % dospělé české 
populace trpí obezitou a 34 % trpí nadváhou. Za poslední tři 
roky došlo k vzestupu v počtu obézních osob o pět procent-
ních bodů. 

K nejčastějším chronickým neinfekčním onemocněním 
patří diabetes mellitus II. typu neboli cukrovka. Tak, jak se 
zvyšuje počet jedinců s nadměrnou tělesnou hmotností, zvy-
šuje se i počet lidí nemocných cukrovkou; počet léčených 
diabetiků se zvyšuje každoročně. Ke konci roku 2009 bylo evi-
dováno 783 tisíc diabetiků, což je o 70 % více než v roce 1989. 
Podíl léčených diabetiků na celkové populaci představoval 
7,5 % v roce 2009, přičemž v roce 1989 to bylo 4,5 %. Léčba 
cukrovky a jejích komplikací se tak stává jednou z nemocí nej-
více zatěžujících nejen systémy zdravotní péče; díky své chro-
nicitě jen cukrovka sama o sobě zastane 5 až 10 % celkových 
výdajů na zdravotní péči v EU. Redukcí tělesné hmotnosti, 
zvýšením pohybové aktivity a úpravou stravovacích návyků 
by tyto náklady mohly být podstatně sníženy.

Stěžejními determinantami zmiňovaných chronických 
neinfekčních onemocnění jsou nesprávná výživa a nezdravé 
stravovací návyky, které spolu s nedostatkem pohybové akti-
vity vedou k nadváze a obezitě či zvýšené hladině cholesterolu 
v krvi; svoji nemalou roli také hraje užívání tabáku a tabáko-
vých výrobků a nadměrná konzumace alkoholu. 

V souvislosti s dynamickými společenskými změnami 
na významu neustále nabývají i sociální a ekonomické deter-
minanty zdraví, včetně distribuce zboží a služeb, dostupnosti 
práce či potravin; dostupnosti kvalitních služeb, včetně těch 
zdravotních i stravovacích, a v neposlední řadě také vzdělání 
a jeho dostupnost.

Se stárnutím populace nabývá na významu i zajištění 
adekvátní výživy, a to jednak z hlediska dostupnosti potravin, 
která je dána například fi nanční dostupností potravin, exis-
tencí obchodů s potravinami v blízkém okolí či mobilitou 
a mírou sebeobslužnosti seniorů, ale také ve stáří přirozenými 
fyziologickými funkcemi, jakými jsou snížená chuť k jídlu, 
ztráta chrupu a další. Případný špatný stav výživy (malnut-
rice) zhoršuje imunitu organismu a hojení, a tím pádem i ne-
adekvátně zvyšuje ekonomické náklady na léčbu při případné 
hospitalizaci. 

S otázkou stárnutí populace vzrůstá například i význam 

bezpečnosti potravin, zejména mikrobiologické, a vzdělá-
vání spotřebitelů v oblasti správného/bezpečného zacházení 
s potravinami. Nedávné praktické zkušenosti s alimentár-
ními nákazami (nemocemi z potravin) ukázaly, že senioři 
mají tendenci nekontrolovat datum spotřeby na potravinách, 
což v kombinaci se zcela fyziologicky sníženými senzorickými 
funkcemi, kdy nemusí rozeznat zkaženou potravinu, může 
způsobit až život ohrožující stav.

V souvislosti s výživou jsou i stále častěji zmiňovány 
změny klimatu. Ty mohou působit na zdraví populace celým 
komplexem přímých i nepřímých vlivů, životní prostředí 
a lidské zdraví se stávají daleko provázanějšími a předpo-
kládá se, že důsledky těchto vazeb budou ještě silnější a zře-
telnější než nyní. Nepřímé účinky klimatických změn jsou 
výsledkem působení jednotlivých složek životního prostředí 
a dalších podmínek života – sem lze zařadit i produkci a dis-
tribuci potravin. Ostatně se zprávami zmiňujícími nárůst cen 
potravinových komodit v důsledku zničené úrody a zprávami 
o hladu a nedostatku potravin v té či oné části světa se setká-
váme poslední dobou stále častěji a stále častěji se dotýká 
i přímo nás všech.

Jak jsme již uvedli výše, jednou ze stěžejních determi-
nant zdraví je nesprávná výživa, která by vždy měla jít „ruku 
v ruce“ s pohybovou aktivitou – tj. adekvátním výdejem 
přijaté energie s cílem zachování vyrovnané energetické 
bilance. Životní potřeba přijímat potravu činí z výživy velmi 
významný faktor ovlivňující lidské zdraví. Ke správné výživě, 
jak jsme na stránkách tohoto časopisu již také dříve uvedli, 
stačí jen „naučit se pořadně jíst“, a k tomu nám stačí tři „Pé“ 
– Pestře, Pravidelně a Přiměřeně, přičemž přiměřenost je 
dána zejména množstvím pohybové aktivity. Nezachrání 
nás nějaká „speciální“ potravina, či naopak nelze stigmati-
zovat jednu potravinu a hledat jednoho viníka. Vždy zaleží 
na zmiňované pestrosti, a jak již tvrdil Paracelsus, jedna látka 
může byt v určitém množství užitečná a v jiném škodlivá, a to 
platí nejen z hlediska bezpečnosti potravin, ale i z hlediska 
prevence nadváhy a obezity. Což potvrzuje i soudobý trend 
nadměrné konzumace potravin energeticky bohatých, avšak 
jinak nutričně chudých. Stravovací zvyklosti v ČR jsou k tomu 
navíc charakterizovány i nízkou spotřebou zeleniny a ovoce.

V souvislosti s tímto nelze nepoukázat na výsledky publi-
kované v časopise Vnitřní lékařství na podzim loňského roku, 
kdy autoři Svačina a Matoušek (1. LF UK a VFN Praha) pou-
kazují na vyšší konzumaci uzenářských výrobků, jimi ozna-
čovaných jako: „sekundárně zpracované maso“, jedinci 
s nadměrnou tělesnou hmotností. Byť s autory nemůžeme 
souhlasit v tom, když uvedené potraviny označují jako přímé 
příčiny způsobující nadměrnou tělesnou hmotnost a cuk-
rovku, lze souhlasit s tím, že stravovací zvyklosti jedinců 
s nadměrnou tělesnou hmotností jsou charakteristické vyšším 
příjmem masných výrobků. Zejména pak stravovací zvyklosti 
českých mužů.

Trendy ve stravovacích zvyklostech podle pohlaví ve 
vztahu ke konzumaci masa jsou patrny již ve zjištěních mezi-
národní kolaborativní studie zabývající se životním stylem 
školáků a známé jako Health Behaviour in School-Aged
Children: A WHO Cross-National Study (HBSC), které budou 
v nejbližší době publikovány Univerzitou Palackého v Olo-
mouci (k nalezení budou mj. zde: www.pohybdoskol.upol.
cz).

V rámci této studie, která se zabývá životním stylem, 
a tedy i stravovacími návyky 11, 13 a 15letých dětí, byl zjištěn 
statisticky významný rozdíl ve spotřebě masa mezi dívkami 
a chlapci. Chlapci více než dívky konzumují maso častěji než 
1x denně, dívky častěji než chlapci maso nejí nebo je jí jen 
zřídka. S věkem klesá podíl chlapců, kteří maso nekonzumují 
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nikdy nebo je jedí zřídka, a zvyšuje se podíl chlapců, kteří kon-
zumují maso častěji než 1x denně. 

Zde je třeba zdůraznit, že potřeba potravy je sice zále-
žitostí fyziologickou, stravovací režim je však záležitostí na-
učenou, přičemž stěžejní vliv na stravovací návyky dětí má 
rodina, a to již od nejútlejšího dětství. Nelze tedy vinit potra-
viny samy o sobě, že jsou konzumovány, ale je třeba zdůraznit 
bližší, socio-kulturní prostředí jedince – to je příklad rodiny, 
vrstevníků, ale třeba i médií.

Nízkou spotřebu ovoce a zeleniny v České republice 
potvrzují výsledky historicky první národní „Studie indivi-
duální spotřeby potravin“ (SISP) organizované Státním 
zdravotním ústavem, konkrétně pracovištěm docenta Rup-
richa: „Množství konzumovaného ovoce a zeleniny u čes-
kých dětí (4–14 let) je podle údajů této studie nízké. Zjištěná 
průměrná spotřeba se pohybovala kolem 250 g/osobu/den 
(bez brambor), ve srovnání s doporučením WHO, které činí 
400g/den a více (bez brambor). Doporučené množství se 
často vyjadřuje v porcích, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR 
doporučuje alespoň 5 porcí denně. Děti konzumovaly denně 
v průměru 3 porce ovoce a zeleniny a pouze 22 % z celkového 
počtu dětí zkonzumovalo v den šetření doporučených 5 porcí 
nebo více. Průměrné množství zkonzumovaného ovoce bylo 
154 g/osobu/den. Ve všech věkových kategoriích patřily mezi 
nejčastěji konzumované druhy ovoce jablka, banány a pome-
ranče, které celkem tvořily více než 70 % z celkového množ-
ství. Spotřeba dalších druhů byla nižší a převážně sezonní. 
Konzumace zeleniny byla výrazně nižší než konzumace ovoce, 
a to téměř dvojnásobně. V doporučeních se jako optimální 
poměr ovoce a zeleniny uvádí 1:2. Průměrná spotřeba zele-
niny byla kolem 90 g/osobu/den. Pokud se týká druhového 
zastoupení, byla nejvyšší spotřeba zaznamenána u plodové 
zeleniny (zejména rajčata, okurky a paprika), která tvořila 
35 % z celkového zkonzumovaného množství, dále kořenové 
a cibulové zeleniny (17 % a 14 %).

Na základě dat studie byla rovněž hodnocena sezonní 
variabilita ve spotřebě ovoce a zeleniny. V případě zeleniny 
bylo zjištěno, že více než 40 % z celkového množství bylo zkon-
zumováno během letních měsíců (červen až září), zatímco 
v zimě byla spotřeba výrazně nižší. U ovoce nebyly patrné 
významné sezonní výkyvy. V letním období bylo konzumo-
váno především ovoce mírného pásma, které bylo v zimních 
měsících z větší části nahrazeno jižním ovocem. Konzumace 
ovoce v průběhu dne byla ve všech věkových kategoriích nej-
vyšší v dopoledních hodinách jako přesnídávka a v odpoled-
ních hodinách jako svačina, zatímco zelenina byla nejvíce 
konzumována jako součást oběda, méně často večeře.“

Nízkou spotřebu ovoce a zeleniny potvrzují opět 
i výsledky studie HBSC. Rozdíly mezi pohlavími v udávané 

spotřebě ovoce jsou patrné již od nejmladší věkové skupiny 
– významně více dívek než chlapců konzumuje ovoce každý 
den. S věkem kolísá u obou pohlaví podíl těch, kteří konzu-
mují ovoce zřídka, a snižuje se podíl těch, kteří nekonzumují 
ovoce nikdy. Zeleninu pak konzumují děti obou pohlaví nej-
častěji „minimálně 1x týdně“, ne však denně (59,6 %). Každý 
den jí zeleninu téměř čtvrtina dívek a téměř pětina chlapců. 
Více než 1x denně konzumuje zeleninu 9,3 % dívek a 7,7 % 
chlapců. 

Uvedené údaje obou studií nepředstavují výzvu jen pro 
odborníky na výživu a zdravotníky, ale měly by být (a dou-
fáme, že i budou) podnětné i pro naše pěstitele a zpracovatele 
ovoce a zeleniny.

Zaměřili-li jsme se výše o něco více na aspekty stravo-
vacích zvyklostí chlapců, srovnejme je nyní s aspekty stra-
vovacích zvyklostí dívek. Jestliže s věkem jedí chlapci méně 
ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, nízkotučných 
výrobků a více masa; u dívek není situace tak jednoznačná. 
Dívky častěji než chlapci jedí ovoce, zeleninu a nízkotučné 
výrobky, méně často než chlapci jedí maso a mléčné výrobky 
a pijí mléko a nápoje s vysokým obsahem cukru. 

U dívek má tendenci se více projevovat „dietaření“, 
obzvláště s narůstajícím věkem. Podle HBSC s rostoucím 
věkem významně vzrůstal počet děvčat, která uváděla, že drží 
dietu nebo by měla zhubnout. S věkem naopak ubýval počet 
chlapců, kteří se hlásili k dietě, naopak vzrůstal počet chlapců, 
kteří si přáli přibrat (muskulaturu). V 15 letech 25,1 % děvčat 
uvedlo, že drží dietu, a dalších 35,4 %, že by ji mělo držet. 
Dívky byly ke svému vzhledu kritičtější než chlapci. Děvčata 
s nadváhou ve srovnání s vrstevnicemi s nižší tělesnou hmot-
ností také méně často jedla maso a častěji „light“ výrobky. 

Uvedli jsme, že stravovací návyky se stěžejně tvoří 
v rodině, v raném dětství. Rodiče utváří prostředí, ve kterém 
dítě vyrůstá, jak fyzické, tak sociální, a tak hrají i velmi důle-
žitou roli v utváření stravovacích návyků dítěte i v prevenci 
nadváhy a obezity a s ní souvisejících onemocnění. I když se 
společenský okruh dítěte neustále rozšiřuje, jsou to pořád 
rodiče, kdo má klíčovou úlohu a kdo určuje chuťové prefe-
rence dítěte. Dostupnost potravin v domácnosti určuje jejich 
výběr jednotlivými členy této domácnosti. Rodiče ovlivňují 
stravování svých dětí i prostřednictvím společných jídel či 
doma připravovaných svačin do školy. Existují studie pouka-
zující na to, že děti, které konzumují více jídel ve společnosti 
celé rodiny, mají zdravější stravovací návyky než děti, které 
jedí doma o samotě. Potěšující tak je, že tři čtvrtiny chlapců 
a 70,5 % dívek jí doma společně s rodinou. 

Z hlediska tradic školního stravování u nás lze zdůraznit, 
že téměř tři čtvrtiny dětí, a to chlapci i dívky, ve škole obědvají. 
Se vzrůstajícím věkem klesá podíl dětí, chlapců i dívek, které ve 
škole obědvají – 79,5 % jedenáctiletých dětí oproti 64,5 % pat-
náctiletých. Bohužel i tady se začínají projevovat ekonomické 
faktory, děti z ekonomicky slabších rodin obědvají ve škole 
významně méně často než děti z ekonomicky silných rodin.

Jaké lze tedy vidět šance na nápravu?
Doma se nevaří tak jako dříve, byť s narůstajícími eko-

nomickými problémy byl pozorován určitý trend návratu 
k domácím večeřím. Jako něco, co „stojí za to zkusit“, tak lze 
vidět podporu jednoduchých, nenáročných receptur pokrmů 
vhodných k rychlé přípravě; za využití ovoce či zeleniny, nej-
lépe místní či obecně druhů mírného pásma. 

Společně strávené chvíle při dobrém jídle nejen utuží 
rodinné vztahy a vzájemnou komunikaci mezi jejími jednot-
livými členy, ale mohou napomoci i rozšíření spektra konzu-
movaných potravin, a tím zabránit jednotvárným stravovacím 
návykům, a hrát tak důležitou úlohu v prevenci s výživou úzce 
souvisejících onemocnění.  �
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Krize již pominula 
a konjunktura
tu zatím není

Ing. JAN VELEBA,
prezident AK ČR

Před dvěma měsíci jsem vstoupil do třetího volebního ob-
dobí v čele Agrární komory ČR. Stalo se tak 3. března na 

XIX. sněmu AK ČR v Olomouci. Program, který jsem před 
volbou předložil delegátům, byl stručný a jednoduchý. Obsa-
hoval nejdříve zhodnocení Agrární komory ČR, kde je, kam 
se dostala a kam je třeba ji směřovat dál, a lze ho shrnout do 
následujících tezí:

Agrární komora je především tým, který samozřejmě 
někdo vede a dává mu konečnou fazonu a konečnou image.

Současná Agrární komora má svému významu, je jediná 
agrární nevládní organizace ze zákona, odpovídající pozici 
na domácí scéně. Je vlivná, je brána, ví se o ní, a to nejen mezi 
zemědělskou veřejností. Tuto pozici je třeba dál rozvinout.

Česká AK má své odpovídající místo i na mezinárodní 
scéně. Řekl bych dokonce, že v rámci nevládních agrárních 
organizací nových zemí je to postavení vůdčí. Za toto volební 
období jsme například byli pořadateli tří mezinárodních kon-
ferencí a já sám jsem byl dvě volební období viceprezidentem 
COPA.

Agrární komora má ale ještě jedno pozitivum, o kterém 
se nikde nepíše a které se v naší zemi moc nenosí. Tím pozi-
tivem je skutečnost, že styl práce AK je čistý, že má určitou 
etiku, morálku a kulturu. Zcela jinou, než jsou současné způ-
soby a zvyklosti v naší zemi. A právě tento způsob našeho 
jednání a chování nám dává sílu, morální převahu a výrazně 
posiluje náš vliv. Jinými slovy AK je dobrá a respektovaná 
značka.

Můj program do nadcházejícího
volebního období

Vedle zhodnocení komory jsem ve své krátké volební řeči 
delegátům sněmu řekl:

„Vstupujeme do nejsložitějšího období od transformace 
českého zemědělství a tomu musíme podřídit svoje cíle, které 
vidím následovně:

Zaprvé je třeba dotáhnout na národní a na mezinárodní 
scéně prosazení našich požadavků do reformy SZP. Na tom 
bude záležet další osud českého zemědělství a já mohu sdělit, 
že jsme zatím na dobré cestě.

Zadruhé zastavit negativní vývoj českého zemědělství, 
konkrétně živočišnou výrobu. Je zde poprvé po dlouhé době 
politický prostor a politická vůle, kterou musíme využít.

A zatřetí je třeba dál tvrdě pracovat a dál posilovat naše 
pozice a náš vliv a prosazovat naše oprávněné požadavky.“

Jsem rád, že delegáti tento program přijali a že jsem 
obdržel silný mandát 85 % hlasů v tajných volbách. Jsem také 
rád, že stejný úspěch zaznamenali i moji nejbližší spolupra-
covníci, a že tudíž vrcholový tým komory pokračuje další tři 
roky ve stejné sestavě. Mluvím o obou viceprezidentech Jindři-
chovi Šnejdrlovi a Bohumilovi Beladovi a předsedovi dozorčí 
rady Pavlu Veselém. Na svém místě samozřejmě zůstává, ač 
nevolen, i tajemník komory Ing. Martin Fantyš. Pracuje se 
mně s nimi velmi dobře a troufám si říct, že jsme velmi silný 
a dobře spolupracující tým.

Začíná nedostatek domácích surovin

Jak už jsem uvedl, vstupujeme do nejsložitějšího období 
od transformace českého zemědělství. O tom, jak se s ním 
vyrovnáme, nebudou rozhodovat jenom samotní zemědělci, 
ale výrazně promluví i potravináři.

Zemědělci, tedy prvovýrobci a zpracovatelé, tj. potra-
vináři, to jsou spojité nádoby, jasná rovnice. Jeden bez dru-
hého, jak se říká, nemůže být. Tak to určitě je, ale v praxi mi 
často připadá, jako by si to druhá strana pomyslné rovnice 
neuvědomovala. Mohu uvést mnoho příkladů, tím posledním 
a učebnicovým je mléko. Ještě to není obecně známo, ale 
už i u této základní komodity jsme ztratili soběstačnost!
K 1. lednu 2009 (doba, kdy začínala kulminovat mléčná krize) 
se v ČR chovalo 409 918 dojených krav. Ke stejnému datu 
letošního roku to bylo o 39 511 méně! Jenom ve stájích skon-
čila práce pro 2000 lidí. Jasně jsme věděli, kam to všechno 
po „krvavé cenové lázni“ (v polovině roku 2009 se platilo 
pod 5 korun za litr mléka) směřuje. Nepomohlo nic. Varo-
vání, prosby, jednání, ani vylévání mléka na pole. Nenašel 
se nikdo, kdo by situaci vzal vážně a pokusil se o nějaké 

Jan Veleba při vystoupení na Žofínském Fóru dne 28. března 
2011

prezident AK
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řešení, respektive zmírnění zničující krize. Skutečně nikdo! 
Je logické, že výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Tím 
výsledkem jsou redukce stád a ztráta soběstačnosti v mléce. 
Na straně druhé si nevzpomínám, že by skončila nějaká mlé-
kárna. Sečteno a podtrženo, potravináři se začínají ocitat 
v situaci, kdy mají nedostatek domácích surovin a jsou stále 
více závislí na jejich dovozech ze zahraničí.

Mluvím o mléce, jehož ztrátu soběstačnosti považuji za 
ostudu nás všech. Kam až mohou věci dojít, na to si musíme 
jít pro čísla vývoje stavů prasat. Na počátku transformace čes-
kého zemědělství se jich u nás chovalo 4,6 milionu, nyní je 
stav zhruba 1,8 mil. ks a soběstačnost ve vepřovém mase letos 
už klesne na pouhých 50 %! Poslední čísla ČSU hodnotící 
první letošní čtvrtletí ukazují nárůst porážek prasnic mezi-
ročně o jednu čtvrtinu. Pád prasat proběhl relativně v klidu. 
My jsme samozřejmě na krajně negativní vývoj upozorňovali, 
demonstrovali jsme, ale nestalo se nic. Nenašel se nikdo, kdo 
by vzal věci vážně, kdo by s námi jednal a hledal řešení. Už 
podruhé musím říct – skutečně nikdo. 

Po létech přišel ministr zemědělství

Ten, kdo musí vzít věci vážně, je nepochybně zejména 
ministr zemědělství. Já sám za šest let v čele Agrární komory 
ČR jsem zažil šest ministrů a současný ministr Ivan Fuksa je 
sedmý v pořadí. Je ale prakticky první, který se snaží pomoci 
věci řešit a za české zemědělství bojovat. To je také důvod, 
proč jsem se za něj v době nedávných vládních hrátek veřejně 
postavil. Jeho snahy nejsou „jenom jako“, jak to u našich 
politiků často bývá, ale jsou podloženy praktickými skutky. 
Například je připravena pomoc monogastrům (je v Bruselu 
k notifi kaci), jsou ve vládě schváleny opatření směřující k hlá-
šení dovozů potravin, jsou na papíře podpisy sedmi ministrů 
zemědělství, které by měly zabezpečit blokační minoritu 
v Evropském parlamentu proti zastrojování plateb po roce 
2013. Na ministerstvu běží kulaté stoly k řešení živočišné pro-
dukce. V týmu poradců ministra máme dva zástupce atd. Je 
ovšem otázka, zda už není pozdě. Pro tak zdevastovaný obor, 
jako je chov prasat asi ano, ale na druhou stranu je dobře, že 
se alespoň začalo a že se na konkrétních věcech intenzivně 
pracuje. K této práci nabízíme svoji kapacitu a vliv. Nejsou 
malé – členstvo komory obhospodařuje 1 924 871 ha země-
dělské půdy, to je 71 % z celkové výměry ČR.

Krize již pominula, konjunktura tu zatím není

Minulé tři roky byly ekonomicky velmi složité a je dobře 
si pro pochopení složitosti situace oživit základní čísla.

V průběhu roku 2008 se meziroční tempo růstu hru-
bého domácího produktu české ekonomiky zpomalilo z dříve 
obvyklých 6 % až na 1 % v prosinci a za celý rok dosáhlo 
pouze 3,5 %. V roce 2009 se hrubý domácí produkt propadl 
na minus 4,1% a předčil svou hloubkou propadu veškeré pro-
gnózy. V loňském roce došlo již k obratu z minusového tempa 
na +2,3 %.

V letošním roce má nastat růst, podle České národní 
banky o 1,2 %, podle některých analytiků až o 2 %. Jde o velmi 
křehký růst, který zatím vůbec nepřinesl růst zaměstnanosti 
a nárůst spotřebitelské poptávky.

Ještě počátek roku 2008 byl ve znamení velkých nadějí 
na obrat v tendenci neustálého zmenšování rozměru čes-
kého zemědělství, kdy dozníval růst cen agrárních produktů. 
V druhém pololetí, zejména po sklizni však začaly ceny pla-
cené zemědělcům prudce klesat pod úroveň předchozího roku 
a v prosinci již meziroční propad činil bezprecedentních téměř 
23 %. Další meziroční propad cen byl za celý rok 2009 o plnou 
čtvrtinu. V roce 2010 došlo k obratu s nízkým meziročním 
zvýšením za celý rok o 5,4 %, z toho u rostlinných produktů 
o 6,3 % a u živočišných o 4,4 %. Na ceny živočišné výroby měl 
největší vliv růst cen mléka, meziročně o 18,6 %. 

Prudké výkyvy cen se projevovaly v hospodářském 
výsledku. V roce 2008 se dále snížil rozměr zemědělství a pod-
nikatelský důchod meziročně poklesl o 29 %. V roce 2009 
nabralo snížení zemědělské produkce rychlé tempo – mezi-
ročně o více než 18 % a to v rostlinné i živočišné produkci. 
Podnikatelský důchod se meziročně dále propadl o 68 % na 
nejnižší úroveň od vstupu do EU. V loňském roce se země-
dělská produkce v běžných cenách proti nízké základně
r. 2009 zvýšila pouze o 2,7 %. Přitom živočišná se i přes mírné 
zvýšení cen propadla pod skutečnost r. 2009. Podnikatelský 
důchod lze podle ČSÚ očekávat ve výši 6 mld. Kč v důsledku 
růstu cen v 2. pololetí, ale i v důsledku časového rozlišení 
vyplacených podpor.

Bez ohledu na stadium hospodářského cyklu, ať je krize 
nebo oživení, se neustále prohlubuje záporné saldo agrár-
ního obchodu, které se už trvale usadilo na úrovni převyšující
30 mld. Kč. U všech základních živočišných produktů, bohužel 
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už i včetně mléka jsme již ztratili soběstačnost. Vepřového, 
kde jsme byli ještě v roce 2003 (poslední rok před vstupem do 
EU) přebytkoví, dovážíme už téměř polovinu.

Odvětví zemědělství není dlouhodobě schopné prosté 
reprodukce a jeho rozměr se neustále snižuje. Pokládám to za 
vizitku našich politiků a našich vlád, ale také za naši vizitku 
– zemědělců a zpracovatelů a nezájmu jednat a daný vývoj 
řešit.

K tomu všemu je zde velmi složitá situace kolem koaliční 
vlády, která se vyvinula v téměř permanentní politickou krizi, 
která dle mého názoru brání efektivnímu řízení země a vytvá-
ření příznivého podnikatelského prostředí. Tomu odpovídá 
neuvěřitelně nízká dvacetiprocentní důvěra veřejnosti. Je 
otázka, zda politika pouhých škrtů bez opatření na příjmové 
části rozpočtu je správná. Pro ilustraci náš státní dluh je
38,5 % HDP, u sousedního Německa to je 83,2 %, Británie má 
80 %, Belgie 96,8 % atd. Slušně prosperující Slovinsko udává 
38 %. Je také otázka, jestli v této složité době je správné, že ani 
jeden člen současné vlády nemá ekonomické vzdělání…

Je třeba vrátit strukturální rovnováhu

Nechme ale politiku a vraťme se k zemědělství. Na pří-
kladu klíčových komodit mléka a prasat jsem nastínil, kam 
se naše zemědělství ubírá. Jedním z průvodních jevů tohoto 
vývoje je nadprodukce rostlinné výroby, která nenachází 
smysluplné užití. Uvedu příklad. Před vstupem do EU v roce 
2003 jsme vyvezli 1 mil. tun obilí, v roce 2009 to už bylo
2,6 mil. tun a s prudce klesajícími stavy prasat a drůbeže bude 
toto číslo dál narůstat. Vzato ekonomicky jdeme cestou baná-
nové republiky – vyrábíme surovinu a přidaná hodnota se 
dělá za našimi hranicemi. Pro obnovení rovnováhy je nutné 
určitou výměru půdy, ze které jsme byli vytlačeni z potravi-
nářské produkce, „zaměstnat jinak“. Těch hektarů je zhruba 
600 tisíc a jedinou šancí je pěstování surovin na výrobu obno-
vitelných zdrojů energie. Její podíl má v roce 2020 dosáhnout 
13 %. Možností, jak toho dosáhnout, je několik – bioplynové 
stanice, biomasa pro výrobu tepla a biopaliva. Pro zemědělce 
jsou zcela zásadní bioplynové stanice. Znamenají udržení 
živočišné výroby, zaměstnanost a nakonec i podporu rost-
linné produkce. Pokládám za náš velký úspěch, když jsme 
v minulém roce prolobbovali v rámci národního plánu roz-
voje obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 z plánova-
ných 315 bioplynových stanic 740 s instalovaným výkonem
520 MW. Při této příležitosti chci jasně říct, že obnovitelné 
zdroje nejsou v rozporu s produkcí potravin. Jejich rozumný 
rozvoj vrátí obdělávání nevyužité, nebo špatně využité půdy. 
Dále zvýší zaměstnanost a výrobu, zlepší ekonomiku. Obnovi-
telné zdroje energie představují potenciál 10 mld. Kč produkce 
a 15 tisíc pracovních míst. Útoky proti nim a strašení nedo-
statkem potravin pokládám za účelový populismus. Zkusme 
srovnat. V sousedním Německu je nyní asi 5 tisíc bioplynových 
stanic, u nás necelých 200. Když bychom jejich počet zkompa-
rovali podle výměry obdělávané půdy, tak bychom jich měli mít 
2 tisíce. Že by Němci dělali něco, co je naprosto out? To asi ne. 

Vyjednání dobrých podmínek
v rámci reformy SZP

České zemědělství a potravinářství má mnoho pro-
blémů, které dlouhá léta nikdo neřešil. Po našem vstupu do 
EU nejenže nedošlo ke zlepšení, ale naopak propad se zrychlil. 
Znamená to, že vstupní podmínky nebyly vyjednány dobře. 
Znamená to také, že se musíme poučit a že si další zakolísání 

Ing. Jan Veleba byl dne 3. března 2011 již potřetí 
zvolen prezidentem Agrární komory České republiky, 
a to na další tříleté období. Agrární komora ČR je 
pod vedením Ing. Jana Veleby viditelnou a úspěšnou 
zastřešující organizací našich zemědělců. Prosazování 
zájmů svých členů není v demokratickém zřízení jedno-
duchou záležitostí. Ale zvládání překážek je jeho silnou 
zbraní. A pak i skvělá rétorika a vždy dobře připravená 
slovní argumentace řadí Ing. Jana Velebu k skvělým 
řečníkům a přesvědčovatelům svých vizí v naší odborné 
politice. Je nutné vyzdvihnout také jeho bojovnost
a neústupnost, což řadě našich politiků chybí. Přejeme 
Ing. Janu Velebovi pro toto nové funkční období mnoho 
sil a úspěšných řešení ve prospěch zemědělců. Ale také 
ve prospěch všech odvětví, co se na výrobě a prodeji 
našich potravin podílejí. Redakce 

při vyjednávání o podobě reformy SZP, která bude platit od
1. 1. 2014, nesmíme dovolit. Proto přes všechny současné pro-
blémy je vyjednání dobrých podmínek pro české zemědělství 
v rámci reformy SZP záležitostí naprosto klíčovou, která roz-
hodne o jeho dalších osudech. Musím říct, že postup prací 
na vyjednání těchto podmínek je velmi dobrý. Poprvé jsme 
v situaci, že nemusíme bojovat na třech frontách. Ta první byla 
vždy proti Bruselu, druhá proti české vládě a třetí nevládní 
organizace mezi sebou. Dnes máme pozici vlády ČR, kterou 
připravil resortní ministr ve spolupráci s nevládními agrárními 
organizacemi. Ta pozice je velmi dobrá a respektuje reálie čes-
kého zemědělství, a proto jsme ji také spolupodepsali. Dnes 
organizujeme veškeré aktivity směřující k prosazení našich 
požadavků v Bruselu v těsné koordinaci s ministrem země-
dělství. Nic neponecháváme náhodě a k pomoci prolobbování 
našich požadavků jsme vytvořili konsorcium, které uzavřelo 
smlouvu s agenturou bývalého eurokomisaře Pavla Teličky, 
jejímž cílem je další účinný lobbing v náš prospěch. Členy kon-
sorcia jsou vedle Agrární komory ČR Potravinářská komora 
ČR, Zemědělský svaz a tzv. Iniciativa. Zadání smlouvy obsa-
huje prosazení šesti hlavních bodů, z nichž nejdůležitější jsou 
dva. Nedovolit zastropování plateb, které by velmi poškodilo 
velké podniky, a tudíž většinu našeho zemědělství. Druhý se 
týká požadavku nedovolit další přechodné období pro staré 
země, které by zachovaly současné velké rozdíly v podporách 
v neprospěch nových zemí. Sečteno a podtrženo – při projed-
návání reformy SZP je Česká republika jednotná, a její hlas je 
tudíž silný. Kéž by se nám naše cíle podařilo vyjednat. České 
zemědělství to naléhavě potřebuje. 

Zlepšit dialog mezi zemědělci a zpracovateli

Co říci závěrem? Čas běží, křivky produkce jednotlivých 
komodit českého zemědělství směřují vesměs dolů, produkce 
domácích surovin pro potravinářský průmysl se snižuje. Ani 
současný ministr zemědělství, který na rozdíl od mnoha před-
chůdců pro nás pracuje, nemá kouzelný proutek, kterým by 
léty etablovaný vývoj okamžitě zastavil. Za tohoto stavu jsme 
za další vývoj spoluzodpovědni my, aktéři českého agrokom-
plexu – zemědělci a zpracovatelé. Chtěl bych při této příleži-
tosti vyzvat k dialogu a k jednání. Dříve jsme se o něj snažili, 
nyní dialog vázne. Proč, to nevím. Zato vím zcela jistě, že si 
počínáme velmi krátkozrace.

�
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Český 
potravinářský 
průmysl včera,

dnes a zítra
JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc., 

Ing. LENKA MEJSTŘÍKOVÁ,
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Úvod

Potravinářský průmysl v ČR, jako odvětví neoddělitelné 
od zemědělství, je důležitou součástí národní ekonomiky. 

Aby tomu tak bylo i v budoucnu, je nutností, aby výroba po-
travin a výroba nápojů (tuzemská výroba tabáku je součástí 
významné nadnárodní společnosti) byla konkurenceschop-
ná. Konkurenceschopností odvětví chápeme schopnost da-
ného odvětví prosadit se v konkurenčním boji s podobnými 
odvětvími na domácích i zahraničních trzích. Významnou 
úlohu přitom hrají faktory, které tuto schopnost ovlivňují. 
Některými z nich se tato stať zabývá a jejím cílem je přispět 
do probíhající diskuse na toto téma.

Pozice odvětví

V ČR se výroba potravin spolu s výrobou nápojů a tabá-
kových výrobků podílí na HDP 2,7 % (2009). Obdobně jako 
v EU patří i v ČR sektor potravin ke čtyřem klíčovým odvětvím 
zpracovatelského průmyslu (se zhruba 10 % na jeho tržbách) 
s poměrně členitou oborovou strukturou, která je tvořena 
jak obory s přímou vazbou na zemědělství (jateční výroba, 
zpracování mléka, mlýnská výroba aj.), tak obory vyšší fáze 
zpracování agrárních surovin (pekárenská a cukrovinkářská 
výroba, výroba hotových jídel aj.). Význam potravinářství je 
dán však především tím, že zabezpečuje svou produkcí výživu 
obyvatelstva, a to výrobou bezpečných (zdravotně nezávad-
ných), kvalitních a v širokém sortimentu dostupných pro-
duktů, včetně regionálních specialit a biopotravin. Strategie 
bezpečnosti potravin má vládní podporu a na základě potra-
vinového práva a veterinárního práva ČR, které je trvale har-
monizováno s legislativou EU a jehož prováděcí předpisy jsou 

postupně novelizovány, je zajišťován dozor prostřednictvím 
státních kontrolních institucí, v zájmu ochrany spotřebitele.

Důležitým ukazatelem v národní ekonomice v oblasti 
spotřeby je podíl vydání domácností za potraviny, nápoje 
a tabákové výrobky na celkových výdajích za zboží a služby. 
V roce 2009 tento podíl v ČR klesl na 22,1 %, přitom za potra-
viny a nealkoholické nápoje činil 19,3 % a pouze za potraviny 
17,4 %. Pro srovnání lze uvést, že obdobný podíl za bydlení, 
vodu, energie a paliva se zvýšil na 21,4 %. Nízký podíl výdajů 
za potraviny je do značné míry výsledkem cenového vývoje, 
jehož růst je brzděn především maloobchodními řetězci. 
Zájem o nízkou hladinu spotřebitelských cen by se však neměl 
prosazovat na úkor kvality potravin.

Potravinářství v ČR, obdobně jako v EU, je i významným 
zaměstnavatelem. Podíl výroby potravinářských výrobků, 
nápojů a tabákových výrobků se na celkovém počtu zaměst-
nanců podílí téměř 3 % (2009). 

Produktivita práce v potravinářství v ČR s 19,9 tis. 
eur hrubé přidané hodnoty/zaměstnance (stálé ceny 2006) 
výrazně zaostávala za EU 27 (46,5 % průměru EU a 37,69 % 
EU 15). V porovnání s EU 12 dosáhla ČR v tomto odvětví lep-
šího výsledku o více než pětinu. 

Podniková struktura

Podnikatelská báze výrobců potravin a nápojů se v letech 
2005–2009 pohybovala na úrovni zhruba 6,5 tis. subjektů (jde 
o ekonomicky aktivní podniky všech velikostních kategorií 
a právních forem). Z toho počet výrobců nápojů kolísal okolo 
1 tis. firem. Nejširší zastoupení mají výrobci pekařských, 
cukrářských a jiných moučných výrobků (podíl 40 % ) a dále 
zpracovatelé masa a masných výrobků vč. drůbeže a výrobci 
tzv. ostatních potravin, jako jsou producenti cukrovinek, 
hotových pokrmů a další zpracovatelé (obě skupiny oborů 
s podílem zhruba 16 % v podnikatelské základně). Z hlediska 
velikosti podniků je významný podíl malých a středních pod-
niků (MSP) na podnikatelské bázi výrobců potravin u výroby 
pekařských a cukrářských výrobků, kde dosahuje 41 % (2009). 
Většinou převládají subjekty, které patří do kategorie fi rem do 
50 zaměstnanců (malé podniky a drobní výrobci).

Trvale vzrůstající trend v odvětví se projevuje u podniků 
se zahraniční majetkovou účastí. V roce 2009 bylo registro-
váno 1 059 těchto subjektů. Majetkovou účast v těchto podni-
cích mají často významné evropské nadnárodní společnosti. 
Přímé zahraniční investice do výroby potravin, nápojů a zpra-
cování tabáku dosáhly za celé sledované období (1993–2009) 
podílu v národní ekonomice 3,5 %.

Do roku 2020 lze předpokládat, že i v ČR bude docházet 
v odvětví k dalším fúzím, a to jak vertikálním, tak i horizon-
tálním, výrobní koncentraci, která však ještě dlouhou dobu 
nedosáhne úrovně maloobchodních řetězců. Dále lze čekat 
zánik neperspektivních provozů, v zájmu vyššího využití 
kapacit, resp. majetku. To lze očekávat zejména u oborů nižší 
fáze zpracování agrárních surovin. Také bude docházet ke 
vstupu nových fi rem do odvětví většinou s výrobním zamě-
řením na produkci s vyšší přidanou hodnotou. Využit by mohl 
být i seed kapitál.

Pozitivní je, že i výdaje na výzkum a vývoj v podnikatel-
ském sektoru hodnoceného odvětví v období 2004 až 2008 
rostly, a to ze 152 mil. Kč na 316 mil. Kč (b. c.). Zhruba
1/3 tvořily mzdové náklady (2008). Také objem poskytnu-
tých podpor v roce 2009 meziročně vzrostl a dosáhl přibližně
755 mil. Kč. Zvýšení podpor je čerpáno zejména v rámci Plánu 
rozvoje venkova a ze zdrojů EAFRD. Přínosem je, že tyto pod-
pory jsou orientovány na MSP.
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UKAZATEL CZ-NACE 2005 2006 2007 2008 2009

Tržby za prodej 
VV a S (b. c.)

CZ-NACE 10 223 493 280 219 059 116 231 873 065 233 336 334 207 277 058

meziroční index x 98,0 105,8 100,6 88,8

CZ-NACE 11 55 502 786 56 820 079 64 370 866 63 375 432 60 370 118

meziroční index x 102,4 113,3 98,5 95,3

Účetní přidaná 
hodnota (b. c.)

CZ-NACE 10 45 639 248 45 018 093 49 428 704 48 877 251 51 226 552

meziroční index x 98,6 109,8 98,9 104,8

CZ-NACE 11 19 509 818 20 260 494 21 217 748 21 294 002 22 049 370

meziroční index x 103,8 104,7 100,4 103,5

Počet 
zaměstnaných 
osob

CZ-NACE 10 109 218 104 132 102 690 99 376 96 039

meziroční index x 95,3 98,6 96,8 96,6

CZ-NACE 11 16 872 16 414 16 480 16 449 15 559

meziroční index x 97,3 100,4 99,8 94,6

Produktivita 
práce (b. c.)

CZ-NACE 10 418 432,3 481,3 491,8 533,4

meziroční index x 103,5 111,3 102,2 108,4

CZ-NACE 11 1 156 1 234,3 1 287,5 1 294,6 1 417,1

meziroční index x 106,7 104,3 100,5 109,5

Hrubý operační 
přebytek (b. c.)

CZ-NACE 10 18 741 849 18 380 484 20 873 029 18 449 733 19 223 583

meziroční index x 98,1 113,6 88,4 104,2

CZ-NACE 11 13 202 486 13 758 972 14 197 676 13 954 560 14 491 092

meziroční index x 104,2 103,2 98,3 103,8

Výkonová 
spotřeba (b. c.)

CZ-NACE 10 192 040 552 185 947 926 200 431 611 203 983 470 171 708 258

meziroční index x 96,8 107,8 101,8 84,2

CZ-NACE 11 37 618 466 38 652 015 45 955 799 45 299 356 41 039 529

meziroční index x 102,7 118,9 98,6 90,6

Pramen: Předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – vlastní odhad MPO

Tabulka č. 1    Vývoj vybraných ukazatelů Výroby potravin a Výroby nápojů v letech 2005–2009 v tis. Kč

Ekonomický vývoj

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazovaly 
u výroby potravin s výjimkou roku 2006 vzestupný trend až 
do roku 2008 a v roce 2009 podle odhadu se již projevil dopad 
ekonomické recese poklesem tohoto ukazatele. U výroby 
nápojů snížení výkonnosti nastalo již v roce 2008, avšak 
bylo mírnější než u výroby potravin. Účetní přidaná hodnota 
měla u výroby potravin v hodnocených letech kolísavý vývoj, 
u výroby nápojů si udržela vzestupný trend.

Zaměstnanost ve výrobě potravinářských výrobků 
a nápojů klesla od roku 2005 ze 126 090 osob na 111 598 osob 
(2009). Zhruba ¼ zaměstnanců pracuje v malých podnicích 
(do 50 osob). Většinou jde o pracovníky se solidní profesní 
úrovní. Další pokles počtu zaměstnaných osob je očekáván 
i v následujících letech. V podstatě jde o dlouhodobý trend, 
spojený s úsilím o růst produktivity práce.

U produktivity práce byl v hodnocených letech zazna-
menán poměrně příznivý trend, když v roce 2006 bylo dosa-
ženo u účetní přidané hodnoty na zaměstnance u výroby 
potravinářských výrobků 432,3 tis. Kč a v roce 2009 již
533,4 tis. Kč. U výroby nápojů tato hodnota činila v roce 2006 
dokonce 1 234,3 tis Kč a do roku 2009 se zvedla na 1 417,1
tis. Kč. Pro srovnání lze uvést, že celý zpracovatelský průmysl 
ČR je v tomto ukazateli zhruba na 1/3 průměru EU 25. Porov-
nání v tomto ukazateli za odvětví s EU bylo zmíněno již dříve.

Další vzestup produktivity práce by měl pokračovat 
zejména u velkých potravinářských společností při uplatnění 
náročných (high-tech) technologií, které ušetří pracovníky (již 
bylo realizováno např. u velkých pivovarů) a přinesou významné 
inovace produkce, což se zatím příliš nedaří. Běžné moderni-
zace z 90. let a z období do vstupu do EU k růstu konkuren-
ceschopnosti, kdy musí tito producenti pronikat s výrobky na 
celé teritorium trhu EU a odhalovat trhy tzv. třetích zemí, příliš 
výrazně nepřispívají. U malých fi rem, které dodávají produkci 
náročnou na pracovní sílu na místní trhy – pekařské či uze-
nářské a další výrobky, především speciality, se výrazný růst 
produktivity práce neočekává, spíše jejich příspěvek k udr-
žení zaměstnanosti, a to především ve venkovském prostoru.

Nejen produktivita práce (jak již bylo dříve zmíněno), 
ale i hrubý operační přebytek, který vypovídá o disponibil-
ních zdrojích, při určitém kolísání v předchozích letech a obo-
rové heterogenitě, vzrostl ve výrobě potravin v roce 2009 až na
19 mld. Kč a ve výrobě nápojů na 14 mld. Kč.

Ve výkonové spotřebě došlo u hodnocených výrob ve 
sledovaných letech k určitému kolísání, odhad v roce 2009 
dokladuje úsilí o úsporu nákladů (při nákupu surovin i dal-
ších vstupů). Konkrétní údaje uvádí následující tabulka. Jde 
o údaje přepočtené při přechodu ze systému odvětvové kla-
sifikace ekonomických činností (OKEČ) na mezinárodní 
systém v národní verzi CZ-NACE. Výroba potravin je v tomto 
systému označena jako CZ-NACE 10 a Výroba nápojů jako
CZ-NACE 11.
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1   Index RCA (Revealed Comparative Advantage – ukazatel komparativních výhod) vyjadřuje poměr mezi podílem daného oboru (vývoz/
dovoz) a podílem (vývoz/dovoz) odvětví potravinářského průmyslu. Pokud je ukazatel větší než 1, daný obor vykazuje komparativní 
výhodu.

2  PDO – Protected Designation of Origin
3  PGI – Protected Geographical Indications
4  TSG – Traditional specialities guaranteed

Konkurenceschopnost odvětví a oborů

Konkurenční prostředí na jednotném trhu EU je 
poměrně náročné vzhledem k jeho dimenzi (šíři poptávky 
i nabídky, podnikajících subjektů, jejich vazeb apod.). Potra-
vinářství do tohoto prostředí vstupuje jako odvětví surovi-
nově náročné, tj. zpracovává agrární komodity, které jsou 
jako surovina v podstatě nenahraditelné, pouze v některých 
případech v omezené míře zaměnitelné. Agrární suroviny 
jsou produkovány s určitými výkyvy z hlediska objemu (kolí-
sání sklizní) a v posledním období působí na nestabilitu i vola-
tilita cen. Potravinářství má však poměrně stabilní reálnou 
poptávku. Ta je určena primárně spotřebou domácností, ale 
také výrobní spotřebou, kdy potravinářské výrobky jsou pou-
žívány v samotném potravinářském odvětví, dále v sektoru 
stravování a vrací se i zpět do zemědělství (krmiva). Rozsah 
produkce je ovlivněn i agrárním zahraničním obchodem, 
resp. exportní schopností a dovozní náročností.

Konkurenceschopnost oborů a sledovaného odvětví 
byla hodnocena mimo jiné v roce 2009 i ukazatelem odha-
lené komparativní výhody (RCA index)1 za období 2000 až 
2008. V roce 2010 byl tento ukazatel rozšířen o nově pro-
počtenou hodnotu s použitím odhadu za rok 2009. V rámci 
potravin dosáhly nejvyšší hodnoty mléčné výrobky. Při porov-
nání potravin a nápojů se jeví výrazně konkurenceschopnější 
nápoje (RCA index 1,84 oproti 0,91, kdy potraviny celkem 
nedosáhly ani hodnoty 1). Při porovnání výroby potravin se 
ZO celkem zůstala hodnota jen na 0,58 a hodnota u nápojů 
klesla na 1,18. Za obě skupiny hodnocených výrobků celkem 
činila hodnota RCA indexu jen 0,64. 

Zlepšení konkurenceschopnosti potravin lze očekávat 
pouze při vyšší dynamice vývozu (míněno v tomto případě jak 
vývoz do EU, tak do tzv. třetích zemí), které brání v některých 
případech netarifní bariéry (NTB). Dále by se mělo dosáh-
nout omezení dovozu výrobků, které se v ČR tradičně pro-
dukují. Podle odhadu by český agrární vývoz do třetích zemí 
mohl při eliminaci NTB vzrůst o 18 až 20 %, s tím, že se před-
pokládá, že na tomto vzrůstu by se výraznou měrou podílely 
zpracované produkty. 

Pokud jde o dovoz, úroveň podílu importovaných 
potravin na spotřebě většinou roste. Proto je potřeba zvýšit 
konkurenceschopnost v dodavatelském řetězci a bránit 
dovozu potravin, které neodpovídají standardům EU. Dále je 
potřeba nastavit stejné podmínky pro hospodářskou soutěž 
a posilovat marketingovou podporu.

Rozhodujícím segmentem na domácím trhu, který by 
měl obstát při rostoucí konkurenci, by se měly stát a již často 
jsou především potraviny, jimž byla udělena národní značka 
KLASA. Jde o 1 329 produktů od 230 producentů (k 31. 12. 
2010). Jedná se o další rozšíření produkce těchto z hlediska 
kvality nadstandardních produktů. 

Dále jde o pokračování v rozvoji domácí produkce biopo-
travin. Od roku 2005 se obrat s biopotravinami v ČR zvýšil 
více než třiapůlkrát. Spotřeba činí zhruba 2 mld. ročně. Počet 
domácích výrobců roste zejména v kategorii hovězího masa, 
pečiva, mléka a koření. Přitom významné je i ekologické cho-
vání producentů. Dalším nosným segmentem jsou funkční 
potraviny, resp. potraviny s pozitivním zdravotním dopadem 
na konzumenta.

Na místních trzích by se měly stát rozhodujícím seg-
mentem regionální potraviny, které by měly drobným 
výrobcům poskytnout konkurenční výhodu. K jejich charak-
teristice patří vedle kvality i krátká logistická cesta ke spotře-
biteli. Jejich podpora je zahrnuta v programovém prohlášení 
vlády, ale je i v souladu se záměry krajů. V roce 2010 v rámci 
projektu „Regionální potravina“ obdrželo tuto značku celkem 
71 produktů od malých a středních výrobců z 943 přihláše-
ných. Pro rok 2011 se zvýšil počet soutěžních kategorií těchto 
výrobků (ze 6 na 9) a zkrátila se doba (ze šesti na čtyři roky), 
na kterou je značka udělována. 

Na domácím, ale též na evropském trhu a dalších terito-
riích by měly konkurenční výhodu výrobcům přinést produkty 
s chráněným označením původu (CHOP/PDO2), chráněným 
zeměpisným označením (CHZO/PGI3) a typu zaručených 
tradičních specialit (ZTS/TSG4). Produktů s chráněným 
označením CHOP a CHZO má ČR již více než dvacet, což 
představuje výrazný posun. Na základě nařízení Komise byly 
v únoru 2011 zařazeny na seznam zaručených tradičních spe-
cialit čtyři výrobky, a to Špekáčky, Lovecký salám, Spišské 
párky a Liptovský salám. Dále jsou většinou konkurence-
schopnější i ostatní kvalitní značkové potraviny a nápoje.

Vývoj a výhled klíčových oborů

Vývoj a výhled za klíčové obory, resp. jejich skupiny: 
■  V masném průmyslu včetně drůbeže produkční výkon-

nost (měřeno tržbami) v předcházejících letech zůstá-
vala zhruba na stejné úrovni. V posledních ekonomicky 
obtížných letech při rozšiřování produkce pouze ve stan-
dardní kvalitě a v běžném, cenově přístupném sortimentu 
pak spíše klesala. Až v podstatě ve druhé polovině tohoto 
desetiletí lze očekávat návrat výkonnosti na úroveň zhruba 
roku 2005 a následný její růst a růst přidané hodnoty (ta 
však v minulých letech, i když s určitými výkyvy, rostla) 
a též produktivity práce z účetní přidané hodnoty, která se 
zvyšovala při poklesu počtu zaměstnanců. Zejména to bylo 
v souvislosti s vyšší koncentrací a uzavíráním nevyužitých 
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jatečních provozů. Tento směr může vést ke zvyšování kon-
kurenceschopnosti oboru, která je nízká. Nízká je i míra 
soběstačnosti vepřového masa. U hovězího masa se může 
projevit vliv nové SZP po roce 2013 ve vztahu ke kravám 
bez tržní produkce mléka. Spotřeba masa do roku 2020 
mírně vzroste, zejména drůbežího, ale existuje riziko, že 
bude ve větší míře kryta dovozem.

■  Mlékárenský obor i při určitém kolísání zvyšoval svou 
výkonnost měřeno tržbami až do roku 2007. Od konce 
roku 2008 a zejména v roce 2009 obor procházel recesí, 
která byla spojena jak s vnějšími ekonomickými podmín-
kami, tak s celkovou situací u komodity mléko. Očekává 
se zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti tohoto 
oboru, avšak za podmínek založení dlouhodobých vzá-
jemně výhodných obchodních vztahů ve vertikále mléko, 
při rozšiřování sortimentu konzumních produktů posilu-
jících zdraví s vyššími nutričními hodnotami, které budou 
podpořeny účinnými marketingovými aktivitami a budou 
konkurovat obdobným produktům z okolních zemí. Dále 
bude nezbytná restrukturalizace a snižování rozsahu 
kapacit pro základní zpracování mléka, při snižování počtu 
zaměstnanců a růstu produktivity práce v zájmu zvyšování 
konkurenceschopnosti. Očekává se zrušení kvót na pro-
dukci mléka v EU a v ČR pokles produkce.

■  Pekárenský obor, který je výrobně zaměřen převážně na 
denní zásobování (jde o produkty s rychlou obrátkou), 
si s ohledem na charakter produkce udržuje poměrně 
stabilní výkonnost (měřeno tržbami) s výjimkou období 
recese, kdy zejména v roce 2009 významně poklesly 
ceny pekárenských výrobků. Na stejnou úroveň výkon-
nosti se patrně vrátí až na konci desetiletí. Konkuren-
ceschopnost oboru je dána zejména charakterem jeho 
výrobků, u nichž významnou složkou kvality je čerstvost, 
a tudíž omezenost přepravy na větší vzdálenost (nejde-li 
o zmrazené polotovary) a dále stravovací zvyklosti čes-
kých spotřebitelů preferujících tuzemské pečivo. Spo-
třeba pšeničného pečiva na rozdíl od jiného sortimentu 

by měla postupně narůstat. Tato sortimentní změna 
povede k růstu ceny pečiva, přičemž rozhodujícím fak-
torem bude cena mouky.

■  Výroba ostatních potravinářských výrobků, která zahr-
nuje výrobu cukru, kakaa, čokolády a cukrovinek, zpra-
cování čaje a kávy, výrobu koření a aromatických výtažků, 
hotových pokrmů, homogenizovaných potravinářských 
výrobků, dietních potravin dalších výrobků (jinde neuve-
dených) vykazuje (měřeno tržbami), vcelku stabilní výkon-
nost s mírným poklesem, který je patrný i ve výhledu. Pokud 
jde o výrobu cukru, lze očekávat spíše útlum tohoto tradič-
ního průmyslu. U cukrovinkářské výroby je vývoj velmi 
úzce spojen s kupní silou, jelikož jde o zbytné potraviny. 
Zpracování čaje a kávy, spolu s perspektivní výrobou hoto-
vých pokrmů – pokud se dále zlepší jejich kvalita, mohou 
kompenzovat případné výpadky u dříve uvedených výrob. 
Lze očekávat růst přidané hodnoty u skupiny těchto výrob 
a při poklesu zaměstnanců i růst produktivity práce. Tím 
by se posilovala i konkurenceschopnost této skupiny výrob 
s převahou produkce vyššího stupně zpracování agrární 
produkce (zejména je to cukrovinkářská výroba, výroba 
hotových jídel).

■  Výroba nápojů, která sestává z výroby lihovin, vína, piva 
a sladu a nealkoholických nápojů včetně stáčení minerál-
ních a ostatních vod do lahví, vykazuje poměrně kolísavý, 
i když dlouhodobě rostoucí trend výkonnosti (měřeno 
tržbami). Významně se na tom podílí výroba piva, která 
podléhá sezonním výkyvům, ale je konkurenceschopná 
jak kvalitou, tak cenou. Úspěšnější je přímý vývoz piva 
oproti pivu vařenému v licenci v zahraničí. U domácí pro-
dukce vína nastala již dříve revitalizace a další vývoj bude 
záviset i na míře podpor. Výroba nealkoholických nápojů 
a zejména minerálních vod již také měla svůj boom a nyní 
se stále rozšiřuje jejich sortiment. U přidané hodnoty byl 
zaznamenán růstový trend, který bude patrně dále pokra-
čovat obdobně jako u produktivity práce při celkovém sni-
žování počtu zaměstnanců.
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Graf:    Vývoj základních ukazatelů potravinářského sektoru (NACE 10+NACE11)

Pozn.: rok 2005–2008 předběžná hodnota ČSÚ; *) odhad MPO (2009), **) období 2010–2020 výhled ÚZEI

Obory, které nebyly uvedeny, jako je rybný, zpraco-
vání ovoce a zeleniny, tukový průmysl, mlýnská a škrobá-
renská výroba a výroba krmiv, vykazují v oborové struktuře 
nižší podíly, ale z hlediska pokrytí poptávky na spotřebitel-
ském trhu či z hlediska dodávek pro navazující obory jsou též 
významné.

Vývoj a výhled odvětví

Při hodnocení vývoje potravinářského sektoru po vstupu 
do EU, resp. od roku 2005, lze rozlišit několik etap:
■  převažující vzestupný trend výkonnosti odvětví (měřeno 

tržbami za vlastní výrobky a služby) v letech 2005 až 
2008, i když tempo vývoje u této ekonomické veličiny bylo 
oborově diferencované, což je dáno i poměrně značnou 
oborovou heterogenitou. Současně však, jak vyplynulo 
z provedeného hodnocení, konkurenceschopnost odvětví 
se v podstatě nezvýšila,

■  očekávaný současný pokles ve výkonnosti odvětví v letech 
2009 a 2010 v souvislosti s ekonomickou krizí, která se pro-
jevila u klíčových potravinářských oborů a dopady globali-
zace, a to zejména na cenovou úroveň výrobců potravin,

■  pozvolný prognózovaný růst výkonnosti odvětví po roce 
2010 do roku 2015, kdy budou v širší míře uplatňovány 
inovační procesy a věnováno úsilí pro růst exportu a dále 
rozšířena výroba a prodej regionálních produktů, biopo-
travin a dalších produktů s výjimečnými vlastnostmi, které 
budou patřit ke konkurenceschopným segmentům trhu 
potravin,

■  výhled výraznějšího růstu výkonnosti a konkurenceschop-
nosti odvětví se jeví až v letech 2015 až 2020 při zvyšování 
přidané hodnoty a produktivity práce odvětví a přibližo-
vání se úrovni vyspělých zemí EU včetně kupní síly.

Naplnění tohoto výhledu v potravinářském sektoru by 
přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti celého dodava-
telského řetězce (supply chain) v oblasti potravin a k tomu, 
aby spotřebitel obdržel efektivní hodnotu (kvalitní produkty 
za přiměřené ceny). K tomu je třeba v potravinovém řetězci 
vytvářet aktivní strategii. Přitom lze vycházet i z vize České 
technologické platformy pro potraviny, v zájmu udržitelné 
výroby potravin v podmínkách ČR. Do ní patří též rozvoj bio-
technologií včetně nových diagnostických metod pro zajiš-
tění bezpečnosti potravin a zabránění jejich falšování, rozvoj 
nanotechnologií (např. pro využití nanosenzorů k hlub-
šímu pochopení mechanismů vedoucích k pociťování chuti 
a transportu výživových látek z potravin) a dalších aktivit. 
Opomenout nelze ani zemědělsko-potravinářský ekono-
mický výzkum a již zpracované koncepční studie a doku-
menty.

Výše naznačený ekonomický vývoj od roku 2005 a výhled 
do roku 2020 v základních produkčních ukazatelích ilustruje 
následující graf.

Na základě celkového hodnocení byla zpracována 
SWOT analýza potravinářství z hlediska konkurenceschop-
nosti (silné a slabé stránky) a uvádí možné směry dalšího 
vývoje (viz tabulka č. 2 na následující straně).

 

Závěr

Potravinářské odvětví zaznamenalo v minulých letech 
určité výkyvy, zejména v jeho výkonnosti. Po období vzestupu 
následovala fáze, na níž se projevila hospodářská krize. Po 
předpokládaném zotavení bude žádoucí při postupné tech-
nologické koncentraci a při investování do výzkumu a vývoje 
zvyšovat výkonnost odvětví, aby si udrželo klíčovou pozici 
v rámci zpracovatelského průmyslu.
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

 –  růstová tendence výdajů na V a V v podnikatelském 
sektoru

 –  nedostatečná výrobní koncentrace a roztříštěnost, 
zejména u kapacit provádějících nižší fázi zpracování 
agrárních surovin

 –  masivnější investování do modernizace zpracovatelských 
kapacit před vstupem do EU

 – nedostatečná dynamika vývozu na otevřeném trhu

 –  tendence narůstající podnikatelské základny, spojené se 
zahraničním kapitálem 

 – narůstající podíl dovozu surovin na spotřebě

 –  konkurenční výhodou lidských zdrojů je převažující solidní 
profesní úroveň a know-how

 – stále nízký objem produkce s vyšší přidanou hodnotou

 – narůst čerpání podpor z programu Plánu rozvoje venkova  – omezená nabídka potravin vysoké kvality 

 –  růst účetní přidané hodnoty odvětví i účetní přidané 
hodnoty na zaměstnance 

 – nedostatečná intenzita inovací

 –  vzestupný trend růstu produktivity práce z účetní přidané 
hodnoty 

 – omezený marketig části výrobců

 –  rozšiřování produkce i producentů s udělenou národní 
značkou KLASA

 – nedostatečné propojení s dodavateli surovin

 – vzestup spotřeby biopotravin  – slabá pozice většiny fi rem k distribučním řetězcům

 – rozvoj regionální produkce a „prodej ze dvora“  – stále nízká produktivita práce v porovnání s EU

PŘÍLEŽITOSTI RIZIKA – HROZBY

 –  další růst podnikových výdajů na V a V a vyšší kvalifi kace 
zaměstnanců V a V 

 – oslabení výdajů na V a V v podnikatelském sektoru

 – zvýšení intenzity investování do moderních technologií
 –  prudká redukce počtu potravinářských fi rem, zejména 

MSP

 –  rozšiřování počtu podniků jako součásti nadnárodních 
společností a současně udržení MSP

 – riziko „podkapitalizace“ odvětví

 –  soustavné prohlubování odborného vzdělávání 
zaměstnanců

 –  vytlačování domácí produkce z tuzemského trhu z důvodu 
její nízké konkurenceschopnosti importem

 –  zvyšování vstupu kapitálu v odvětví za předpokladu jeho 
vyššího využití

 – snižování příjmů a spotřeby domácností u části populace

 –  udržení vzestupného trendu růstu výkonnosti odvětví 
u rozhodující většiny výrobních oborů 

 – prohloubení slabé pozice na odbytovém trhu 

 –  stimulace růstu účetní přidané hodnoty odvětví 
v rozhodujících oborech zvyšováním výkonů 

 –  nízké tempo restrukturalizace výrob nižší fáze zpracování 
agrární produkce – jatečné provozy, základní ošetření 
mléka aj. 

 –  rychlé překonání současné hosp. recese/krize a obnovení 
hosp. růstu 

 –  vleklé opouštění recese/krize a pomalý přechod
do konjunktury

 –  pokračování v cíleném poskytování podpor z národních 
zdrojů a fondů EU

 – nízká účinnost marketingu, zejména menších výrobců

 –  pokračování v trendu zvyšování produktivity práce 
zejména v oborech s nízkým tempem jejího růstu

 – zhoršení vztahů k distribučním řetězcům

 – širší rozvoj regionální produkce a „prodej ze dvora“  – nízká tvorba přidané hodnoty u velké části výrob 

 –  rozšiřování produkce s chráněným označením původu 
(CHOP/PDO), chráněným zeměpisným označením 
(CHZO/PGI), typu zaručených tradičních specialit (ZTS/
TSG) a obchodních značek

 – pronikání nekvalitní produkce a krmiv ze zahraničí

 –  zvyšování účinnosti marketingové podpory jak na národní, 
tak krajské a podnikové úrovni

 

 – zvýšení podílu produkce z domácích surovin  

Tabulka č. 2   SWOT analýza současného stavu českého potravinářství

V návaznosti na zvyšování konkurenceschopnosti země-
dělství bude nezbytné sestavit z vhodných projektů strategii 
a scénáře vedoucí k posílení konkurenčních výhod i celkové 
konkurenceschopnosti potravinářství. Ta by měla být založena 
na kvalitní domácí produkci, v širší míře než dosud na znač-
kových výrobcích, intenzivním inovačním procesu a na pro-
gramu umožňujícím rovné šance v potravinářském průmyslu.

V neposlední řadě bude důležitá i komunikace se spotře-
bitelem, využití účinného marketingu a odpovídající právní 
rámec, který umožní novým zájemcům rychlý vstup do odvětví 
či uskutečnění takových fúzí, které povedou k úsporám i zlep-
šení řízení celého potravinového řetězce. 

 �



16
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

1
s p o l e č n o s t

ČIŽP
– Výsledky kontrol 

na úseku nakládání 
s odpady a obaly 
v potravinářství 

aneb co bylo špatně 
a jak to dělat lépe

Ing. PETR HAVELKA, 
náměstek ředitele,

Česká inspekce životního prostředí

Úvodem

Jakoukoli výrobní činností je v určitém rozsahu ovlivňováno 
životní prostředí. Ani zemědělská a potravinářská výroba 

či následná distribuce a obchod s vyrobeným zbožím nejsou 
výjimkou. Ochrana životního prostředí je zajišťována soubo-
rem zákonných norem (zákonů, vyhlášek, nařízení), které 
jsou povinny právnické osoby i fyzické osoby dodržovat. Od-
borným orgánem, který je pověřen dozorem nad respektová-
ním zákonných předpisů v oblasti životního prostředí, je 
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP, inspekce).

ČIŽP – stručné představení

Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 
1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb. ČIŽP je samostatnou 
organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem život-
ního prostředí ČR. Působnosti a kompetence ČIŽP vychá-
zejí z tzv. složkových zákonů pěti hlavních složek ochrany 
životního prostředí, kterými jsou ochrana přírody, ochrana 
lesa, ochrana ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství 
a nově též ze zákona o integrované prevenci a omezování zne-
čištění. V průběhu své působnosti přijala ČIŽP i další oblasti, 
jako je ochrana ozonové vrstvy Země, dohled nad nakládáním 
s chemickými látkami, prevenci havárií, problematiku obalů 
a geneticky modifikovaných organismů. Na úseku každé 

složky je ochrana životního prostředí řešena samostatnou 
legislativou, a v důsledku toho jsou kompetence ČIŽP v růz-
ných složkách odlišné.

V rámci své činnosti a působnosti ČIŽP mimo jiné 
dozírá na dodržování obecně závazných právních předpisů 
a rozhodnutí jiných správních orgánů ve věcech životního 
prostředí, ukládá opatření k odstranění a nápravě zjištěných 
nedostatků, ukládá sankční opatření právnickým a fyzickým 
osobám za prokázaná porušení stanovených povinností 
v oblasti životního prostředí, podílí se na řešení starých eko-
logických zátěží, dále kontroluje například obchod a naklá-
dání s ohroženými druhy živočichů a rostlin a výrobků z nich. 
Mimo správní činnosti ČIŽP dále zpracovává stanoviska 
pro jiné správní orgány, podílí se na řešení havárií, řeší pod-
něty od občanů, právnických osob i jiných orgánů státní 
správy, spolupracuje s inspekčními orgány zemí Evropské 
unie a sítí inspekčních orgánů EU. ČIŽP je členěna na deset 
oblastních inspektorátů a dvě detašovaná pracoviště v rámci 
celé České republiky. Práce oblastních inspektorátů je koordi-
nována ředitelstvím, se sídlem v hlavním městě Praze. 

Činnost odboru odpadového hospodářství je zamě-
řena na kontrolu dodržování předpisů v oblasti nakládání 
s odpady, obaly, chemickými látkami a chemickými přípravky 
a biocidy. Inspektoři kontrolují, jak právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání dodržují povinnosti při naklá-
dání s odpady a povinnosti při uvádění obalů (balených 
výrobků) na trh nebo do oběhu. Dále kontrolují dodržování 
povinností při klasifi kaci, balení a označování chemických 
látek a chemických přípravků a problematiku detergentů. 
Nově se inspekce zabývá i kontrolou povinností vyplývajících 
z nařízení REACH. 

Základní povinnosti původců odpadů
podle zákona o odpadech

K nemalým producentům odpadů patří i potravinářský 
průmysl, prodejci potravin včetně gastronomických zaří-
zení a v neposlední řadě i sektor zemědělství, jakožto pri-
mární producent potravin nebo surovin pro jejich výrobu. 
Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) je každý povinen 
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stano-
veným tímto zákonem a souvisejícími prováděcími právními 
předpisy (zejména vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady). Na subjekty zabývající se výrobou, zpracováním 
a prodejem potravin je, s ohledem na zákon o odpadech, 
nutné pohlížet jako na původce odpadů. Původcem odpadu je 
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jakákoli právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k pod-
nikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Stejně 
tak jako jiným podnikatelským subjektům, tak i potravinář-
ským podnikům, prodejcům nebo zemědělským podnikům 
plyne v oblasti odpadového hospodářství řada povin-
ností. Zákon o odpadech zakotvil tyto povinnosti zejména
v ust. § 16 a dále též v §§ 12, 39 a 44.

Původce odpadů je povinen zařadit odpady vznikající 
z jeho činnosti podle jednotlivých druhů a kategorií podle 
Katalogu odpadů. Dále je původce povinen shromažďovat 
odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, resp. 
je povinen třídit odpad. Každý původce je také povinen vést 
průběžnou evidenci o množství a druhu všech jemu vznika-
jících odpadů. V případě, že původce produkuje nebo nakládá 
s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než
100 t ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinen zasílat 
do 15. února následujícího roku hlášení o druzích a množství 
odpadů a způsobech nakládání s nimi. Pokud původci vzni-
kají i odpady nebezpečné, musí být s těmito odpady naklá-
dáno pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného 
orgánu státní správy, kterým je buď krajský úřad nebo pří-
slušné ORP. Původce by si měl dále uvědomit, že je odpo-
vědný za veškeré nakládání s odpady od okamžiku jejich 
vzniku až do doby jejich využití nebo odstranění nebo do
doby jejich předání osobě oprávněné k jejich převzetí (licen-
cované odpadové fi rmě). 

Původci jsou dále povinni respektovat všeobecné povin-
nosti při nakládání s odpady, jako je předcházení vzniku 
odpadů nebo jejich přednostní využívání. V zákonem poža-
dované hierarchii při hospodaření s odpady je primární 
snahou zabránění jejich vzniku, a to především uplatňováním 
principů nízkoodpadových, případně bezodpadových tech-
nologií. Dále je preferováno opětovné použití, materiálové 
využití odpadů recyklací a stále ve větším měřítku se začíná 
uplatňovat využití energetické v k tomu zřízených zařízeních. 
Na posledním místě, jako nejméně vhodný způsob nakládání 
s odpady, je jejich odstranění na skládce.

Činnost ČIŽP a výsledky kontrol nakládání 
s odpady v roce 2010 u subjektů zabývajících 

se výrobou, zpracováním a prodejem potravin
Potravinářský průmysl zahrnuje široké spektrum odvětví 

a je bezprostředně spojen se zemědělskou výrobou, přičemž 
vliv obou uvedených odvětví na životní prostředí je značný. 
Problematika nakládání s odpady nebyla v zemědělsko-potra-
vinářském komplexu dlouho dostatečně řešena, neboť jí nebyla 
ze strany podnikajících subjektů přikládána patřičná důleži-
tost. ČIŽP se proto v některých letech věnuje více také kont-
rolám podniků působících v zemědělství, v potravinářském 
průmyslu, obchodním řetězcům či prodejnám s potravinami 
a samozřejmě provozovatelům gastronomických zařízení, 
jako jsou různé restaurace, jídelny popřípadě hotely. V roce 
2010 provedla Česká inspekce životního prostředí u těchto 
subjektů cca 90 kontrol na celém území ČR. Cílem kontrol 
bylo prověřit obecnou úroveň odpadového hospodářství 
v tomto sektoru a zároveň dodržování povinností plynoucích 
z ustanovení §§ 12, 16, 39 a 44 zákona o odpadech. V návaz-
nosti na provedené kontroly vedla ČIŽP následně celkem
32 správních řízení se subjekty zabývajícími se výrobou, 
zpracováním a prodejem potravin. Celková výše pravomocně 
uložených pokut těmto subjektům v roce 2010 za porušení 
zákona o odpadech dosáhla výše 1 025 000 Kč z celkových 
pravomocně uložených pokut za odpadové hospodářství ve 
výši cca 60 milionů Kč za rok 2010. 

ČIŽP při kontrolách věnuje největší pozornost prověření 
systému vlastního, fyzického nakládání s odpadem. Z hlediska 
zákona je však třeba prověřit i dodržování administrativních 
povinností. Nejčastěji se opakující delikty u kontrolovaných 
subjektů spočívají zejména v netřídění nebo nedokonalém tří-
dění vznikajících odpadů, v nevedení či nesprávném vedení 
povinných evidencí a s tím související uvádění nepravdi-
vých údajů v hlášeních o produkci a nakládání s odpady, dále 
v nevhodném nakládání s nebezpečnými odpady, navíc bez 
potřebných souhlasů a v neposlední řadě v předávání odpadů 
neoprávněným osobám (neověření oprávněnosti odběratele 
k převzetí odpadů jimi vyprodukovaných).

Nedostatky ve třídění odpadů byly v největší míře zjištěny 
především u obchodních řetězců a prodejen potravin. ČIŽP 
např. uložila společnosti provozující ve Středočeském kraji 
a na území hl. města Prahy řetězec kaváren celkovou sankci 
170 000 Kč. Sankce byla uložena za to, že společnost jako 
původce odpadů odpady vznikající činností několika kontro-
lovaných provozoven (kaváren) netřídila. Směsně shromaž-
ďovala odpadní obaly od prodávaných potravin – papírové, 
plastové, skleněné a kovové a v malé míře i biologicky rozlo-
žitelný odpad. S těmito odpady nakládala jako se směsným 
komunálním odpadem, což je v rozporu se zákonem. Dále 
byla sankce uložena za porušení povinností týkajících se 
vedení průběžné evidence o odpadech. Společnost se proti 
rozhodnutí ČIŽP v zákonné lhůtě odvolala, odvolací orgán 
uloženou sankci v celé šíři potvrdil. Obchodní a jiné řetězce 
mají většinou oblast odpadového hospodářství řešenu cent-
rálně, a tak se stejná pochybení obvykle opakovaně vyskytují 
na všech provozovnách, což svědčí o systémovém pochybení. 
Nezanedbatelným znakem těchto ve značné míře celorepub-
likově působících společností je rovněž poměrně vysoká pro-
dukce odpadů. 

V případech zjištěného neplnění administrativních povin-
ností, jako je vedení průběžné evidence odpadů, vypracování 
ročního hlášení a jeho včasné odeslání na příslušný správní 
úřad, ČIŽP vždy posuzuje širší souvislosti takového jednání 
a důvody, proč k němu došlo. Ve většině případů pak přistupuje 
k uložení spíše nižší sankce, tak aby společnost byla motivována 
k okamžité nápravě, ale aby to pro ni neznamenalo větší potíže 
(pokud se nejedná o opakované zjištění). Je však třeba připo-
menout, že zákonodárce přisoudil i k těmto deliktům možnou 
horní hranici až 1 milion korun. I administrativní povinnosti 
mají svůj jasný defi novaný účel a je třeba plnit.

Mezi nejzávažnější zjišťované delikty patří nezákonné 
nakládání s nebezpečnými odpady a předávání odpadů 
osobám, které k jejich převzetí nejsou oprávněny. K těmto 
deliktům se pak váží sankce s horní hranicí až několik milionů 
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korun. Porušení povinností souvisejících s nakládáním 
s nebezpečnými odpady bylo inspekcí zjištěno v největší 
míře především u zemědělských podniků, v menším rozsahu 
potom u výrobců potravin. Povinnost předávat odpady pouze 
osobám oprávněným je důležitá s ohledem na zajištění kvalit-
ního a odborného nakládání s odpady od původce až k jejich 
konečnému využití či odstranění. V tomto směru je zásadní si 
uvědomit, že při předání odpadu neoprávněné osobě zůstává 
odpovědnost stále na původci odpadů, tedy jeho producentovi. 

Povinnosti při uvádění obalů na trh
nebo do oběhu podle zákona č. 477/2001 Sb., 

o obalech v platném znění
(dále jen „zákon o obalech“)

Vysoká produkce odpadů může negativně působit 
na životní prostředí. Předcházení vzniku odpadů v celém 
výrobním řetezci snižuje pravděpodobnost negativních vlivů 
na ŽP. Na tomto principu byla také založena tzv. „rozšířená 
odpovědnost výrobce“ u některých výrobků (pravidlo znečiš-
ťovatel platí). Konkrétně se jedná např. o elektrospotřebiče, 
baterie, oleje a také obaly. Rozšířená odpovědnost výrobce 
znamená, že tento je povinen vyráběné zboží uvádět na trh 
v takové kvalitě a s obsahem takových látek, aby výrobky bylo 
možno po ukončení jejich životnosti recyklovat, případně 
odstranit s co možná nejmenším vlivem na životní prostředí. 
Zde ale povinnosti výrobců nekončí. Tito jsou povinni fi nan-
covat systém, kterým bude recyklace zajištěna, a to v určitém 
rozsahu. Výše uvedené povinnosti jsou nyní stanoveny jak 
zákonem o odpadech, tak zákonem o obalech.

V případě obalů se jedná o zajištění zpětného odběru 
obalů od spotřebovaného zboží a zajištění jejich recyklace 
(využití). Za tímto účelem je výrobci a dovozci baleného 
zboží nastaven systém, v rámci kterého jsou vybudována 
sběrná místa, ze kterých jsou odpady z obalů následně sve-
zeny a recyklovány. Do tohoto systému jsou zapojeny obce, 
svozové fi rmy a recyklační linky. Každý z nás se s tímto denně 
setkává, když prochází okolo kontejnerů na separovaný odpad 
v obcích. Toto se týká odpadů z obalů, které vznikají u spotře-
bitelů (v domácnostech), stejné povinnosti však musí zajistit 
i dodavatelé baleného zboží pro výrobu (např. dodavatelé 
balených surovin). Provoz systému je fi nancován sdružením 
prostředků od výrobců baleného zboží, které jsou dále přeroz-
dělovány obcím, svozovým fi rmám a třidícím linkám. Toto je 
v ČR zajišťováno v rámci autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a. s. Zjednodušeně lze říci, že povinnosti podle 

zákona o obalech je povinen plnit každý, kdo uvádí na trh 
nebo do oběhu obaly (balené zboží). Konkrétně se jedná 
o výrobce a dovozce baleného zboží, které je určeno nejen 
spotřebiteli, ale také výrobci (v zákoně o obalech je používán 
termín „jiný konečný uživatel“). V případě prodeje zboží 
v obchodním řetězci by každý obchodník měl zkontrolovat, 
zda byly jeho dodavatelem povinnosti již splněny, a pokud 
ne, právě on se stává povinnou osobou. O plnění povinností 
k obalům by se tedy měli zajímat jak výrobci zboží pro spo-
třebitele (mléčné výrobky, pečivo, nápoje atd.), tak výrobci 
surovin pro výrobu (pekárenské směsi, koření, ovocné polo-
tovary atd.). Další skupinou povinných osob jsou obchod-
níci, a to jak různé velkoobchody, tak markety a provozovatelé 
drobných prodejen. Plnit povinnosti podle zákona o obalech 
jsou povinni také všichni ti, kdo balené zboží dováží nebo přes-
hraničně přepravují. 

Většina z asi třiceti tisíc povinných osob má zajištěno 
plnění povinností na základě uzavřené smlouvy s autorizo-
vanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Ta sdružuje 
peníze od fi rem, které vyrábí nebo dováží balené zboží, a ty 
pak přerozděluje podle prokázaného množství vytříděných 
odpadů jednotlivým obcím, svozovým společnostem a recyk-
lačním linkám zapojeným v systému. V případě, že se výrobce 
nebo dovozce rozhodne pro plnění povinností samostatně, 
je jeho povinností podat návrh na zápis do Seznamu osob 
u Ministerstva životního prostředí. V takovém případě pak 
musí své povinnosti plnit samostatně na vlastní náklady 
a výsledky jedenkrát ročně zasílat MŽP na určeném formu-
láři. Z plnění povinností je osvobozen subjekt, který na trh 
uvádí méně než 300 kg obalů ročně a současně je jeho obrat 
menší než 4,5 milionu Kč. Dalším možným způsobem plnění 
povinností je přenesení povinností spolu s prodejem baleného 
zboží. U všech výše uvedených způsobů plnění je zásadní 
vedení evidence, tedy údajů o množství konkrétních druhů 
obalů, ke kterým má daná společnost plnit povinnosti. Infor-
mace o způsobu plnění povinností lze nalézt na stránkách 
MŽP v sekci týkající se nakládání s odpady (www.mzp.cz/cz/
strucny_pruvodce_podnikatele).

Zjištění z kontrolní činnosti ČIŽP
prováděné podle zákona o obalech

V minulých dvou letech provedla ČIŽP cca 50 kontrol 
plnění povinností podle zákona o obalech u výrobců potravin, 
velkoobchodů, případně také u dovozců potravinářských
nebo zemědělských technologií. Nedostatky byly zjištěny jak 
u subjektů, které uvádí na trh nebo do oběhu velké množství 
baleného zboží, tak u subjektů, které lze označit za malový-
robce potravinářského zboží (pekaři, výrobci polotovarů atd.).

Kontroly ukazují, že drobní výrobci potravinářského 
zboží ve většině případů své povinnosti k obalům stále v dosta-
tečné míře neznají, nebo je dokonce neznají vůbec. Závažnější 
nedostatky byly zjištěny i u větších výrobců potravinářského 
zboží (např. výroba balených nápojů), konkrétně v nedů-
sledném vedení evidence obalů a následně v nedostatečném 
plnění povinnosti v rámci systému autorizované obalové spo-
lečnosti EKO-KOM. Neznalost plnění povinností byla zjiš-
těna také u velkoobchodů s potravinářským zbožím (např. 
dodavatelé pro výrobny hotových jídel, velkoobchody s alko-
holickými nápoji) a potřebami pro gastronomii. U těchto sub-
jektů byl zjištěn jednak dovoz baleného zboží bez toho, aby 
byly plněny povinnosti ze zákona o obalech. Dalším poru-
šením bylo to, že nebyla prováděna kontrola plnění povinností 
k obalům u zboží, se kterým tyto subjekty dále obchodovaly. 
V těchto případech pak ČIŽP ukládá pokuty ve výši několika 
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desítek tisíc Kč. Distributoři (tedy velkoobchody) by měly 
působit rovněž jako kontrolní článek plnění povinností doda-
vateli baleného zboží. Pokud nedoloží, že k obalům zboží od 
jejich dodavatele nebyly povinnosti splněny, je ze strany ČIŽP 
ukládána sankce. Nedostatky ve vedení evidence o obalech 
a následně nedostečné plnění povinností bylo zjištěno také 
u subjektů typu RETAIL obchodujících s baleným zbožím po 
celé republice. 

Pokud bychom chtěli výše uvedené shrnout, je možné za 
hlavní příčiny zjištěných porušení označit neznalost základ-
ních zákonných povinností, případně chybně nastavený 
systém vedení evidencí v rámci konkrétní společnosti.

Výše ukládaných pokut se odvíjí od závažnosti porušení, 
tj. od doby neplnění povinností a množství obalů uváděných 
na trh nebo do oběhu s tím, že maximální výše pokuty může 
být až do 10 000 000 Kč. Například společnost zabývající se 
především výrobou balené pitné vody pro spotřebitele (PET 
lahve o objemu 1,5 l) se rozhodla pro samostatné plnění povin-
ností. Při kontrole bylo zjištěno, že plnění povinností je zcela 
nedostatečné. Inspektoři objevili závažné chyby ve vedení evi-
dence o nakládání s obaly, které byly způsobeny špatným uvá-
děním váhy jednotlivých lahví, v důsledku čehož byl špatně 
vypočítán základ plnění povinností. Následně inspektoři zjis-
tili i nedostatečné plnění povinnosti využití odpadů z obalů 
a jejich zpětného odběru. Při plnění společnost předávala 
k využití i obaly od jiných výrobců, případně odpady ze své 
výroby, což zákon neumožňuje. Pro plnění povinnosti využití 
odpadů z obalů navíc společnost uzavřela smlouvu se sub-
jektem, který neměl vydaný souhlas k nakládání s odpady. 
Za toto systémové porušení povinností dle zákona o obalech 
byla výrobci pravomocně uložena sankce ve výši 750 000 Kč. 
V současné době je již stav uveden do souladu se zákonem.

Při stanovení výše pokuty v konkrétním případu se 
zohledňuje celá škála skutečností. Mezi nejčastější patří např. 
závažnost zjištěného deliktu, délka, po kterou delikt trval, 
reálnost ohrožení či poškození ŽP, množství odpadů či obalů, 
se kterými bylo nezákonně nakládáno apod. U všech řeše-
ných deliktů týkajících se jak zákona o odpadech, tak zákona 
o obalech je ze strany ČIŽP vždy prioritou především náprava 
zjištěného stavu ze strany kontrolované osoby. Je třeba si uvě-
domit, že sankce není cíl, sankce je pouhý nástroj k dosažení 
nápravy stavu, kdy je porušováno platné právo. Od aktivního 
a uvědomělého přístupu kontrolované osoby se rovněž může 
do jisté míry odvíjet výše sankce v rámci vedeného správního 
řízení. 

 �
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Těstoviny
již dávno nejsou
jen české nudle

Ing. PAVEL HRDINA, MBA,
generální ředitel a předseda představenstva,

Europasta SE

Historie výroby těstovin

Existuje mnoho teorií týkajících se vzniku a historie těs-
tovin. Někteří vědci považují za objevitele Marca Pola ve

13. století. Ten prý představil těstoviny v Itálii po svém návra-
tu z jedné z jeho cest do Číny v roce 1271. Podle názoru jiných 
vznikly těstoviny již mnohem dříve, v období civilizací Etrus-
ků, kteří vyráběli těstoviny ze směsi několika druhů rozemle-
tých obilovin. Když Řekové založili Neapol, začali připravo-
vat místní pokrm vyrobený z ječné mouky a vody, usušený 
na slunci, který se jmenoval „macaria“. Zmínky o těstovi-
nách jsou i v antickém Římě ve 3. století před naším letopoč-
tem. Z tohoto období jsou zmínky o „laganas“, což jsou ši-
roké plátky těsta (dnešní lasagne). V tomto období Římané 
vyvinuli první stroje a postupy přípravy lasagní. Od té doby 
došlo k velkému posunu v pěstování obilovin díky jejich vy-
nikajícím vlastnostem, zejména dobré možnosti přepravy 
a uskladnění. Expanze Říma přinesla v oblasti pěstování obi-
lovin velký pokrok v celém Středomoří. Termín „macaroni“, 
kterým se v současné době nazývají zejména dlouhé těstovi-
ny (typu špaget), je možné nalézt v zápisech z počátku naše-
ho letopočtu. Každopádně většina starších zmínek o těsto-
vinách pochází z Itálie, zejména ze Sicílie. Čerstvé těstoviny 
byly používány v Itálii od dob Etrusků a Římanů. V průběhu 
staletí se těstoviny začaly objevovat na italských stolech pod 
různými názvy. V roce 1400 se nazývaly „lasagna“ a výrobci 
těstovin byli „lasagnare“. Na začátku 19. století se nazývali 
„vermicellai“. Mezitím vznikl ještě další významný tvar – fi -
delli – a od toho odvozeně výrobci „fi dellai“. Na konci 17. sto-
letí vznikly v Neapoli první základní řemeslné stroje na výro-
bu těstovin. V roce 1740 ve městě Venice Paolo Adami získal 
první licenci na otevření továrny na výrobu těstovin. 100 let 
poté, v Amalfi , začaly být využívány vodní mlýny, kde byla se-
parována semolina (mouka z tvrdé pšenice) od otrub. Strojní 
vybavení přineslo rozvoj trhu, dovedností a exportu za oceán. 
V průběhu 19. století se spotřeba sušených těstovin v Itálii 
výrazně rozšířila a stala se trendem. V roce 1914 dokonalejší 

zvládnutí procesu sušení rozšířilo těstoviny po celé Itálii. Vel-
ký rozvoj italské výroby těstovin na přelomu století byl spojen 
s jejich exportem, a to zejména do USA. V pozdějším období 
si importující země začaly dovážet vlastní technologii a rozvi-
nuly vlastní výrobu. 

Jaký byl historický vývoj výroby těstovin v Čechách? 
Jako první přivezli těstoviny z Itálie do českých zemí Dobro-
slav a Vlastimil Zátkové, majitelé mlýna v obci Březí v jižních 
Čechách. S výrobou těstovin započali v roce 1884 a svého času 
byla jejich fi rma největší v tehdejším Rakousko-Uhersku. Roz-
dílem oproti Itálii a tamní výrobě těstovin byla vždy použitá 
základní surovina. Na rozdíl od Itálie, kde se používá téměř 
výhradně semolina (mouka z tvrdé pšenice), je v zemích, kde 
je vypěstování tohoto druhu pšenice obtížné, využívána polo-
hrubá mouka z měkké pšenice. Česká republika je jednou 
z těchto zemí. Výroba těstovin z tvrdé pšenice se rozvíjí dyna-
micky až v posledních letech. Důvodem je možnost importu 
suroviny z blízkých zemí. V českých zemích postupně vznikly 
i další závody na výrobu těstovin – z těch hlavních je možné 
jmenovat pražské Vysočany (dřívější Odkolek) a Rosice. 
V roce 1993 byla postavena továrna v Litovli, která je i v sou-
časné době největším výrobním závodem v České republice. 
Po roce 2003 došlo v oboru ke konsolidaci, po které již provo-
zují výrobu v podstatě již pouze dvě průmyslové fi rmy.

Sortimentní přehled skupin těstovin 

Na trhu je možné zaregistrovat různé typy těstovin, 
z nichž hlavní jsou: 

Členění podle způsobu výroby: 
–  Průmyslově vyráběné – jedná se o objemově rozhodující 

skupinu těstovin; 
–  Řemeslně nebo ručně vyráběné – jde o kategorii, která 

je významná hlavně v exkluzivnější gastronomii, kde se 
vyrábí těstoviny na malých strojích přímo v restauracích 
a hotelích. 

Členění podle typu distribuce: 
–  Těstoviny sušené – převážná většina průmyslově vyrábě-

ných těstovin jsou těstoviny sušené, vyrobené s vlhkostí 
do 13 %, dodávané na trh s trvanlivostí okolo 2 let. Jedná 
se o produkt masové spotřeby, kde lze dosáhnout nejnižší 
ceny. 

–  Těstoviny čerstvé (zpravidla vaječné) – jde o těstoviny 
dodávané na trh v chlazeném stavu (nejsou ve výrobním 
procesu usušené, ale zchlazené, jejich trvanlivost je řádově 
do 30 dnů. Jedná se o výrobek s vyšší přidanou hodnotou, 
který směřuje k dodání nikoli pouze suroviny, ale celého 
jídla. Vyrábí se v jiných výrobních provozech než sušené 
těstoviny, protože proces se liší, zejména ve fi nalizaci. Jsou 
tři základní druhy čerstvých těstovin: 

 �  Těstoviny bez přísad a náplní – od běžných sušených 
těstovin se neliší, rozdíly jsou pouze chuťové v návaz-
nosti na výrobní proces a způsob přípravy;

 �  Těstoviny čerstvé plněné – jedná se zpravidla o tvar tor-
tellini nebo raviolli, plněné jsou šunkou, sýrem nebo 
jinými náplněmi; 

 �  Těstoviny typu hotové jídlo – na trh přichází chlazené, 
kdy v obalu jsou samostatně těstoviny a přílohy (zpra-
vidla omáčky), kdy přípravou balení získáte celé jídlo. 

Členění podle použité základní suroviny: 
–  Těstoviny semolinové – při použití špičkové suroviny, tvrdé 

pšenice je dosaženo nejlepších výsledků při vaření; 
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–  Těstoviny z měkké pšenice – při využití současné výrobní 
technologie je možné dosáhnout velmi solidní kvality 
i u těstovin vyrobených z mouky z měkké pšenice, některé 
fyzikální vlastnosti však nelze obejít (především jsou při 
konzumaci měkčí a nejsou vhodné pro použití v cate-
ringu, pokud jsou např. delší dobu vystaveny působení 
vody); 

–  Těstoviny mix (směs semoliny a měkké pšenice) – jedná 
se o kvalitativní kompromis, kdy se při poměru dávkování 
semoliny a měkké mouky 50 na 50 dosahuje již vlastností 
produktů velmi podobných těstovinám z tvrdé pšenice; 

–  Těstoviny vyrobené z jiné základní suroviny – mezi hlavní 
patří celozrnné těstoviny, těstoviny z rýže a z kukuřice (tyto 
dva druhy jsou významné pro celiaky). 

Členění podle použitých přísad: 
–  Těstoviny bez přísad – zpravidla nazývané jako bezva-

ječné; 
–  Těstoviny vaječné – existují dva druhy, jeden druh je 

vyráběn z čerstvých vajec, druhý ze sušených vajec. Rozdíly 
fi nálního produktu nejsou velké, podstatnější je dávkování, 
které se pohybuje od 2 % do 8 % objemu; 

–  Těstoviny barevné – zpravidla se jedná o špenátové, trico-
lori (směs tří barev – zelená – špenátové, červená – rajča-
tové, žlutá – bez přísad); 

–  Těstoviny s různými jinými přídavky – přídavkem vlákniny, 
vitaminů, minerálů, příchutěmi (paprika apod.).

V oblasti inovací těstovin změnou jejich složení (např. 
obohacení přísadami) je otázkou, jestli právě těstoviny jsou 
produkt, který má přinášet tyto přísady do stravy, nebo nikoliv. 
Spotřebitel zatím preferuje nákup těstovin jako přílohy, která 
je jednoduchá, bez přísad (nebo tradičně s obsahem vajec). 
Těstoviny vyrobené s přísadami jsou na trhu spíše zpest-
řením, nikoli masovou záležitostí.

Členění těstovin podle tvarů: 
–  Celkem je možné identifi kovat až 600 tvarů těstovin, které 

se následně dělí do skupin podle způsobu výroby (výrobní 
linky, na kterých vznikají). Některé níže uvedené tvary se 
potom vyrábějí v podobě tzv. tenkostěnné, která umožňuje 
zkrácení doby varu na 3–5 minut:

 �  Krátké těstoviny – jedná se o dominantní kategorii, kdy 
všechny krátké těstoviny se vyrábějí na stejné výrobní 
lince, tvar se mění vložením jiné matrice, kterou je těsto 
protlačováno. Typický průmyslový výrobce vyrábí do
50 tvarů krátkých těstovin, když dominantních je hlav-
ních 10 typických tvarů (v našich podmínkách jsou 
hlavními tvary vřetena různých druhů, kolínka různých 
druhů a v poslední době populární penne);

 �  Těstoviny válcované – vyrábí se na stejné výrobní lince 
jako krátké těstoviny se speciálním přídavným zaří-
zením, které vytváří pás těsta, který se potom již pouze 
nařeže (zpravidla na různě široké pásy). Kvalitativní 
rozdíl od těstovin krátkých spočívá v tom, že těsto 
není tlačeno pod vysokých tlakem přes matrici, ale je 
pouze nařezáno. Takto jsou vyráběny zejména některé 
druhy polévkových těstovin, tagliatelle, papardelle 
a podobné;

 �  Těstoviny boloňského typu – opět specialita, nicméně 
vyráběná ve větším počtu průmyslových podniků. Jedná 
se o zboží typu farfalle (tvar motýla), opět vyžaduje 
speciální výrobní nástavec, podobně jako válcované 
těstoviny. Těstoviny jsou „vykrajované“ z pásu těsta 
a následně prochází obdobným sušícím procesem jako 
krátké těstoviny; 

 �  Těstoviny dlouhé – vyrábí se na speciální výrobní lince, 
protože jejich specifi kem je jiný způsob zacházení s těs-
tovinou vzhledem k její délce (těstoviny se nesuší na 
pásech, ale zavěšené na tyčkách). Tímto způsobem se 
vyrábí špagety různých průměrů a profilů, případně 
makarony (dlouhá trubička). Hlavní tvary jsou capel-
lini, spaghetti, spaghettoni, linguine; 

 �  Těstoviny typu lasagne – výroba lasagní vyžaduje spe-
ciální výrobní linku, a protože je specifi cká a jedná se 
o určitý tržní výklenek, většina výrobců tento produkt 
nevyrábí, ale zajišťuje si jej kooperačně;

 �  Těstoviny typu hnízda – jedná se o těstoviny, které jsou 
při různé šířce stočené „do klubíčka“. V tomto stavu 
prochází již celým procesem sušení až po zabalení. 
Opět je to specialita, kterou vyrábí menší počet výrobců, 
zejména v Itálii.

Členění podle způsobu přípravy: 
–  Těstoviny zavářkové – využívají se především do polévek; 
–  Těstoviny přílohové – používají se jako samostatné jídlo 

nebo příloha jiného jídla.

Tvary těstovin jsou z větší části předurčeny nabídkou 
výrobců matric. Většina těchto výrobců potom sídlí v jedné 
ulici italského města Pistoia. Je to místo, které snad každý 
významnější výrobce těstovin někdy musel navštívit. Je jenom 
velmi málo výrobců těstovin, kteří ve spolupráci s výrobci 
matric realizují vlastní vývoj tvarů. 

Za zmínku stojí ještě jedna oblast, která je v oblasti
výroby těstovin významná a hraje rostoucí roli. Jedná se 
o balení. Především v návaznosti na rozvoj obchodních řetězců 
se rychle rozvíjí alternativní způsoby balení (sáček s klipsem, 
sáček s horním skládaným dnem) a zejména způsoby uklá-
dání do skupinových obalů. Výroba je stále komplexnější, 
zákazníci požadují větší a větší individualizaci výrobků pro 
své potřeby (velikost kartonů, tvar, výřezy, akční skupinové 
obaly). To vše je nutné zvládnout při zachování automatizace 
procesů a vysokých objemů výroby. 

Trendy
v oblasti výroby těstovin

Jaké jsou poslední významné trendy v oblasti výroby 
těstovin? Probíhá zde globalizační proces, který je obdobný 
jiným výrobním odvětvím. V posledních 40 letech byl tento 
proces významně urychlen zavedením kontinuálních výrob-
ních linek (podobně jako v pekárnách) a značným zvýšením 
kapacit výrobních linek. Dnešní průmyslové výrobní linky 
mají kapacitu 2–8 tun za hodinu, oproti linkám ze 70. let, 
které měly kapacitu do 500 kg za hodinu. Vysoké výrobní 
kapacity linek jsou motorem pro konsolidaci odvětví výroby 
těstovin. Dále pokračuje trend výstavby linek v zemích, které 
dříve těstoviny pouze importovaly, zejména se jedná Afriku. 
V Evropě je samozřejmě specifi cká Itálie, která si drží pozici 
dominantního evropského výrobce a exportéra. V ostatních 
zemích Evropy jsou zpravidla výrobní závody menší velikosti 
a menšího počtu. Mezi ostatními zeměmi EU vyniká ještě 
Španělsko a Německo. 

Svět je již tradičně rozdělen na dvě části, a to použí-
vanou surovinou. Jedna část (zejména se jedná o středomoří 
a Severní Ameriku) vyrábí těstoviny téměř výlučně z tvrdé pše-
nice. Je to dáno zejména dostupností této suroviny v blízkosti 
výrobních závodů. Hlavní pěstební oblasti tvrdé pšenice jsou 
v Itálii, ve Španělsku, Francii, Řecku, Turecku, Kazachstánu, 
severní Africe a potom v Mexiku, USA a Kanadě. Nevýhodou 
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tvrdé pšenice je její jednoúčelové využití pro výrobu těs-
tovin a dále její větší citlivost při pěstování a nižší dosaho-
vané hektarové výnosy. Důsledkem je zpravidla vyšší cena 
než u měkké pšenice a následně i vyšší cena těstovin vyrobe-
ných z této suroviny. Překvapivě významná část světa produ-
kuje těstoviny z měkké pšenice. Do této oblasti patří i střední 
Evropa, ale zejména Jižní Amerika (zejména Brazílie) a země 
Afriky. Je velmi významné, že zlepšení technologie extruze 

a sušení těstovin výrazně zlepšilo kvalitu těstovin z měkké 
pšenice a přiblížilo ji těstovinám z tvrdé pšenice. To činí těsto-
viny dostupnými mnohem širšímu okruhu obyvatel a vytváří 
z nich masový produkt. 

V České republice máme poněkud specifi ckou situaci, 
kdy naše výrobní závody produkují primárně z měkké pše-
nice pěstované v našich podmínkách s vysokou dostupností 
a s velmi slušnou kvalitou. Nicméně stále větší podíl výroby 

Tradiční potravinové „pyramidy“

Středomořský 
jídelníček
Potravinová pyramida 
– těstoviny

Latinsko-americký 
jídelníček
Potravinová pyramida 
– těstoviny
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je i v těstovinách z tvrdé pšenice. Bohužel, zatím je surovinou 
tvrdá pšenice vypěstovaná na Slovensku, v Rakousku nebo 
Maďarsku a semletá v Rakousku nebo Maďarsku. V České 
republice jsou v posledních letech činěny pokusy vypěstovat 
tvrdou pšenici u jednotlivých pěstitelů, často se slušnými 
výsledky. Je výzvou dalších let získat výrobní základnu u pěs-
titelů a vybudovat ve mlýnech výrobní linku na semolinu. 
Pokud budou české výrobní závody disponovat lokální suro-
vinou, nebude o jejich konkurenceschopnosti pochyb, a to ani 
v kategorii semolinových těstovin. 

Na světovém trhu těstovin dochází k postupné kon-
solidaci, kterou vede italská společnost Barilla s výrobními 
závody v Evropě, Mexiku a Spojených Státech a španělská 
Ebro Puleva (Panzani ve Francii, Birkel v Německu a výrobní 
závody ve Spojených státech a Kanadě). Významná konsoli-
dace probíhá i v Itálii, kde větší výrobci posilují a kupují menší, 
případně se vytvářejí větší skupiny organicky výstavbou 
nových továren. Je to přirozený jev, který souvisí s koncent-
rací na straně zákazníků. Velké obchodní řetězce potřebují 
velké a spolehlivé dodavatele. Současně dodavatelé musí být 
velcí, aby měli smysluplnou vyjednávací sílu. Konsolidace 
trhu je velmi pokročilá např. v USA, kde 80 % trhu ovládají 
tři vedoucí výrobci (Barilla a Ebro Puleva se značkovými pro-
dukty a American Italian Pasta Company v privátních znač-
kách). Situace v Evropě je do značné míry ovlivněná vývojem 
v Itálii, kde funguje stále více než 100 významných středních 
a větších výrobců, většinou pořád v rukou rodinných fi rem. 
To vede k tvrdému konkurenčnímu boji, který se samozřejmě 
přelévá do všech souvisejících trhů. 

Velkým problémem pro výrobce těstovin je privátní 
značka obchodních řetězců. Fenomén privátní značky je u těs-
tovin velmi silný a jsou schopni se mu účinně bránit pouze 
velmi silní výrobci se silnou marketingovou podporou. Exis-
tuje jen velmi málo výrobců, kteří mohou fungovat bez pri-
vátní značky, pokud vůbec existují. Při diskuzi s velkými hráči 
v oboru slyším často názor, že jsou jenom dvě strategie pro 
budoucí přežití. Mít velmi silnou vlastní značku, anebo mít 
mimořádně efektivní výrobu. Nejlepší je samozřejmě obojí. 
V každém případě je pro konkurenceschopnost jednotlivých 
výrobců důležitá i jejich geografi cká poloha. Čím větší vzdá-
lenost od Itálie, tím menší ohrožení…

Novým fenoménem, který se branži těstovin nemůže 
vyhnout, je vysoká cenová volatilita základních surovin, 
zejména pšenice. Protože tvoří významnou část nákladů 
na konečný produkt, jsou prudké výkyvy (2007/2008, 
2010/2011) velmi problematické a obtížně se přenáší na 
zákazníka. Dá se říci, že jsme velmi často mezi dvěma mlýn-
skými kameny – trh komodity je trhem prodávajícího, trh 
výrobku je trhem kupujícího. Fenoménu volatility se budou 
muset všichni výrobci bránit všemi dostupnými prostředky, 
pokud budou chtít v tomto prostředí přežít. Poroste úloha 
hedgingu cen komodit, pevnějších cenových kontraktů jak na 
vstupu, tak na výstupu i vytváření fyzických zásob suroviny 
pro výrobu. 

Spotřeba těstovin v posledních 20 letech celosvětově 
postupně rostla. V posledních třech letech dochází k mírné 
stagnaci. Velkou roli hrají stravovací návyky, které jsou velmi 
konzervativní. V České republice se po roce 1989 spotřeba 
prudce zvýšila a je v současné době přibližně dvojnásobná 
oproti tehdejší. Nicméně spotřeba v posledních několika 
letech již také stagnuje. V každém případě lze očekávat, že 
dlouhodobě spotřeba těstovin poroste. Produkt k tomu má 
veškeré předpoklady, zejména vynikající dietetické para-
metry, výbornou skladovatelnost, rychlost přípravy apod. 
Z tohoto pohledu je budoucnost pro výrobce těstovin jedno-
značně pozitivní. 

Tabulka č. 1   Světová výroba těstovin (tuny) 
Itálie 3,194.152 Portugalsko 76.000

USA 2,532.809 Česká republika 70.000

Brazílie 1,300.000 Maďarsko 66.000

Rusko 858.400 Domin. rep. 65.000

Turecko 606.620 Rumunsko 52.600

Egypt 400.000 Švýcarsko 48.338

Mexico 325.000 Bolívie 43.000

Venezuela 324.261 Guatemala 38.000

Německo 301.000 Rakousko 37.803

Argentina 291.300 Velká Británie 35.000

Peru 252.841 Ekvádor 32.000

Španělsko 245.547 Slovensko 22.000

Francie 236.141 Kostarika 21.500

Tunisko 183.000 Švédsko 20.200

Kanada 170.000 Jordánsko 20.000

Polsko 157.000 Salvador 13.000

Chile 155.000 Sýrie 9.005

Řecko 149.000 Slovinsko 7.353

Japonsko 144.500 Litva 5.976

Kolumbie 131.270 Panama 4.364

Indie 100.000 Lotyšsko 1.845

Tabulka č. 2   Světová spotřeba těstovin (kg/osoba/ rok)
Itálie  26,0 Finsko 5,0

Venezuela 12,0 Slovensko 5,5

Tunisko 11,7 Bolívie 4,8

Řecko 10,4 Nizozemí 4,4

Švýcarsko 9,7 Litva 4,4

Švédsko 9,0 Polsko 4,2

USA 9,0 Lotyšsko 4,1

Chile 8,3 Domin. rep. 4.0

Peru 8,3 Austrálie 4,0

Francie 8,1 Izrael 4,4

Německo 7,7 Panama 3,8

Slovinsko 7,5 Kostarika 3,7

Maďarsko 7,4 Finsko 3,2

Argentina 7,2 Kolumbie 3,0

Portugalsko 6,7 Mexico 3,0

Kanada 6,5 Rumunsko 2,7

Brazílie 6,4 Ekvádor 2,6

Česká republika 6,0 Velká Británie 2,5

Rusko 6,0 Guatemala 2,0

Turecko 6,0 Dánsko 2,0

Rakousko 5,6 Libye 2,0

Belgie 5,4 Japonsko 1,7

Španělsko 5,3 Egypt 1,2

Estonsko 5,0 Irsko 1,0

Zdroj: Průzkum provedený IPO (International pasta organi-
zation) – poslední aktualizace červen 2010

�
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Mák
aneb co jste o něm 

dosud nevěděli

Ing. EVA NOVÁKOVÁ,
manažer marketingu a obchodu,

IREKS ENZYMA s. r. o.

Mák setý je prastará kulturní plodina v potravinářství vy-
užívaná pro svou nezaměnitelnou chuť. Pochází z vý-

chodní a střední Asie, v Evropě se pěstuje výlučně mák se-
menný neboli olejný, což je legální potravinářská odrůda. 

Potravinářské máky mají barvu semen nejen modrou, 
ale také bílou, žlutou, okrovou, růžovou atd. Ovšem pouze 
modrá maková zrnka garantují „pravou makovou vůni 
a chuť“. S ohledem na genetický základ se máky člení na jarní 
a ozimé, podle otevírání makovic pak rozlišujeme hleďák, 
který má pod korunkou otvory, z nichž vypadávají zralá 
semena, a slepák, který je bez otvůrků pod korunkou. 

Mák ve světě

Doložené nálezy používání máku v Evropě pochází z neo-
litu, mladší doby kamenné, z oblasti předhůří Alp. U nás je 
nejstarším nalezištěm Ostrov u Stříbra se stářím kolem 2800 
let, tedy z pozdní doby bronzové. Již tehdy se velikostí semen 
0,75–1 mm blížil k současným velkosemenným mákům sklí-
zeným s velikostí zrnek 1,17–1,41 mm.

Běžná dostupnost máku jako pochutiny je typická 
pro euroamerickou civilizaci. Centrum jeho pěstování je ve 

slovanských zemích a v Turecku. Všichni Slované, ale také 
Maďaři mají pro tuto plodinu stejný název: mak – mák. Díky 
několika vlnám přistěhovalectví se obliba máku jako potra-
vinářské suroviny rozšířila také po USA, Kanadě, Austrálii, 
Jihoafrické republice, Novém Zélandu i jinde.

V tomto miléniu se dle různých statistik a kvalifi kova-
ných odhadů olejný mák pěstuje na 90–190 tis. ha, přičemž 
jen u nás je to na 35–70 tis. ha. Jsme tedy spolu s Tureckem 
pěstitelskou velmocí. Největší spotřeba máku na osobu je 
pravděpodobně v Polsku, odhaduje se na 0,4 kg/obyvatele 
za rok. U nás, na Slovensku a v Rakousku je to ročně kolem
0,3 kg/osobu, v Německu a zemích bývalého Sovětského 
svazu pak kolem 0,1 kg/osobu. V současnosti světová pro-
dukce makového semene překročila 100 tis. tun ročně a Česká 
republika se na této produkci podílí cca polovinou. Průměrné 
světové výnosy pak dle klimatických podmínek kolísají v roz-
pětí 500–700 kg/ha, u nás se výjimečně dosahuje až 2 t/ha.

Pěstování v ČR

Mák je prastarou a trvale významnou českou plodinou. 
Dokládají to nejen názvy českých obcí: Makov (celkem 5x), 
dále Makalovy, Makolusky, Makaron, Maksičky, Makotřasy 
atd., ale i mnohá příjmení: Mák, Makoš, Makovec, Mako-
vička, Makovský, Maksovský, Maksička a jiná. Český Honza, 
nejtypičtější postava našich národních pohádek, odchází do 
světa s uzlíčkem makových buchet. I v příslovích se mák obje-
vuje: „Něčeho je jako máku“. V národní kuchyni máme nejen 
koláče, buchty či štrúdl s makovou náplní, ale také nudle nebo 
škubánky s mákem, ovocné knedlíky sypané mákem, různé 
makovce a makovníky. 

V posledních desetiletích se stal mák v ČR plně mecha-
nizovanou kulturní plodinou. Pěstuje se v úzkých řádcích 
12,5–25 cm, již se nejednotí, je odplevelován herbicidy a sklízí 
se žacími mlátičkami neboli kombajny. Na 1 m2 je zaseto asi 
20 rostlin a na každé z nich pak najdeme 3–5 makovic, které 
jsou botanicky plodem – tobolkou. V každé makovici je kolem 
4–6 tisíc semen, celkem 2–3 g semen v jedné makovici. Po 
jejím vyprázdnění zbude makovina, což je surovina zpraco-
vávaná farmaceutickým průmyslem pro obsah alkaloidu mor-
fi nu v množství přes 1 %.

Mák je po řepce druhou nejvýznamnější olejninou 
v ČR, i když jsou jeho osevné plochy cca 7x menší. V osevním 
postupu se s řepkou nesnáší, protože se vzájemně zapleve-
lují. Proto se pěstuje v alternaci s hořčicí, která se stala také 
národní specialitou. 

Z hlediska výživové kvality máku jsou sledovanými tyto 
parametry: 
–  obsah morfi nu, který ulpívá na semeni, bezpečná hranice je  

20 ppm (20 mg/kg semene),
– množství a složení mastných kyselin,
– obsah kadmia.

Semeno máku má ledvinovitý tvar 
s délkou 1–1,5 mm. Povrch je rozbráz-
děný v šestiúhelníkové plošky ohrani-
čené mírně vystouplými žebry.

Specifické způsoby čištění máku

Při čištění máku je požadována vysoká čistota výsledné-
ho produktu (až 99,9 %) a velmi šetrné zacházení se semeny. 
Čištění máku je proto považováno za specifi ckou oblast čiš-
tění zemědělských plodin. Klade nejen vysoké nároky na 

Makové zrno pod mikroskopem
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strojní vybavení, ale také na obsluhu čističky. Základem je 
sítové čištění s defi novanými velikostmi ok. Avšak tímto způ-
sobem se neoddělí semena plevelů (laskavce, merlíku aj.), 
jejichž velikost je shodná s rozměry semen máku. K jejich 
odstranění se používají pneumatické třídicí stoly pracující na 
principu rozdílné měrné hmotnosti. Pracovní plocha stolu je 
vibrující nakloněná rovina s nastavitelným proudem vzduchu 
odspodu. Touto kombinovanou technikou se vytřídí 3 frakce:
– nevyvinutá semena máku a slupky, 
– kvalitní maková semena,
– semena plevelů a nejdrobnější kamínky.

Při sklizni, manipulaci s mákem a při jeho čištění je 
nutná jistá dávka opatrnosti, aby se semena mechanicky 
nepoškodila. Mák totiž poté rychle podléhá zkáze – žlukne 
a hořkne. Dlouhodobější skladování je nutné v klimatizova-
ných prostorách bez velkých výkyvů teplot, aby nedocházelo 
ke kondenzaci vlhkosti.

Jakost máku

Pro kvalitu máku je nejdůležitější jeho smyslové hodno-
cení: barva, čistota, chuť a vůně. Pouze při jeho šetrné sklizni 
a zejména správném vyčištění pak dosahuje vysokých diete-
tických hodnot. 

Tabulka:  Nutriční hodnoty ve 100 g makových zrn 
Celková energie 477 kcal 

Proteiny 19,5 g

Sacharidy 14,8 g

Tuky 45,8 g

Vláknina 10,0 g

Olej makových zrn má vysoký obsah nenasycených 
mastných kyselin, zejména kyseliny linolové, která patří do 
skupiny n-6 (dříve označované ω-6) polynenasycených mast-
ných kyselin (PUFA). Celá zrna mají vysoký obsah vápníku 
(600 x vyšší než pšeničná mouka), vitaminů E, B3, B1, kyse-
liny pantotenové a dalších vitaminů a minerálních látek. 
Nezanedbatelný je také vysoký podíl vlákniny. 

Zpracování máku 

Téměř 90 % českého máku je exportováno ve formě 
základní suroviny. Mák je tedy komoditou, kterou Česká 
republika dosud vyváží v jeho základní podobě bez dalšího 
zpracování. Jedním z největších tuzemských zpracovatelů je 

společnost IREKS ENZYMA, která ročně od zemědělců naku-
puje víc než tisíc tun, aby z něho vyráběla makové pekařské 
náplně pro český trh i mnoho zemí světa. IREKS GmbH, který 
působí na všech kontinentech a jehož je IREKS ENZYMA 
dceřinou společností, totiž celou svoji výrobu makových pro-
duktů převedl právě do České republiky.

IREKS ENZYMA má s výrobou makových pekař-
ských náplní a makových poloproduktů pro maloobchodní 
prodej dlouholeté zkušenosti. Přesto pro takto velkou výrobu 
a zejména pro využití exportních příležitostí muselo dojít 
k velkým investicím, a to nejen do vlastní výroby, ale také do 
výstavby supermoderní čističky. Vysoká hygiena provozu a čis-
tota máku jsou totiž hlavním předpokladem pro uplatnění se 
na náročných trzích. Zcela nová budova s technologií čištění 
od společnosti CIMBRIA, která je světově proslulým specia-
listou na čištění a skladování zrnin a semen olejnatých plodin, 
byla postavena v roce 2010 nákladem více než milion eur. 

Jak bylo řečeno, mák se sklízí společně s makovinou, 
která znečišťuje vlastní maková semena obsaženým alka-
loidem morfi nem. Proto musí k odloučení semen od mako-
viny dojít co nejdříve po sklizni, a to takovým způsobem, aby 
nedošlo k mechanickému poškození semen, jehož důsledkem 
by byl přístup světla a vzduchu k vnitřnímu obsahu semen. 
Tak by došlo k oxidaci kvalitního, ovšem snadno se znehodno-
cujícího oleje, k jeho žluknutí a následně zhořknutí máku. 

Čisticí proces ve společnosti IREKS ENZYMA spl-
ňuje ty nejvyšší výkonové i kvalitativní parametry. Vyčištěný 
mák je poté uložen k dlouhodobému skladování až několika 
měsíců ve velkokapacitních zásobnících, protože se zpra-
covává celoročně a zásoby máku v jeho nezměněné kvalitě 
musí vydržet až do nové sklizně. Zásobníky jsou vybaveny 
pravidelným provětráváním uložených semen a digitálními 

Detail
makové náplně Prima

v jemném pečivu

Třístupňové čištění máku ve spol.  IREKS ENZYMA
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Čistě dokonalé 

Mako
vá náplň závinová

Maková náplň Prima

Maková náplň ENZYMA
Maková náplň TREND

Maková náplň – Speciál

snímači teploty a vlhkosti v několika úrovních. Celý proces 
sledování dat a přemisťování semen ze zásobníků k vlastnímu 
zpracování je zcela automatizován a pod nestálou kontrolou 
speciálního softwaru.

Samotná výroba makových produktů má několik fází. 
Prvním, základním a zcela nezbytným, krokem je termické 
ošetření zrn. Společnost IREKS ENZYMA používá 2 odlišné 
technologie: mikrovlnný proces a ošetření ostrou, pro potra-
vinářské účely upravenou, vodní parou. Po dokonalém 
vychlazení ošetřených zrn následují kombinace mletí a mísení 
s ostatními recepturními složkami. Celkově jsou pekařské 
náplně vyráběny podle 23 rozdílných receptur a vyváží se 
do 14 zemí, odkud jsou sesterskými společnostmi koncernu
distribuovány přímo k pekařským odběratelům. Mezi jednot-
livými recepturami jsou překvapivě velké rozdíly, a to jednak 
v granulaci sypkých náplní, ale zejména v chutích, jež  jsou 
diametrálně odlišné (např. pro Maďarsko se vyrábí s citro-
novou příchutí). 

Český mák je jako zemědělská plodina naprostým feno-
ménem. Tuzemské odrůdy spolu s výjimečně příznivými kli-
matickými podmínkami dávají jednoznačně „nejmakovější“ 
chuť a vůni a pro pekaře je to ta nejlepší kvalita. K tomuto 
závěru jsme došli také díky nesčetným testům s máky impor-
tovanými v době, kdy byl tuzemské suroviny nedostatek, nebo 
nebyla u tuzemské produkce splněna náročná kritéria na kva-
litu. Tyto peripetie již máme naštěstí za sebou. I když kdo ví, 
matička příroda někdy připraví zemědělcům takové pod-
mínky, že se i na českém trhu bojuje o získání dostatečného 
množství potravinářsky kvalitní suroviny.

V článku byly použity informace z knihy MÁK, kterou 
vydal Český mák – sdružení právnických a fyzických osob, 
kolektiv autorů pod vedením Jana Vašáka, Praha 2010.  �

Bohatý sortiment
makových výrobků
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Petržel
Petržel – to je kla-

sika v koření. Bez 
ní si nedovedeme 
představit např. by-
linkové máslo, zele-
né omáčky a v době 
„lovu ryb“ je petržel 
absolutní nutnost.

Historie

Již v antice byla petržel pokládána za zázračnou 
a léčivou bylinu. Ve starém Řecku platila dokonce za svatou 
a byla uctívána jako symbol radosti a slavností. Při hosti-
nách se nosily věnce upletené z petržele a také úspěšným 
sportovcům byly tyto kladeny na hlavu. První písemné 
zprávy o použití petržele se nacházejí už ve 3. století před 
Kristem v jedné řecké kuchařské knize. Středověk při-
nesl této oblíbené bylině opětovný rozkvět. Petržel pla-
tila v tehdejší době jako prostředek k zahnání čarodějnic 
a duchů, nacházela současně použití jako bylina na zahnání 
všeho zlého a byla podávána jako lék proti nejrůznějším 
neduhům. Zvláště oblíbená byla také v oblasti lásky – na 
jedné straně se jí připisovaly afrodisiakální účinky, na 
straně druhé byla užívána jako léčivá bylina proti pohlavním
chorobám.

Původ

Svůj původ má petržel v oblastech kolem Středozem-
ního moře, ale podle letitých záznamů mohlo být zemí 

původu byliny Řecko. Dnes roste petržel téměř na celém kon-
tinentu.

Chuť

V kuchyni se používají dva druhy petržele: nať 
a kořen. První se pozná buď podle hladkých, nebo kade-
řavých listů. Listy jsou lesklé, tmavozelené a nepravidelně 
formované, aromaticky voní a chutnají nasládle kořeněně 
s ostrým nádechem. Rostlinu s kadeřavými listy velmi 
často používáme ke zdobení pokrmů. Kořeny petržele koře-
nové chutnají podobně jako nať a používají se výhradně
ke kořenění.

Použití

Petržel je všestranná bylina. Koření skoro všechny 
slané pokrmy a je tak známá a oblíbená, že se často používá 
i tam, kde by se lépe hodila jiná bylina. Petržel se hodí k veš-
keré zelenině a salátům, do polévek, k rybám, k pokrmům 
z masa a zeleniny. Ve směsi „Bouquet garni“ je nepostra-
datelná. Možná málo známé je, že když se žvýká čerstvá 
petržel po ostrém jídle, jeho ostrost se zmírní.

Zdraví

Celosvětově se petržel cení pro vysoký obsah vita-
minu C a karotinu. Má vliv na čištění krve a vhodně půso-
bí při potížích ledvin, močového měchýře, při vodnatel-
nosti a nadýmání. Když se natřeme šťávou vylisovanou
z čerstvých listů, jsme chráněni před poštípáním od ko-
márů. 

 �
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Rozmarýn
Rozmarýn je symbolem lásky 

a věrnosti. Ještě dnes existu-
je na mnoha místech zvyk zasadit 
ve svatební den na zahrádce vět-
vičku rozmarýnu. Když zakoření 
a vyraší, platí to za dobré zname-
ní pro harmonické manželství.

Historie

Snad žádné jiné koření nenacházelo už v antice takovou 
pozornost jako rozmarýn. Platil v mnoha kulturách za svatý 
a podle toho s ním bylo také nakládáno. Věnci z rozmarýnu 
byli vyznamenáváni nejen řečtí bohové, ale zdobil i římské 
domácí bohy, byl vzpomínkou na mrtvé a nabízel se jako důkaz 
lásky. Doklady pro dřívější výskyt rozmarýnu se nacházejí již 
v egyptských královských hrobech – staří Egypťané dávali 
svým mrtvým do rukou rozmarýnové větvičky, aby jim svou 
vůní osladili cestu do země nesmrtelných duší. Do střední 
Evropy se dostala jemně vonící bylina pravděpodobně s křes-
ťanskými mnichy. Ve středověku byl rozmarýn využíván pře-
vážně k lékařským účelům. Pro čištění vzduchu byl rozmarýn 
pálen v nemocničních pokojích a v časech moru se nosil sáček 
s rozmarýnem na krku, aby se zabránilo nákaze. Kromě toho 
byl v 16. století z rozmarýnu získán první destilovaný parfém, 
tzv. „Aqua Reginae Hungariae“.

Původ

Rozmarýn pochází z oblasti Středozemního moře 
a je pravděpodobně více než 3000 let používán jako koření 

a léčivá rostlina. Největšími pěstiteli rozmarýnu jsou Turecko, 
Dalmácie, Řecko, jižní Francie a Španělsko. Větší plantáže se 
nacházejí i v USA.

Druhy

Rozmarýn patří do čeledi hluchavkovitých. Je to stále-
zelený až 2 m vysoký keř, jehož modré květy jsou typické pro 
země u Středozemního moře. Sklizeň probíhá v červnu až čer-
venci ještě před tím, než jehlice zhnědnou. Éterický olej, který 
mimo jiné obsahuje i kafr, je odpovědný za intenzivní trpce 
hořkou chuť.

Zdraví

Už od dob Karla Velikého je rozmarýn pevnou součástí 
přírodního léčitelství. Je používán jak vnitřně, tak zevně, kvůli 
četným blahodárným účinkům, kterými disponuje. Jako čaj 
a kořenicí bylinu ho doporučují znalci koření k podpoře trá-
vení a k oživení krevního oběhu. Rozmarýnový olej se pou-
žívá při aromaterapii proti nízkému tlaku a ke zvýšení výkonu 
paměti. Rozmarýnová koupel má mimoto pomoci zmírnit 
potíže při revmatických nemocech a křečích. V lidové víře se 
bylině připisuje omlazovací účinek a energie.

Použití

Rozmarýn je nejdůležitější součástí provensálského 
koření. Jako koření na drůbež nesmí chybět v žádném pokrmu 
z kuřete nebo krocana. Jeho aroma zjemňuje také pokrmy 
z jehněčího, hovězího a vepřového masa, výrazné zeleninové 
druhy jako baklažány, papriku, rajčata (Ratatouille), polévky, 
omáčky a houby.   �
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The role of 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 protection, tackling issues all along the food chain.  

Its Scientific Committee and Panels consist of independent scientists from universities, research institutions 

and national food safety authorities. They deliver high-quality scientific advice for Europe’s decision-makers 

to act on and protect consumers, animals and plants.

EFSA's scientific work is published on the EFSA Journal which has been accepted for indexation by leading 

bibliographic databases. 

EFSA’s Scientific Committee and Panels 

nutrition. 

Scientific Committee and all Panels - except the two Panels on Food Additives & Nutrient Sources and on 

 

and independence.

Apply online from 31 March to 31 May 2011 
to join other top scientists: www.efsa.europa.eu

Committed to ensuring that Europe’s food is safe

Join EFSA’s Scientific 
Committee and Panels
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Pivní styly světa
Ing. MARTIN SLABÝ, 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

Svět piva to není jen český ležák, ať už světlý nebo tma-
vý, či dokonce dobře vychlazená desítka v lednici. Je to 

svět rozmanitý a plný chutí, podobně jako vinařský, ne-
-li mnohem více. Pro výrobu piva se ve světě používá celá 
řada obilovin a jiných surovin, které dodávají extraktiv-
ní složky, nejen u nás velmi dobře známý ječmen. Chme-
le jsou také stovky odrůd a některé jsou velmi odlišné od 
našeho zeleného zlata z Žatce, mají vysloveně citrusovou 
vůni a mnohem více hořkých látek, ale pořád je žatecký 
poloraný červeňák považován za jeden z nejkvalitnějších 
chmelů na světě, přestože v mnoha zemích je to odrůda 
jiná. Další nedílnou součástí při výrobě piva jsou kvasni-
ce, v naší kotlině jsou používány zhruba tři kmeny kvas-
nic ve větší míře, a to všechny spodního kvašení, zatímco 
ve světě je používáno nespočetné množství kvasničných 
kmenů, kdy spousta pivovarů hlavně v Belgii si uchovává 
několik „svých“ kmenů již od založení pivovaru. Z toho 
plyne nepřeberné množství kombinací a možností, kolik 
pivních stylů vyrábět. Víte kolik pivních stylů se po svě-
tě vaří?

Velmi mnoho, podle různě hrubého dělení jich je podle 
slavného anglického pivního guru a skvělého degustátora 
Michaela Jacksona od čtyřiceti po zhruba sto padesát. Záleží 
na tom, co podle autora dělení je již nový pivní styl. Podle čeho 
se piva vůbec dělí do jednotlivých stylů? Je to samozřejmě 
podle použitých surovin, všichni známe piva ječná, pšeničná, 
ale používají se i méně běžné obiloviny jako žito, oves nebo 
pro nás hodně netradiční suroviny jako rýže, čirok, pohanka 
a amarant. Při výrobě piva se používá třeba i čokoláda, ale jen 
v malém množství jako doplněk. Piva se dělí podle způsobu 
přípravy sladiny. Kdy dva základní postupy jsou dekokční, 
používaný u nás a hodně v Německu a Rakousku, kdy se 
vždy určitá část díla povařuje a při návratu ohřeje zbytek, 
a infuzní, kdy se celé dílo vyhřívá najednou a nepovařuje 
se, ten se používá hojně ve zbytku světa. Díky těmto dvěma 
postupům jsou piva ze stejných surovin tmavší a plnější 
(dekokce) nebo světlejší a méně plná (infuze). Když pomi-
neme způsob výroby mladiny a suroviny v ní použité, jsou 
zde 3 typy piv odlišené kvašením a kvasinkami, a to spodně 
kvašená, svrchně kvašená a spontánně kvašená piva. Způsob 
kvašení dodává pivu charakteristickou chuť a vůni, protože 
v pivu je dodnes známo zhruba 2 000 senzoricky aktivních 
látek a z toho kvasinky jsou zodpovědné přibližně za 1 200 
z nich. Rozdíly mezi chuťovými vjemy jednotlivých způsobů 

kvašení jsou přirovnáním asi jako chuť černého, zeleného, 
bílého a ovocného čaje. Za tak velké rozdíly můžeme být 
vděčni malým kvasinkám, které jsou veliké zhruba 2–6 μm 
x 4–10 μm. A jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi jednotlivými 
typy kvašení?

Spodně kvašená piva jsou nám nejblíže, patří k nim 
u nás nejrozšířenější ležák, který se rozvětvuje na několik 
dosti odlišných podskupin, bavorský bock nebo marzen. Při 
tomto typu kvašení jsou teploty fermentované mladiny udr-
žovány při nižších teplotách většinou do 15 °C, kdy výjimku 
tvoří kategorie „parních“ piv. Na konci hlavního kvašení se 
kvasnice shlukují k sobě, poutají se kvasničnou gumou a fl o-
kulují na dno kvasné nádoby. Piva takto připravená mají 
jasný sladový charakter, jemnou ovocnou vůni a na základě 
typu piva i příjemnou chmelovost.

Svrchně kvašená piva, jako jsou ale ve všech svých 
podobách, německý Altbier, stouty a mnoho dalších typů piv, 
běžně kvasí při teplotách výrazně vyšších až k 25 °C. Jedním 
z důvodů je i špatná tolerance těchto kvasnic k teplotám pod 
10 °C. Díky vyšším teplotám mají piva mnohem rozmanitější 
chuťový profi l. Charakteristickou vlastností svrchních kva-
sinek je schopnost nechat se vynést na konci hlavního kvašení 
vznikajícími bublinkami oxidu uhličitého do kvasné deky, za 
předpokladu, že není zasahováno do kvasného procesu.

Poslední a u nás nejméně známou možností, jak kvasit 
pivo, je spontánní kvašení, které je využíváno v Belgii 
v oblasti okolo města Lembeek, které se nachází v blízkosti 
Bruselu. Zakvašování zde neprobíhá pro nás tradičním při-
dáním čisté kultury kvasnic do mladiny, ale nezvyklým pone-
cháním nezakvašené mladiny po dobu několika hodin, podle 
místních sládků nejlépe přes noc, v mělkých otevřených 
nádobách velmi připomínajících chladící stocky, které se 
v minulosti používaly i u nás, aby se mladina „zakvasila ze 
vzduchu“. Díky výskytu bakterie Brettanomyces lambicus ve 
vzduchu a v mladině je kvašení trvající až tři roky udržováno 
ve správném směru. Tato bakterie postupně potlačuje ostatní 
mikrofl óru v kvasící mladině, až přežívá pouze sama, a pivo 
je tak chráněno. Pivo takto vyrobené je chráněno Evropskou 
unií stejně jako olomoucké sirečky. Vyrobené pivo je pro čes-
kého pivaře velmi nezvyklé, i když je při jeho výrobě použit 
žatecký chmel. Je výrazně vonící, s ovocnými a lehce nakys-
lými tóny, v chuti je výrazná trpkost a svíravost, která je násle-
dována kyselostí a lehkou chmelovou hořkostí.

Na světě je tolik pivních stylů, že zachutnají opravdu kaž-
dému.
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O technologii a hlavních rozdílech při výrobě piv bylo 
psáno již mnohokráte a v krátkém přehledu i zde. Nyní je na 
čase začít o jednotlivých pivních stylech, které jsou nám více 
či méně známy. A ne jen hrubým popisem vlastností pivního 
stylu, ale něco i k historii a příběhu jeho vzniku, pokud je 
možné ho dohledat.

Altbier

Pivní styl ze sousedního Německa z okolí Düsseldorfu se 
objevil v polovině 19. století, aby bylo odlišeno původní pivo 
od nově nastupujících světlých ležáků. Při výrobě těchto piv 
jsou používány stejné světlé slady jako na ležáky, ale výsledná 
barva piva je mnohem tmavší. Největším specifi kem Altů je 
kvašení svrchními kvasinkami při teplotách běžných pro kva-
šení ležáků, tedy okolo 10 °C. To je možné pouze po dlouho-
dobé adaptaci kvasnic na tyto podmínky. Technologií výroby 
je to takový hybrid mezi svrchními a spodními pivy. Alt je 
nesoupeřící kombinací sladovosti, hořkosti, ovocné a chme-
lové vůně, které se v tomto pivu skvěle doplňují. 

Kölsch

Kölsch je svrchně kvašený typ piva vařený výhradně 
v okolí Kolína nad Rýnem a chráněný zákonem, který prosa-
dilo 24 původních kolínských pivovarů v roce 1985. Kvašení 
tohoto typu piva probíhá při vyšších teplotách i na svrchní 
piva, pouze několik dní a dozrává po dobu několika týdnů 
při teplotách těsně nad bodem mrazu. Přesnou dobu kvašení 
a ležení si pivovary střeží. Kölsch má vždy světlou barvu a tra-
duje se, že čím má toto pivo světlejší barvu, tím lépe chutná. 
Pivo má převážně sladový charakter s jemnými, ale nepostra-
datelnými chmelovými tóny v doznívání. Jedná se o chuťově 
lehké pivo, které se v Kolíně pije ke každé příležitosti v neza-
měnitelné sklenici o objemu 2 dcl.

Rauchbier

Rauchbier je vlastně prapůvodcem většiny piv ze 
střední a části západní Evropy, protože ještě v polovině
19. století bylo naprosto běžné hvozdit či spíše sušit zelený 
slad nad přímým ohněm z bukového dřeva nebo třeba na 
Islandu nad sušeným ovčím trusem. Výsledkem bylo pivo 
s kouřovou příchutí. Tento typ piva téměř vymizel s industria-
lizací sladovacích postupů, kdy se k hvozdění sladu nepoužíval 
otevřený oheň. Stále se uchovával pouze v okolí německého 
města Bamberg. Původně byl rauchbier zakvašován svrch-
ními kvasnicemi, dnes jsou používány převážně kvasnice 
spodní. Kouřová piva jsou dnes již brána jako speciální, je na 
ně vyhraněný názor, buď je máte rádi a nedáte na tento typ piv 
dopustit, anebo je pro jejich typickou vůni nemůžete vystát. 
Pro Rauchbier je typická tmavohnědá až černá barva a vůně 
připomínající uzené maso nebo sýr. Tento kouřový otisk je 
výrazný i v chuti.

Lambic

Lambic je spontánně kvašené pivo, které je bel-
gickou specialitou spojovanou s okolím Bruselu. Název je 
odvozen od vesnice Lembeek v údolí Zennevallei, kde se 
v ovzduší nachází dostatek divokých kvasinek a bakterií 
na to, aby vyvolaly kvašení v nezakryté mladině. Výrobci

přečerpávají zchlazenou mladinu do otevřených mělkých 
měděných nádob v podkroví pivovarů, která často bývají 
pootevřená a opuštěná, aby mohly mikroorganismy neru-
šeně působit.

Po tomto spontánním kvašení se pivo ukládá do dubo-
vých sudů, kde zraje 1–3 roky. Svou charakteristickou chuť 
získávají lambiky z třetinového podílu pšenice a díky chme-
lení i několik let starým chmelem, což zabraňuje přílišné 
hořkosti výsledného nápoje.

Lambiky jsou výrazně kyselé a neobsahují téměř žádný 
oxid uhličitý. I proto se obvykle míchají – řežou, čímž vzni-
kají nové varianty tohoto piva. Jedním z nich je gueze, směs 
mladého a stařeného lambiku. Mladý lambic s nezkvaše-
nými cukry a stále přítomnými mikroorganismy dává směsi 
říz. Poměr lambiků se různí, záleží vždy na pivovaru, který 
směs vyrábí. Po smíchání se pivo nechává ještě několik 
měsíců zrát.

Dalším typem lambiku je faro, tedy stařený lambic 
doslazený cukrem. Cukr se přidává buď při lahvování, nebo 
až do sklenice při podávání.

Pokud do lambiku přidáme ovoce, vznikne tak zvaný 
vruchtenlambiek, neboli ovocný lambic. Přidávají se napří-
klad broskve, maliny, banány nebo černý rybíz. Ovoce se při-
dává buď celé, nebo formou výtažku. Ovoce se nedává jen do 
lambiků, ale i do queze nebo svrchně kvašeného piva.

Zvláštním druhem ovocného lambiku je kriek – lambic 
s třešněmi. Tradičně se používá odrůda třešní Schaarbeekse 

Takto nedozrává jen víno, ale i spontánně kvašená piva.
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třešní Morello, ale tu je stále těžší na-
jít, a proto ji dnes pivovary částečně 
nebo i úplně nahrazují jinými odrů-
dami. Třešně se v pivu ponechávají 
několik měsíců, kdy probíhá kvašení 
jejich cukrů, pro další zrání se již vyjí-
mají. Slovo kriek pochází z holand-
ského slova pro tento druh třešně. 
Pokud se místo třešní použijí maliny, 
vznikne framboise.

Ale

Ale je druh svrchně kvašeného piva vyráběného s po-
užitím ječného sladu a kvasnic Saccharomyces cerevisiae. Tyto 
kvasnice umožňují pivu kvasit rychle, dostává sladší, plnou 
chuť s ovocným nádechem. Podle země, v níž je uvařeno, má 
od velmi světlé barvy a svěží vůně až po jantarovou barvu 
s plnou ovocnou vůní. Mladina pro tento typ piva je vždy při-
pravována infuzním postupem. Před zavedením chmele do 
Anglie z Nizozemska v 15. století byl název „ale“ používán 
výhradně pro popis nechmelených kvašených nápojů, výraz 
„pivo“ bylo postupně zavedeno pro várku s přidáním chmele. 
Pivo obecně potřebuje zhořčující prostředek vyrovnávající 
sladkost sladu, který působí jako konzervační prostředek. 
U ale je tímto prostředkem typicky tzv. gruit, směs bylin
anebo koření, které se přidává do mladiny místo chmele.

Slovo ale pravděpodobně pochází ze staroanglického 
ealu, které zase pochází z indoevropského alut. Existují tři 
největší odnože, a to anglický, belgický a americký ale.

Belgický ale je jemně nasládlé pivo s tmavě jantarovou 
barvou a lehkým ovocným aroma, ze kterého vystupují tóny 
praženého a barevného sladu.

Americký ale je veliký paradox, kdy toto pivo je kvašeno 
při vysokých teplotách spodními kvasnicemi, protože Ame-
ričané označují jako ale každé silnější pivo a slovo beer mají 
pro piva s obsahem alkoholu pod 5 % objemových. Proto také 
některá dovozová piva (dortmundský ležák) nesou označení 
malt liquor. Většina dovozců si to ale nepřeje, protože toto 
označení se vztahuje i na nápoje vyrobené z rýže a kukuřice.

India Pale Ale (IPA) je historický druh ale zrozeného 
na Britských ostrovech, který vznikl ve Viktoriánské době. 
Tehdy bylo zapotřebí rozvážet pivo lodí po britských kolo-
niích a největší a nejvzdálenější byla Indie, a aby pivo vydr-
želo celou cestu, muselo se uzpůsobit. A tak vzniklo pale ale 
pro Indii. Bylo hodně alkoholické, oproti klasickým světlým 
aleům, a také mnohem více chmelené, běžný ale má 20–30 
jednotek hořkosti a IPA mají většinou od 50 jednotek hořkosti 
více. Dnešní IPA mají světle až tmavě hnědou barvu. Existuje 
ještě americká odnož I2PA a zkratka znamená India Pale Ale 
na druhou, jsou to piva, která mají obsah alkoholu okolo 10 %
a hořkostí překračují magickou hranici 100 jednotek (naše 
piva se pohybují okolo 25 jednotek hořkosti).

Bière de garde

Bière de garde je severofrancouzská obdoba belgických 
speciálů, v překladu se jedná o piva na uskladnění. Název 
pochází z dob, kdy francouzští sedláci vařili pivo pouze na 
jaře a během léta jej pili. Běžně je toto pivo kvašeno svrch-
ními kvasnicemi, ale je několik pivovarů, kde tento typ kvasí 
spodními kvasnicemi, ale při vysokých teplotách. Variant 
dozrávání těchto piv je přibližně stejně jako pivovarů, které 
ho produkují. Někteří doporučují teplé zrání, jiní studené, 

krátké, dlouhé, je to pivní styl snad s nejvíce proměnnými. 
Ale všichni se shodují v přidávání cukru nebo cukerného 
sirupu při lahvování, který má zintenzivnit dokvašování 
v lahvi. Z tohoto důvodu mají piva typu Bière de garde lahve 
velice připomínající šampaňské a jsou zpravidla uzavřeny 
korkovým špuntem zajištěným košíčkem. Tato piva jsou 
charakteristická silnou sladovou chutí a silnějším chme-
lením spolu s kořeněnou chutí vyprodukovanou kvasin-
kami.

Bock

Bock vznikl v Německu a je to sladový spodně kvašený 
ležák, který se dělí na několik kategorií, letní, jarní (májový), 
zimní a doppelbock.

Slovo bock vzniklo zkomolením jména jednoho bavor-
ského městečka, kde tento druh piva vznikl. Bavořané 
mok z Einbecku objednávali slovy „einpock Bier“, z čehož 
postupně vzniklo spojení „ein bock bier“.

Město Einbeck leží nedaleko Hannoveru. Právo várečné 
získalo již ve 14. století a proslavilo se pivem vskutku kva-
litním. Místní měšťané používali pro výrobu piva měděné 
mladinové pánve na základě výměnného systému. Vždy 
během jarních oslav se losem rozhodlo o tom, kdo bude daný 
rok pánve používat. Během těchto slavností se také poprvé 
pilo pivo, které bylo vyrobeno v průběhu loňského podzimu. 
Tento robustní mok byl vzhledem k vydatnějšímu chmelení 
a dlouhému ležení v sudech jako stvořený pro delší přepravu, 
a protože Einbeck leží na obchodní cestě, která spojovala 
významná hanzovní města, rychle se rozšířil do různých částí 
Evropy.

Původní bocky byly tmavší a některé tmavé varianty se 
vaří dodnes. Postupně přibývaly i světlé a jantarové verze.

Bock je až na několik výjimek spodně kvašený, má 
vysoký obsah extraktu původní mladiny a vyžaduje dlouhé 
zrání v chladu. Obsah alkoholu se pohybuje v rozmezí 6–8 %, 
ale existují i silnější. V tmavších pivech sladovost často dopro-
vází příchuť praženého sladu. Míra chmelovosti se u jednotli-
vých typů značně liší a pohybuje se od jemné po silnou.

Parní pivo

Parní pivo má původ v dobách, kdy v severní Americe byl 
problém celoročně uchladit pivo v průběhu výroby a hlavní 
kvašení probíhalo velice bouřlivě.

Historie americké varianty parního piva je úzce spjata 
s pivovarem Anchor, který tomuto typu piva vdechl nový život 
poté, co se téměř vytratilo z trhu. Na sklonku 19. století se sice 

V těchto lahvích je pivo, které dozrávalo v oblasti Champagne.
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několika americkým pivovarům podařilo získat spodní kva-
sinky, ale neměly potřebné chladicí zařízení po výrobu ležáku. 
Začaly tedy používat mělké kádě, v nichž pivo poměrně krátce 
a při vysokých teplotách za pomoci spodních kvasinek kva-
silo. Dokvašování pak probíhalo v sudu. Název parní pivo 
zřejmě odkazuje na říznost nápoje.

Trapistická piva

Trapistická piva jsou specifický typ vyráběný mnichy 
v šesti belgických a jednom nizozemském klášteře. Řád tra-
pistů pochází z francouzského Trapas, odkud je vyhnala Velká 
francouzská revoluce. Bezpečnější místo si našli v sousední 
Belgii potažmo v Nizozemí. Označení trapistic authentic 
je chráněná značka těchto sedmi klášterů a jejich značek: 
Chimay, Westmalle, Rochefort, Westvleteren, Orval, Aachel 
a La Trappe. 

Produkce trapistického piva (a i ostatních produktů) 
podléhá velice přísným předpisům. Produkty musí být vyro-
beny pouze z přírodních surovin trapistickými mnichy nebo 
alespoň pod jejich dohledem v objektu kláštera na zařízení, 
které patří klášteru, vaření piva se musí řídit přísnými pra-
vidly řádu a významný podíl ze zisku musí být použit na dob-
ročinné účely.

Všech 7 trapistických sklenic pohromadě

Stout

Stout je silně svrchně kvašené pivo anglo-irského původu 
s intenzivní připálenou chutí. Při jeho výrobě se používá pra-
žený ječmen. Dobrý stout by měl být dosti robustní, ale ne 
příliš vyvážený. Kromě suchosti a příchuti praženého sladu by 
se měl vyznačovat ovocností, svěžestí a hladkostí na patře.

Pravděpodobně nejznámějším stoutem je Guinness, 
který jakožto dosti neobvyklé pivo dosáhl světové proslulosti. 
Obsah alkoholu se pohybuje kolem 5 % obj. Jednou z variant 
stoutů, kterou je nutné zmínit, je Imperial stout, který se 
původně vařil velmi silný, a to proto, aby vydržel dlouhou 
cestu do carského Ruska. Dovážená piva žila v Rusku vlastním 
životem a byla hojně napodobována tamními výrobci.

Nejsilnější verze imperial stoutu se prezentují intenzivní 
připálenou chutí, jež se snoubí s alkoholem, kávou a hořkou 
čokoládou. Obsah alkoholu se pohybuje od 6 do 8 % obj. 
a barva je temně černá.

Navzdory tolika odlišným pivním stylům, ze kterých zde 
byl vybrán pouze nejužší vzorek reprezentující ty nejzajíma-
vější a nejzákladnější piva, zůstává pěnivý mok ve své pod-
statě stejný a při pití snadno rozpoznatelný. Jedná se totiž 
o nápoj pro každou příležitost a do každého počasí, který buď 
osvěží nebo zahřeje, ale vždy potěší.  �

  

     Finanční příspěvky na opravu     
                                                                                                                      kostela můžete zasílat na              
                                                                                                                           transparentní účet 
 
 
  

        který si každý může prohlédnout   
           na internetu. Tento typ účtu byl   
            zvolen z důvodu, že umožňuje   
         kontrolu každému, kdo chce vědět,  
                 jak je s penězi nakládáno. 

Přispějte na opravu kostela sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách 

  5153384001/5500 

Za příspěvky děkuje Obec Nová Ves v Horách a Občanské sdružení pro obnovu kulturních památek v Nové Vsi v Horách. 
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Třetí dekáda
PRO-BIO přináší 

nový vítr
a řadu změn

Do třetí dekády své existence vykročil PRO-BIO Svaz eko-
logických zemědělců energicky. S rokem 2011 přichází 

řada změn, které se odehrají již pod novou hlavičkou. Ino-
vované logo je předzvěstí svěžího větru, který slibuje součas-
né vedení PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. A ná-
sledující měsíce přinesou novinky nejen pro členy. Aktivity
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců by měla zřetelněji 
zaznamenat i širší veřejnost, neboť se mimo jiné svaz soustře-
dí na zviditelnění českých biopotravin. 

Dle priorit schválených valnou hromadou bude v roce 
2011 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců realizovat 
aktivity směřující ke zlepšení marketingu biopotravin a pod-
porovat značení jejich původu. „To, zda je biopotravina vypro-
dukovaná v ČR či dovezená ze zahraničí, by v budoucnu měl 
spotřebitel jasně rozpoznat na první pohled,“ uvedla Kateřina 
Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických země-
dělců. S tím úzce koresponduje také podpora v podobě kva-
litního poradenství a odbytu, marketingové či PR kampaně, 
které PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců chystá.

„Plánujeme uspořádat více odborných exkurzí pro členy 
a lépe propojit regionální odbyt produktů od členů s člen-
skými bioprodejnami,“ sdělila manažerka PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová. Inspiraci hledá 
vedení svazu v osvědčených zahraničních vzorech a v potře-
bách členů i spotřebitelů. V tomto směru přinese nahlédnutí 
přes hranice letošní Bioakademie, kterou PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců pořádá již pojedenácté. Letní kon-
ference, která se v tomto roce uskuteční od 29. června do
1. července v Lednici na jižní Moravě, se tedy opět stane akcí, 
která bude pro ekozemědělce konkrétně přínosná. Postará se 
o to nový realizační tým, jehož manažerem se stal Ing. Milan 
Kouřil. 

Stěžejními tématy Bioakademie 2011, na která se letos 
účastníci z řad ekologických zemědělců, producentů biopo-
travin a biovýrobků a zástupci bioprodejen zaměří, jsou regio-
nální biopotraviny a bioregiony (nový koncept propojení 
odbytu, PR a fi nancí na podporu lokální produkce BIO). Na 
Bioakademii kromě tradičních workshopů proběhnou para-
lelně exkurze do Rakouska či po českých farmách, podnicích 
a prodejnách, což je zejména pro zemědělce či obchodníky 
zajímavé. „Bioakademie bude daleko více exkurzně a prak-
ticky zaměřená než předcházející ročníky. Obsah Bioaka-
demie koresponduje se snahou svazu, kdy chceme našim 
členům nabídnout prakticky zaměřené aktivity, a s úsilím sou-
časného vedení ministerstva zemědělství, které klade důraz 
na zvýšení efektivity kontrolních orgánů pro bezpečnost 
potravin a zemědělskou výrobu a na podporu regionálních 

produktů,“ vysvětlila manažerka PRO-BIO Svazu ekologic-
kých zemědělců Kateřina Nesrstová. 

V „kategorii“ bio by měl být aspekt regionality vnímán 
velmi významně. „Podporujeme kvalitní produkci biopo-
travin. V ideálním případě by měly být biopotraviny vyro-
bené a také spotřebované ve stejném regionu. Snižuje se 
tak významným způsobem riziko znehodnocení či kontami-
nace potraviny při transportu, a to nemluvím o ekologickém 
aspektu, uhlíkové stopě apod.,“ dodala Kateřina Nesrstová. 

Účast na Bioakademii přislíbili představitelé svazů, 
krajů, ministerstev zemědělství nejen České republiky, Slo-
venska, Polska, Maďarska a Rakouska, ale i zástupců švýcar-
ského institutu pro výzkum ekozemědělství FIBL, společnosti 
Bio Austria a Bio Land aj. Společně českým ekozemědělcům 
a bioproducentům představí několik konceptů regionální 
produkce a odbytu biopotravin, včetně podpory jednotlivými 
státy – ať už se jedná o podporu fi nanční či marketingovou. 
„Chceme ukázat tyto koncepty přímo v praxi. Je to úplně jiný 
druh přenosu informací, než na jaký jsme byli doposud na 
Bioakademii zvyklí. Konferencí je v dnešní době neuvěřitelně 
mnoho, ale Bioakademie by měla být jiná. Je důležité, aby byla 
možnost si vše prohlédnout, osahat a pochopit, případně se 
zeptat, nikoliv sedět a poslouchat. Na to nikdo v dnešní době 
nemá čas,“ zve na Bioakademii 2011 Kateřina Nesrstová. 

Zahraniční zkušenosti ukazují, že naši producenti 
potravin v kvalitě bio mají ještě dost práce před sebou. „Sna-
žíme se, aby také čeští bioproducenti nabídli dostatečně široký 
sortiment produktů. Právě dnes, v době, kdy se výrazně zvy-
šuje o bioprodukci zájem ze strany zákazníků, je velmi důle-
žité, aby řetězec zpracovatel – prodejce – zákazník fungoval. 
Klíčové je to především pro čerstvé biopotraviny,“ domnívá se 
Ing. Milan Kouřil, manažer Bioakademie 2011.

Součástí jedenáctého ročníku Bioakademie bude také 
mezinárodní workshop zaměřený na vytvoření konkrétních 
nástrojů pro politiku a strategii boje s klimatickou změnou. 

Manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců na 
českém stánku v rámci veletrhu Biofach 2011 v Norimberku
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V Lednici se nad společným hledáním řešení závažných 
otázek sejdou odborníci z mnoha zemí světa, zástupci státní 
správy z České republiky i zahraničí. Tento workshop se totiž 
zaměří na konkrétní opatření ke zmírňování změny klimatu ve 
vztahu k zemědělství, což právě souvisí s hlavními tématy Bio-
akademie, výše zmiňovanými biopotravinami a bioregiony.

„Koncept regionální potraviny, kromě toho, že má při-
spívat k údržbě krajiny a rozvoji regionu, přináší také pozi-
tivní efekty ve vztahu k tolik diskutované změně klimatu,“ 
uvedl za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Ing. Milan 
Kouřil, manažer Bioakademie 2011. Společně tak bude sku-
pina odborníků hledat odpovědi, jak konkrétně může eko-
logické zemědělství přispět k ochraně klimatu a napomoci 
k plnění cílů připravované Strategie přizpůsobení se změnám 
klimatu, za jejíž přípravu je zodpovědné Ministerstvo život-
ního prostředí České republiky. „Tato Strategie by měla mimo 
jiné obsahovat návrhy, cíle a opatření pro oblast zeměděl-
ství,“ vysvětlil Ing. Milan Kouřil. V rámci Bioakademie 2011 
chtějí čeští ekologičtí zemědělci ve spolupráci se zahraničními 
odborníky připravovat podklady pro Strategii přizpůsobení se 
změnám klimatu a diskutovat o přípravě praktických nástrojů 
pro naplňování cíle ochrany klimatu. „Je třeba propojit 
budoucí rámec společné zemědělské politiky a její nastavení 
po roce 2013 s připravovanou Strategií, tak aby spolu kore-
spondovaly a vzájemně se doplňovaly. Tímto propojením by 
mohly být například konkrétní agroenvironmentální opatření 
v novém programovacím období, tedy po roce 2013,“ uvedla 
Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologic-
kých zemědělců. Účastníci Bioakademie 2011 hodlají pokra-
čovat ve sbírání informací a zkušeností ze zahraničí, které by 
se daly aplikovat na životní prostředí v České republice. 

Bioakademie letos proběhne pod novým logem, 
podobně jako čeká změnu loga celý PRO-BIO Svaz ekologic-
kých zemědělců. „Nové logo znamená sjednocení, čitelnost,“ 
uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu eko-
logických zemědělců. Veřejnost se k návrhům vyjádřila napří-
klad na veletrhu Biostyl v Praze. Jak nakonec bude hlavička 
svazu napříště vypadat, ještě musí schválit vedení svazu na 
nejbližším jednání.

Ekologické zemědělce z celé České republiky PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců zastřešuje již od roku 1990. 
Vedení svazu očekává, že díky novým aktivitám se brzy rozšíří 
i členská základna. V současné době PRO-BIO Svaz ekologic-
kých zemědělců sdružuje farmáře, bioprodejny a prostřednic-
tvím odborné sekce – PRO-BIO Ligy – spotřebitele. Všichni 
členové, tedy nejen ekologičtí zemědělci, ale také producenti 

a prodejci biopotravin sdružení v PRO-BIO Svazu ekologic-
kých zemědělců jsou průběžně informováni o vývoji nové 
dotační politiky Evropské unie po roce 2013 a aktualitách 
vývoje EZ. Díky členství ve svazu mají zastoupení při důleži-
tých jednáních, ke kterým patří třeba připomínkování návrhů 
zákonů a další legislativy. Jedenáct regionálních center
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců poskytuje pora-
denské služby v řadě specifi ckých oblastí ekologického země-
dělství, a to přímo v jednotlivých krajích. Šíře poradenství 
a služeb se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje – v roce 2011 se 
například rozroste o poradenství v oblasti cross-compliance 
či poradenství pro bioprodejny. 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců realizuje pro-
jekty týkající se ekologického zemědělství a zpracování biopo-
travin, spolupracuje na realizaci farmářských trhů a podporuje 
například odbyt prostřednictvím bedýnkových systémů. 
„I tady je neustále co zlepšovat. Je pro nás nepřípustné, aby 
některé kluby a organizace prodávali biobedýnky a společně 
s biozeleninou od našich producentů dávali do bedýnky zele-
ninu konvenční. To se musí rychle změnit a my v tom nebu-
deme stát stranou,“ komentovala český bedýnkový systém 
Kateřina Nesrstová. Od roku 2009 se PRO-BIO Svaz ekologic-
kých zemědělců a Spolek poradců v ekologickém zemědělství 
ČR (EPOS) zaměřuje také na podporu rozvoje regionálního 
odbytu biopotravin – konkrétně pak na biomléko. Do sou-
časné doby se do výše uvedeného projektu zapojilo na sto 
deset producentů mléka v biokvalitě z celé České republiky. 
Jejich řady se tak rozšířily o dvacet procent během posled-
ních deseti měsíců. „Po čerstvých mléčných produktech je 
poptávka. Významně se zvýšila například v oblasti kozích bio-
výrobků. Pro některé producenty je to možná překvapivé, ale 
i mléčné bioprodukty je možné odbytovat prostřednictvím 
bedýnek. Tím se opět dostáváme k Bioakademii a konkrétně 
pak k náplni jedné exkurze,“ dodal Ing. Milan Kouřil.

V souvislosti s výše zmíněnými aktivitami je neméně 
důležité zmínit snahu současného vedení PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců o kvalitní informovanost a komu-
nikaci nejen v rámci členské základny. Veřejnou platformou 
pro publikování názorů a připomínek týkajících se ekologic-
kého zemědělství se staly facebookové stránky svazu. K dis-
pozici je letos nově také elektronický bulletin. „Komunikace je 
základ a témat, kterým se PRO-BIO Svaz ekologických země-
dělců věnuje, není málo. Věřím, že naše činnost má smysl 
a že i veřejnost naši snahu brzy ocení,“ uzavřela Kateřina
Nesrstová. Sylva Horáková, vedoucí PR,

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

�

Sušené bioovoce a bioořechy Ing. Zdeněk Ševčík (nejlepší ekolo-
gický zemědělec roku 2000 a člen svazu PRO-BIO)
  Fotoarchiv svazu PRO-BIO

Biovýrobky
oceněné v rámci 
soutěže
ČESKÁ
BIOPOTRAVINA
ROKU 
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Brenntag CR s. r. o.

Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

Tel.: 283 096 111

Fax.: 281 920 589

E-mail: food@brenntag.cz

� 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, mléčná;
citran sodný

� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
�  Lepek – nově také 

v biokvalitě
 �   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 směsi 
stabilizátorů; želatina, 
guarová guma, xanthan, 
karagenany, arabská 
guma, LBG, pektiny, 
mikrokrystalická 
celulóza, CMC celulosová 
guma – WALOCEL®, 
agar, methylcelulosa 
a hydroxypropylmethyl-
celulosa – METHOCEL®)

�  Emulgátory – mastné 
kyseliny 

 � mastné alkoholy 
 � estery mastných kyselin 
 �  DATEM, Estery mono- 

a diglyceridů
mastných kyselin 
s kyselinou mono-
 a diacetylvinnou
– E 472e

� Enzymy 

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:
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pro vás rozkrájela.Ta naše by se

V ÝJ I M E Č N Á  K VA L I TA  Z A R U Č E N Awww.eklasa.cz

Oba výrobky vypadají na první pohled stejně. Ale ty podstatné rozdíly se skrývají  uvnitř. Výrobky 
označené KLASA nesou pečeť zcela výjimečné kvality. Ať je to unikátní receptura, specifický proces 
výroby, či mimořádná kvalita surovin.

Vyhrajte 45 000x kuchyňské vybavení Tescoma.
Herní kartu a úplná pravidla soutěže najdete na www.eklasa.cz!

KLASA_potr_revue_180x128_sunka.indd   1 15.4.11   10:57
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Marketingové oddělení Státního zemědělského inter-
venčního fondu se každoročně zaměřuje na pod-

poru výrobců, jejichž produkty získaly ocenění kvality 
KLASA, především v místech, která jsou hojně navště-
vována spotřebiteli. Stejně tak tomu je i v roce letošním, 
a KLASA proto míří do hypermarketů a supermarketů, 
kde proběhnou ochutnávky, a s vlastním stánkem i do 
českých a moravských měst. 

KLASA v letošním roce pokračuje v podpoře výrobců, 
kteří získali ocenění kvality KLASA, přímo v místech pro-
deje. Připravuje proto sérii ochutnávek v řetězcích, které 
startují v druhé polovině května. První ochutnávky pro-
běhnou 20. května v hypermarketech Globus v Praze na 
Černém mostě a Zličíně, Jenišově, Opavě, Liberci, Českých 
Budějovicích a Olomouci, pokračují 21. května v Praze-Ča-
kovicích, Chomutově, Ostravě, Ústí nad Labem-Trmicích, 
Plzni-Chotíkově a Brně. Na začátku června se pak přesou-
vají do řetězce Kaufl and. 

Stejně jako v loňském roce budou v nasmlouvaných 
hypermarketech přítomné hostesky, které vysvětlí benefi ty 
produktů s oceněním kvality KLASA a nabídnou výrobky 
k ochutnávce. Cílem akce je umožnit spotřebitelům sezná-
mit se s oceněnými výrobky a podpořit následně jejich 
prodej. 

Roadshow po Čechách a Moravě

Během letošního jara a léta se KLASA znovu vydává 
na roadshow po českých a moravských městech, kde se při-
pojí k místním kulturním a společenským akcím. Kromě 
ochutnávek samotných výrobků označených logem kva-
lity KLASA budou mít spotřebitelé jedinečnou možnost 
ochutnat i speciality připravené přímo na místě šéfku-
chařem KLASA. Nakupující budou odměněni – dárkem za 
nákup deseti výrobků nebo možností vytočit si překvapení 
na kole štěstí. Kromě toho se návštěvníci mohou zúčastnit 
edukačního programu nebo si jen tak oddechnout u výtvar-
ných a tvůrčích aktivit.

KLASA nezapomíná ani na děti. Aby mohli rodiče neru-
šeně nakupovat, bude pro děti vždy připraven dětský koutek 
s odborným personálem a nejrůznějšími aktivitami.

A kam za stánkem KLASA v nejbližších týdnech? Od 
11. do 15. května třeba na Hobby výstavu do Českých Budě-
jovic, 21. května do Bohumína na Slavnosti města, 28. května 
na dětský den do Blanska, 3. a 4. června znovu do Českých 
Budějovic, tentokrát na Slavnosti piva, a 10. a 11. června
do Kroměříže na Řemeslný jarmark. 

Spotřebitelská soutěž

Kromě aktivit v terénu připravila KLASA pro spotřebi-
tele mnoho dalšího, například spotřebitelskou soutěž „Sbí-
rejte, vystřihujte, vyhrávejte“. Navazuje na úspěch loňského 
ročníku, ve kterém přišly téměř dva miliony vystřižených log, 
odstartovala 4. dubna a poběží až do 3. července. Spotřebi-
telé musí vyplnit hrací kartu 30 logy KLASA z potravinových 
obalů, které zašlou na adresu organizátora soutěže. Výhrou 
za každou správně vyplněnou kartu je SMS s kódem ke sta-
žení jednoho vyzvánění z webu www.eklasa.cz. Ti nejrych-
lejší obdrží 45 000 kusů kuchyňského náčiní Tescoma. Navíc 
každý týden bude vylosován jeden výherce ze všech došlých 
karet, ke kterému zamíří KLASA hlídka a vyhraje zboží od 
Tescomy v hodnotě 10 000 Kč. 

Crest Communications, a. s.

�

KLASA
má letos
znovu nabitý
kalendář
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Naše návštěva 
v Diamantu

Dne 11. dubna 2011 jsme navštívili společnost Diamant 
CZ, spol. s r. o.. Tato společnost působí na českém trhu 

od roku 1998. V té době došlo ke sjednocení exportních a pro-
dejních kanálů rakouského výrobce surovin pro pekaře Di-
amant Nahrungsmittel GmbH a Co KG z hornorakouského 
Welsu.

Za spoluúčasti české společnosti zabývající se stroj-
ními technologiemi pro pekaře začal Diamant v ČR získávat 
renomé dodavatele špičkových surovin ve spojení s odbornou 
technologickou podporou. Tato spolupráce se v průběhu let 
přirozeně překonala a bylo zřejmé, že další rozvoj společ-
nosti může být dosažen pouze úzkou specializací na proble-
matiku, v níž je Diamant jednou z nejprogresivnějších fi rem 

v evropském měřítku – poskytování know-how pekařům 
v oblasti nových výrobků, směsí na jejich výrobu a umístění 
novinek na trhu koncového spotřebitele. V roce 2007 tak 
došlo k transformaci Diamantu CZ na 100% dceřinou spo-
lečnost rakouského mateřského závodu.

V roce 2010 byla dokončena výstavba moderní skladové 
a administrativní budovy v Klíčanech u Prahy. Provoz nového 
komplexu byl zahájen v květnu 2010. Součástí nově vzniklého 
objektu se stalo školící centrum, kde společnost pravidelně 
provádí odborné semináře pro své klienty a širokou pekař-
skou veřejnost. Tyto prostory nebyly záměrně řešeny v mega-
lomanských rozměrech, ale spíše prakticky a účelně tak, aby 
navodily u našich partnerů a návštěvníků přátelskou atmo-
sféru a pocit sounáležitosti. Budování důvěry a přátelských 
vztahů s našimi partnery – pekaři z celé České republiky − je 
naším hlavním cílem.

V areálu sídla společnosti se nachází také nový centrální 
sklad, jehož výstavbou je zajištěna skladová kapacita pro další 
expanzi fi rmy.  Redakce

 

Jednatel společnosti Mgr. Jan Řezáč, MBA, a Ing. Simona 
Náhlík

I ve skladu je skvělý řád a pořádek.

Reprezentativní vstupní areál společnosti Diamant CZ, spol. s r. o.

�
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Vyvážená strava je základem správného fungování lidské-
ho organismu. Ne náhodou se proto výrobky z obilovin 

nachází na základně potravinové pyramidy zdravého jídel-
níčku. V dnešní uspěchané době však stále častěji sáhneme 
po potravinách, které nejsou ideální pro naše zdraví. Společ-
nost Diamant přichází na trh se zdravou alternativou v podo-
bě směsí na přípravu vynikajících a zdraví prospěšných vý-
robků.

Rádi bychom Vám představili některé z nich – směsi 
prémiové řady Original Baker – Original Baker Herzweckerl 
(obilné srdíčko) a Original Baker Junior.

ORIGINAL BAKER HERZWECKERL
– obilné srdíčko

Jedná se o vícezrnnou směs určenou k výrobě obilných 
srdíček a chlebů s vysokým podílem zdraví prospěšných 
surovin.

Přírodní zdroj kyseliny listové (vitamin B9):
–  Ochrana proti onemocnění srdce a cév, důležité pro dělení 

a regeneraci buněk,  tvorbu krve a metabolismus bílkovin;
–  100 g směsi Herzweckerl pokryje 25 % z celkové denní 

potřeby kyseliny listové dospělého člověka. 

Přírodní zdroj železa:
–  Železo je důležité pro červené krevní barvivo, které je 

nezbytné pro transport kyslíku;
–  100 g Herzweckerl pokrývají 16 % z denní potřeby železa 

dospělého člověka.

Přírodní zdroj draslíku a hořčíku:
–  Hořčík a draslík jsou důležité pro metabolismus svalů, 

nervů a látkovou výměnu;
–  100 g směsi Herzweckerl pokrývá 20 % z denní potřeby 

hořčíku dospělého člověka;
–  Denní potřeba draslíku je pokryta v plné výši (132 % na 

100 g).

Nízká úroveň cholesterolu:
–  100 g Herzweckerl obsahuje méně než 2 mg cholesterolu;

–  Denní příjem cholesterolu by neměl překročit 300 mg.

Nízká úroveň transmastných kyselin:
–  V případě nadměrného příjmu transmastných kyselin se 

zvyšuje hladina cholesterolu. 

Nízký obsah soli

Kvalitní pekařské výrobky
ze směsí společnosti Diamant CZ

 „Chuť, která si získá Vaše srdce“
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ORIGINAL BAKER JUNIOR
– trendy snack pro vyváženou stravu

 Základní směs pro výrobu jogurtového a podmáslo-
vého pečiva s posypem Original Baker Krustenstreu. Posyp 
obsahuje lněná semínka, která jsou zdrojem vlákniny, ovesné 
vločky, které napomáhají snižování krevního tlaku a hladiny 
cholesterolu, sójovou drť, bramborové vločky bohaté na vita-
miny B1 a B2, slunečnicová semínka a sezam.

Specifi ka směsi Original Baker Junior:
Plná a kořeněná chuť, jemná střídka, dlouhá čerstvost 

díky obsahu mléka.Typickou chuť a aroma dodávají brambo-
rové vločky. Pečivo ze směsi O. B. Junior je navíc velmi šťav-
naté a u zákazníků velmi oblíbené. O. B. Junior se výborně 
hodí pro výrobu zamrazovaných druhů pečiva – neztrácí ani 
po rozmrazení svůj objem. Surovina je vhodná jak pro řeme-
slnou, tak sériovou výrobu. Receptura umožňuje například 
přidáním dýňového oleje přizpůsobit konečný výrobek chuti 
zákazníka.

„O. B. Junior – ideální svačinka pro školáky i dospěláky“

O. B. Mehrkornbrot  – vícezrnný chléb

Tato vícezrnná směs obsahuje:
–  Oves, který napomáhá snižovat krevní tlak a upravuje hla-

dinu cholesterolu. Zabraňuje kornatění tepen. 
–  Proso – obsahuje magnesium, železo, fl uor. 
–  Ječmen – patří mezi nejstarší zemědělské plodiny. Vysky-

tuje se již v čínské a indické mytologii, archeologicky 

je doložen již v pre-
historických dobách 
v Evropě, Asii a Africe. 
Na naše území při-
nesly ječmen stěhovavé 
národy z jihozápadní 
Asie asi před pěti tisíci 
lety. Ječmen je zdrojem 
vitaminu A.

–  Kukuřice – zásobuje 
tělo cennými látkami, 
jako je vápník, fosfor, 
železo, fluor, magne-
sium, sodík, vitamin B 
a vitamin E. 

–  Lněné semínko – kte-
ré je zvláště bohaté na 
tuky a vlákninu. Mimo jiné také obsahuje proteiny, vita-
miny a glykosidy. 

–  Sezamové semínko – je důležitým zdrojem mastných 
kyselin, bílkovin, minerálních látek, vitaminu E, kyse-
liny listové. V některých asijských zemích je sezamové 
semínko považováno za surovinu, která prodlužuje život.

–  Sója – je luštěnina s vysokým obsahem proteinů a díky 
vysokému podílu bílkovin (39 %) může nahradit maso. 
Mimo jiné obsahuje 17 % oleje s vysokým podílem nemast-
ných kyselin. Má široké použití jako surovina pro potra-
vinářský a zpracovatelský průmysl. Její název pochází 
z japonského „shoyu“. 

–  Slunečnicová semínka – obsahují více než 90 % nenasy-
cených mastných kyselin, vitamin E, vitamin D, vitamin 
K, vitamin B, vitamin A, jód, vápník, magnesium. Olej ze 
slunečnicových semínek posiluje srdce a krevní oběh. 

Výběr kvalitních potravin záleží jen a jen na nás. Lidé, 
kteří pečují o své zdraví, si tuto skutečnost již uvědomují. 
Dobře vědí, že výběrem správných potravin nemusí vůbec 
ztratit radost z jídla. Spíše naopak, existuje spousta dob-
rých receptů, které obsahují potraviny, jenž jsou jak chuťové 
dobré, tak i zdravé. 

Specialisté na výživu v posledních letech doporučují 
konzumovat potraviny s nízkým obsahem kalorií, méně 
cukrů a méně soli. Velký význam mají potraviny s vyšším 
obsahem obilovin. Celozrnné pečivo se vyrábí z celozrnné 
mouky, která obsahuje i vnější vrstvy zrna obilí, které jsou 
bohaté na vlákninu. Konzumace vlákniny pomáhá před-
cházet obezitě, snižuje hladinu cholesterolu, preventivně 
chrání před rakovinou střev a dalším nemocem. Stačí tak 
málo, jen přemýšlet, kterou potravinu si vybereme. 

Společnost Diamant CZ nabízí všem výrobcům peči-
va nejen kvalitní a moderní suroviny, technologickou
podporu, ale v rámci 
projektu Original Baker 
i POS podporu prodeje. 
Podrobné informace zís-
káte u našich obchodních 
zástupců, na internetu 
www.diamant.com nebo 
na některém z řady námi 
pořádaných odborných 
seminářů.

Ing. Simona Náhlík,
Mgr. Jan Řezáč, MBA

 �

www.diamant.comNajdete nás také na Facebooku!

Trendy snack
 pro vyváženou výživu

Ochutnejte naši novinku ze směsi 
Original Baker Junior

Kontakt: U Expertu 127, 250 69 Klíčany,
Tel.: +420 326 556 700, Fax: +420 239 017 733,
E-mail: obchod@diamantcz.eu
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...síla tradice

 w

ww.bivoj.cz 

tra

d ic e  a  k valit
awww.bivoj.cz

BIVOJ a.s., Jateční 23A, 746 01  Opava, 

tel.: +420 553 755 111, fax: +420 553 755 555, e-mail: bivoj@bivoj.cz
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Tentokrát se jednalo o supermarket SPAR ČOS v nové 
zástavbě Prahy 14-Jahodnici, který byl slavnostně ote-

vřen 20. dubna 2011. Společnost SPAR ČOS tak obohatila 
hlavní město Prahu o svůj první supermarket SPAR a cel-
kový počet supermarketů SPAR v České republice zvýšila 
ze čtyř na pět. 

Na první otevírací den byla připravena řada výhodných 
akcí pro návštěvníky, kteří si slavnostní otevření nenechali 
ujít. Kromě nákupů za výhodné ceny mohli zákazníci soutěžit 
o zajímavé ceny, prvních 100 z nich získalo dárek a všichni 
mohli využít dalších zajímavých výhod. I děti si přišly na své, 
hostesky pro ně měly připraveno spoustu dárků. Nový super-
market SPAR přivítal v den svého otevření 2 500 zákazníků. 
Z výhodných nabídek byla nejpopulárnější dvoukilová kazeta 
s jahodami – prodalo se jich 1 820 ks, což znamená, že tuto 
výhodnou nabídku využilo 73 % zákazníků. Velký úspěch 

měly tukové rohlíky, kterých se prodalo 2 688 ks, a koblihy, 
jejichž prodej se zastavil na počtu 2 243 kusů. Dalšími výrobky 
s vysokými prodeji byly cereální raženky – 2 154 ks, banány – 
952 kg, Kinder vajíčka – 4 419 ks, vepřová kýta – 230 kg, nebo 
450 lahví Bohemia sektu. 

„Jsme velmi rádi, že se nám i přes časovou tíseň poda-
řilo nový supermarket SPAR otevřít ještě před Velikonocemi, 
a mohli jsme tak zpříjemnit sváteční nakupování lidem v oblasti 
Prahy 14,“ říká Martin Ditmar, generální ředitel společnosti 
SPAR ČOS. „Supermarket SPAR v Jahodnici jsme stavěli tak, 
aby byl dokonalý nejen po účelové stránce – postupovali jsme 
již podle nových plánů, takže jeho plocha je 888 m2 – ale aby 
splňoval i hledisko vizuální. Navíc se obratově zařadil na první 
místo všech supermarketů SPAR. Věřím, že si tuto pozici udrží 
i nadále a zákazníci sem budou chodit nakupovat s radostí. 
Stejně tak doufám, že si udržíme jejich dosavadní spokojenost 

Společnost SPAR ČOS
opět rozšířila počet svých prodejen

Tisková konference 19. 4. 2011. Zleva – Simona Sokolová, Olma, a. s., Martin Ditmar, SPAR ČOS s. r. o., Radek Vondra,
starosta MČ Praha 14
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nejen s širokou nabídkou převážně výrobků denní spotřeby, ale 
také s kvalitou a čerstvostí, které jsou naší předností,“ dodává 
Martin Ditmar. 

Společnost SPAR ČOS se v rámci své expanze bude dále 
zaměřovat na výstavbu supermarketů SPAR, jež jsou určeny 
stejně jako nový supermarket v Jahodnici pro nákupy denní 
spotřeby. Co se týče stávajícího stavu, má společnost SPAR 
ČOS celkem tři koncepty supermarketů SPAR, které chce do 
budoucna sjednotit na již zmíněnou ideální velikost plochy 
900 m2. 

Sortiment nového supermarketu SPAR v Praze-Jahod-
nici je přizpůsoben zákazníkům tak, aby zde nalezli všechny 
základní potraviny, vždy čerstvé a kvalitní. Kromě tradič-
ních značek potravin nabízí supermarket SPAR v Jahod-
nici také privátní značky společnosti SPAR ČOS. A tak 
jsou zde zastoupeny biovýrobky Spar Natur*pur nabíze-
jící chutné, kvalitní a především zdravé potraviny, které 
odpovídají všem biozásadám. Zákazníci naleznou také 
značku Spar Vital, jež zahrnuje nejen zdravé a chutné, 
ale i nutričně bohaté a vyvážené výrobky. Supermarkety 
SPAR myslí i na zákazníky s bezlepkovou dietou – těm jsou 
v menším rozsahu určeny výrobky řady Spar free from. 
Samozřejmě i v supermarketu SPAR je k dostání sorti-
ment nepotravinářského zboží, který zahrnuje kosme-
tiku, čisticí a prací prostředky, papírnictví, drobné elektro 
a základní výběr textilu. Stejně jako na výběr zboží klade
společnost SPAR ČOS velký důraz i na zachování příjemné 
a přátelské atmosféry, aby se zde zákazníci cítili dobře 
a s radostí se vraceli, aby pro ně nákup nebyl jen nutnou 
záležitostí. 

Zajímavosti nového supermarketu SPAR 
v Jahodnici
–  Na prodejní ploše supermarketu SPAR v Jahodnici s plo-

chou 888 m2 nejsou sloupy. Objekt je tvořen skeletem se 
železobetonovými sloupy a dřevěnými lepenými vazníky 
s rozponem sloupů 23,75 m v oblasti prodejny a 6,45 m 
v oblasti zázemí s celkem devíti trakty. Tato délka vazníků 
umožňuje volný prostor celé prodejní plochy nerušený 
žádným sloupem. Ty jsou umístěny pouze v plášti budovy 
a v zázemí za stěnou oddělující prodejní plochu. Lepené 
vazníky jsou provedené jako šikmé a vytvářejí spád střešní 
konstrukce.

–  Celkový počet položek food: 4 379
–  Celkový počet položek NFI (= drogerie + kosmetika): 757
–  Celkový počet položek NFII (= nepotravinářské zboží bez 

drogerie a kosmetiky): 1 094.  �
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Pro kvalitu 
uděláme vše

Investice ve firmě PFAHNL Backmittel

Dodavatelská fi rma pro pekaře a cukráře PFAHNL Back-
mittel, spol. s r. o., se sídlem v Litomyšli zahájila provoz 

v novém Pekařském školicím centru. Každá investice v živo-
tě fi rmy přinese mnoho radosti a umožní další rozvoj společ-
nosti.

Pekařské školicí centrum fi rmy PFAHNL Backmittel
Dnešní doba je doba informací a rychlých změn. Zároveň 

je od dodavatelské fi rmy požadován servis téměř na počkání. 
Abychom všemu stačili, musíme mít vzdělané zaměstnance, 
kvalitní laboratoř, perfektně vybavenou zkušební pekárnu. 
Cílem fi rmy Pfahnl Backmittel, spol. s r. o., je usnadnit svým 
zákazníkům jejich práci, seznámit je s novinkami na trhu 
a pomoci s jejich zaváděním do výroby.

Co může náš pekařský a cukrářský zákazník očekávat od 
nového Pekařského školicího centra?
1.  Semináře – upořádali jsme první seminář na téma „Bez-

éčkové výrobky – výrobky bez emulgátorů“ – trend 
dnešní doby. Zároveň jsme prezentovali čištění pekař-
ských plechů a forem na novém pracovišti.

 –  Zákazník dostane ve velmi krátkém čase přehled 
o novinkách na dané téma. 

2.  Školení dle přání zákazníků – první dva úspěšné termíny 
jasně ukázaly, že náš zákazník centrum využije. 

  Potřebuje si dané téma vyzkoušet. Potřebuje si ho 
vyzkoušet rychle, bez velkých nákladů, bez prodlev ve 
výrobě. Na základě prvních testů může rozhodnout 
např. o investici.

  Potřebuje prakticky proškolit své pracovníky – v klidu 
a v atmosféře, že chyba není problém, že mohu zkoušku 
opakovat, že mohu zkoušku různě měnit, až dosáhnu 
požadovaného efektu. Získanou praxi si pak přinese do 
své fi rmy, na své linky, na svoji technologii.

3.  Rychlost řešení vzniklého problému – v Pekařském 
centru si můžeme ověřit nahlášený problém do 24 hodin. 
Již druhý den máme jistotu, že se nám problém nebude 
opakovat.

  K nejvzdálenějším zákazníkům to máme z Litomyšle 
max. 3–3,5 hodiny. I z tohoto pohledu je jasné, že jsme 
schopni reagovat velmi rychle.

4.  Pravidelné školení vlastních zaměstnanců – pekařských 
technologů a prodejců. 

  Každý technolog se po skončeném vývoji produktu naučí 
prakticky ihned produkt vyrobit, popsat a vysvětlit jeho 
výhody. 

  Prodejci se učili novinky jedenkrát měsíčně. Bohužel 
to bylo převážně teoreticky. V pekařském centru bude 
situace obrácená – novinky jsou školeny většinou prak-
ticky. 

  Zvýšíme i počet školicích dnů pro naše zaměstnance, 
a tím výrazně zvýšíme úroveň znalostí našich kolegů.

5.  Reklama pekařského a cukrářského oboru – žákům 
základních škol nabízíme možnost seznámit se s pekař-
ským a cukrářským oborem. V době, kdy máme málo 
odborníků, se snažíme o vzbuzení zájmu mladých lidí 
o toto řemeslo. 
Zákazník má k dispozici moderně vybavenou pekárnu 

a laboratoř pro praktickou část školení, školicí místnost pro 
teoretické školení. Pekárna i laboratoř je vybavena nejmo-
dernější pekařskou a laboratorní technikou, takže zákazník 
má možnost pracovat s pomocí nejmodernějších techno-
logií. Pekařská pec rotační, etážová, dopékací, míchačky 
se záznamem teplot a času, dělička kontinuální a cyklická, 
kynárna, šokér pro rychlé zamražení, skladovací mrazicí 
box, rohlíkovací stroj, linka na ražené pečivo s předkynárnou 
a kynárnou, rozvalovací stroj, mycí stroj, fritéza na výrobu 
koblih, archivace a vizualizace pečících procesů, přístroje na 
měření objemu, vlhkosti atd. Školicí místnost pro max. 50 
osob je vybavená projektorem, počítačem, interaktivní tabulí, 
výkonným ozvučením. 

Srdečně zveme k návštěvě Pekařského školicího centra.

Ochutnejte 

1.  Výrobky se zvýšeným obsahem žita

V naší oblasti bylo žito nejvýznamnější obilovinou pro 
výrobu chleba. Přesto dnes roste spotřeba především pšenič-
ných výrobků.

Na druhou stranu se stále více lidí stará o zdravý 
životní styl a vyváženou stravu. K té jednoznačně patří i žitné 

Chléb žitný cereálníŠkolicí centrum
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pekařské produkty. Je tedy třeba poukázat na zdravotní 
a výživové přednosti konzumace výrobků ze žitné mouky.

Nutriční hodnota žita je velmi vysoká. Obilky obsa-
hují asi 70 % sacharidů, 9–15 % bílkovin, 1,5 % tuku, důle-
žitou rozpustnou vlákninu a pestrou škálu minerálních látek 
(draslík, vápník a fosfor – přínos pro zdravý vývoj kostí, železo 
– pro krvetvorbu, síru, fl uor, hořčík na posílení imunity aj.).

Vláknina je pro náš organizmus nestravitelná a pro-
chází naším zažívacím traktem bez energetického účinku. Její 
důležitost však spočívá v tom, že dokáže vázat velké množ-
ství vody, čímž chrání sliznici střev před poškozením. Kromě 
vody je vláknina schopná na sebe vázat i různé nežádoucí 
látky z obsahu střev, které při trávení vznikají: např. rakovi-
notvorné a toxické látky. Vláknina také zpomaluje vstřebávání 
tuků a cukrů, proto je důležitá pro lidi s vysokou hladinou cho-
lesterolu a trpící cukrovkou. Všechna tato pozitiva podporují 
konzumaci výrobků ze žita v rámci zdravé výživy. Žito se vyzna-
čuje dobře vyváženým složením výživových látek a vysokým 
podílem balastních látek. V jisté studii z roku 2008, porovná-
vající snídaně z pšeničných produktů a snídaně z produktů 
z celozrnné žitné mouky, se ukázalo, že u snídaně z produktů 
z celozrnné žitné mouky je dosaženo výrazně delšího nasycení 
a pocit hladu a přání něco sníst přichází teprve později. 

Ze spotřebitelských anket již zaznívá jisté přání. Více 
než dvě třetiny spotřebitelů dávají přednost žitno-pšenič-
nému a žitnému chlebu, protože tyto chleby zůstávají 4 dny 
měkké, s typickými senzorickými vlastnostmi a nezměněnou 
výživovou hodnotou.

Dnešní pekaři dokážou vyrobit produkty se zvýšeným 
podílem žita.

Chléb
–  Žitný chléb s nejméně 90 % žitné mouky – příkladem je 

Moskevský chléb
–    Žitno-pšeničné chleby s více jak 50 % žitné mouky
–    Pšenično-žitné chleby – s méně než 50 % žitné mouky
–    Různé speciální chleby – např. cereální chléb žitný
–    Toustový chléb až s 25 % žitné mouky 

Pečivo, tmavé pšenično-žitné výrobky s 20–50 % žitné 
mouky
–    Bagetky, bagety, rohlíky, kaiserky, raženky, kroužky, koře-

nový chléb, dalamánky (u  dalamánků by mělo být nejméně 
50 % žitné mouky).

Ptejte se na tedy na obsah žitné mouky ve výrobku!
Vraťte se k tradicím našeho regionu, kde žito

bylo nejvýznamnější obilovinou pro výrobu chleba.

Moudrost z historie: „Z mouky žitné připravuje se nej-
lepší chléb, jenž nejdéle vydrží svěží a zachová si čerstvou 
chuť.“ (Český herbář, nakladatelství Alois Hynek, Praha, 
1899, str. 261)

2.   Výrobky se špaldou

Pšenice špalda obsahuje 
téměř všechny základní složky 
důležité pro zdravý lidský orga-
nizmus, včetně bílkovin, tuku, 
sacharidů, vitaminů, minerálií.

Pšenice špalda je jednou 
z nejstarších kulturních obilnin, 
které předcházely jen pšenice 
dvouzrnka a jednozrnka. V pre-
historické době byla pšenice 
špalda pěstována na Blízkém 

východě. Její chuť byla dlouhé staletí populární v Evropě, pře-
devším v Itálii (farro), v jižním Německu (dinkle). V současné 
době se obecně její osevní plochy zvyšují i v dalších evrop-
ských státech a také v USA a Kanadě.

Na našem území pšenice špalda neměla v historii velkou 
tradici. V polovině 18. století byla více pěstována na Lito-
myšlsku, kde se z ní pražila kávovina.

Pšenice špalda je výjimečná svou chutí i látkovým slo-
žením svého zrna. Málo šlechtěná obilnina si zachovává vyrov-
naný obsah kvalitních nutričních látek. Obsahuje bílkoviny 
– 16–17 %, což je mnohem více ve srovnání s pšenicí setou, 
která má 12–14 %, obsahuje kvalitní tuk (2,5 %) s vysokým 
podílem nenasycených mastných kyselin, sacharidy (68 %), 
je bohatá na vitaminy skupiny B, A, E a minerální látky, pře-
devším fosfor, železo a hořčík. Vysoký obsah vlákniny (8,8 %) 
podporuje trávení a střevní peristaltiku. Bílkovina špaldy má 
vysokou nutriční hodnotu a jiné složení aminokyselin než bíl-
kovina pšenice seté.

Lidé alergičtí na pšeničný lepek proto špaldu většinou 
snášejí.

Obsah lepku se pohybuje v rozmezí 35–45 %, dokonce 
až 54 % a jeho kvalita je vysoká.

V lidovém léčitelství je špalda považována za nejlepší 
obilí plné síly s lehčí stravitelností než ostatní obilniny. Špal-
dové pečivo zůstává déle čerstvé a šťavnaté.

Tedy ochutnejte: 
Špaldo-jablečný chléb

– Špaldo-jablečný chléb je vyroben stoprocentně
bez pšeničné mouky. Zdravá sušená jablka prodlužují
čerstvost a dávají výrobku typickou, decentně sladko-
-kyselou chuť. Obsahuje 11 % slunečnicových semen. 

Čerstvost Špaldo-jablečného chleba je jedinečná. 

Císařský chléb
– žitno-špaldový chléb bez světlé pšenice,

vyznačuje se vysokou vláčností, zajímavou chutí, kterou mu 
dává ječmenný slad. Také je nabízena varianta s pivní kůrkou.

3.  Výrobky bez přídatných látek, tzv. výrobky bez „E“

V Evropské unii je dovo-
leno používat přes 270 pří-
datných látek, které se musí 
označit tzv. E-číslem. E-čísla 
platí jednotně pro všechny 
země Evropské unie, a tím je 
dosaženo, že ve všech zemích 
Evropské unie lze přídatné látky 
identifi kovat. 

Proč se vůbec přidávají 
přídatné látky do potravin?

V současnosti se potravi-
nářství (zejména průmyslová výroba potravin) většinou neo-
bejde bez používání přídatných látek – aditiv (tj. konzervantů, 
dochucovadel, barviv atd.). Do potravin se běžně přidávají 
látky, které např. prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují 
nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyse-
lost a zahušťovací vlastnosti, případně dodávají potravinám 
sladkou chuť bez použitého řepného cukru atd. 

Mnohé přídatné látky však podle současného vědeckého 
poznání lidskému zdraví příliš neprospívají, a tak mnohá 
,,dobrůtka“ není při nadměrné konzumaci pro lidský orga-
nismus právě to nejlepší.

Tedy proč nekonzumovat produkty bez přídatných 
látek! 

Honzovy buchty 

Špaldo-jablečný chléb
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tel.: 461 612 405 fax: 461 612 404 
e-mail: pfahnl@pfahnl.cz www.pfahnl.cze-mail:

nejprodávanější / Cereální chléb

- se slunečnicí či dýní z Cerealu tmavého

nejměkčí / Švédský chléb

- se lněným semínkem 

pouze žito a špalda / Císařský chléb

se zinkem a selenem / Melounový chléb

www.pfahnl.cz/článek "Vícezrnné chleby a pečivo"

ho

ý chléb

ý

ne
- s

pouze žito a špalda

Císařský chléb

Dnešní pekaři Vám nabídnou
téměř kompletní pekařský sortiment bez „E“.

Žádejte  tedy výrobky bez „ÉČEK“

4.  Celozrnné pečivo

Spotřebitelé se stále více 
zajímají o potraviny s pozi-
tivním vlivem na zdraví. 

U celozrnné mouky ne-
jsou odstraněny před mletím 
zrna obalové vrstvy ani klíček, 
které obsahují podstatnou část 
minerálních látek, vitaminů 
a vlákniny. Proto je celozrnná 
mouka výživově hodnotnější 
než mouka bílá. Pečivo z celo-
zrnné mouky má tmavší zabar-

vení, ale chuťově je daleko zajímavější.

Ochutnejte pekařské a snack výrobky
se zvýšeným podílem celých zrn.

5.  Teplé a voňavé pečivo po celý den

Sáček s teplým chlebem či pečivem téměř pálí, odná-
šíte si právě dopečený výrobek. Předpečené, většinou zamra-
žené pečivo je dopékáno přímo na prodejním místě, prodejní 
plocha voní po právě dopékaném pečivu.

U dopékaných výrobků je hlavní předností čerstvost. 
Trvanlivost těchto produktů se dvojím pečením zkracuje. Ale 
ten požitek z ještě teplého výrobku je fantastický.

 I Vy si chcete pochutnat
na té čerstvé křupavé voňavé pochoutce!

A mohli bychom psát dále o tradičních makových nápl-
ních, o tradičním českém chlebu, o výrobcích, které jsou obo-
haceny vitaminy či minerály či o bioproduktech. 

Firma PFAHNL Backmittel a její zákazníci – pekaři se 
těší na Vaše otázky.

www.pfahnl.cz
Ing. Miroslav Lipavský, 

Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.  �

Teplé a voňavé pečivo na vozíku

Mehrkonrweckerl
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Potravinářský
zpravodaj

List míří k nejširšímu okruhu 

podnikatelů a manažerů 

v potravinářském průmyslu, 

obchodu s potravinářskými výrobky, 

potravinářskými surovinami, 

potravinářskou technikou 

a technologiemi, obalovými 

a dalšími materiálovými vstupy 

do výroby potravin a službami pro 

potravinářský průmysl. Odebírají 

jej také poslanci Parlamentu 

ČR a senátoři Senátu ČR, naše 

distribuce zajišťuje také dodávky 

listu orgánům státní správy, 

především Ministerstvu zemědělství 

ČR, Ministerstvu průmyslu 

a obchodu ČR, Ministerstvu 

zdravotnictví ČR a Ministerstvu 

životního prostředí ČR. Významnou 

čtenářskou obcí jsou pracovníci 

obchodních řetězců a dalších

odběratelů a prodejců 

potravinářských výrobků, kteří 

využívají informace v listu pro 

marketingové účely. Část výtisků 

je odebírána odbornými školami 

(učiliště, střední školy, vyšší odborné 

školy, vysoké školy a univerzity), 

které v mnoha případech

využívají náš list jako učební 

pomůcku. Řada výtisků je 

adresována na Slovensko. Máme 

své čtenáře i v zahraničí, např. naše 

krajany v USA a Austrálii.

List pro potravinářský průmysl a obchod

Vydavatel:

AGRAL s. r. o.

Zelený pruh 1560/99

140 02 Praha 4 - Braník

www.agral.cz
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www.ondrasek.cz

POKROK NEZASTAVÍŠ!!!

Nová termotransferová tiskárna

SmartDate X40
•Snížené náklady
•Bezkonkurenční spolehlivost
•Optimalizace provozu
•Vysoce výkonný tisk
•Ekologické výhody
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Markem-Imaje 
nabízí vysokou 

přidanou hodnotu

Andy Gray, Markem-Imaje Product Marketing Mana-
ger, který zodpovídá za termotransferový tisk, uvádí: 

„Hlavní prioritou naší společnosti se díky nedávné celo-
světové ekonomické krizi stala přidaná hodnota posky-
tovaná zákazníkům, a to vždy 
s důsledným ohledem na život-
ní prostředí. Tyto skutečnosti se 
Markem-Imaje snažila zohled-
nit již od počátečních fází vývoje 
nových produktů, kterým je i tis-
kárna SmartDate X40.“

Společnost Markem-Imaje 
je po dlouhá léta technologickým 
leaderem v oboru. V nové generaci 
svých výrobků zúročila více než
95 let zkušeností v oblasti kon-
strukce a výroby tiskáren.

Dlouhodobě udržitelný rozvoj se stal základním pilí-
řem fi lozofi e a přístupu k zákazníkům.

Ve svém novém výrobním programu se společnost zamě-
řuje především na dlouhodobou kontrolu nákladů, efektivitu 
provozu a na ekologické aspekty. V souvislosti s tímto cílem 
přináší svým zákazníkům měřitelné benefi ty svých výrobků. 
Typickým příkladem je nově koncipovaná termotransferová 
tiskárna SmartDate X40.

Kontrola nákladů, úspora a ekologie

Nová termotransferová tiskárna SmartDate X40 umož-
ňuje optimální a transparentní řízení aktivit tisku, které spo-
čívá v kontrole nákladů, sníženém dopadu na životní prostředí, 
zlepšené kvalitě tisku a ve zvýšeném výkonu výrobní linky. 
Nová termotransferová páska, která nyní dosahuje standardní 

délky 1 100 m, je navíc automaticky řízena softwarem 
CoLOS® Create 5.0, který optimalizuje spotřebu pásky. Nové 
pojetí je efektivnější a minimalizuje vznik odpadu. Součástí 
revolučního pojetí tiskárny je i nová inteligentní tisková hlava 
s detekcí vadných bodů optimalizující kvalitu tisku. Unikátní 
koncepce tiskárny myslí i na naši planetu. Nová termotrans-
ferová páska snižuje až o 20 % odpad pásky. Precizní prove-
dení všech mechanických dílů, systém řízení spotřeby pásky 
a zdokonalená konstrukce tiskové kazety neobsahující díly 
podléhající opotřebení zaručuje nulovou preventivní údržbu. 
Podařilo se také snížit spotřebu vzduchu na 0,4 ml/tisk při
2,5 barech a úsporný režim řídící jednotky přináší až 50% 
úsporu energie.

K nezpochybnitelným výhodám nové generace výrobků 
společnosti Markem-Imaje patří jejich až neuvěřitelná spo-
lehlivost.

Filozofii společnosti
asi nejlépe shrnul Serge Kral 

Prezident Markem-Imaje 
Product Group Serge Kral uvádí: 
„Doposud žádný výrobce v tomto 
odvětví nepřinesl svým zákaz-
níkům benefity určené pro pod-
poru jeho zařízení, které by byly 
měřitelné. Díky přímému řízení 
spotřeby pásky a zdokonalenému 
provedení tiskové kazety, která 
neobsahuje díly podléhající opo-
třebení, jsme eliminovali potřebu 
pravidelné údržby. Zvýšili jsme 
záruku poskytovanou výrobcem 

až na 18 měsíců, také jsme prodloužili délku termotransfe-
rové pásky na 1 100 m, abychom snížili dobu výměny pásky 
a zvýšili tak dobu provozní disponibility až na 99,6 % bez nut-
nosti asistence obsluhy. Zavázali jsme se také k záruce žád-
ných ,vadných tiskových bodů‘ na tiskové hlavě až do 40 km 
termotransferové pásky nebo do 1 roku. Tyto všechny závazky 
přispívají ke snížení nákladů zákazníků a prostřednictvím sní-
žení odpadu také respektují životní prostředí.“

Co říci na závěr?

Je to právě tiskárna SmartDate X40 reprezentující 
nepřekonatelný závazek, který společnost Markem-Imaje 
dává svým zákazníkům. A nejen to, ukazuje i budoucnost 
tisku, cestu, kterou se bude ubírat design značení i služby 
zákazníkům.   Jaroslav Kestřánek, EQUICom �

Výsledkem revolučního pojetí
nových výrobků Markem-Imaje je tiskárna

SmartDate X40
výhradní distributor 

ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM
www.ondrasek.cz
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Společnost KåKå CZ s. r. o. je distributorem působícím 
na našem trhu již od roku 2007. Je dceřinou společ-

ností fi rmy KåKå AB se sídlem ve Švédsku. Patří k nejvý-
znamnějším dodavatelům surovin pro pekaře a cukráře 
a další potravinářské provozy, ale také pro domácnos-
ti na českém trhu. Zákazníkům nabízí výrobky vlastních 
značek Favorit, Baker, Aima a Gloria pro industriální zá-
kazníky a Alfa, Stella, Diana, Bianka, Omega, Ceres soft 
a Vive BIO pro maloobchodní síť. 

Již v minulém roce jsme se rozhodli spojit jméno naší 
společnosti s dostihovým sportem, a stát se tak partnerem 
tradičních jarních dostihů na závodišti ve Velké Chuchli.

Dostihový den společnosti Ka° Ka°  CZ s. r. o.

V neděli 8. května se uskutečnily ve Velké Chuchli 
dostihy, kterých byla fi rma KåKå CZ již podruhé generálním 
partnerem. Součástí dostihového dne byl i hlavní dostih,
Jarní cena klisen KåKå CZ. 

Pozvání do exkluzivního prostoru VIP restaurace závo-
diště přijali naši vážení zákazníci z celé republiky, kteří zde 
strávili velmi příjemné odpoledne v tradičním sportovně-
-společenském duchu. Oproti minulému ročníku téměř troj-
násobná účast návštěvníků byla jasným důkazem, že tato 
akce se stala velmi rychle oblíbenou. Dámy měly opět mož-
nost pochlubit se svými modely šatů i klobouků, které se na 
tuto příležitost velmi hodily, a byly tak ozdobou odpoledne. 
Pánové se potom velmi zajímali o sázkové kurzy, jelikož měli 
možnost užívat si vzrušení nejen ze závodů, ale i ze sázek, na 
které každý návštěvník obdržel poukazy. I mnohé dámy pohl-
tila atmosféra dostihů natolik, že neodolaly a vybraly si mezi 
koňmi svého favorita. Mnozí sázející si přitom přišli na velmi 
pěkné výhry až ve výši 300násobku vkladu.

Po hlavním dostihu dne měli poté všichni možnost připít 
si na úspěch s majitelem vítězného koně závodu, kterým se 
stala Brittany s žokejem Milanem Zatloukalem. Mezi jednot-
livými dostihy bylo k dispozici bohaté občerstvení, kterým 
naši hosté doplňovali energii pro další sledování napínavých 
závodů. K živé atmosféře přispívala i hojná přítomnost rato-
lestí našich zákazníků, které mohly soutěžit v kreslení obrázků 
s dostihovou či jinou tematikou. Pro nejlepší výtvory byly při-
pravené pěkné ceny. Pro všechny děti byla připravena vynika-
jící italská zmrzlina a malé dárky od naší fi rmy.

Oblíbeným zpestřením odpoledne bylo portrétování pří-
tomnými karikaturisty, kteří zdařile vystihovali typické rysy 
našich hostů, kteří si takovýto humorný portrét měli možnost 
odnést a možná bude zdobit jejich domovy. Dále jsme také 
z vyplněných anketních lístků vylosovali tři výherce věcných 
cen z řad návštěvníků akce. Ke zdárnému průběhu svátečního 
dne přispělo i příjemné jarní počasí, a tak ještě více podpořilo 
dobrou náladu všech hostů. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim hostům, 
které si dovolujeme současně pokládat za své přátele, že nám 
umožnili společně strávit neobyčejně příjemné odpoledne 
v exkluzivním prostředí prostor chuchelského závodiště. 
Doufáme, že si jej užili stejně jako my, a dovolte nám vyjá-
dřit přesvědčení, že se na obdobné společenské akci sejdeme 
i v příštím roce v podobně hojném počtu, abychom mohli 
pokračovat v tradici jarního setkávání při spojení tradičního 
pekařského a cukrářského řemesla s neméně tradiční zábavou 
ve formě dostihových výkonů tak nádherných tvorů, jakými 
jsou koně. Děkujeme ještě jednou našim hostům a těšíme se 
na budoucí setkání s vámi, třeba na Dnech chleba v Pardubi-
cích, kde vás rádi uvítáme u našeho stánku.

Ing. David Kotrba,
B2B & Product Manager,

KåKå CZ s. r. o.

Doběh Jarní ceny klisen společnosti KåKå CZ s. r. o. Předání cen vítězi hlavního dostihu Dostihového dne společ-
nosti KåKå CZ s. r. o.  �

Dostihové odpoledne firmy Ka°Ka°  CZ s. r. o.
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Soutěž probíhá pod záštitou skupiny COOP
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AGRIMEX Vestec a. s. – výrobce zmrazených produktů zajišťuje:

� výrobu zmrazené zeleniny a zeleninových směsí

� výrobu zmrazeného ovoce a ovocných směsí

� výrobu zmrazených ovocných a zeleninových specialit

� zpracování čerstvé suroviny z Litoměřicka a jižní Moravy

� skladování a distribuci

AGRIMEX Vestec a. s.  �  Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany  �  Česká republika
Tel.: +420 233 089 551  �  fax +420 233 089 550  �  www.agrimex.org  �  info@agrimex.org

PŘEDNÍ VÝROBCE ZMRAZENÉ ZELENINY A OVOCE
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Naše výrobky
s minimálním 
počtem aditiv

Uplynul již více než rok, kdy jsme na trh uvedli kuřecí 
výrobky na bázi přírodních barviv a konzervantů, plně bez 
chemických aditiv, tzv. řadu „bez E“.

Společně s Ústavem hygieny a technologie masa Veterinár-
ní a farmaceutické univerzity v Brně jsme jako první vyvi-

nuli a odzkoušeli výrobu kuřecích párků a kuřecího junioru 
bez použití chemických konzervantů a barviv. Cesta to byla 
nelehká, jelikož kuřecí maso se díky svým vlastnostem chová 
při výrobě jinak než maso vepřové či hovězí, přesto jsme chtě-
li konečnému spotřebiteli nabídnout kvalitní uzeninu odpoví-
dající současným trendům moderního zdravého stravování. 

Povedlo se. Na trh jsme tak uvedli v první polovině 
roku 2010 Kuřecí dětský párek bez E a Kuřecí junior bez E. 

První prodeje nesplnily naše očekávání a neodpovídaly oněm 
obecným řečem o tom, jak všichni chtějí žít zdravě. Naši 
obchodní partneři, kteří s námi uváděli výrobky na trh, byli 
nervózní, jelikož výrobky zůstávali v pultech a před koncem 
záruky musely být prodány ve slevě se ztrátou. Ne vždy bylo 
jednoduché je přesvědčit, že musíme společně překonat první 
problémy a vydržet. Dnes již můžeme říci, že se trpělivost 
vyplatila. Výrobky sice pomalu, ale zato stále vykazují stou-
pající tendenci prodeje. Vynaložili jsme řadu prostředků na 
uveřejnění inzerce pro podporu jejich prodeje a věříme, že 
dnes mají své místo na trhu vybojováno. Víme, že nikdy nena-
hradí objemem prodeje tradiční kuřecí párky, ať už Kuřecí 
jemné párky nebo Kuřecí pochoutkové párky, ale zůstanou 
alternativou pro ty, kteří vyhledávají něco víc, něco zdravěj-
šího, něco chutnějšího…

V hledání produktů „bez E“ jsme pak loni pokračo-
vali při vývoji výrobků pro grilovací sezonu. Podařilo se nám 
úspěšně uvést na trh řadu marinovaných kuřecích dílů. Vsa-
dili jsme na chuti ovoce a bylin. Nejúspěšnější marinádou byla 
brusinková bez E.

V případě nákupu výrobků na gril se nám potvrdil názor, 
že v tomto případě konečný spotřebitel hledá něco navíc, 
chová se odlišně než při běžných každodenních nákupech. 
Dokáže více riskovat v případě chutí, dokáže si připlatit za 
kvalitu i servis, který vnímáme formou hotového výrobku bez 
další manipulace. Stačí rozbalit a vložit na gril. A tak jsme 
letos opětovně hledali nové chutě a vsadili na jejich úpravu 
bez pomoci chemických konzervantů a stabilizátorů. Také 
jsme upustili od tzv. nástřiků masa. 

Předpokládáme, že hitem letošní sezony zůstane Bru-
sinková marináda a nově se k ní zařadí marináda Švestková 
a Olivová. Pro tento rok jsme upravili i mnoho let používanou 
marinádu Green Herbs a zařadili ji jako „bez E“. 

Kamila Heppová, obchodní ředitelka,
Drůbežářský závod Klatovy a. s.

řec
kteří vyhl

ího…

ů bez E“ jsme 
ovací sez

ný

�

Graf: Prodej kuřecích párků dětských bez E (kg)
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Řeknou-li se technické plyny, většina z nás si představí tla-
kovou lahev, následně se nám vybaví propanbutanový do-

mácí vařič, kyslík, dusík. Technické plyny mají ale mnohem 
širší použitelnost. V každodenním životě se s nimi setkáte na 
každém kroku. Zahajujete ráno lahodnou kávou? Právě káva, 
obzvláště značková určená do esspreso kávovarů, je balená 
v ochranné atmosféře dusíku, která zajistí čerstvost a optimál-
ní vlhkost namleté kávy. Následně nasednete do vozu a poje-
dete do zaměstnání. Kola, která zajistí vašemu vozidlu pohyb, 
jsou z pneuservisu plněná stlačeným dusíkem. A na závěr pra-
covního dne si vychutnáte odpočinek s křehčenou (bublinko-
vou) čokoládou. Křehkost této čokoládě dodá oxid uhličitý. 

Dnes se zastavíme u nápojů a kultury 

Jistě si každý z vás někdy koupil balený nápoj v plastové 
lahvi, tzv. PETce. Koupě jedné lahve může být pro jedince 
menšího vzrůstu někdy poměrně riskantní záležitostí. Lahve 
jsou nakupeny v úhledných vrstvách na paletách do velké 
výšky, zabaleny po šesti kusech. Je třeba vzít jednu. Opatrně 
trháte obal, vyjmete jednu lahev, a vtom rána. Ostatní balíky 
lahví se řítí k zemi. I po pádu však stále drží tvar. Fascinující na 
tom je fakt, že tak křehká plastová věc, jako je lahev, se může 
kupit na sebe v několika řadách, aniž by se bortila, propadala. 
Jak je to možné? Vždyť většina výrobních závodů vyrábějí-
cích nápoje v PET lahvích hledá cesty ke snížení výrobních 
nákladů. Jednou z možností, jak úspor dosáhnout, je snížení 
hmotnosti lahve, resp. použití menšího množství plastu pro 
její výrobu, a tím snížení její pevnosti.

Použití těchto tenkostěnných lahví nezpůsobuje žádný 
problém, pokud jsou vyráběny sycené nápoje. Oxid uhličitý 
rozpuštěný v nápoji po uzavření lahve částečně přechází 
do hrdlového prostoru, čímž při dosažení rovnováhy dojde 
k vytvoření vnitřního přetlaku, a tím i tvaru PET lahve. Tato 
odolnost lahve proti promáčknutí a zhroucení je zvláště důle-
žitá při přepravě a skladování lahví na paletách v několika 
vrstvách. 

Technické plyny, jak je neznáte
Avšak problém může nastat, pokud je do tenkostěnné 

lahve naplníte nesycenými nápoji, např. neperlivou vodou 
nebo ledovým čajem. Dokonce i velmi malé zatížení nebo 
ochlazení obsahu způsobí promáčknutí lahve či její defor-
maci. Tento problém není možno řešit přidáním oxidu uhli-
čitého s ohledem na jeho rozpustnost v nápoji, a tím i změnu 
charakteru nápoje. 

Řešení nabízí použití zařízení Cryogen Injektor, který 
slouží pro dávkování malého množství kapalného dusíku 
do lahve před jejím uzavřením. Kapalný dusík se ihned po 
dopadu do nápoje začne intenzivně vařit a odpařovat, čímž 
vzniká velké množství plynu. Z 1 ml kapalného dusíku 
vznikne cca 700 ml plynu. S ohledem na vznik velkého množ-
ství plynu je třeba kapalný dusík dávkovat přesně ve velmi 
malém množství. Krátce po nadávkování kapalného dusíku je 
lahev na lince uzavřena, a vznikající plyn tak dostatečně lahev 
natlakuje. Dusík je velmi málo rozpustný v nápojích, a tedy 
neovlivňuje chuť a charakter nápoje. 

S oxidem uhličitým se ovšem můžeme setkat i v kultuře, 
kde byste jej běžně vůbec nečekali. Oxid uhličitý v pevném 
stavu (suchý led) hraje velmi důležitou roli například v praž-
ském Národním divadle, ve slavném baletu Labutí jezero, na 
hudbu Petra Iljiče Čajkovského. Z oxidu uhličitého se vyrábí 
suchý led, z něhož se vyrábí tzv. kouzelná mlha za pomoci spe-
ciálního kouřostroje. Systém tohoto stroje spočívá ve využití 
vlastností oxidu uhličitého v pevném stavu, který při styku 
s molekulami vody ohřátými na teplotu okolo 60 °C vytvoří 
plynnou směs rozbité vodní mlhy ve směsi s oxidem uhličitým. 
Tato směs má tu vlastnost, že vypadá jako kouř nebo mlha, 
ale na rozdíl od klasického divadelního kouře po pár vteři-
nách sama od sebe mizí. Vzniká tak iluze tajemného kouře či 
mlhy. Díky tomuto zařízení se romantický příběh o princezně 
Odettě proměněné v labuť, o černokněžníku Rudovousovi 
a o nešťastném Princi, který zapomene na svou přísahu, stává 
magickým a nepostrádá nic z pohádkové atmosféry.

www. messer.cz
RNDr. Ivo Vágner, Ing. Viktor Tkadlec, Petra Plevová,

Messer Technogas s. r. o.    �

Zleva Ing. Viktor Tkadlec, Petra Plevová, RNDr. Ivo Vágner

Použití „kouzelné mlhy“ ve slavném baletu Labutí jezero
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Bezpečnost 
průmyslových 

podlah 
v potravinářském 

provoze z hlediska 
mikrobiologie

MARTIN MRŠTNÝ,
produktový manažer, podlahové systémy UCRETE®,

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. 

Bezpečnost průmyslové podlahy v potravinářském provo-
ze je posuzována z mnoha úhlů pohledů. Nejen bezpeč-

nost pro přímého uživatele podlahy z hlediska protiskluz-
nosti a trvanlivosti podlahy při chemickém, mechanickém 
a teplotním zatížení. Podlaha v potravinářském provoze také 
musí splňovat požadavek čistitelnosti a dezinfi kovatelnos-
ti povrchu podlahy. Povrch podlahy by tedy měl být takový, 
aby netvořil živnou půdu pro mikroorganizmy a zároveň jim 
nevytvářel možnost „schovat se“ před působením dezinfekč-
ních prostředků. 

Požadavky pro podlahy v potravinářských provozech 
specifi kuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. 
V kapitole II.1, odstavec a) výše jmenovaného Nařízení Evop-
ského parlamentu a Rady se požaduje:

1.  Uspořádání a vnější úprava prostor pro přípravu, ošetření 
nebo zpracování potravin (s výjimkou prostor pro stravování 
a provoz specifi kovaných v kapitole III, avšak včetně prostor 
v přepravních prostředcích) musí mezi postupy a v rámci 
postupů umožňovat uplatnění správné hygienické praxe, 
včetně ochrany před kontaminací. Zejména musí být:

     a)  podlahové povrchy udržovány v řádném stavu a musí 
být snadno čistitelné a tam, kde to je nezbytné, snadno 
dezinfi kovatelné. To vyžaduje použití odolných, nenasá-
kavých, omyvatelných a netoxických materiálů, pokud 

provozovatelé nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti 
jiných použitých materiálů. Podle vhodnosti musí pod-
lahy umožňovat vyhovující odvod vody z povrchu.  

Komplex těchto požadovaných vlastností podlahových 
systémů UCRETE® potvrzuje provedená zkouška němec-
kého Polymer Institutu, kde se definovanými příslušnými 
zkouškami a defi novaným postupem pro danou zkoušku pří-
slušnou normou potvrzují tyto vlastnosti podlahového sys-
tému UCRETE®: 

Tabulka č. 1
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
Postup podle

Polymer 
institutu*

Porost se zárodky kultur
Bacillus subtilis

Aspergillus niger

*  Vlastní metoda Polymer Institutu opírající se o standardní 
metodu 14 Německé společnosti pro hygienu a mikrobio-
logii

Tento zkušební protokol je součástí dokumentace předá-
vané uživateli podlahy a slouží také jako doklad pro případný 
požadavek kontrolního orgánu prokázat požadované vlast-
nosti podlahy dle požadavku uvedeného nařízení.

Ověření vybraných dezinfekčních látek na růst, pře-
žívání a množení Listeria monocytogenes na podlahových 
površích UCRETE® vyráběných firmou BASF Stavební 
hmoty Česká republika s. r. o.

Obr. 1   Ilustrační foto Listerie
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Ověření dezinfikovatelnosti podlahového systému 
UCRETE® přímo v potravinářském provozu je nemožné. Ne-
bylo by možno zajistit průkaznost takové zkoušky vzhledem 
k množství různých neovlivnitelných vlivů během takové 
zkoušky. Obrátili jsme se proto na Ústav hygieny a techno-
logie masa Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a byla 
provedena zkouška modelovaným prostředím masného 
a mlékárenského průmyslu. Pro zkoušku byla vybrána bak-
terie Listeria monocytogenes, která je jednou z velmi sledova-
ných bakterií v potravinářství. Pro tuto zkoušku byly vybrány 
dva nejvíce používané podlahové systémy UCRETE® v potra-
vinářských provozech UCRETE® UD200 s jemnou texturou 
povrchu a UCRETE® DP20 s hrubou texturou povrchu. Firma 
Ecolab Hygiene s. r. o. dodala k této zkoušce tři čisticí a bio-
cidní prostředky používané právě v modelovaných provozech 
P3-topax 65, P3-topax 66 a P3-topactive DES. Pracoviště 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dodalo suspenze 
kmenů Listerie monocytogenes (kmen sbírkový CCM 4699 
a dva kmeny divoké, získané z prostředí potravinářských pro-
vozů masného a mlékárenského průmyslu). 

Cílem zkoušky bylo:
–  ověření účinnosti dezinfekčních látek na čistých površích 

podlahových UCRETE®

–  ověření účinnosti dezinfekčních látek na površích podlaho-
vých systémů UCRETE® potřených tukem a mlékem

Na každém povrchu bylo testováno šest čtverců o straně 
10 cm (100 cm2) pro každý kmen.

Obr. 2    Vytvořené čtverce 10 cm x 10 cm na UCRETE® UD200

Z každého kmene se vytvořila bakteriální suspenze 
o koncentraci 107 buněk Listerie monocytogenes/ml. Z této 
suspenze se do každého čtverce špičkou nanesl 1 ml a ten byl 
sterilní špičkou rozetřen. Nechalo se zaschnout asi 15 minut. 
Plocha byla poté ponechána čistá nebo se simulovalo zatížení 
v potravinářském průmyslu – rozetřením 1 ml mléka nebo 
potřením vepřovým tukem. Bakterie se ponechaly 24 hodin 
kultivovat.

Po 24hodinové kultivaci byla provedena dezinfekce dle 
návodu od výrobce Ecolab Hygiene s. r. o. Postup dezinfi ko-
vání:
–  odstranění hrubé nečistoty – teplá voda 50 oC (v mlékáren-

ství 40 oC),
–  čištění a dezinfekce – P3-topax 65, P3-topax 66, P3-topac-

tive DES – 3% roztok, při 30 oC nanesen na povrch,
–  oplach teplou vodou 50 oC (v mlékárenství 40 oC).

Následná kultivace probíhala dle normy pro průkaz 
a stanovení počtu Listeria monocytogenes ČSN EN ISO 
11290-1 (560093) a ČSN EN ISO 11290-2 (560093). Byla 
zvolena dvě ředění odebraného vzorku, a to desetinásobné 
a stonásobné.

Na uvedených různých površích s různým simulovaným 
zatížením byly odečteny výsledky počtu CFU LM/cm2 – 
[poznámka autora: Colony forming unit Listeria monocyto-
genes/cm2 – překlad: kolonie tvořící jednotky (shluk bakterií) 
Listerie monocytogenes/cm2]. 

Obr. 5  Rozetřená suspenze s Listerií na UCRETE® UD200

Obr. 3  Nanášení suspenze s Listerií na UCRETE® DP20

Obr. 4  Nanášení suspenze s Listerií na UCRETE® UD200
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Pro příklad uvádím výslednou tabulku na povrchu pod-
lahy UCRETE® UD200 simulovaného zatížení potřením 
vepřovým tukem provedení dezinfekce přípravkem P3-top-
active-DES:

Tabulka č. 2

Původ kmene LM Ředění 
10x

Ředění 
100x Počet CFU LM/cm2

Sbírkový

0,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,3 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

Mlékárenský 
průmysl

1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,3 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

Masný průmysl

1,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

1,4 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,0 0,0 < 1 CFU LM / cm2

2,2 0,0 < 1 CFU LM / cm2

0,1 0,0 < 1 CFU LM / cm2

Tabulka č. 3   Srovnání průměrů CFU LM/cm2

na obou površích
Průměr CFU LM/cm2

Dezinfekční 
přípravek Zatížení UCRETE® 

UD200
UCRETE® 

DP20

P3-topax 65

Čistý povrch 1,0 1,0

Mléko 1,0 1,5

Vepřový tuk 1,0 1,9

P3-topax 66

Čistý povrch 1,0 1,0

Mléko 1,1 1,5

Vepřový tuk 1,0 1,8

PE-topactive 
DES

Čistý povrch 1,0 1,0

Mléko 1,0 1,2

Vepřový tuk 1,0 1,4

Vyhodnocení výsledků

Z uvedené tabulky vyplývá, že i při simulaci zatížení mají 
všechny tři dezinfekční přípravky výbornou schopnost dezin-
fekce – při kontaminaci 107 buněk Listerie monocytogenes na 
100 cm2 snižují kontaminaci o 5 logaritmických řádů. Povrch 
UCRETE® UD200, který je z obou testovaných povrchů hladší, 
je z hlediska dezinfi kování lépe udržovatelný. Je patrné, že 
povrch UCRETE® DP20 s hrubou strukturou povrchu je při 
čistém povrchu stejně dobře dezinfikovatelný jako povrch 
UCRETE® UD200. Při simulaci zatížení v masném a mlékař-
ském provozu vyplývá, že je nutná kvalitní mechanická očista, 
a tedy odstranění zbytků potravin z povrchu podlahy před její 
dezinfekcí. Přičemž z tabulky dále vyplývá, že povrchy nejsou 
živnou půdou pro mikroorganizmy a jsou výborně čistitelné.

Závěr

Během celého trvání pokusu nebyla patrná žádná změna 
dezinfi kovaného povrchu podlahového systému UCRETE® 
po aplikaci dezinfekčních přípravků.

Všechny testované dezinfekční přípravky vykazovaly 
dobrou dezinfekční schopnost. Je třeba zdůraznit potřebu 
dobré mechanické očisty, jinak nedochází ke kontaktu dezin-
fekční látky s povrchovou bakteriální kontaminací, tím pádem 
je dezinfekce méně účinná. Tedy bakterie má možnost se ve 
zbytku potravin na povrchu podlahy „schovat“ před účinkem 
dezinfekčního prostředku.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedení Fakulty veteri-
nární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univer-
zity Brno paní prof. MVDr. Ivě Steinhauserové, CSc., a řešiteli 
MVDr. Tomášovi Brychtovi za vstřícný a profesionální pří-
stup během celého pokusu. Dále společnosti Ecolab Hygiene 
s. r. o., se kterou jsme na tomto zadání spolupracovali.

Použité podklady
Závěrečná zpráva: Ověření účinností vybraných dezin-

fekčních látek na růst, přežívání a množení Listeria monocy-
togenes na podlahových površích vyráběných fi rmou BASF 
Stavební hmoty Česká republika s. r. o. 

Autor: MVDr. Tomáš Brychta, Ústav hygieny a tech-
nologie masa, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

�

Obr. 6  Ředění stěru z podlahy UCRETE®
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Přepravní obaly jako nerezové tanky, IBC či autocister-
ny slouží k průmyslové přepravě různých potravinář-

ských tekutin už celou řadu let. A je tomu už několik let, 
co tato řešení doplňuje také Combo kontejner, který je 
dnes v celé řadě fi rem standardním obalem. Téměř deset 
let zkušeností na českém trhu ukazuje, že nápad vytvořit 
bag-in-box o objemu 1000 litrů byl správný, a uživatelům 
tak šetří nemalé prostředky.

Combo nejčastěji přichází jako náhrada za drahé 
nerezové tanky a neskladná IBC. Tradiční použití je v mlé-
kárenství – smetana, jogurt, různé polotovary, dále jsou to 
vaječné melanže, tekuté cukry, nejrůznější náplně a polevy. 
Díky rozsáhlému příslušenství je Combo ideálním řešením 
i pro tuhnoucí tekutiny, např. čokolády, karamel, tuky aj.

Zeptali jsme se výrobce − společnosti Schoeller Arca 
Systems s. r. o., která Combo vyvinula a vyrábí, co vede 
jejich zákazníky k přechodu z nerezových tanků na kon-
tejnery Combo.
�  V čem spočívají hlavní důvody, proč fi rmy nasazují Combo 

kontejnery?
Tak jako v každé jiné oblasti podnikání je to samo-

zřejmě úspora nákladů. Pokud je Combo využíváno pouze 
uvnitř podniku pro interní manipulaci nebo skladování, tak je 
hlavním přínosem odstranění vysokých nákladů na sanitaci, 
jak tomu jinak musí být u nerezových tanků. U Combo boxů 
navíc můžete počítat s podstatně menším zbytkovým množ-
stvím než u jiných typů obalů, což je při ceně přepravované 
suroviny také mnohdy velice důležité. Pokud navíc kontejnery 
přepravujete, plyne pro uživatele zásadní úspora při přepravě 
prázdných obalů, neboť prázdné Combo lze složením zredu-
kovat až pětkrát. To je důležité také při skladování.
�  Jsou Combo kontejnery vhodné i pro citlivé látky, které 

vyžadují aseptické balení?
Samozřejmě. Právě u aplikací s nároky na aseptické 

plnění zaznamenáváme největší nárůst poptávky. Combo 
je zde jednoznačně nejekonomičtější variantou při maxi-
málním zachování čistoty. Aseptické vaky lze ošetřit párou při
120 °C tak, jak jsou zákazníci zvyklí u nerezových kontejnerů, 
a nemusí své zvyklosti měnit. Naopak eliminují celou řadu 
nákladů (čištění, dusík atd.). Vaky jsou samozřejmě sterilní 
a ošetřené radiací.
�  Jakým způsobem lze tedy Combo napojit pro plnění nebo 

vypouštění?
Dnes je nejběžnější provedení vaku s tradičním „mléká-

renským šroubením“ (DN50) s integrovaným ventilem. Uži-
vatel ani jeho odběratel nepotřebují žádné přechodky, ventily 
apod. Kontejner lze kdykoliv a kdekoliv vypustit, ale také dle 
potřeby vypouštění přerušit.
� Co se těch několik let zkušeností na českém trhu změnilo?

Naši zákazníci realizují dodávky v Combo kontejnerech 

svým odběratelům a i ti pak přichází s nápady, kde boxy 
využít. Často jsou to lidé z oddělení kvality, kteří nasazením 
Comba vyřeší i více nedostatků najednou a lehce splní pod-
mínky BRC, IFS či jiných auditů. Oslovují nás ale i obchod-
níci z potravinářských fi rem, kteří vidí Combo jako ideální 
obal pro oslovení nového trhu nebo získání zákazníka.
�  Co tedy musí váš zákazník podstoupit, pokud zvažuje pou-

žití Combo kontejneru?
Jako první důležitý krok vidíme test v provozu, kde spo-

lečně se zákazníkem provedeme zkušební naplnění i vyprázd-
nění, prověříme manipulační a jiné možnosti a pak už záleží 
na klientovi a jeho kalkulacích, jak se rozhodne. A provozní 
úspory jsou nezřídka velmi významné. Navíc odprodejem 
starých nerezových tanků si zákazník zajistí prostředky na 
pokrytí investice do Combo kontejnerů. Více informací lze 
získat na www.combo-kontejner.cz. Redakce

�

Přeprava tekutin – velká výzva
Combo bag-in-box systém poskytuje bezpečný a vysoce hygienický způsob 

přepravy a uchování tekutin. Úspory díky skládacímu provedení a odbourání 

nákladného čištění dělají z Combo kontejneru velmi ekonomické řešení. 

To oceňují uživatelé v potravinářství, kosmetice i farmacii.

SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.

Na Rovince 879, CZ-720 00 Ostrava

Tel. 596 790 010, Fax 596 790 011

info.ostrava@schoellerarca.com

www.schoellerarcasystems.cz

Potraviná ská Revue-Combo 87,5x128 mm.indd   1 23.4.2010   9:28:08

Zkušenosti s Combo kontejnery

Kontejner po naplnění Kontejner při vypouštění
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www.tereos-ttd.com

Akciová společnost Tereos TTD, a. s.,
je vedoucí skupinou v oblasti zpra-

cování cukrové řepy v České republi-
ce a zároveň patří mezi deset největ-
ších českých potravinářských fi rem. 
V roce 2011 se v rámci sjednocování 
celosvětové image mateřské společ-
nosti Tereos přejmenovala na Tereos 
TTD, a. s.

Lídr českého trhu nejen ve zpra-
cování cukrové řepy, ale také ve 
výrobě cukru i lihu byl založen již 
v roce 1831, a to samotným knížetem 
Karlem Anselmem Thurn-Taxisem 
v Dobrovici. Vyrábí tak cukr nepřetr-
žitě již 180 let, což je evropský unikát. 
Od té doby výroba cukru jen stou-
pala. Pro lepší představu lze říci, že 
každý druhý kilogram cukru vyrobený
v České republice pochází od Tereos 
TTD. 

Tereos TTD – 20 let úspěšného rozvoje

Novodobá historie společnosti se začala psát v roce 1992, 
kdy po vstupu silného zahraničního partnera, francouzské 
skupiny Tereos, byla po 40 letech obnovena investiční čin-
nost a modernizace továren. Peníze šly do zvýšení kapacity, 
modernizace provozu, plynofi kace, bezpečnosti práce a prv-
ních ekologických projektů. Z tisícovky se denní zpracova-
telská kapacita zvýšila postupně až na dnešních 14 000 tun 
zpracovávané řepy denně. 

Společnost koupila řadu dalších cukrovarnických 
podniků, byť dnes z nich kvůli nezbytné restrukturalizaci 
a zefektivnění výroby cukru zbyly pouze dva cukrovary, dva 
lihovary a jedno balicí centrum. Společnost se rozhodla začít 
i s výrobou lihu, postavila v roce 2006 lihovar v Dobrovici, což 
je dnes jeden z nejmodernějších závodů svého druhu v Evropě, 
a dokázala tím provázat výrobu tak, aby využila svou hlavní 
surovinu, tedy řepu, na maximální možnou míru.

Již v začátcích porevolučního roz-
voje společnosti stál současný generální 
ředitel společnosti Oldřich Reinbergr, 
podle kterého bylo základem všech 
úspěchů štěstí na kvalitního akcionáře 
– francouzský Tereos. Ten fi rmě umožnil 
vynikající rozvoj a dosažení konkurence-
schopnosti s podniky vyspělých zemí EU. 
„Podařilo se nám diverzifi kovat výrobu, 
kromě cukru tak vyrábíme i líh, hno-
jiva, krmiva, úspěšně jsme vstoupili na 
trh s obnovitelnými zdroji energie. Naše 
výrobky pravidelně získávají a obhajují 
certifi káty kvality Klasa, nově jsme pro 
náš biolíh získali certifi kát trvalé udrži-
telnosti. V době celosvětové ekonomické 
nejistoty se nám podařilo zachovat 
všechna pracovní místa, a dokonce za-
městnancům mírně zvýšit mzdy. Máme 
vysoce kvalifi kované zaměstnance a daří 
se nám také spolupracovat se zemědělci 
na zvyšování výnosů.“ 

Zajímavá čísla

Počet pěstitelů:  419

Průměrná plocha na jednoho pěstitele: 78 ha řepy

Celková osevní plocha řepy: 33 000 ha

Výroba cukru: 225 000 tun

Výroba lihu: 650 000 hl

Výroba řepných pelet: 72 000 tun

Finanční obrat: 4,8 mld. Kč

Počet zaměstnanců: 350

Počet továren: 4

Balicí centrum: 1

Názvy se mění,
kvalita zůstává

V dubnu 2011 se společnost Cukro-
vary a lihovary TTD, a. s., přejme-
novala na Tereos TTD, a. s. Kromě 
názvu a loga společnosti se její struk-
tura nijak nemění. Důvodem změny 
názvu je rozhodnutí majoritního 
vlastníka společnosti, francouzského 
koncernu Tereos, o zavedení jednotné 
identity v celosvětovém měřítku. Sku-
pina Tereos v současnosti působí na 
třech kontinentech (Evropa, Jižní 
Amerika, Afrika) a v 35 závodech 
vyrábí z cukrové řepy, cukrové třtiny 
a obilovin více než 3,6 milionu tun 
cukru, 17 milionů hektolitrů lihu 
a bioetanolu a 1,8 milionu tun škro-
bárenských výrobků. 

180 let
tradiční výroby cukru v Dobrovici

�
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Může být něco tak chutného jako zmrzlina také zdra-
vé? Nový a unikátní produkt společnosti Aarhus-

Karlshamn – AKOMIX LS 30 – se svou velmi nízkou hla-
dinou nasycených mastných kyselin nás přivedl o krok 
blíž k tomuto cíli.

38 let zkušeností
s řadou Akomix

Skutečnost, že dnes je většina mražených krémů vyrá-
běna z rostlinných tuků a jen velmi malé procento s mléčným 
tukem, asi většinu čtenářů nepřekvapí. Z rostlinných tuků se 
hlavně používá čistý kokosový tuk.

Společnost AAK je dodavatelem speciálních tuků řady 
Akomix výrobcům zmrzlin již více než 38 let a během této 
doby jsme získali významné zkušenosti ve vývoji nových tuků 
pro tyto aplikace, a to s výbornými výsledky. Kombinací roz-
dílných surovin a technologií výroby jsme vytvořili mnoho 
produktů patřící k řadě Akomix.

Výhody

Akomix je speciálně vyvinutý pro použití při výrobě 
mražených krémů a zajišťuje fi nálním výrobkům požadované 
vlastnosti jako optimální konzistenci (krémovou strukturu), 
schopnost zchlazení bez nežádoucích změn, velmi dobrou 
rozpustnost v ústech atd. Neutrální chuť tuků Akomix ne-
ovlivňuje negativním způsobem senzorické vlastnosti, které 
jsou uvedeny v grafu 1. 

Současně může přispět ke zlepšení nutričního profi lu 
a v neposlední řade také ke snížení nákladů na výrobu.

Funkce tuku

Tuk ovlivňuje u mražených krémů jejich strukturu, tvrdost 
a konzistenci fi nálního produktu. Navíc má vliv na celkovou 
chuť a působí na pocit v ústech při konzumaci zmrzliny.

Kvalita produktu je tukem značně ovlivněná, ale samo-
zřejmě záleží i na ostatních surovinách, jako jsou např. emul-
gátory a stabilizátory.

Trendy zdraví

Silný trend zdravého životního stylu, který se v poslední 
době zaměřuje také na obsahy nasycených mastných kyselin 
v tucích („nasycené tuky“), je stále více aktuální v celém potra-
vinářském průmyslu. AAK nyní umožňuje výrobcům zmrzlin se 
k tomuto trendu také přidat. Investujeme značné úsilí do vývoje 
nových produktů řady Akomix s cílem minimalizovat obsahy 
nasycených tuků a zvýšit úrovně „mono-“ a „polynenasycených 
tuků“ (tzn. tuků s vyšším obsahem mono- a polynenasycených 
mastných kyselin). Takovým tukem je právě Akomix LS 30.

Co dělá Akomix LS 30 unikátním?

�  Nízká hladina „nasycených tuků“ – pouze 30 % (graf 2)
�  Žádné trans-mastné kyseliny – jejich hladina je nižší

než 1 %
�  Vynikající struktura zmrzliny
�  Vytváří krémovou zmrzlinu s výborným chuťovým 

vjemem
�  Výborná skladovací stabilita zmrzlin
�  Podobná SFC křivka (stejně jako celá řada tuků Akomix) 

s mléčným tukem (graf 3)

Chladivý
efekt

Tvrdost Čerstvá
zmrzlinová

chuť

Celková
rozpustnost

Krémovitost Rozpustnost
v ústech

Senzorické hodnocení jednotlivých tuků
používaných k výrobě mražených krémů

Graf 1

Mražené krémy
se zlepšenými nutričními vlastnostmi

Nasycené
mastné
kyseliny

Mononenasycené
mastné
kyseliny

Polynenasycené
mastné
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Složení mastných kyselin jednotlivých tuků 
používaných k výrobě mražených krémů
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AarhusKarlshamn Czech Republic,  Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mob: +420 602 451 305, +420 602 145 090, e-mail: info.cz@aak.com

”The fi rst choice for value-added
vegetable oil solutions”

 ( E X P O R T  A  I M P O R T  R O S T L I N N Ý C H  T U K Ů  A  O L E J Ů )

  Tuky pro čokoládovenský a cukrovinkářský 
průmysl

  Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl 

  Tuky pro mlékárenský průmysl – DFA alternativy 
mléčného tuku

  Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

  Tuky pro výrobu krmných směsí a technické 
oleje

  Poradenská služba v oblasti technologie 
procesů výroby a zpracování rostlinných tuků 
a olejů

 www.aak.com

Obsahy nasycených mastných kyselin u tuků 
pro výrobu zmrzlin

Produkce zmrzliny je nyní založena hlavně na rostlin-
ných tucích, jako je kokosový tuk, Akomix a smetana (mléčný 
tuk).

Mléčný tuk obsahuje poměrně vysokou úroveň „nasy-
cených tuků“, okolo 65 %, kokosový tuk má dokonce nej-
vyšší obsah, přes 90 %. V řadě Akomix jsme dosud pracovali 
s obsahy „nasycených tuků“ 60 % a méně. Shledali jsme 
poměrně jednoduché snížit úroveň nasycených mastných 
kyselin až do 40 % se zachovanými požadovanými vlast-
nostmi zmrzliny.

Dosáhnout ale pouze 30 % u Akomixu LS 30 je podstatně 

SFC křivky mléčného tuku,
kokosového tuku a tuků Akomix

10 ºC             20 ºC              30 ºC               35 ºC              40 ºC

Graf 3

více náročné a vyžaduje použití moderních technologií a znač-
ných zkušeností.

Rozdíly v množství nasycených mastných kyselin u vybra-
ných tuků jsou ukázány na grafu 2. Akomix má významně 
nižší obsah nasycených mastných kyselin a podstatně vyšší 
podíly mono- a polynenasycených mastných kyselin.

Vlastnosti

Nízký obsah nasycených mastných kyselin u tuků je 
spojen s problémy tvorby krystalické mřížky, která zajišťuje 
konzistenci zmrzliny.

U Akomixu LS 30 jsme díky unikátnímu složení elimi-
novali riziko, kdy by docházelo k tomu, že bude v konečném 
výrobku způsobovat problémy. Akomix LS 30 poskytuje mra-
ženým krémům výborné senzorické vlastnosti; způsobuje 
mírný pokles tvrdosti při zachování konzistence (graf 1).

Graf 1 jasně ukazuje, že Akomix LS 30, navzdory nejniž-
šímu obsahu nasycených mastných kyselin, poskytuje pocit 
v ústech, který je plně srovnatelný se zmrzlinami vyrobenými 
z tradičních tuků. Rozdíly, které byly hodnoceny nezávislým 
senzorickým panelem, jsou takové, že Akomix LS 30 způso-
buje nižší tvrdost a nižší tvorbu krystalků ledu. Ostatní roz-
díly nejsou signifi kantní. Největší plnosti chuti je samozřejmě 
dosaženo při použití mléčného tuku.

Senzorické hodnocení mražených krémů po skladova-
cích testech nevykazuje rozdíly.

www.aak.com
�
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Koření
a jeho průmyslové 

alternativy
Společnost Aromka Brno se na našem trhu vyskytuje 

sice v uvozovkách pouze sedmnáct let, avšak díky spo-
jení s minulostí, přímé návaznosti na n. p. Fruta Brno a na 
další fi rmy založené v dobách první republiky a díky koře-
nům sahajícím až do roku 1829 není třeba ji nějak dlouze 
představovat.

Společnost si své více než 180leté tradice velmi váží, 
přesto plně chápe, že je nutné neustále sledovat moderní 
trendy a požadavky zákazníků a trhu, a proto se stále vyvíjí. 
Současným trendem v celém potravinářském odvětví je 
snaha o produkci kvalitních potravin vysoké jakosti a dlou-
hodobé údržnosti. Důležitým krokem k tomuto cíli je 
nalezení kompromisu mezi použitím přídatných látek a pří-
rodních surovin. Aromka Brno s. r. o. se zaměřuje hlavně na 
vývoj, výrobu a prodej polotovarů přírodního charakteru, 
jejímž představitelem v portfoliu společnosti jsou výrobky 
typu saromex, jenž představují alternativu ke klasickému 
mletému koření.

Koření představuje velmi rozmanitou skupinu přírod-
ních látek vyznačující se výraznou a příjemnou chutí a vůní. 
Způsob používání koření a bylin se za posledních tisíc let 
příliš nezměnil. Kvalitativní normy, moderní způsoby výroby 
a náročné hygienické požadavky však ukázaly na nedokona-
losti tradičního mletého koření.

Základním nedostatkem koření je jeho kvalitativní 
nestálost. Příchuť a aromatická mohutnost se různí podle 
zeměpisného původu, klimatických podmínek i způsobu 
zpracování. Kromě toho se kvalita liší také sklizeň od sklizně. 
Další nevýhodou je poměrně vysoké mikrobiologické znečiš-
tění. Podmínky pěstování, sklizně, sušení a dopravy mnohdy 
neodpovídají hygienickým požadavkům zdravotní nezávad-
nosti. Omezením klasického koření může také být nežádoucí 
přítomnost zbytků rostlin v hotových výrobcích nebo obsah 
enzymů a dalších látek negativně ovlivňujících konečné vlast-
nosti výrobku.

Z těchto důvodů řeší průmyslová výroba obměnu 
této formy ochucování za jinou, která tyto nedostatky eli-
minuje. Možností je použití extraktů koření ve formě 
silic a oleorezinů. Obě tyto formy se získávají z rozměl-
něného přírodního koření destilací, respektive extrakcí, 
a mají svoje výhody i nedostatky. Oproti klasickému mle-
tému koření jsou oba tyto extrakty prosté kontaminantů 
a neobsahují enzymy. Velkou výhodu lze spatřovat v něko-
likanásobně nižším dávkování, což usnadňuje sklado-
vání a přepravu. Z pohledu technologického se však tato 
výhoda jeví obráceně. Vysoká koncentrace vyžaduje přes-
nost a znemožňuje snadné dávkování. Současně může 
docházet v důsledku nedostatečné dispergace ke vzniku
tzv. „horkých míst“.

Ve snaze odstranit nedostatky klasického koření i jeho 
koncentrovaných extraktů se začalo používat dispergovaných 
extraktů na pevném nosiči, které dovolují zachování plné chuti 
a vůně odpovídající přírodnímu koření nebo bylin, při jed-
noduché manipulaci a vysoké mikrobiologické čistotě. Tyto 
výrobky se vyrábějí s obsahem aromatických látek v takovém 
množství, aby jejich dávkování odpovídalo mletému koření www.aromka.cz

LIHOVINOVÁ AROMATA AROMEX 
PRO AROMATIZACI NEBO OCHUCOVÁNÍ 
LIHOVIN, VÍN, CUKROVINEK A OSTATNÍCH 
POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
�  Vyrábí se destilací, digerací a macerací aromatických 

látek z bylin, koření, přírodních silic a sušeného ovoce

KONZERVÁRENSKÉ VÝTAŽKY AROMEX 
PRO NAKLÁDÁNÍ OKUREK, STERILOVANÉ 
ZELENINY APOD.
�  Vyrábí se rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů 

koření v jemném rafinovaném lihu

SYPKÉ KOŘENICÍ PŘÍPRAVKY AROMEX 
PRO MASNÉ, PEKAŘSKÉ A JINÉ 
POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
�  Vyrábí se nanesením extraktů přírodního koření 

na sypký nosič (mouka, sůl, maltodextrin), a to jako 
kořenicí přípravky jednosložkové (obsahují jeden 
druh koření) nebo vícesložkové (směs koření)

EMULZNÍ KOŘENICÍ PŘÍPRAVKY AROMEX 
PRO MASNÉ A KONZERVÁRENSKÉ VÝROBY
�  Vyrábí se emulgací extraktů koření ve vhodné tekutině

KARAMELOVÁ BARVIVA AROMEX 
PRO BARVENÍ LIHOVIN, OCTA, MASNÝCH 
A PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ
�  Vyrábí se řízeným zahříváním cukru za přídavku 

alkálií

Sortiment výrobků pro ochucování,
kořenění a barvení potravin

Dlouhá tradice od roku 1829
Nová produktová značka

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004



69
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

1
m a r k e t i n g

a je možno je podle požadavku odběratelů i několikaná-
sobně koncentrovat. Tyto výrobky se vyznačují značnou 
mikrobiální a senzorickou stabilitou a chuťovou vyrovna-
ností. Výrazná odlišnost od mletého nebo dispergovaného 
koření spočívá ve snadném rozptýlení a difundaci v celé 
směsi potraviny. Vyšší trvanlivost tohoto typu výrobku je 
však dosažena díky přídavku nezbytného množství konzer-
vantu. Negativně může rovněž působit přítomnost škrobu.

Na výrobu dvou posledně jmenovaných alternativ se 
společnost Aromka Brno zaměřuje. Kromě základní řady 
jednodruhových kořenicích sypkých směsí, jako jsou napří-
klad Kmín, Pepř, Paprika nebo Česnek, je v sortimentu také 
možno nalézt směsi dvou a více druhů koření, obsahující 
určitou kombinaci extraktů koření vhodnou pro každý jed-
notlivý produkt, určené k ochucování klasických českých 
výrobků, jako je Deko, Halali, Harissa či všechny druhy hoř-
čice nebo kečupů. Samozřejmostí je možnost odborné spo-
lupráce vývojového centra Aromky Brno, ať už z hlediska 
technologického, nebo při vývoji nových výrobků.

Příkladem sledování moderních trendů může být 
vývoj v oblasti ochucujících směsí pro výrobce pochutin 
typu snack. V této oblasti jsme v letošním roce uvedli na 
trh několik nových výrobků. Z široké škály můžeme uvést 
několik příkladů směsí − Aromex česnek a bylinky, Aromex 
sýrové aroma a Aromex rajský protlak.

Moderní technologie, neustále se zvyšující požadavky 
na kvalitu a stále přísnější legislativní normy vytváří tlak
na výrobce i dodavatele potravinářského průmyslu. Pro-
dukty společnosti Aromka Brno s. r. o. tyto nároky dokáží 
splňovat. Jejich používání je zárukou stability a vysoké 
kvality fi nálních výrobků a současně šetří čas a energii při 
výrobě. 

Ing. Martin Bačák, Aromka Brno s. r. o.  �

v poměru jedna ku jedné. Nevýhodu lze spatřovat v nutnosti 
přítomnosti nosiče a ztrátě těkavých látek zejména při dlou-
hodobém skladování.

Další alternativou v oblasti ochucování potravinář-
ských produktů je použití kořenicích emulzí. Emulze koření 
představují aromatické a chuťové komponenty přírodního 
charakteru, jejichž chuťová síla a kvalita je standardizována, 

Tabulka č. 1    Mikrobiologické limity pro výskyt mikro-
organismů v koření platné v zemích EU

Mikroorganismus Přípustná 
hodnota Výstražný limit

Salmonella v 25 g – neg. v 25 g

Staphylococcus aureus 103 KTJ/g 103 KTJ/g

Bacillus cereus 104 KTJ/g 105 KTJ/g

Escherichia coli 104 KTJ/g –

Plísně 105 KTJ/g 106 KTJ/g

Tabulka č. 2    Počet mikroorganismů v sypkých kořenicích 
směsí

Mikroorganismus Hodnota
CPM <103 KTJ/g

Koliformní bakterie <101 KTJ/g

Staphylococcus aureus <101 KTJ/g

Bacillus cereus <5.101 KTJ/g

plísně <101 KTJ/g

kvasinky <101 KTJ/g

Salmonella v 25 g negativní

Tabulka č. 3    Výhody a nevýhody použití dispergovaných extraktů koření a emulzí
Dispergované extrakty koření Kořenicí emulze

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody

standardizace chuti a vůně nutná přítomnost nosiče
dlouhodobá stálost

chuti a vůně
nezbytný obsah konzervantů

nízký počet mikroorganismů
ztráta těkavých látek

při skladování
snadná aplikace do výrobku

přítomnost škrobu
jako nosiče

nepřítomnost lypolytických 
enzymů

dobrá rozpustnost

snadná manipulace 
a dávkování

nižší dávkování

bezproblémová dispergace
ve výrobku

vyšší trvanlivost

nízký obsah vody
skladovatelnost

za normálních podmínek

nevytváří se „horká místa“
snadná manipulace 

a bezprašnost

Tabulka č. 4   Porovnání kořenicích alternativ

Mleté koření Silice Oleoreziny Disperg. exrakt Kořenicí emulze

Standardnost a kvalita ++ +++ +++ +++ +++

Plnost a vyrovnanost chuti +++ + ++ ++ ++

Mikrobiologická čistota + +++ +++ +++ +++

Trvanlivost a skladování + ++ ++ ++ +++

Snadnost použití ++ + + +++ +++

Obsah přídatných látek – – – – +
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Sahneböhm Praha, spol. s r.o., Jesenická 513, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany, okr. Praha -západ, Tel.: 261 109 471, Fax: 261 220 667, e-mail: info@sahnebohm.cz

Váš dodavatel specialit

Sahnebohm_180x128.indd   1 20.4.11   17:59

PT servis konzervárna TÁBOR

Ochutnejte nové receptury doma i na cestách
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Vady sýrů 
a faktory,

které je ovlivňují
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský

Sýry jsou krásné a chutné výrobky z mléka, výrobky 
s opravdu tou nejvyšší přidanou hodnotou, kterou lze 

zhodnocením mléka získat. Spotřebitelé si je nekupují vždy 
pouze jako „běžnou“ potravinu, ale jejich konzumace může 
být pro některé z nich i skutečným chuťovým zážitkem, slav-
nostním aktem, a v případě některých „sýrových“ národů, 
např. Francouzů, doslova i životním stylem. Výroba jednot-
livých druhů sýrů je proto dosti často velmi složitá, obzvláš-
tě pak těch „speciálních“, afi novaných, a pak také těch, je-
jichž zrání trvá několik měsíců a někdy i roků. A to je také 
důvod, proč se u žádného jiného mlékárenského výrobku ne-
vyskytuje takové množství vad či defektů jako právě u sýrů, 
ke kterým může v průběhu složitých biochemických přeměn 
v době výroby a zrání docházet. Sýraři se proto zjišťováním 
příčin způsobujících vady sýrů a hledáním cest, jak jim za-
bránit, zabývali od nepaměti. Průkopník českého mlékáren-
ství prof. Otakar Laxa napsal ve své knize „Sýrařství“ v roce 
1924:

„Kolísání jakosti mléka způsobuje, že jest obtížno vyráběti 
stále zboží stejných vlastností, zvláště z toho důvodu, že škod-
livé zárodky nabývají někdy dostatečného času k vývinu, a tak 
mikroby zcela podružného rázu utlačí pravé původce zrání 
a vypuknou vady sýrů. Poklésky v čistotě mléka, přípravků, 
nářadí, místností, jakož všechny výkony, které nebyly dle stáva-
jící jakosti mléka náležitě provedeny, mají v zápětí „nemocné“ 
sýry. Proto se nedivme, že v každé sýrárně, kromě podařených 
výrobků, získává se řada přeběrku, který ovšem nutno prodati 
levněji.“

Vady sýrů mohou zapříčinit výrobnímu závodu hospo-
dářské ztráty a samozřejmě mohou ovlivnit zájem spotře-
bitelů o výsledný produkt. Proto je nutné, aby sýrař každou 
vadu pokud možno včas odhalil a provedl v technologii 

neprodleně taková 
opatření, aby vady 
utlumil a u příští vý-
robní šarže příčiny 
zhoršené kvality ma-
ximálně eliminoval
 a zabránil dalším hos-
podářským ztrátám. 
K tomu však potře-
buje mít odpovídající 
teoretické a praktické 
zkušenosti z mnoha 
vědních oborů: z mik-
robiologie, biochemie, 
chemie, mlékárenské 
technologie, ale také 
z managementu výro-
by a případně i zna-
lost dobrých obchod-
ních vztahů. K tomu je 
samozřejmě potřebná 
i příslovečná řemesl-
ná zručnost, empiric-
ká zkušenost, a v mi-
nulosti se dokonce 
i říkalo, že člověk se skutečným sýrařem nestává, ale musí se
jím narodit. To je sice nadnesené, ale určitě platí, že se sýrař-
ské know-how získává teprve letitou praxí.

Zjišťování vad 
sýrů se provádí kont-
rolou, která musí mít 
charakter prognózy. 
Při  zrání sýrů by
měl zkušený sýrař již 
v časném stadiu zrání 
umět například podle 
barvy sýrů předurčit 
výslednou konzis-
tenci, otevírání těsta 
a chuť. U bochníko-
vých sýrů s tvorbou ok 
(ementálské a maas-
damské typy) se po-
klepem sýrařským 
nebozezem zjišťuje 
stupeň jejich „otevření“. Na základě zjištění se pak stanovují 
podmínky pro další proces zrání a případné technologické 
zásahy ve výrobě.

Je potřeba si uvědomit, že pokud by sýrař neměl tuto 
empirickou zkušenost, mohly by se ještě po dlouhou dobu 
vyrábět vadné sýry, a tak způsobovat sýrárně značné fi nanční 
ztráty (příklad na sýru Eidam: 1 výrobní šarže představuje 
objem asi 11 000 litrů mléka, ze které se vyrobí přibližně 1 tuna 
sýra, jejíž hodnota je asi 80 tis. Kč. V případě 10 šarží denně 
by mohly znamenat neodhalené vady v technologii pro výrobce 
skutečně nedozírné ztráty).

I přes zkušenosti sýrařů však nemusí být vždy zjišťo-
vání vad sýrů jednoduché. Je potřeba totiž poznamenat, že 
mnohdy stejná vada sýrů může mít hned několik příčin, což 
platí zejména pro vady způsobené nesprávně vedenou tech-
nologií.

Pro eliminaci výskytu vad je proto nutná pečlivá, včasná 
a pravidelná kontrola, kterou v sýrařské praxi může zajistit 
především léty osvědčené komisionální hodnocení jakosti 
sýrů, které v sýrárnách probíhá jak v průběhu procesu zrání 
sýrů, tak při jejich uvolňování do expedice.

Ořechovitá oka způsobená sporotvor-
nými bakteriemi rodu Clostridium. 
Trhliny v těstě sýra vznikají zase 
nesprávným zráním a skladováním, 
např. při příliš nízké teplotě.

Vzorkování sýra sýrařským nebo-
zezem
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Jaké jsou možné příčiny vad sýrů?
�  nevhodná nebo i méně vhodná jakost mléka určeného 

k sýření (k výrobě sýrů je zapotřebí vždy mléko nejvyšší 
jakosti)

�  nedodržování nebo používání nesprávného technologic-
kého procesu

�  nevhodné teplotní a vlhkostní poměry ve zracím sklepě, 
nedostatečné ošetřování sýrů v průběhu zrání

�  mikrobiální a jiná kontaminace
�  a jiné příčiny – zde je možné uvést např. nedostatečné ostré 

nože sýrařských harf, které mohou zapříčinit nesprávné 
krájení sýřeniny na kotli, popř. i větší únik sýrového prachu 
do syrovátky, a řadu dalších.

Rozdělení vad sýrů
1.  Vady vnějšího vzhledu – mechanické poškození sýra, nežá-

doucí povrchová mikrobiální kontaminace, nesprávný tvar 
a forma, poškozený obal.

2.  Vady vnitřního vzhledu – např. nepravidelné otevření těsta 
u sýrů s tvorbou ok, praskliny a trhliny v těstě sýra, časné 
a pozdní duření, ořechovitá oka, vady v konzistenci, vady 
v barvě těsta aj.

3.  Vady chuti a vůně – ty jsou samozřejmě vždy nejvýznam-
nější, protože spotřebitel si kupuje sýr především podle 
chuti. Vadou může být již např. méně výrazná, fádní či 
necharakteristická chuť, cizí příchuť (např. po sanitačních 
prostředcích) či skutečná vada chutě, jako je štiplavost, 
hořkost, pálivost, zatuchlost aj.

4.  Vady ve složení – když není např. dodržena garantovaná 
sušina, tuk, obsah soli atd.

5.  Za chybu je ale možné považovat i závady v označování 
produktů (nesprávné deklarace na obalech), i když tato 
„závada“ již nesouvisí s produktem jako takovým, ale 
pouze s administrativou při uvádění produktu na trh.

Jednotlivé vady se mnohdy kombinují a vzájemně spolu 
souvisejí. Jedná-li se např. o zduřený sýr, což je zřejmá vada 
vnějšího vzhledu, není možné samozřejmě očekávat ani jeho 

odpovídající chutnost. Naopak zduřelé sýry vykazují vážné 
chyby v chuti a vůni, ale rovněž i v konzistenci.

Nejčastěji se vyskytující vady
u jednotlivých skupin sýrů
Čerstvé sýry

Charakteristika skupiny: Do této skupiny patří zejména 
sýr smetanový a máslový, sýr Gervais (Žervé), ale dnes také 
termizované sýry (např. Lučina). Jedná se o sýry nezrající, kdy 
jejich „zrání“ končí mléčným prokysáním sýřeniny, u někte-
rých druhů ještě prosolením. U těchto sýrů nenastávají kromě 
mléčného kvašení žádné podstatné změny bílkovin, neboť se 
konzumují v čerstvém stavu.

Má-li se dosáhnout dobré jakosti těchto sýrů, musejí 
být přítomny bakterie smetanové kultury, které jim dodávají 
lahodně čistou, smetanově nakyslou chuť. Při výrobě je důle-
žitý především správný výběr smetanové kultury (Str. lactis, 
ssp. lactis, Str. lactis ssp. cremoris) s dostatečnou tvorbou dia-
cetylu, který dodává příjemné aroma. (Tabulka č. 1)

Měkké sýry s mazem na povrchu
Charakteristika skupiny: Do této skupiny se řadí např. 

Romadúr, Limburský sýr, dezertní sýry, pivní sýr, olomoucké 
tvarůžky a další. Pro sýry s mazem je příznačné zrání od povrchu 
dovnitř účinkem mikroorganismů povrchové mikroflóry se 
silnou proteolytickou činností. V primární fázi zrání se uplatňují 
nejprve bakterie smetanové kultury, v důležitější sekundární 
fázi zrání jsou to aerobní bakterie „sýrové rouge“ – především 
Brevibacterium linens, ale také asporogenní kvasinky rodu 
Torulopsis a Candida. Enzymy těchto mikroorganismů mají 
schopnost štěpit bílkoviny a tuk. Rozkladem bílkovin se tvoří 
metabolity s pronikavou vůni a pikantní chutí typickou právě 
pro tyto sýry. Pro uplatnění užitečné povrchové mikrofl óry je 
potřeba zabezpečit odpovídající klima zracích prostor (teplota 
16–17 °C, relativní vlhkost vzduchu 95–98 %). (Tabulka č. 2)

Tabulka č. 1   Nejčastější vady čerstvých sýrů
Zjištěná vada Příčina

Nedostatečné 
prokysání

•  Špatná smetanová kultura, málo vitální
•  Nevhodná mikrobiologická jakost mléka
•  Nízká teplota v sýrárně

Drobivé těsto •  Silné prokysání sýřeniny, pokud je teplota sýrárny příliš vysoká (měla by být 18–20 °C)
Netypická chuť
(např. kvasinková, 
zatuchlá)

•  Přítomnost nežádoucích kvasinek (např. z nedostatečně sanitovaného výrobního zařízení)
•  Špatná pasterace mléka 
•  Skladování sýrů ve špatně čistitelné místnosti

Nadouvání sýrů •  Mikrobiální příčina – např. kontaminace kvasinkami nebo bakteriemi skupiny coli-aerogenes

Prázdná chuť

•  Nedostatečně prokysané sýry
•  Nízký obsah aromatických látek – z důvodu nízké vitality použitého zákysu
•  Navíc při vyšší teplotě sýrárny se mohou i aromatické sloučeniny rozkládat a zapříčiňovat 

prázdnost chuti.

Tabulka č. 2    Nejčastější vady sýrů s mazem na povrchu
Zjištěná vada Příčina

Duření sýrů
Přítomnost bakterií rodů Escherichia a Aerobacter, popř. kvasinkami vytvářejícími plyn 
(sekundární kontaminace pasterovaného mléka)

Bílá mazovitost
•  Porost plísně Geotrichum candidum na povrchu vytvoří peptonizační činností bílý maz a sýr 

potom neuzraje. Tomu lze zamezit silnějším solením.
•  Příliš nízká teplota během výroby, solení a zrání

Roztékání těsta

•  Roztékání je vadou tehdy, dojde-li k němu předčasně.
•  Je způsobeno činností některých proteolytických mikroorganismů v příliš teplém zracím sklepě.
•  Slabé solení
•  Špatné odkapání syrovátky
Vadu lze řešit i tím, že se sýr uloží do chladnějšího sklepa.

Povrchové plesnivění 
sýrů

•  Špatné ošetření povrchů sýrů
•  Kontaminace zracích sklepů a jejich špatné větrání
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Sýry polotvrdé a tvrdé
Jedná se bezpochyby o velmi početné skupiny sýrů, u kte-

rých se, i s ohledem na jejich delší zrání, může vyskytnout 
asi největší množství nedostatků. Patří sem především sýry 
holandského typu (Gouda, Edam), moderní polotvrdé sýry 
s tvorbou ok (Maasdam), sýry s mletou sýřeninou (Cheddar), 
sýry pruského typu se silně drobenou sýřeninou (Tylžský sýr), 
a pak jsou to sýry švýcarského typu jednak horské bez výrazné 
tvorby ok (Comté, Appenzeller, Gruyére) a zejména pak sýry 
s výraznou tvorbou ok (např. Ementál) a mnoho dalších.

S jakými vadami se zde můžeme setkat? 
Velmi závažnou vadou je tzv. časné duření sýrů, které 

se může projevit již při lisování nebo solení v solné lázni, tedy 
ve stadiu primární fáze zrání (proto se nazývá „časné“). Chuť 

Sýry měkké s plísní na povrchu
Charakteristika skupiny: Jedná se především o sýry 

pocházející ze severní Francie, typickým zástupcem je např. 
Camembert a de Brie, u nás pak Hermelín, Kamadet a další. 
V primární fázi zrání se opět uplatňují mikroorganismy sme-
tanové kultury, v sekundárním zrání pak dochází k proteoly-
tické činnosti enzymů produkovaných např. plísní Penicillium 
camemberti, Penicillium caseicolum a dalších. Uplatňovat se 
ale mohou v nepatrné míře také kvasinky např. rodu Toru-
lopsis nebo Geotrichum. Použité plísně zajišťují svojí pro-
teolytickou a lipolytickou aktivitou správný průběh zrání 
a přispívají ke vzniku žádaných chuťových a aromatických 
látek charakteristických pro skupinu těchto sýrů. (Tabulka 
č. 3)

Sýry s plísní uvnitř hmoty
Charakteristika skupiny: Oblíbená skupina měkkých až 

polotvrdých sýrů se zelenomodrým až modrozeleným mra-
morovaným těstem způsobeným prokvétáním plísní Penicil-
lium roqueforti, která svojí bohatou biochemickou činností 
vytváří v sýru látky charakteristické chuti a vůně. Do sku-
piny patří např. francouzský Roquefort, italská Gorgonzola, 
česká Niva, dánský Danish Blue, anglický Stilton a mnoho 
dalších. Ušlechtilá plíseň má jednak proteolytickou aktivitu, 
kromě toho však ve větší míře vykazuje lipolytickou čin-
nost, při které dochází k hydrolýze mléčného tuku a tvorbě 

chuťově příznačných 
metylketonů. Při zrá-
ní se mohou opět 
uplatňovat také kva-
sinky, většinou rodu 
Torulopsis. (Tabulka 
č. 4)

Tabulka č. 4    Nejčastější vady „modrých“ sýrů
Zjištěná vada Příčina

Nedostatečné prokvétání sýrů 
ušlechtilou plísní

•  Většinou je způsobeno nedostatkem kyslíku potřebného pro růst plísně
– tedy nedostatečné propíchávání (pikýrování) těsta v průběhu zrání.

•  Také „slité“ těsto s nedostatečným počtem kaveren
•  Použití nevhodného kmene plísně

Příliš silný růst plísně
•  Nevhodné podmínky pro růst plísně
•  Přílišný růst plísně způsobuje obvykle také nečistou chuť.

Bílý až šedý maz na povrchu
•  Kontaminace povrchu mazovitými mikroorganismy
•  Tvorbu mazu podporuje příliš nízká teplota a přesolení sýrů.

Nečistá a zatuchlá chuť •  Kontaminace povrchů nežádoucími náletovými plísněmi

Nadouvání sýrů
•  Sekundární kontaminace plynotvornými bakteriemi (např. rodu Escherichia)

nebo kvasinkami
•  K nadouvání mívají sklon sýry málo prokysané a málo solené.

Slité těsto u sýrů 
s plísní uvnitř hmoty

Tabulka č. 3   Některé vady sýrů s plísní na povrchu
Zjištěná vada Příčina

Rychlé roztékání těsta
•  Kontaminace sýrů peptonizujícími druhy bakterií, které jsou pro zrání nežádoucí.
•  Také se může jednat o nedostatečně odkapané sýry, které pak rychleji zrají a mohou se roztékat.

Mazovitost povrchů
•  Vyskytne se v případě, že je ušlechtilá plíseň potlačena mikroorganismy vytvářejícími bělošedý

až bělavý maz. K tomu může dojít např. u překysaných nebo také u přesolených sýrů.

Černání povrchu
•  Není časté. V případě, že se vyskytne, jde většinou o sekundární kontaminaci ve zracím sklepě

– např. náletovými plísněmi rodu Mucor a Rhizopus.

Nadouvání sýrů •  Sekundární kontaminace plynotvornými bakteriemi (např. rodu Escherichia) nebo kvasinkami

Počátek máselného kvašení způsobeného klostridiemi

takto nadutých sýrů bývá nasládlá a sýr nepříjemně páchne. 
Vada je způsobena silným rozvojem koliformních bakterií, 
popř. i kvasinek zkvašujících laktózu, tedy v obou případech 
sekundární kontaminací mléka či sýřeniny v sýrárně způso-
bené např. nedostatečně sanitovaným technologickým 
zařízením a nedostatečnou celkovou hygienou prostředí 
sýrárny. Tato vada může pokračovat někdy i v kvasném 
sklepě, protože některé bakterie rodu Escherichia a Aero-
bacter mohou rozkládat i kyselinu mléčnou.
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Jedinou možností, jak se vyhnout časnému duření, je 
správně provedená pasterace, přísné dodržování sanitace 
a hygieny, a tak zamezení sekundární kontaminaci. Dříve se 
používalo i přídavku roztoku KNO3

 
do mléka (asi 20–25 g

/100 l mléka).
Daleko horší závadou je ale pozdní (dodatečné) duření 

sýrů. Tuto závažnou vadu způsobují sporotvorné bakterie 
rodu Clostridium, které přežívají pasteraci. Do mléka se 
dostávají nečistotami z půdy, např. při krmení vadnou siláží, 
z výkalů apod. Vada se v tomto případě projevuje nejdříve po 
10 až 60 dnech od výroby (proto pozdní duření) vytvořením 
velkých dutin v těstě sýra oddělených tenkou blankou. Chuť 
zduřelých sýrů bývá mdlá, sýry nepříjemně páchnou po 
kyselině máselné a sýrové těsto bývá obvykle velmi tuhé.

Původce této vady (především Clostridium tyrobuty-
ricum) mění kyselinu mléčnou (nebo mléčnan vápenatý) na 
kyselinu máselnou, vodík a oxid uhličitý.

CH3CHOHCOOH → CH3CH2CH2COOH + 2 CO2 + 2 H2

Jsou však i další kmeny klostridií, které ve větší či menší 
míře tuto vadu rovněž způsobí, např. Clostridium butyricum, 
Clostridium beijenrickii, Clostridium sporogenes, Clostri-
dium perfringens a další. Spory klostridií přežívají pasteraci, 
později ve vhodném živném prostředí, tedy v sýru, mohou 
vyklíčit, a tak propukne pozdní duření sýrů charakteristické 
právě tvorbou nepříjemné kyseliny máselné a velkého množ-
ství plynů. Rozsah duření závisí jednak na druhovém zastou-
pení klostridií a jednak na míře kontaminace syrového mléka 
klostridiemi, ale také na způsobu výroby (teplotní režim 
a doba zrání) a na celé řadě fyzikálně-chemických vlastností 
fi nálního výrobku (např. koncentrace kyseliny mléčné a NaCl, 
hodnota pH, velikost a struktura sýra. Pokud je v mléce pří-
tomno již přibližně 2 x 102 KTJ v 1 ml, k duření s největší prav-
děpodobností dojde.

Této nežádoucí vadě lze v každém případě předcházet 
již při výběru vhodného sýrařského mléka prostého sporo-
tvorných zárodků. V některých alpských zemích i s ohledem 
na skutečnost, že tradiční ementálské a další tvrdé sýry 
vyrábějí ze syrového mléka, proto dokonce zakazují zkrmo-
vání siláží a senáží, aby se vyhnuli riziku kontaminace spo-
rotvornou mikroflórou. Ve Finsku se naopak i při výrobě 
ementálů mléko od krav krmených siláží používá, ale 
siláže jsou podle postupu prof. Virtanena (tzv. postup AIV) 
speciálně upravovány za použití anorganických kyselin, 
které spory eliminují.

V alpském sýrařství je dnešní 
spíše marketingovou módou vyrábět 
sýry z tzv. „Heumilch“ – tedy z mléka 
od dojnic krmených výlučně zeleným 
krmením (pastva) a v zimě pak kva-

litním senem. Marketingová značka „Heumilch“ se rozšířila 
především v Rakousku, kde je spotřebitelům promována jako 
„pečeť“ nejčistšího mléka (Heumilch = die reinste Milch).

Sýrařské technologie ale dokáží i z mléka kontaminova-
ného sporami tyto odstranit. Při prvotním ošetření mléka se 
velmi často používá baktofugace. Na speciální odstředivce 
s vysokým počtem otáček (okolo 9 000 – 10 000 g) dojde na 
základě vyšší měrné hmotnosti spor při jednostupňovém 
odstředění k jejich odstranění asi z 90 %, při dvoustupňové 
baktofugaci se počet spor sníží dokonce až o 99,9 %. Bakto-
fugy pracují při teplotě okolo 60 °C. Odstředivkový kal však 
obsahuje kromě bakterií a jejich spor také určité množství 
bílkovin, o které by se snížila výtěžnost sýrů (asi o 6 %). Proto 
se baktofugát v některých případech steriluje a vrací zpět do 
mléka.

Modernější, ale tím pádem i investičně náročnější techno-
logií než baktofugace je mikrofi ltrace. Tato prekoncentrační 
technika má stejnou účinnost jako dvoustupňová bakto-
fugace. Smetana a mléčný retentát, které je nutné sterilovat, 
představují daleko vyšší sterilovaný objem než baktofugát, 
čímž se zvyšuje množství denaturovaných syrovátkových bíl-
kovin a tím i vyšší výtěžnost sýrů. Výhodou je skutečnost, že 
mikrofi ltrace nikterak neovlivňuje aktivitu zákysových kultur, 
které se při výrobě sýrů používají.

V tradičním sýrařství se často sýry vyrábí v měděných 
sýrařských kotlích. Měď má řadu pozitivních vlastností pro 
technologii a jednou z nich je i skutečnost, že právě účinek 
měďnatých iontů v koncentraci 7,5–15 ppm dokáže inhibovat 
klíčení klostridiálních spor. 

V technologii je rovněž povoleno použití bakterio-
cinu antibiotické povahy, nejčastěji se používá nisin. Tato 
látka vytváří póry v cytoplasmatické membráně nežádoucích 
mikroorganismů, což vede k postupnému usmrcení cílových 
buněk. U spor má nisin sporostatický až sporocidní účinek, 
přičemž je inhibováno zejména klíčení spor. Kromě aplikace 
nisinového preparátu lze použít i přídavku protektivních záky-
sových kultur, které nisin sami produkují. Používá se např. 
kmen Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis ssp. lactis 
produkující nisin či lacticin a některé další protektivní kmeny.

Další látkou, která má negativní vliv na potlačování 
klostridií, je lysozym. Jedná se o enzym vyskytující se např. 
ve vaječném bílku. Díky jeho schopnosti narušovat bakte-
riální stěnu má silné antibakteriální účinky. Označení pochází 
z řeckého slova lysis (rozpouštění). Nevýhodou však je jeho 
poměrně vysoká cena a i jeho potenciální alergenicita.

Také již dříve zmíněné dusičnany, buď roztoky NaNO3 
nebo KNO3 mají ale vliv na potlačení pozdního duření sýrů, 
ale s ohledem na snahu vyrábět „přírodní“ potraviny se snaží 
sýraři používání těchto technologických přídatných látek 
v maximální míře eliminovat.

Velmi silné pozdní duření sýrů – velká necharakteristická oka 
oddělená tenkou blankou. Sýry jsou nafouklé vytvářenými plyny 
jako houba.

Malá očka pod kůrou opět indikují slabé máselné kvašení.
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Tabulka č. 5    Další vady polotvrdých a tvrdých sýrů

Zjištěná vada Příčina

Slepý sýr

•  V případě sýrů s tvorbou ok jsou sýry bez ok označovány jako sýry slepé.
•  Je to způsobeno nepřítomností propionových bakterií produkujících CO2 či jejich nízkou 

aktivitou, např. z důvodu vysoké kyselosti sýrů.
•  Vadu podporuje též slabá tvorba kyseliny mléčné.

Hnidovitost neboli síťovitost
•  Při této vadě je v těstě namísto velkých dutin mnoho drobných dírek.
•  Vada se projeví též špatnou chutí a zápachem.
•  Jejím původem jsou bakterie skupiny coli-aerogenes.

Rezavě zbarvené skvrny 
v těstě

•  Příčinou mohou být některé druhy Propionibacterium produkující pigmenty,
např. Prop. rubrum nebo Prop. thoenii.

Plesnivění povrchu
•  Způsobují jej porosty různých nežádoucích plísní na povrchu sýrů vznikajících

po nedbalém ošetřování – je zde i nebezpečí výskytu roztočů.

Vysoká tuhost sýrů, někdy 
ořechovitá oka, trhlinky

•  Vysoká sušina sýrů
•  Lze řešit nižším solením sýrů, kdy se zlepší konzistence.

Hořknutí sýrů
•  Nevhodné syřidlo (např. pepsinové typy)
•  Velké množství nežádoucích peptonizačních bakterií (např. Bacillus cereus, Bacillus 

subtilis)

Nekysající sýry
•  Mléko nemá dobrou kvasnost, např. v důsledku přítomnosti reziduí inhibičních látek.
•  Vadu zpravidla doprovází nahořklá, pálivá až hnilobná chuť, vadná struktura 

a konzistence.

Tvorba mazu zejména
na eidamských sýrech

•  Solení sýrů při nízké kyselosti, na povrchu sůl zastaví kysání, sýry prokysávají až při zrání, 
probíhá syneréze, povrch vlhne a tvoří se řídký maz.

Trhliny v kůře sýra,
poškození povrchu sýra

•  Pokud nejsou plachetky a syrníky řádně napnuty, mohou se jejich záhyby zalisovat
do sýra. Nerovný povrch pokožky pak může v průběhu zrání prasknout.

•  K poškození povrchu může ale také dojít při špatné manipulaci při obracení sýrů.

Suché, krátké a vlnité trhlinky 
na povrchu sýra

•  Příliš dlouhé dosoušení a vysoká teplota dohřívání
•  Vysoká kyselost mléka
•  Sýr zůstal po vylisování odkryt, bez syrníků a bez soli v průvanu. Povrch sýra se stal 

sklovitý a vytvořily se malé trhlinky.

Bílá místa v kůře sýra
•  V sýru zůstala uzavřená syrovátka, když začne v kvasném sklepě sýr kvasit, tlačí se 

syrovátka k povrchu sýra, nejdříve způsobí jeho změknutí, později toto místo praská. Do 
sýra se dostane plíseň a voda, které způsobí jeho znehodnocení.

Drsná kůra sýrů •  Sýr nebyl dobře zalisován před vložením do solné lázně.

Vady barvy

Dvoubarevnost

•  Mléko na výrobu sýrů se většinou nebarví, proto bychom neměli žádnou závadu v barvě 
sýra hledat. Sýr vyrobený v létě (ze zeleného krmení) bývá žlutší, v zimě pak světlejší.

•  Změna barvy může být ale způsobena průběhem kvašení.
•  Sýry z mléka o vyšší kyselosti mají výrazněji bílou barvu.
•  Bělejší jsou také sýry, když je příliš krátká doba míchání zrna, nízká teplota dohřívání či 

dosoušení, ale také nízká teplota v dokysovně.
•  Jsou-li sýry na řezu dvojbarevné, může to být způsobeno špatným solením či dosud 

nedokončeným zráním s nerozloženou solí v hmotě sýra.
ALE POZOR:
Někdy se ve zralém sýru vyskytují bělavé krystalky, zejména uvnitř ok. To není vada, 
jedná se o krystalky aminokyselin, což je charakteristickým rysem výrazného prozrání. 
Je to typické zejména pro extratvrdé typy sýrů – parmesan, grana.
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Při výrobě sýrů vždy mnoho záleží na velikosti zrna, 
na jeho správném vytužení, stejnoměrnosti a na množství 
sýrového prachu unikajícího do syrovátky a konečně také na 
uložení sýrového zrna do forem. Významný český sýrařský 
praktik Zdeněk Havlíček často poznamenával, že „obrazem 
dobré práce sýraře je vždy nakrojený sýr“, a navrhl následující 
praktické poučky.

Tabulka č. 6
Zrno Sýr

jemné, měkké měkký, houbovitý

hrubé, měkké zrnitý, měkký

střední vláčný, dlouhý, měkký

jemné, tuhé gumovitý, tuhý

hrubé, tuhé zrnitý, tvrdý

střední, tuhé jadrný, tuhý

Zatímco u vzhledu sýra můžeme v určité míře vždy něco 
slevit ze svých požadavků, v chuti sýra nesmíme slevit nic. 
Lidé konzumují sýry a očekávají, že tudíž budou chutné, např.: 
ementálský sýr musí vonět i chutnat specifi ckou ementálskou 
chutí a musí se v ústech rozplývat, sýr s modrou plísní se 
musí zase vyznačovat výraznou pikantností, někdy až slabou 
ostrostí a opět charakteristickou vůní apod.

Jsou-li sýry přesolené, znamená to, že byly buď dlouze 
soleny, nebo při nesprávné teplotě solné lázně, jsou-li sýry 
naopak málo slané, může to být způsobeno špatně nasta-
venými parametry solného roztoku. Štiplavá chuť indikuje 
probíhající nežádoucí máselné kvašení, fádní až prázdná chuť 
může znamenat, že při praní sýřeniny na kotli sýrař použil 
příliš mnoho vody, anebo že sýry zrály příliš krátce, popř. při 
nízkých teplotách, chuť po chemikáliích je zapříčiněna nedo-
statečným oplachem vodou strojního zařízení po provedené 
sanitaci atd.

Kontrola kvality a komisionální hodnocení
Trvalá kontrola kvality sýrů v průběhu výroby a zrání 

má nesmírný význam. Zkušený sýrař pravidelnou kont-
rolou např. zajišťuje přesuny sýrů mezi jednotlivými zra-
cími sklepy, určuje, které sýry musejí být ošetřovány a které 
a v jakém stupni zralosti budou předány ke konzumu a které 
budou zpracovány na tavené sýry. Organoleptická kontrola 
v předem stanovených stadiích zrání zajišťuje nápravu ve 
výrobě nebo přizpůsobování klimatizace zracích prostor. 

Práce kvalifikovaného hodnotitele – sýraře či inspektora 
– je tudíž nesmírně důležitá především z ekonomického 
pohledu. Významné je především komisionální hodnocení.

Pro důslednou kontrolu výroby sýrů a tím i předcházení 
případným technologickým vadám vyvinula nizozemská 
společnost DSM Food Specialties speciální počítačový soft-
ware, pomocí kterého odebírá v průběhu výroby vzorky 
mléka, sýřeniny, sýrů, analyzuje je a dokáže podle zjiš-
tění řídit následný technologický proces, aby se předešlo 
chybám. Tento kontrolní systém se nazývá „Process Scan“. 
Poprvé byl použit pro řízení výroby sýrů holandského typu 
Gouda, Edam a Maasdam. Program dokáže optimalizovat 
proces sýření mléka, výběr a dávkování vhodné sýrařské 
kultury, zamezit výskytu hořké chuti, ale také inkorporací 
sérových bílkovin dokáže docílit zvýšení výtěžnosti výroby 
až o 10 % a přitom zabránit zhoršené senzorice sýrů. V pří-
padě sýrů Maasdam umí optimalizovat správné otevírání 
těsta, tedy tvorbu charakteristických ok. Výhodou postupu 
„Process Scan“ je zejména to, že kromě nalezení a odstra-
nění příčin závad je možné vyloučit zkoušení a omyly před-
stavující pro výrobu značné fi nanční náklady. Při kontrole 
otevírání sýrů se používají také speciální rentgenové pří-
stroje, které zjistí rozložení, velikost a charakter ok, aniž by 
musely být sýry nakrojeny. Samozřejmě i z pohledu zdra-
votní bezpečnosti nepředstavuje pro spotřebitele tato kon-
trola žádné riziko.

Defektoskopická stanice při rentgenové kontrole otevírání sýrů 
Leerdammer (vlevo postupuje do komory sýr, vpravo dole na 
monitoru je patrný stupeň jeho otevření).

Odběr vzorků při integrovaném kontrolním systému Process 
Scan

Velmi rychlé vykvašení sýrů – jedná se sice o propionové kvašení, 
ale je neřízené (pravděpodobně vysoká teplota – a výsledkem 
jsou malá očka a těsto se trhá – trhliny napříč řezem sýra). 
Takovéto sýry mívají krátké těsto a jsou i dost tuhé.  �
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Vývoj
spotřeby vína

v ČR
Ing. JIŘÍ SEDLO, CSc.,

předseda Svazu vinařů ČR

Víno je typickým důkazem toho, že i z východu mohou po-
cházet dobré věci. Za kolébku vína se udává území dnešní 

Gruzie a nejbližší okolí. K nám se ale nedostalo přímočaře po-
souváním na severozápad, kdežto postupně s rozvojem civili-
zace nejdříve přes šíření na jihozápad a následně na sever. Už 
před 7 tisíci lety bylo konzumováno víno v Mezopotámii, Sý-
rii, Babyloně a v Egyptě. Odtud se kulturní réva dostala přes 
Středozemní moře do Řecka a následně do Říma. V té době se 
na našem území vyskytovala po sta tisíce let jen divoká réva 
lesní. Výboje Římanů na sever – až k jižnímu okraji dnešní 
Moravy – kolem přelomu letopočtu znamenaly také posou-
vání hranic oblastí, v nichž se získává víno. Římské vojsko 
bylo zvyklé na víno, a kam přišlo, tam si vytvářelo základnu 
k jeho produkci. Tak se vinařství dostalo podle archeologic-
kých nálezů nejpozději ve 3. století n. l. do oblasti kolem Pála-
vy. Z jihu Moravy se o několik století později dostalo do Čech. 
Tolik krátce z prokazatelných historických zdrojů.

Víno však doprovází i řada bájí a mýtů, a to ve všech 
dotčených civilizacích. Řekové měli boha vína – Dionýse, 
římským bohem vína byl Bacchus. Křesťané považují za pat-
rony vinařů svatého Urbana a Vavřince, u nás je spojována 
legenda s vinařstvím i se sv. Václavem.

Velký význam má historicky víno i v křesťanství, kde se 
víno a chléb staly symboly, které navenek i oddělovaly některé 
církve. Zatímco chléb byl dopřáván všem věřícím, víno – sym-
bolizující krev Kristovu – bylo podáváno všem věřícím jen 
v některých církvích, v ostatních je symbolicky za všechny 
přijímá během bohoslužby jen kněz. Mimo panovníků měla 
na rozvoj vinařství nejenom na našem území velký vliv právě 
církev.

O spotřebě vína na osobu na území dnešní ČR před 200 
lety a dříve toho víme málo, vychází se jen z druhotných údajů. 
Že vinařství bylo posledních 700 let hospodářsky významnou 
činností, a tudíž i spotřeba vína nebyla zanedbatelná, dokla-
duje více různých skutečností, např.:
 �  snahy panovníků o rozšíření plochy vinic (např.

Karel IV.);
 �  podpora vinařství na církevních panstvích, „desátkové“ 

sklepy;

 �  odvěká právní úprava – vinařství regulovalo již římské 
právo, u nás vznikala „horenská práva“ od 14. století. Jed-
nalo se o úpravu způsobu produkce a ochrany vína; 

 �  ochrana trhu před dovozem – panovníci ve středověku 
zakazovali dovoz vína na své panství, dokud nebude spo-
třebováno víno z vlastní produkce;

 �  vývoj plochy vinic – jen na Moravě bylo kolem roku 1800 
přibližně 30 tisíc ha vinic, což je téměř dvojnásobná plocha 
v porovnání se současným stavem v ČR.

Samozřejmě nelze usuzovat na spotřebu vína pouhým 
jednoduchým vynásobením plochy vinic. Plocha byla dvoj-
násobná a k tomu počet obyvatel výrazně nižší, ale něko-
likrát nižší byl i výnos hroznů z jednotky plochy. Války, 
revoluce a hospodářské krize vždy na několik let snižovaly 
produkci a tím i spotřebu vína, často vedly ke zpustnutí 
vinic.

Podle ČSÚ se pohybovala spotřeba vína v ČR po válce 
a následném převratu v letech 1948–1958 kolem 6 l/osoba/
rok, v letech 1960 až 1990 kolem 13 l/osoba/rok a od roku 
1990 trvale roste, nyní se blíží 20 l/osoba/rok. Za posled-
ních dvacet let je tedy patrný nárůst roční spotřeby vína
o 50 %.

V žádném případě to není dáno jen tím, že zvyšujeme 
tuzemskou produkci vína. Před dvaceti lety jsme měli asi 
o 15 % nižší plochu vinic, ale vyšší průměrný výnos hroznů. 
Zemědělská „výroba“ byla oddělena od potravinářského prů-
myslu. Zemědělci, až na malé výjimky, nemohli uvádět lah-
vové víno na trh. Byli nuceni prodávat hrozny a tím bylo jejich 
nejvyšším zájmem v rámci ekonomiky podnikání dosáhnout 
maximálního výnosu hroznů při státem stanovených cenách 
hroznů. Propojením producenta hroznů s tím, kdo připravuje 
a prodává víno, se změnily i cíle. Nepatří k nim již maximální, 
ale optimální výnos hroznů při optimální kvalitě. Jinými slovy 
pěstiteli, pokud sám nefi nalizuje víno, se musí vyplatit regu-
lovat výnos a tím i kvalitu budoucího vína. Z nekvalitní suro-
viny nikdy nevznikne kvalitní konečný produkt, což bohužel 
neplatí opačně – že z kvalitní suroviny nemůže vzniknout 
nekvalitní víno. Tuto změnu přinesl volný trh brzy po roce 
1989.

Druhou zásadní změnou bylo zaručení kvality vína pro-
střednictvím vinařského zákona. Ten od roku 1995 jasně 
defi nuje jednotlivé kvalitativní stupně vína, takže zákazník 
se může podle etikety orientovat v tom, co je obsahem dané 
lahve. Současně jsou zákonem vymezeny i podmínky pro kon-
kurenci uvnitř oboru.
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Postupně tak po roce 1989 vzniklo téměř tisíc vinařství, 
které uvádějí větší či menší množství vína na trh. Nemalou 
měrou nás podpořil Vinařský fond ČR, zvláště podporou 
značky „Vína z Moravy, vína z Čech“. Naše vína si tak získala 
silnou pozici v konkurenci zahraničních vín a jejich propa-
gace. Bez našeho Vinařského fondu bychom v důsledku půso-
bení jeho zahraničních obdob na našem trhu byli v daleko 
horší pozici.

Ale vraťme se ještě k tomu, jak se změnilo složení vín na 
našem trhu po roce 1989. Až do rozpadu Československa jsme 
byli jeden trh se Slovenskem, které produkovalo více vína, než 
spotřebovalo, přebytek byl konzumován v českých zemích. Na 
území ČR byla produkce vína přibližně srovnatelná s nynější. 
Vůči ostatnímu světu byl trh uzavřen, v případě potřeby se 
dovážela levná, především sudová vína v rámci RVHP. Po roz-
padu ČSFR bylo nutné zvýšit dovoz vína, část se dovážela dále 
ze Slovenska a zbytek z členských států EU. Současně se po 
roce 2000 o 1/3 zvýšily plochy našich vinic, ještě před vstupem 
do EU, protože pak už by to nebylo možné. Od vstupu ČR do 
EU a rozšíření našeho trhu na celou EU jsme sice mírně zvý-
šili naši produkci vína, ale výrazně narostla jeho spotřeba, 
takže podíl zásobení trhu naším vínem se snížil, i když mezi-
ročníkové výkyvy existují – jako např. ročník 2010 s mimo-
řádně nízkým výnosem hroznů.

Počátkem devadesátých let bylo v ČR spotřebováváno 
asi 45 % tuzemského vína a zbytek byl z dovozu, nyní činí 
náš podíl na spotřebě vína v ČR jen 35 %. Jak jsem již uvedl, 
rozšířit plochu výrazně nemůžeme. Ale i kdyby EU umož-
ňovala další expanzi plochy, asi by se tak u nás nedělo. Příš-
tích 20 let počítáme s asi 1/3 tuzemského trhu nebo ještě 
s mírným snížením odpovídajícím narůstající spotřebě vína 
u nás.

A nyní zpět ke spotřebě vína u nás a souvislostem v rámci 
EU, celé Evropy a světa. Víno je považováno ve světě za 
evropský nápoj. Jak naznačují úvodní věty tohoto pojednání, 
začínalo na rozhraní Evropy, Asie a Afriky, později dopro-
vázelo šíření kultury, především západoevropské a středo-
mořské. Vinařství je dnes považováno za kulturní dědictví 
Evropy. Přesto existují velké rozdíly ve spotřebě vína v jednot-
livých členských státech EU a ČR se nachází na hranici států 
s podprůměrnou spotřebou a států s téměř zanedbatelnou 
spotřebou. 

Pomineme-li stát Vatikán s největší spotřebou vína na 
osobu (2009: 70 l), vede nyní světový žebříček Lucembursko 
s 54 l/osoba/rok v závěsu s Francií se 45 l/osoba/rok. Na
12. místě se 32 l/osoba/rok je severské Dánsko následo-
vané s 30 l/osoba/rok sousedním Rakouskem a dále Španěl-
skem s 28 l/osoba/rok. V Německu, stejně jako v Maďarsku, 
se spotřebuje 24 l/osoba/rok, na Slovensku 12 l/osoba/rok 
a v Polsku 2 l/osoba/rok. 

Z „původních“ vinařských zemí je nejvyšší spotřeba vína 
v Gruzii – 16 l/osoba/rok, v Egyptě 50 ml/osoba/rok a v Sýrii 
a Iráku 10 ml/osoba/rok.

S vyšší spotřebou vína většinou souvisí i jeho produkce 
v daném státě, ale existují i výjimky, jako jsou přímořské země 
dlouhodobě spojené s koloniemi a obchodem – Anglie, Belgie, 
Nizozemsko a taky Dánsko.

Z hlediska vývoje spotřeby vína funguje v rámci EU 
to, co je cílem EU v celém hospodářství – vyrovnání úrovně 
regionů. U států s nejvyšší spotřebou vína dochází k jejímu 
snižování a naopak zaostávající státy zvyšují svoji spotřebu 
vína. V největších vinařských státech světa, jako jsou Špa-
nělsko, Itálie, Francie, ale i v Portugalsku, klesla spotřeba 
vína během posledních třiceti let na necelou polovinu, 
kdežto v nevinařských státech – Anglie, Belgie, Nizozemsko 
a Dánsko – roste. 

Obr. 1  Vývoj spotřeby vína

Spotřeba vína celé EU se nyní pohybuje kolem 27 l/
osoba/rok s tendencí pomalu klesající, takže očekáváme, že 
při stoupající spotřebě u nás během deseti let dosáhne ČR 
průměru EU, který se ustálí ve výši kolem 25 l/osoba/rok. 

Dovoz vína do ČR trvale narůstá, ale stejně tak součet 
nárůstu spotřeby a vývozu vína.

Obr. 2   Bilance vína v ČR

V roce 2010 bylo z ČR vyvezeno 230 tis. hl vína, což 
odpovídá objemem 40 % sklizně hroznů 2009. Vyvážíme 
dražší vína, než jaká se do ČR dováží. Dovoz je orientován 
především na levnější segment trhu, a i zde jsou značné roz-
díly mezi státy. V každém případě dovozní cena v posledních 
letech ještě poklesla. Zatímco španělské a italské víno nedosa-
huje ani 20 Kč/l, francouzské přesahuje 60 Kč/l.

Obr. 3  Vývoj průměrných cen dováženého lahvového vína 
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Preference bílého či červeného vína na trhu, ať už tuzem-
ském či světovém, se průběžně mění v amplitudách o délce 
blížící se dvaceti letům. V devadesátých letech nastupovala 
červená vína, nyní zase vína bílá. Tomuto trendu se částečně 
přizpůsobují i výsadby našich vinic. Momentálně je „in“ 
růžové víno, které se získává z modrých hroznů a jehož pro-
dukce prudce narůstá. Vývoj těchto změn lze pozorovat i na 
podílu sklizených hroznů podle barvy.

Obr. 4  Podíl modrých a bílých hroznů na sklizni

Obliba našich vín v ČR i jejich úspěšně narůstající export 
jsou tedy dány více faktory, v každém případě však jsou naše 
vína postavena na kvalitě. Jednoduchá levná vína se do ČR 
dováží, na tento segment trhu se nezaměřujeme. Konzument 
má možnost širokého výběru odrůd v kategoriích zemské 

víno, jakostní víno nebo víno s přívlastkem. Poslední kate-
gorie sama o sobě je velmi široká, začíná kabinetním vínem 
a končí vínem ledovým a slámovým.

Kvalitu našich vín potvrzují i jejich úspěchy v renomova-
ných mezinárodních soutěžích vín v zahraničí, kdy už pár let 
není výjimkou, že naše víno získá titul šampiona soutěže nebo 
vítěze příslušné kategorie vín.

Protože u nás je řada různých soutěží vín a spotřebitel 
v nich začínal ztrácet přehled, zavedl Svaz vinařů ČR od roku 
2010 nejvyšší kategorii – Národní soutěž vín. Jde o třístup-
ňovou soutěž, která začíná soutěžemi v rámci vinařských pod-
oblastí. Ti nejlepší pak postoupí do dalšího kola ve Valticích 
a závěrečné kolo se odehrává v Praze. Cílem této soutěže je 
mimo výběru šampiona a vítězů kategorií vybrat i 100 vín, 
které pak jsou nabízeny k ochutnávce v celoroční expozici 
Salonu vín v Národním vinařském centru na zámku ve Val-
ticích.

Obr. 5  Medaile Národní soutěže vín

To všechno jsou pádné důvody, proč ještě očekáváme 
v nejbližších letech další růst spotřeby vína v ČR.  �

●    dodavatelské požadavky řetězců,  

včetně EDI

●  řízení a sledování výroby po šaržích

●  strategické plánování a rozhodování

●  podpora vývoje nových produktův

Informujte se, jak zefektivnit oblasti Vašeho informačního systému:

Dáváte také přednost podnikovému informačnímu

systému zaměřenému na specifika Vašeho oboru?

●    Hamé

●    Kraft Foods

●    Madeta Group

●    St. Nicolaus

●    United Bakeries

Potravinářský

a nápojový

průmysl

Minerva Česká republika, a.s.: marketing@minerva-is.eu   |   www.minerva-is.eu
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Internetový 
supermarket 

s potravinami

Mgr. IVO JANČÍK,
KBJ VELKOOBCHODY s. r. o.

Internet je prudce se rozvíjející fenomén dnešních dnů a za-
sahuje do životů nás všech stále větším podílem. Není proto 

divu, že potenciál tohoto moderního informačního a komu-
nikačního kanálu je využívaný více a více k nákupu a prode-
ji zboží. Rozšiřující se počet internetových připojení tak pří-
mo úměrně zvětšuje zákaznickou klientelu, pro kterou začíná 
tento prodejní kanál hrát stále významnější roli. S tím samo-
zřejmě velmi úzce souvisí také začlenění tohoto prodejního 
kanálu do plánování obchodních strategií jednotlivých spo-
lečností zabývajících se obchodem.

Po nástupu zahraničních obchodních řetězců v devade-
sátých letech minulého století, jejich expanzi během uply-
nulých deseti let, kdy vznikaly a stále ještě vznikají nové 
hypermarkety, supermarkety a diskontní prodejny patřící 
obchodním řetězcům, a po výrazném úbytku nezávislých 
prodejen s místní a regionálních působností, jejichž počet 
a význam kontinuálně oproti tomu klesá, se tak v posledních 
letech začíná významně formovat prodejní kanál, který bude 
v budoucnu mít zásadní vliv na nákupní zvyklosti dalších 
generací zákazníků. 

Pro nákup potravinářského zboží dnes využívá takřka 
80 % zákazníků prodejny potravin typu hypermarketů, 
supermarketů a diskontů s celorepublikovým pokrytím. Podíl 
malých regionálních a místních obchodů klesá v preferencích 
nákupu potravin u zákazníků na 15–20 %. Nicméně v obou 
typech obchodů se jedná o model, který je z hlediska nákup-
ních zvyklostí u zákazníků vnímán jako klasický a který přetr-
vává i v současnosti. 

Z hlediska nákupu nepotravinářského zboží se nákupní 
zvyklosti zákazníků velmi rychle změnily a mění ve prospěch 
nákupů přes internet. Je přece naprosto běžné, že výrobky 
z oblasti elektroniky, domácích spotřebičů, hraček, kosme-
tiky, oblečení… vyzkoušela již někdy koupit přes tento pro-
dejní kanál většina zákazníků disponujících internetovým 
připojením. V těchto segmentech zboží také pravidelně kaž-
doročně stoupá obrat uskutečněný prostřednictvím interne-
tových nákupů na úkor obchodů zabývajících se prodejem 
tohoto zboží klasickým způsobem, tedy v kamenných pro-
dejnách. 

Jak je tedy možné, že u nákupu potravinářského zboží 
dochází ke změně nákupních zvyklostí zákazníků jen velmi 
pozvolna a kamenné prodejny hrají stále dominantní úlohu 
při nákupu potravin? Odpověď na tuto otázku má několik 
rovin, a nelze ji tedy shrnout do jediné zdůvodňující věty, 
protože každý jednotlivý zákazník může mít jiný důvod, proč 
zatím nákup potravin přes internet nevyzkoušel. V jednotli-
vých bodech uvádím alespoň některé z nich. 

�  Dostupnost – zatím neexistuje žádný internetový super-
market zabývající se prodejem čerstvých potravin s celore-
publikovou působností. Na lokálních úrovních (většinou 
větší města – Praha, Brno, Ostrava) tyto internetové 
supermarkety sice existují, ale pro zákazníka mimo hustě 
obydlené oblasti je tento nákup prakticky nerealizovatelný, 
protože dosah těchto internetových supermarketů je ome-
zený většinou dodávkami do určité vzdálenosti.

�  Sortiment – současná nabídka jednotlivých internetových 
obchodů nezahrnuje všechny výrobky, které jsou jednot-
liví zákazníci zvyklí nakupovat v kamenných prodejnách. 
Pokud jim v eshopu několik takových výrobků chybí, 
návštěvě kamenné prodejny se stejně nevyhnou.

�  Cena – vzhledem k tomu, že se jedná o službu, která jde 
k zákazníkovi a ne obráceně, jak je tomu u současného 
pojetí prodeje potravin běžné, cena za takovýto nákup je 
u většiny internetových obchodů ve výsledku vyšší než 
u pevných prodejen, kde zákazník nakupuje. 

�  Kvalita – je obtížné překonat zažitý konzervativní pohled 
na nákup potravin, kde vybírají oči a hmat a kdy vět-
šina zákazníků musí nutně při prvním nákupu překonat 
nedůvěru k této formě prodeje, protože vybírané potra-
viny nevidí (kromě ilustračního obrázku při výběru zboží 
v eshopu). Nechtějí tak z těchto důvodů nakoupit masné 
výrobky, pečivo nebo zeleninu, protože se nemohou spo-
lehnout na kvalitu takto nakoupeného zboží.

�  Obliba – pro řadu zákazníků je jednoduše klasický typ pro-
deje velmi atraktivní, protože nákupy touto cestou pro ně 
představují zábavu a komfort, který u současných interne-
tových obchodů s potravinami postrádají.

V uvedených bodech se dají hrubě shrnout důvody sou-
časného zvolna se probouzejícího zájmu zákazníků o inter-
netové obchody s potravinami a jen pomalé změny jejich 
zvyklostí při nákupu potravin.

Internetový supermarket s potravinami nicméně před-
stavuje již dnes stále lákavější alternativu při zajišťování běž-
ných denních potřeb, ke kterým nákup potravin samozřejmě 
patří. Tím, jak vznikají jednotlivé internetové obchody se 
zaměřením na prodej a dovoz potravin, roste také povědomí 
u zákazníků o tomto typu nákupu a s tím i možnosti vyzkoušet 
si tento způsob nákupu individuálně. 

V České republice v současnosti existuje řada lokálních 
internetových obchodů s potravinami, které bychom velmi 
zjednodušeně mohli rozdělit na dva typy.

První z nich funguje pouze na modelu služby, která 
dokáže zajistit nákup z libovolné prodejny potravin dle výběru 
zákazníka, a zajišťuje tak zboží výhradně formou nákupu 
z jednotlivých hypermarketů, supermarketů nebo diskontů 
s dodávkou zboží přímo z obchodu.

Druhý typ disponuje vlastním skladem i logistickým 
zázemím a jeho obchodní politika vůči zákazníkovi navazuje 
na jeho vlastní dodavatelsko-odběratelské vztahy s jednotli-
vými výrobci potravin. Tento druhý typ internetového obchodu 
také dokáže nejen plynuleji reagovat na cenové výkyvy trhu 
s potravinami, ale jeho obchodní politika je i z hlediska pod-
pory prodeje mnohem promyšlenější a dlouhodobější. 
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Je pravděpodobné, že druhý typ internetových obchodů 
s potravinami bude v budoucnu tvořit mnohem význam-
nější podíl na trhu než typ první. Zákazníci totiž s přibýva-
jícím výběrem mezi různými obchody s různou nabídkou 
budou hledat něco víc než jen prostou službu vlastní donášky 
potravin domů. Bude to samozřejmě kvalita dodávaných 
výrobků a dlouhodobě vysoký standard servisu, který bude 
rozhodovat u většiny zákazníků při jejich výběru dodavatele 
potravin s dodávkou domů. Většinu balených výrobků bude 
totiž velký počet internetových obchodů nabízet současně, 
ale opravdový klíč k úspěšnému a dlouhodobému vztahu mezi 
prodávajícím a kupujícím vytvoří teprve skutečná a trvalá kva-
lita dodávaných čerstvých výrobků. 

Dodávky kvalitních výrobků však nejsou, jak jsem již 
zmínil, jediným kritériem pro úspěšné a dlouhodobé fungo-
vání internetového obchodu s potravinami. Neméně důle-
žitý je také servis, tedy proces, který zahrnuje vše od pořízení 
objednávky až po dodání zboží zákazníkovi. Proces pořízení 
objednávky je většinou tím prvním impulsem, který získá 
nebo naopak odradí potenciálního zákazníka od plánovaného 
nákupu. Eshop by měl být grafi cky přehledný a zpracovaný 
tak, aby zákazníkovi umožnil maximální komfort při vyhledá-
vání a zadávání jednotlivých položek nákupu. Velký důraz je 
třeba klást i na přehledné a jednoduché dokončení a odeslání 
objednávky, které je často klíčovým místem pro rozhodnutí 
zákazníka, zda nákup přes internet uskutečnit, či ne. Údržba 
datových zdrojů, jejich aktualizace a doplňování o aktuální 
informace k jednotlivým položkám zboží je základní pod-
mínkou. Bezchybná příprava zboží, kompletnost dodávek 
a komunikace se zákazníkem jsou další velmi důležitou sou-
částí tohoto procesu a samotné doručení s předáním zboží 
zákazníkovi v čase, který si pro dovoz zboží vybral, by mělo 
být u služby tohoto typu naprostou samozřejmostí. 

Fungující služba a dodávka kvalitních potravin však 
nejsou pro zákazníky těmi jedinými benefi ty, které z využití 
služby internetového obchodu s potravinami plynou. Důvody 
pro nákup v internetovém obchodě s potravinami mohou být 

samozřejmě různé. Významná úspora času, horší dostupnost 
nejbližší prodejny potravin, nemoc, nebo prostě jen nechuť 
projíždět se mezi regály v prodejně potravin. S tím souvisí 
i způsoby prezentace celého projektu internetového obchodu 
s potravinami z marketingového hlediska. Obecně se dají 
marketingové strategie týkající se této oblasti rozdělit do
2 kategorií. 
1.  Budování vlastní značky a obecného povědomí o pro-

dejním kanálu je základním předpokladem pro úspěšný 
rozvoj a dlouhodobou úspěšnost jednotlivých eshopů. 
Zde se využívají všechny standardní komunikační 
kanály, které plošně dopadají na potenciální zákazníky. 
Mezi ně můžeme zařadit např. outdoorovou reklamu, 
prezentaci v médiích, účast na společenských akcích, 
roznos letáků atd.

2.  Přivedení zákazníků k pořízení objednávky znamená 
určit, které cílové skupiny zákazníků budou formou této 
reklamy osloveny. Podle typu cílové skupiny je potom 
třeba přizpůsobovat jednotlivé reklamní kampaně. Pří-
kladem může být oslovení zákazníků mezi 18–25 lety, 
kde přichází v úvahu využití sociálních sítí, virální 
reklamy nebo sponzoring společenských akcí. Naopak 
při oslovování zákazníků v důchodovém věku je důleži-
tější kontakt ve formě tištěné reklamy, případně osob-
ního dopisu nebo vlastního doporučení zákazníků, kteří 
již službu vyzkoušeli. 
Možnosti využití internetu a s tím související dynamický 

rozvoj tohoto kanálu prodeje potravin nás však teprve čekají. 
Stejným způsobem, jako se uvažuje o nových koncepcích 
a připravují se technická řešení širokých spekter aplikací pro 
města nebo obydlí budoucnosti, která by měla přinést úspory 
energií a zvýšit kvalitu života, je třeba počítat také s rozvojem 
nových technologií při formování nových komfortních řešení 
prodeje pro budoucí generace zákazníků. Naším posláním 
je využít všech dostupných technických možností, abychom 
čas věnovaný našim nákupům zkrátili na nejpotřebnější dobu 
a mohli věnovat více času sami sobě a svým blízkým.  �
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Den Výzkumného 
ústavu 

mlékárenského 
2011

Ing. PETR ROUBAL, CSc., ředitel, VÚM s. r. o.

Dne 31. 3. 2011 se uskutečnil již tradiční DEN VÚM. Tento 
seminář pořádá Výzkumný ústav mlékárenský již nepře-

tržitě od roku 1997 a je zaměřen na prezentaci výsledků ře-
šení výzkumných projektů, ale i na aktuální témata. Seminář 
byl uspořádán v rámci Operačního programu MŠMT Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost. Letos se zúčastnilo přibližně 
50 hostů, a to převážně z mlékárenských fi rem, ale celá řada 
vzácných hostů z akademické sféry – z VŠCHT, ČZU, JČU, 
Univerzity Tomáše Bati, Vysokého učení technického v Brně, 
Pardubické Univerzity, Mendelovy univerzity a Masarykovy 
univerzity. 

Pořadí přednášek bylo následující: 
�  Mlékařství v ČR a ve světě, Ing. Jiří Kopáček, CSc.
�  Aktivity VÚM – výzkum, vývoj, vzdělávání a pomoc praxi, 

Ing. Petr Roubal, CSc.
�  Výsledky řešení Výzkumného záměru „Mléko – významná 

součást zdravé a bezpečné výživy“ 2004–2010, Ing. Jan 
Drbohlav, CSc., a kol. 

�  Výzkum a vývoj mléčných symbiotických fermentovaných 
výrobků, Ing. J. Peroutková, M. Pechačová, Ing. A. Šala-
ková, CSc., MVDr. G. Kunová, Ing. I. Bohačenko, CSc., 
Ing. P. Roubal, CSc.

�  Metody hodnocení úrovně hygieny a účinnosti sanitace 
výrobních zařízení, MVDr. G. Kunová, M. Pechačová, 
RNDr. Z. Jaglič 

�  Praktické zkušenosti s kultivačním stanovením B. cereus, 
Irena Němečková, Barbora Uhrová, Ing. Petr Roubal, 
CSc.

�  Tvorba biogenních aminů sýrařskými kulturami v mode-
lových podmínkách výroby sýrů, Ing. Š. Havlíková, Ing.
V. Černý, Ing. E. Kvasničková

�  Charakterizace vybraných kmenů klostridií izolovaných 
ze sýrů, doc. B. Rittich, CSc., doc. A. Španová, CSc., Ing.
E. Kvasničková, Ing. Š Havlíková, Ing. V. Černý, Ing.
 J. Drbohlav, CSc. 

�  Možnosti zpracování syrovátky jako vedlejšího produktu, 
resp. odpadní látky z mlékárenské produkce pro přípravu 
biologicky odbouratelných polymerů, Ing. V. Sedlařík, 
Ph.D., Ing. A. Šalaková, CSc., Ing. J. Drbohlav, CSc., Ing. 
A. Nehyba, Ing. M. Binder. 

Šíře příspěvků zahrnovala témata od velmi aktuálního 
stavu mlékařství doma i ve světě od Jiřího Kopáčka přes 
zásadní oblasti mikrobiologie mléka až po netradiční zpra-
cování a využití mlékárenských odpadů. Po skončení před-
nášek následovala bohatá diskuze a výměna zkušeností mezi 
výzkumnými pracovníky a zástupci praxe. 

Na setkání na příštím Dnu VÚM se těší pracovníci 
Výzkumného ústavu mlékárenského. 

Některé souhrny prezentací

�  Tvorba biogenních aminů sýrařskými kulturami
v modelových výrobách sýrů

  Ing. Š. Havlíková, Ing. V. Černý, Ing. E. Kvasničková,
VÚM s. r. o.

Ze souboru kmenů bakterií s prokázanou dekarbo-
xylázovou aktivitou bylo vybráno 14 kmenů Lactobacillus 
curvatus. Tyto kmeny byly podrobně testovány na tvorbu 
biogenních aminů za různých podmínek: růst v obnoveném 
mléce, růst v obnoveném mléce s přídavkem kvasničného 
autolyzátu, různé hodnoty aw, nadbytek volných aminoky-
selin. Byla u nich sledována schopnost proteolýzy kaseinu až 
na aminokyseliny. Dále bylo testováno na tvorbu biogenních 
aminů 25 izolátů ze sýrařských kultur z rodů Streptococcus 
a Lacobacillus. U všech ČMK byly za podmínek testu výsledky 
negativní.

Testované kmeny Lbc. curvatus byly dále naočkovány 
do mléka použitého k výrobě pokusných sýrů eidamského 
typu, u nichž byl kromě sledování dalších parametrů sta-
noven obsah biogenních aminů po výrobě, po jednom 
a dvou měsících zrání. Kompletní výsledky jsou u dvou 
sérií pokusných výrob, tj. 6 kmenů Lbc. curvatus a dvou 
kontrolních, další dvě série pokusných výrob byly pro-
vedeny na začátku roku 2011 a zrání a rozbory nejsou 
ukončeny. Dosavadní výsledky potvrzují, že u sýrů vyro-
bených s přídavkem kmenů schopných produkce bio-
genních aminů jejich obsah stoupá s dobou zrání, 
u tyraminu až nad zákonem stanovený limit 200 mg/kg.
Přítomnost heterofermentativních bakterií Lactoba-
cillus curvatus lze tedy u délezrajících sýrů považovat za 
rizikovou nejen z hlediska možnosti vzniku vzhledových 
a konzistenčních vad, ale i obsahu biogenních aminů. 

�  Výzkum a vývoj mléčných synbiotických
fermentovaných výrobků
Ing. J. Peroutková, M. Pechačová, MVDr. G. Kunová,
Ing. A. Šalaková, CSc., Ing. P. Roubal, CSc.,
MSc. R. Kadlec – VÚM, s. r. o., Ing. I. Bohačenko, CSc.,
Výzkumný ústav potravinářský Praha v. v. i.

Ing. Petr Roubal, CSc., při vystoupení na Dni VÚM 2011
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Cílem projektu je ověření interakcí mezi vybranými 
probiotiky a prebiotiky a na základě získaných skutečností 
navržení nových symbiotických fermentovaných mlékáren-
ských výrobků včetně technologických postupů uplatnitel-
ných v praxi.

Z prebiotik byly vybrány tři fruktany (Orafti GR, Orafti 
P95, Orafti Synergy) a dva galaktooligosacharidy (Vivinal, 
Oligomat). Pro jejich stanovení byla zvolena metoda HPLC 
s refraktometrickou detekcí, která vznikla modifikací ofi-
ciálních metod AOAC. Probiotické bakterie byly vybrány ze 
sbírky mlékařských mikroorganismů Laktoflora®, zastou-
peny byly laktobacily (Lactobacillus rhamnosus CCDM 150, 
Lactobacillus acidophilus CCDM 151), bifi dobakterie (Bifi do-
bacterium sp. CCDM 94) a enterokoky (Enterococcus faecium 
CCDM 922, Enterococcus durans CCDM 945). Zároveň byly 
použity jako základní kultury smetanová CCDM 17 a jogur-
tová CCDM 176.

Z důvodu jednoznačné detekce probiotik ve směsných 
kulturách se u kmenů testovala odolnost vůči antibiotikům, 
konkrétně k vankomycinu, mupirocinu, dicloxacillinu, clin-
damycinu, levofl oxacinu a ciprofl oxacinu. Byly prováděny 
modelové fermentace probiotických bakterií s jednotlivými 
fruktany a galaktooligosacharidy, sledován byl nárůst počtu 
mikroorganismů, pokles pH a obsah prebiotik na začátku a na 
konci fermentace. Jednou z důležitých vlastností probiotic-
kých bakterií je jejich adherence v trávicím traktu. Schopnost 
vybraných probiotik adherovat na povrchy byla sledována na 
tkáňových kulturách, na sliznici tlustého střeva i prostřednic-
tvím mikrofl uidního zařízení s technologií drops microfl udic, 
navrženého a sestaveného pro tyto účely.

�  Praktické zkušenosti s kultivačním stanovením
B. cereus 
I. Němečková, B. Uhrová,
Ing. P. Roubal, CSc., MILCOM a. s.

Hlavním cílem bylo seznámit posluchače s praktickými 
zkušenostmi se stanovením B. cereus v mléce klasickými 
plotnovými metodami s využitím půd MYPA, PEMBA, Bril-
lianceTM Bacillus cereus agar a HiCrome Bacillus agar. Prin-
cipem stanovení je detekce typických biochemických reakcí 
B. cereus (lecitinasová aktivita, negativní reakce na fermen-
taci mannitolu nebo tvorba β-glukosidasy, dle složení jednot-
livých půd) s využitím selekčních činidel polymyxin B sulfátu,
popř. i trimethoprimu. Každá z půd má své výhody a nevý-
hody, avšak všechny při vyhodnocení vyžadují zkušenost 
laboratorního personálu. 

Pokud jde o přípravu vzorků, u syrového mléka aj. vzorků 
s bohatou a variabilní mikrofl órou je nutné provést tepelnou 
inaktivaci. Podle ČSN EN ISO 7932 (2005) to je 80 °C/10 min,
avšak jiné režimy jsou alternativně možné. Vzhledem k obecně 
nízké denzitě B. cereus v mléce a mléčných výrobcích by mělo 
být očkováno nejnižší možné ředění vzorku. Inokulace se
provádí roztěrem, a to nejvýše v objemu 0,33 ml vzorku na 
povrch předsušené půdy. 

� Monitorování účinnosti sanitace a prevalence někte-
rých mikroorganismů v mlékárenských provozech

MVDr. G. Kunová, MILCOM a. s., Praha,
RNDr. Z. Jaglič, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 
v. v. i., Brno, J. Pazlarová, VŠCHT Praha, M. Pechačová, 
VÚM s. r. o., Ing. J. Peroutková, VÚM s. r. o., 
Ing. P. Roubal, CSc., MILCOM a. s.

V průběhu let 2009–2010 bylo v rámci hygienického 
monitoringu odebráno celkem 90 stěrů z povrchů tech-
nologických zařízení a prostředí dvou mlékáren s různým 
typem výroby. Ze stěrů se získalo celkem 98 izolátů, z toho 

28 izolátů koaguláza-negativních stafylokoků, 25 izolátů 
Bacillus cereus, 22 izolátů Staphylococcus epidermidis, 
8 izolátů Staphylococcus warneri, 4 izoláty z rodu Klebsi-
ella, po dvou izolátech Cronobacter sakazakii, Escherichia 
coli a Staphylococcus aureus a po jednom izolátu Listeria 
monocytogenes, Pantoea sp., Staphylococcus chromogenes, 
Bacillus fi rmus a Bacillus laterosporosus. U těchto kmenů 
se sleduje schopnost adherence a tvorby biofilmů za in 
vitro podmínek a také citlivost vůči některým dezinfekčním 
látkám.

V potravinářském průmyslu je kromě testování povrchů 
důležitý i monitoring mikrobiální hygieny ovzduší, zejména 
kvůli detekci sporulujících mikroorganismů a plísní, které 
představují zdravotní a technologické riziko. V prostředí 
mikrobiologické laboratoře Výzkumného ústavu mlékáren-
ského a v prostředí dvou mlékáren byl uskutečněn mikro-
biologický monitoring ovzduší za použití pasivní metody 
(spady) a aktivní metody (aeroskop). Sledovány byly celkové 
počty mikroorganismů (CPM), kvasinky a plísně. Nejvyšší 
CPM byly zachyceny hlavně v říjnu, přičemž nejvyšší záchyt 
plísní byl sledován v období srpna, což by mohlo souviset 
se zvýšeným výskytem výtrusů plísní v tomto období i v pří-
rodě. V případě CPM nelze vyvodit tak jednoznačnou souvis-
lost s ročním obdobím jako v případě výskytu plísní, i když 
podzimní měsíce se zdají být kritičtější. Co se týká monito-
ringu ovzduší v mlékárnách; vyšší záchyt plísní a celkového 
počtu mikroorganismů byl sledován v sýrařském provozu, 
v jogurtárně nebo v porcovně sýrů. V méně rizikovém pro-
středí může být kontrola spadů přiměřeným prostředkem 
na monitorování ovzduší, avšak v rizikových oblastech pro 
posouzení mikrobiální kvality ovzduší je nezbytné použití 
účinných nasávacích zařízení (např. aeroskop).  �

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

PROVÁDÍME

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

a chemické laboratoři, mezilaboratorní
a kruhové testy s certifi kací

DODÁVÁME

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

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

Spolupracujeme na jakosti 
a efektivnosti vaší produkce 
a na vývoji nových výrobků
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Zaručeně
tradiční speciality

– Nařízení
Komise (EU)

č. 158/2011, č. 159/2011,
č. 160/2011 a č. 161/2011

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,
MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,

MVDr. TOMÁŠ NEKVAPIL, Ph.D.,
Fakulta veterinární hygieny a ekologie,

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Evropská komise zapsala na základě společné žádosti Čes-
ké republiky a Slovenska do rejstříku zaručeně tradičních 

specialit (ZTS) následující masné výrobky – Špekáčky, Špe-
kačky, Spišské párky, Lovecký salám, Lovecká saláma a Lip-
tovská saláma, Liptovský salám. Tento systém chráněných 
značení v rámci Evropské unie je zpracováván od roku 1992. 

Celá problematika je řešena příslušnými nařízeními 
Komise EU. Konkrétně se jedná o následující předpisy:

Nařízení Komise (EU) č. 158/2011 ze dne 21. února 2011, 
o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit 
[„Špekáčky“/„Špekačky“ (ZTS)]
In Úřední věstník Evropské unie L 47/3, 22. 2. 2011

Nařízení Komise (EU) č. 159/2011 ze dne 21. února 2011, 
o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit 
[Spišské párky (ZTS)]
In Úřední věstník Evropské unie L 47/5, 22. 2. 2011

Nařízení Komise (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011, 
o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit 
[„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (ZTS)]
In Úřední věstník Evropské unie L 47/7, 22. 2. 2011

Nařízení Komise (EU) č. 161/2011 ze dne 21. února 2011, 
o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit 
[„Liptovská saláma“/„Liptovský salám“ (ZTS)].
In Úřední věstník Evropské unie L 47/9, 22. 2. 2011

Nařízeními se schvaluje společná žádost předkladatelů, 
tj. Českého svazu zpracovatelů masa a Slovenského zväzu 
spracovateľov mäsa. Současně se nařízeními schvalují žádosti 
o zapsání názvu výrobků do rejstříku zaručených tradičních 
specialit ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne
20. března 2006, o zemědělských produktech a potravi-
nách, jež představují zaručeně tradiční speciality (In Věstník 
Evropské unie L 93/1, 31. 3. 2006). Výrobci museli prokázat 
dlouhodobou tradici, receptury a technologický postup vychá-
zející ze zpracovaných norem. Zápisem do rejstříku a zařa-
zením masného výrobku mezi zaručeně tradiční speciality 
se zaručuje vysoká úroveň jakosti těchto masných výrobků. 
Nařízení vstupují v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 14. 3. 2011.

Špekáčky a Lovecký salám jsou v rejstříku zaručeně 
tradičních specialit zapsány v tzv. režimu „bez výhrady 
názvu“, neboť v žádosti nebyla požadována ochrana použí-
vání tohoto názvu ve smyslu čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) 
č. 509/2006/ES. Masné výrobky Spišské párky a Liptovský 
salám byly zapsány v režimu „s výhradou názvu“ a pou-
žije se ochrana uvedená v čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES)
č. 509/2006. Uvedené ustanovení čl. 13 nařízení Rady (ES) 
č. 509/2006 defi nuje podrobná pravidla týkající se zapsaného 
názvu. Současně je systém ochrany v členských státech speci-
fi kován v souvisejícím ustanovení článku 17 citovaného naří-
zení Rady (ES).

Významným aspektem tohoto zápisu je i distribuce uve-
dených masných výrobků v obchodním a potravinářském 
trhu s ohledem na požadavky spotřebitelů. 

 �

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim, www.ucrete.cz, ucrete@basf.com

Podlahový systém UCRETE® 

splňuje nejnáročnější kritéria. 

Tento speciálně formulovaný 

polyuretanový beton nachází 

uplatnění zejména v extrém-

ně náročných podmínkách 

potravinářského, chemického 

a farmaceutického průmyslu. 

Lehce profi lovaný povrch 

nabízí optimální stupeň ne-

kluznosti v suchých i mok-

rých provozech. Podlahy 

UCRETE® se lehce čistí, ne-

uškodí jim horká pára 

ani horká voda. Díky beze-

spárému provedení výborně 

odolávají bakteriím i v kombi-

naci teplotního i chemického 

namáhání.

SUPERODOLNÉ
PODLAHOVÉ
SYSTÉMY
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SAMOŠKA
Kongres pro tradicní trh

7

CENTRUM BABYLON LIBEREC  
1.–2. 6. 2011 
VYBAVENÍ OBCHODU 
+ PERSONÁL PRODEJNY
V Liberci proběhne už 7. ročník kongresu Samoška na podporu tradičního trhu. Jedná se o druhý ze dvou kongresů 
Samoška v roce 2011, z nichž se každý zaměřuje na rozdílné oblasti vašeho podnikání.

1. 6.: SEZNAMTE SE! VEČERNÍ PARTY
18.00–23.00  Neformální setkání dodavatelů, maloobchodníků, centrál MO aliancí 

a družstev. Představení partnerů kongresu, možnost navázání nových 
kontaktů, bohatý raut, živá kapela. Během večera budou předány certifikáty 
Q21 – Prodejna 21. století.

2. 6.: INSPIRUJTE SE! KONFERENCE
7.30–8.30 Registrace, snídaně  

7.30–17.00  Prezentace stánků   
Představení výrobků a služeb partnerů kongresu, ochutnávky novinek, 
soutěže o zajímavé ceny.  

8.30–9.00  Úvodní slovo organizátora
Oficiální zahájení: Miloš Škrdlík, člen představenstva Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR a předseda Rady Svazu pro kraje 

  Jan Bernard, vedoucí Regionální kanceláře pro Liberecký kraj, Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR

9.00–9.45  Žabka se chystá vstoupit i do regionů  
Nový majitel sítě Žabka, Tesco Stores ČR, představí plán rozvoje svého 
franchisového systému v České republice. Výsledkem by měla být větší 
zodpovědnost majitelů prodejen, důraz na sortiment čerstvého zboží 
a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníků.  

 Robert Pitt, managing director, Tesco Stores ČR 

9.45–10.15 Přestávka na kávu

10.15–11.00  Jak obstát na trhu? Táhnout za jeden provaz!
V čem může tradiční trh spojit své síly, aby lépe obstál v boji s konkurencí 
mezinárodních řetězců? Zkušenosti asociace RGDATA sdružující již 65 let 
nezávislé prodejce potravin v Irsku.    
Tara Buckley, generální ředitelka, RGDATA  

11.00–12.00  Budoucnost tradičního trhu: bez spolupráce to nepůjde (panelová diskuse)
Slučování společností je všeobecný trend a nemůže se vyhnout ani 
tradičnímu trhu, který táhne dolů jeho roztříštěnost. Ekonomická krize 
ukázala nutnost změny. Společný nákup a distribuce či pevnější franchisa – 
to jsou možné cesty, jak posílit význam tradičního trhu.

12.00–13.00 Oběd 

13.00–15.45 Odpolední program – sekce A, B, C

16.00 Vyhlášení vítězů soutěží, tombola 

SEKCE A – VYBAVENÍ A VZHLED OBCHODU 
13.00–13.45  Jak jsi na tom, česká prodejno?

Pohled na exteriér, interiér, sortiment, podporu prodeje a personál českých 
obchodů. Nejčastější nedostatky získané z 1500 návštěv prodejen na 
tradičním trhu. 
Marek Juračka, majitel a ředitel, Elevatio 

14.00–14.45    I světlo prodává!
Vliv správného použití, intenzity a barevnosti osvětlení na zvýšení obratu 
prodejny. Speciální osvětlení pro čerstvé potraviny. Případové studie 
z prodejen na tradičním trhu.
Richard Mikl, produktový manažer, Feschu lighting & design

15.00–15.45     Navoďte v prodejně pocit pohody!
Jaké barevné odstíny a materiály zvolit v jednotlivých úsecích? Jaký vliv 
mají na zákazníky vůně či hudba v prodejně? Kdy jsou nakupující nejvíce 
naladěni na ochutnávky? Případové studie společností EPA/Coop 
Švýcarsko, Müllermilch, Mumm atd.
Jan Saidl, ředitel pobočky pro Českou a Slovenskou republiku, Air 
Creative

SEKCE B –  PERSONÁL PRODEJEN A VZDĚLÁVÁNÍ V OBCHODĚ
13.00–13.45     Během příštích tří let bude proškoleno 2500 pracovníků 

v maloobchodě 
Představení prvního celorepublikového projektu vzdělávání členů SOCR ČR.
Martina Bláhová, Regionální kancelář SOCR ČR pro Jihomoravský 
kraj

14.00–14.45    Jak získat a udržet kvalitní personál? 
Jak najít nové zaměstnance a nesplést se při výběru? Jak z lidí dostat „více 
za méně“? Řešení a zvládání konfliktních situací.
Katarína Mercelová, head of training, Makro Cash & Carry ČR

15.00–15.45    Aktivní prodej: Motivujte své zaměstnance, aby prodali více! 
Spolupráce s dodavateli a správně proškolený personál, který má jasně 
nastaveny prodejní cíle a odměny za jejich dosažení, vám dokáže zvýšit 
prodeje i v době ekonomické recese. Případová studie z prodejen PONT. 
Marek Cagášek, ředitel, JPServis           

SEKCE C – CATEGORY MANAGEMENT 
13.00–13.45   Regál, druhotná vystavení a pokladní zóna – tři pilíře vaší prodejny

Soustřeďte se na důležitá místa v obchodě: Regál jako nejjednodušší 
a nejlevnější způsob, jak zaujmout zákazníka. Druhotná vystavení vám 
umožní proniknout do nákupního košíku s více produkty. Pokladní zóna má 
potenciál navýšit prodeje cukrovinek až o 7 %.  
 Václav Koucký, specialista řízení kategorií káva a nápoje, Nestlé Česko
Bronislava Aiglová, ředitelka prodejen Folget, Nuget
 Tomáš Velan, manažer pro rozvoj a řízení kulinářských kategorií CZ&SK, 
Nestlé Česko
Milana Bazanac, manažerka pro rozvoj a řízení cukrovinkových kategorií 
CZ&SK, Nestlé Česko

14.00–14.45   Připravte se na sezonní prodeje!
Velikonoce, grilování, Vánoce – to jsou tři hlavní období pro prodej 
masných výrobků. Využijte menší citlivosti zákazníků na cenu v této době 
a přimějte je k nákupu správně zvolenou nabídkou masných specialit 
a výrazným vystavením.
Libor Bulíček, obchodní a marketingový ředitel, Mecom Group

15.00–15.45   Využijte potenciál kategorie sušenek a oplatek!
Jaké jsou trendy v této kategorii a jak se vyvíjejí její prodeje? Jak z této 
situace může těžit maloobchodník na tradičním trhu? Jak se chová 
spotřebitel při nákupu sušenek a oplatek? Jak nejlépe uspořádat regál 
s tímto zbožím? Kam umístit druhotná vystavení? Které výrobky se hodí do 
letákových akcí? Efektivní prodej oplatek a sušenek v pokladních zónách.
Jaroslav Kůstka, national key account manager LMT CZ, Kraft Foods CR
Michal Hynek, category project manager, Kraft Foods CR

KONTAKTUJTE MANAŽERKU

 PROJEKTU:

LUCIE HAVRÁNKOVÁ

TEL.: 733 553 554

lucie.havrankova@atoz.cz
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Výuka mlékařství 
na Mendelově 

univerzitě v Brně
Doc. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D.

První samostatná Vysoká škola zemědělská v Českosloven-
sku byla zřízena 24. června 1919 v Brně. Studium bylo 

čtyřleté, vyučovacím jazykem byla čeština. Vysoká škola měla 
dva studijní obory – hospodářský (tj. zemědělský) a lesnic-
ký. V listopadu 1919 zahájil profesor Václav Vilikovský před-
nášky z předmětu „Zemědělský průmysl“, které zahrnovaly 
technologii cukru, piva, sladu, škrobu, lihu a dalších. Po zmí-
něném prof. Vilikovském se na VŠZ neprosadila osobnost, 
která by cílevědomě rozvíjela potravinářství. Potravinářská 
stanoviska byla uplatňována u kateder chovů zvířat a pěsto-
vání rostlin a jejich výsledky byly završovány hodnocením 
kvantitativním (výnosy, přírůstky) i kvalitativním (jakost 
senzorická, kulinární, technologická). Potravinářský obor 
začal intenzivně rozvíjet až ve třicátých letech prof. Bohumil 
Hošpes, který byl uznávanou autoritou v oboru škrobárenství 
a lihovarnictví.

Koncem třicátých let, před druhou světovou válkou, 
založil na VŠZ prof. Josef Prokš obor Laktologie a mlékařství. 
Pokračoval tak v uznávané „moravské zootechnické škole“ 
založené prof. Josefem Tauferem, který byl na VŠZ profe-
sorem zootechniky a v letech 1922 až 1924 i rektorem. Prof. 
Prokš byl rektorem VŠZ v Brně v letech 1946 až 1948.

Po roce 1945 vznikly na VŠZ fakulty Agronomická 
a Lesnická. Na Agronomické fakultě byly založeny dva stu-
dijní směry. Technologický směr a Vinařsko-zahradnický 
směr, z kterých vzešly v letech 1949 až 1952 dva ročníky 
absolventů.

Při velké reorganizaci vysokých škol v roce 1952 byly 
potravinářské směry zrušeny, jejich studenti a učitelé (prof. 
Prokš, prof. Kyzlink, prof. Lom a doc. Slavíček) byli pře-
vedeni na nově vzniklou Potravinářskou fakultu VŠCHT 

v Praze. Potravinářskou výuku na VŠZ nadále zabezpečovali 
zbylí učitelé v rámci zemědělských oborů, ale pouze okrajově 
v posledních semestrech studia. Z nich je třeba vzpomenout 
zejména prof. Františka Šebelu, žáka a pokračovatele prof. 
Prokše. Nástupcem prof. Šebely se stal prof. Stanislav Gaj-
důšek, který zde působil až do roku 2002.

Do roku 1992 probíhala výuka na agronomické fakultě ve 
dvou studijních oborech – fytotechnickém a zootechnickém. 
V souvislosti se společenskými změnami po listopadu 1989, 
které se promítly i do zemědělství a školství, byl od školního 
roku 1992/93 počet studijních oborů rozšířen. Vznikly nové 
obory – všeobecné zemědělství, zpracování zemědělských 
produktů (nynější technologie potravin) a agroekologie. 
Z provozně ekonomické fakulty byl převeden studijní obor 
provoz techniky a jako poslední vznikl obor odpadové hospo-
dářství. Zákon č. 111/1998 Sb. přinesl další změny, které se 
promítly do nynější struktury vzdělávací činnosti fakulty.

Dnem 1. 1. 1995 byla Vysoká škola zemědělská v Brně 
přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou uni-
verzitu v Brně. Měla čtyři fakulty: Agronomickou, Lesnickou 
a dřevařskou, Provozně ekonomickou a Zahradnickou. 
Situace v Moravskoslezském regionu vyžadovala potravi-
nářské vysoké školy. V osmdesátých letech minulého století 
byly opakovaně předkládány návrhy na zřízení potravinářské 
fakulty nebo aspoň studijního oboru. Studijní obor Techno-
logie potravin byl otevřen na AF zásluhou prof. Ingra, prof. 
Gajdůška a doc. Pelikána a jejich dlouholetého úsilí o zřízení 
tohoto studijního oboru od akademického roku 1992/1993. 
Na Zahradnické fakultě byl současně otevřen studijní obor 
Zpracování zahradnických produktů. Oba obory byly pětileté 
a absolventi získali akademický titul inženýr (Ing.). V aka-
demickém roce 2000/2001 bylo na AF MZLU v Brně zahá-
jeno tříleté bakalářské profesní studium Výroba a distribuce 
potravin, zakončené státní zkouškou a získáním akademic-
kého titulu bakalář (Bc.). Toto profesní bakalářské studium 
absolvovaly čtyři ročníky (2000 až 2007). První absolventi 

Praktická část workshopu Technologie výroby sýrů
na MENDELU
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– inženýři – dokončili studium Technologie potravin v červnu 
1997, první bakaláři profesního studia v roce 2003.

V roce 2008 vznikla registrací změny Statutu MZLU 
v Brně pátá fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezi-
národních studií. Od 1. ledna 2010 se na základě zákona
č. 419/2009 Sb. změnil název Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity v Brně na Mendelova univerzita v Brně. Pro 
změnu názvu se vedení univerzity rozhodlo vzhledem k velké 
šíři nabízených oborů, které ne vždy souvisejí se zeměděl-
stvím a lesnictvím.

V současné době je na Agronomické fakultě Mendelovy 
univerzity v Brně akreditován a realizován studijní program 
Chemie a technologie potravin. Studium začíná bakalářským 
studijním oborem Technologie potravin, jedná se o postupné 
bakalářské studium. Po získání titulu Bc. lze pokračovat 
v navazujícím magisterském studiu Technologie potravin, 
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin nebo Ekotrofo-
logie. Magisterské studium je dvouleté a absolventi získávají 
akademický titul inženýr (Ing.). Bakaláři se mohou ucházet 
o magisterské studium i na jiných vysokých školách a naopak 
bakaláři z jiných vysokých škol se mohou ucházet o magis-
terské studium na naší univerzitě. 

AF MZLU v Brně má také akreditaci pro doktorské stu-
dium ve studijním programu Chemie a technologie potravin 
a v jeho rámci studijním oboru Vlastnosti a zpracování země-
dělských materiálů a produktů. Studium je prezenční nebo 
kombinované, standardní doba studia je tříletá. Absolvent 
získává titul doktor (Ph.D.). 

Studium Technologie potravin na MZLU v Brně není 
členěno na specializace, jako je tomu např. na FPBT VŠCHT 
v Praze. Studenti absolvují všechny obecné a většinu speciál-
ních disciplín. Svůj odborný profi l si zčásti vytvářejí volbou 
povinně volitelných nebo volitelných disciplín a také volbou 
provozní a odborné praxe. Nejvíce však volbou oboru a zamě-
ření tématu bakalářských a diplomových prací. Studium 
garantuje a řídí Ústav technologie potravin (ÚTP) AF, ale do 
značné míry zabezpečují výuku učitelé dalších ústavů AF, dal-
ších fakult MZLU a vědeckých a výzkumných ústavů. Labo-
ratorní experimentální práce konají studenti v laboratořích 
ÚTP, dalších ústavů, v laboratořích SZPI nebo v potravinář-
ských podnicích. Někteří studenti se podílejí na řešení gran-
tových úkolů, spolupracují s vedoucími svých závěrečných 
prací a přiměřený podíl dosažených výsledků zahrnují do 
svých diplomových prací. 

Vlastní studium zahrnuje účast na přednáškách, semi-
nárních a laboratorních cvičeních řady předmětů. V rámci 
studia Technologie potravin absolvují studenti také tři před-
měty zaměřené na problematiku mlékařství. Laktologie se 
věnuje chemii mléka a mikrobiologii mléka, zabývá se fak-
tory ovlivňujícími kvalitu mléka, hygienou mléka, nákupem 

mléka, druhovými rozdíly ve složení mléka. V Mlékárenské 
technologii se podrobně rozebírají technologie výroby kon-
zumních mlék a smetany, másla, fermentovaných mléčných 
výrobků, sýrů, koncentrovaných mlék, mražených mléčných 
krémů a zpracování syrovátky. Studenti, kteří mají zájem, 
mohou následně studovat předmět Sýrařství, věnovaný pro-
blematice zpracování mléka na sýry. Tento předmět je svým 
zaměřením vhodný i pro zájemce z oborů zootechnických 
a všeobecného zemědělství, protože se zabývá také mož-
nostmi faremního zpracování mléka na sýry. S problema-
tikou mléka, jeho kvality a dalšího zpracování jsou studenti 
seznamováni dále v předmětech Zpracování zemědělských 
produktů, Zpracování živočišných produktů, Potravinářské 
zbožíznalství, Technologie potravin a Senzorická analýza.

Studenti mají k dispozici velkokapacitní studovnu s vyu-
žitím internetové sítě i studovnu s odbornou literaturou, která 
je průběžně doplňována i nejnovější literaturou zahraniční, 
převážně v anglickém jazyce. Dále jsou k dispozici vědecké 
a odborné časopisy (např. J. of Dairy Science, J. of Food 
Science, J. of Agricultural and Food Chemistry, Microbio-
local Research, Czech J. of Food Science, Czech J. of Animal 
Science, Mlékářské listy, Mliekarstvo, Výživa a potraviny, 
Výzkum v chovu skotu a další). Univerzita vydává od roku 
1995 důsledně recenzovaný vědecký časopis Acta Universi-
tatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 
který vychází šestkrát ročně. Posláním tohoto časopisu je 
publikovat kvalitní vědecké příspěvky, které mohou být rele-
vantním způsobem účastny široké diskuse vědecké komu-
nity v oblasti řízení biologických procesů, užívání složitých 
postupů a metod k ověření získaných poznatků, tj. diskuse, 
která mapuje strukturu a smysl zemědělské výroby a sou-
časně také smysl a poslání zemědělského badatelského i apli-
kovaného výzkumu (včetně ekonomického hodnocení těchto 
procesů), a to zejména v základní teoretické rovině: půda – 
rostlina – zvíře – bezpečná potravina – precizní zemědělství.

Na Ústavu technologie potravin (i na spolupracujících 
ústavech) je přístrojové vybavení na velmi dobré úrovni, 
a umožňuje tak věnovat se celé řadě výzkumných aktivit. 
V mlékařském oboru je nyní aktuálně řešen projekt fi nanco-
vaný MŠMT Národní program výzkumu – NPV II, program 
2B – Zdravý a kvalitní život „Výzkum vztahů mezi vlastnostmi 
kontaminující mikrofl óry a tvorbou biogenních aminů jako 
rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezá-
vadnosti sýrů na spotřebitelském trhu.“ Výzkum se věnuje 
fyziologickým charakteristikám bakteriálních kontaminantů 
a jejich schopnosti tvořit biogenní aminy v podmínkách 
zpracování mléka na sýry, má umožnit zdokonalení systémů 
i metod pro hodnocení zdravotní nezávadnosti mlékáren-

Akce jsou pořádány pro studenty VŠ a pracovníky výzkumu
a vývoje.

Součástí vzdělávacích akcí je samozřejmě teoretická část.



89
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

1
v z d ě l á n í / v ý c h o v a

ských výrobků se zaměřením na rizika výskytu biogenních 
aminů ve zralých sýrech.

Univerzita nabízí také velké možnosti studentům pro 
studijní pobyty v zahraničí. V současné době se např. dvě stu-
dentky doktorského studia připravují k odletu do Kanady na 
univerzitu v Edmontonu na tříměsíční studijní pobyt v oboru 
mlékařství. 

Univerzita je koordinátorem projektu Operační pro-
gram Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) fi nan-
covaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky „Komplexní vzdělávání lidských zdrojů 
v mlékařství“. Partnery tohoto projektu jsou Jihočeská uni-
verzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav mléká-
renský Praha a Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín. 
Projekt je zaměřený na rozvoj lidského potenciálu v oblasti 
výzkumu a inovací, především studentů a výzkumných pra-
covníků. Cílem projektu je kontinuální a nadstavbové vzdělá-
vání perspektivních a vedoucích pracovníků výzkumu, vývoje 
a inovací, přednášková a školící činnost prostřednictvím kon-
sorcia (organizace navrhovatelů projektu), zlepšení informo-
vanosti, propagace a popularizace spotřeby mléka a mléčných 
výrobků. Informace o tomto projektu lze získat na www.mle-
karstvi.cz. Klíčovou aktivitou, kterou zaštiťuje Mendelova 
univerzita, je vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace 
výroby a zpracování mléka, zlepšení kvalifi kace vysokoškol-
ských studentů, doktorandů a dalších profesních pracovníků 
v mlékařském oboru. V rámci této klíčové aktivity proběhly 
na univerzitě mimo jiné např. vzdělávací kurzy zaměřené na 
faremní zpracování mléka na sýry a zakysané mléčné výrobky, 
přednášky na téma hygieny, sanitace a systému HACCP, dále 
workshop „Jak správně publikovat v zahraničních odborných 
časopisech“ přednášený Prof. Pavlem Jelenem z Kanady,
který působí jako Editor-in-Chief prestižního časopisu Inter-
national Dairy Journal. Součástí „Ingrových dnů“, pořáda-
ných v březnu letošního roku, byl cyklus přednášek „Den 
s mlékem na Mendelu“, kde prezentovali přední odborníci 
z České republiky současný stav mlékařství ve světě i v ČR.

Mezi vybrané aktivity na univerzitě v oblasti mlékařství 
patří i každoročně konaný seminář „Farmářská výroba sýrů 
a kysaných mléčných výrobků“, pořádaná Ústavem tech-
nologie potravin společně s Ústavem chovu a šlechtění hos-
podářských zvířat. V rámci tohoto semináře je odbornými 
komisemi hodnocena kvalita sýrů a zakysaných mléčných 
výrobků vyráběných na farmách z kravského, kozího i ovčího 
mléka a následně předávány diplomy nejlepším výrobkům. 
Letos je připravován již osmý ročník tohoto semináře, který 
se bude konat 19. května. Tento seminář je provázen i řadou 
dalších akcí. Loni to např. byla výstava „Fauna a fl ora na sýro-
vých etiketách“. Vystavené etikety, pocházející z největší svě-
tové sbírky sýrových etiket a dokumentů Laktos collection, 
představil předseda Klubu sběratelů kuriozit Ladislav Likler.

Na Mendelově univerzitě byl letos založen Klub přátel 
sýrů, jehož cílem je provozovat osvětovou činnost a propagace 
sýrů. Jednou z velmi povedených akcí byl workshop „Kulinární 
využití tvarůžků“, pořádaný pod patronací Klubu přátel sýrů 
a v rámci publicity zmíněného projektu OPVK. Kromě vědec-
kých přednášek, prezentovaných mladými doktorandkami, 
se návštěvníci dozvěděli také o koření, které mohli na místě 
ochutnat. Pozvání přijali manželé Poštulkovi z Loštic, kteří 
přivezli ze svých Lahůdek McTEROZ na ochutnávku tvarůž-
kové moučníky – vdolky, kremrole, štrůdly, šátečky a koláčky. 
Přítomní mohli také ochutnat tvarůžkovou polévku, kterou 
připravil Ing. Kalhotka, předseda klubu, a dále různé poma-
zánky či slané tyčinky ze stejné suroviny, připravené student-
kami doktorandského studia.

Odborná spolupráce pracovníků Ústavu technologie 
potravin probíhá také na Institutu celoživotního vzdělávání 
Mendelovy univerzity. Přednášky, zaměřené na problema-
tiku kvality mléka a mléčných výrobků, probíhají nejen na 
Univerzitě třetího věku, ale i ve spolupráci se Svazem nesly-
šících, s Českým rozhlasem Brno při vytváření pořadu Apetit 
a s řadou fi rem. V současné době je připravován na Institutu 
celoživotního vzdělávání rekvalifikační kurz zaměřený na 
faremní zpracování mléka. �

Senzorické hodnocení na soutěži o nejlepší výrobek v kategorii
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Výukový pivovar je umístěn v pěti místnostech prvního 
podlaží dvoupodlažní budovy, která dříve sloužila k jiným 
účelům. V první místnosti je sklad pytlovaného sladu, naku-
povaného v exportní sladovně, který se dále zpracovává na 
sladovou drť na dvouválcovém šrotovníku s možností měnit 
velikost štěrbiny a tím řídit hrubost mletí. V další místnosti je 
instalována dvounádobová nerezová varna s měděným opláš-
těním o objemu vyrážené mladiny 10 hl. Rmutování a chme-
lovar probíhá v parou vytápěné mladinové pánvi, která slouží 
současně jako i rmutovací pánev. Druhá nádoba, scezovací 
káď s nerezovým scezovacím dnem s vyfrézovanými drážkami 
o požadované velikosti štěrbiny a jejího profi lu je používaná 
jako rmutovací káď. Scezování předku se provádí nuceně sce-
zovacím dvoustupňovým čerpadlem, řízeným frekvenčním 
měničem. Frekvence otáčení scezovacího čerpadla je dána 
hodnotou diference tlaků nad a pod scezovacím sítem, průtok 
sladiny je kontrolován průtokoměrem. Čerpání rmutů zajiš-
ťuje potravinářské nerezové dvoustupňové čerpadlo, konstru-
ované pro dopravu hustých suspenzí. Varna je dále doplněna 
o přístrojovou techniku, umožňující stanovit koncentraci 
a teplotu protékajícího média a sanitačních prostředků, 
a magnetickoindukční průtokoměr.

Ve třetí místnosti probíhá separace horkých kalů v nere-
zové vířivé kádi, vyčiřená mladina se čistí předřazeným fi ltrem 
a následně se čerpá potravinářským nerezovým čerpadlem do 
dvoustupňového deskového chladiče. První sekce chladiče je 
chlazena vodou z řádu, horká voda na výstupu z chladiče se 
pak vede do horkovodního tanku s parním ohřevem, odkud se 
používá jako technologická voda pro další várku nebo pro sani-
taci varny a dalšího strojního zařízení a zejména pro mytí sudů. 
Ve druhém stupni chladicího zařízení se mladina dochlazuje 
na zákvasnou teplotu 6–10 °C cirkulací zchlazeného glykolu.

 Ve čtvrté místnosti Výukového a výzkumného pivovaru 
je umístěna spilka, tvořená dvěma kvasnými a čtyřmi celone-
rezovými izolovanými tanky s regulací teploty v rozsahu -0,5 °C
až +14 °C, mycí hlavicí, vzorkovacím kohoutkem, průlezem 
a teplotním čidlem. Chlazení mladiny nebo mladého piva je 
zajištěno cirkulací glykolu o teplotě -1,2 °C. Pro provzdušnění 
mladiny sterilním vzduchem je v této místnosti do potrubí vlo-
žena nerezová aerační svíčka se sterilním fi ltrem. V této míst-
nosti je rovněž instalováno protitlakové zařízení pro stáčení 
piva do nevratných skleněných lahví s pérovým uzávěrem. 

 V páté místnosti je umístěna sanitační stanice s vyhří-
vanými nádobami pro skladování chemických sanitačních 
prostředků, určená pro mytí a dezinfekci vnitřních prostor 
potrubí a vnitřních prostor varny, vířivé kádě, kvasných 
a ležáckých tanků, pro měření teploty, koncentrace sanitač-
ního média je do potrubí instalován magnetickoindukční prů-
tokoměr a vodivostní sonda. V této místnosti je dále umístněn  

Varna pivovaru Suchdolský Jeník

Doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. (vlevo), a děkan Provozně 
ekonomické fakulty ČZU v Praze prof. Ing. Jan Hron, DrSc., 
dr.h.c., duchovní otec piva Suchdolský Jeník

Pivo
Suchdolský Jeník

Doc. Ing. LADISLAV CHLÁDEK, CSc.

Výukový a výzkumný pivovar Technické fakulty České země-
dělské univerzity v Praze vznikl na základě nápadu docen-

ta Ing. Miroslava Přikryla, CSc., vedoucího Katedry technolo-
gických zařízení staveb Technické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze za podpory tehdejšího rektora prof. Ing.
J. Hrona, DrSc., dr.h.c., tehdejšího kvestora Ing. Jiřího Bo-
háčka a bývalého a dnes již zesnulého děkana Technické fa-
kulty prof. Jiřího Klímy, CSc., na konci roku 2005. Tento ná-
pad byl rychle realizován a již dne 24. dubna 2006 byla za 
účasti výše uvedených akademických funkcionářů a dalších 
vedoucích pracovníků České zemědělské univerzity v Praze 
a jednotlivých fakult této univerzity dne 24. 4. 2006 otevřena 
Laboratoř potravinářské techniky, jejíž nedílnou součástí je 
i Výukový a výzkumný pivovar. Tato laboratoř slouží zejmé-
na Katedře technologických zařízení staveb Technické fakul-
ty ČZU v Praze, která mimo jiné zajišťuje výuku ve dvou obo-
rech – technologické zařízení staveb a technika a technologie 
zpracování oborů. Autorizační rada České komory autorizo-
vaných inženýrů a techniků uznala absolvování obou oborů 
jako požadované vzdělání pro autorizaci, požadovanou záko-
nem č. 362/92 Sb. pro projektování pivovarů, sladoven a dal-
ších závodů potravinářského průmyslu. Mimo výuku studen-
tů v češtině nebo angličtině v různých odborných předmětech 
slouží tento pivovar též pro studium různých druhů nově 
šlechtěných vysokoobsažných chmelů, na tomto úkolu spo-
lupracuje Katedra technologických zařízení staveb Technic-
ké fakulty s Chmelařským ústavem v Žatci.

Výukový a výzkumný pivovar a jeho stavební dispo-
zici navrhl, výkresovou dokumentaci jednotlivých nádob 
a zařízení vypracoval a podle těchto výkresů nechal vyrobit 
a následně uvedl do provozu jeho současný sládek doc. Ing. 
Ladislav Chládek, CSc., který rovněž zajišťuje na České země-
dělské univerzitě výuku souvisejících předmětů.
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kotel, určený pro výrobu páry pro ohřev rmutů, mladiny 
a sladiny ve varně, horkovodního tanku a nádob sanitační
stanice, chladicí jednotky pro zchlazování glykolu a bez-
mazný kompresor. Současně je zde umístěn chladicí systém, 
sestávající z primárního a sekundárního chladicího okruhu, 
primární okruh je tvořen freonovými kompresory, měděným 
výparníkem a škrtícím ventilem, sekundární okruh je tvořen 
zásobníkem glykolu, zchlazovaným měděným výparníkem, 
šesti cirkulačními čerpadly.

 V druhém podlaží je umístěna posluchárna, vybavená 
potřebnou audiovizuální technikou a počítačem.

 Kapacita výukového pivovaru je určena studijními 
plány, tento pivovar vyrábí světlý a příležitostně tmavý ležák 
o původní stupňovitosti extraktu v mladině 12 %, své pře-
bytky piva stáčí do lahví nebo do sudů a pod ochrannou regis-
trovanou značkou s názvem Suchdolský Jeník je prodává 
ve školní prodejně, umístěné v Menze univerzity. Sudové 
pivo pod stejnou značkou si odebírá pravidelně restaurace 
Na Farmě, umístěná v areálu univerzity, a Starosuchdolská 
restaurace. Příležitostně si pro pivo přijíždí oblíbená stu-
dentská restaurace „Zlý časy“ v Praze 4. 

Docent Chládek při návrhu, realizaci a uvádění do pro-
vozu Výukového a výzkumného pivovaru využil své předchozí 
zkušenosti získané v předchozí praxi, např. při návrhu, rea-
lizaci a uvádění do provozu sanitačních stanic v pivovarech 
Budějovický Budvar, Staropramen, v mlékárnách Kunín 
a Valašské Meziříčí, dále při návrhu a realizaci nových cylin-
drickokónických tanků o objemu 2 400 hl, fi ltračních a stabi-
lizačních zařízení uvedených do provozu v pivovarech Braník 
a Staropramen společnosti Pivovary Staropramen a dalších. 
Svoje technické znalosti využil též při návrhu potrubního roz-
vodu piva, rychlovýčepů a způsobu systémů chlazení piva 
v těchto okruzích o délce 5,5 km v tehdejší pražské Sazce 
Aréně. Jinak je docent Chládek autorem dvaceti dvou mini-
pivovarů, prvním z nich je Výukový pivovar umístěný ve Vyšší 
odborné škole ekonomických studií a Střední škole potravinář-
ských studií v Praze 2, Podskalská 10, další realizované mini-
pivovary jsou např. v Praze 2, Vodičkově ulici (Novoměstský 
pivovar) v premonstrátském klášteře na Strahově, v Uher-
ském Brodu, Chýši, Lokti, Koutu na Šumavě, v Košicích na 
Slovensku, v Německu, Řecku, Rusku, Kazachstánu, v Jižní 
Koreji a v Japonsku, posledním je právě Výukový a výzkumný 
pivovar České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole.

Záměrem pivovaru byla výroba světlého a tmavého 
piva o obsahu původního extraktu 12 % podle klasické české 
technologie, která je doposud stále nejlepší a znalci piva nej-
více oceněna. Podle zájmu konzumentů se tento záměr plně 
osvědčil.

Výukový a výzkumný pivovar se se svým pivem Such-
dolský Jeník zúčastnil odborné degustace piv v rámci 

Dočesná 2010 a umístil se na prvním místě. Dále se tento 
pivovar zúčastnil v letech 2009 a 2010 podzimní soutěže čes-
kých pivovarů „Miss Zlatého moku“, ve které suchdolský 
pivovar zastupují dívky, které vyhrály celouniverzitní soutěž 
České zemědělské univerzity „Miss Agro“, pravidelně konané 
v květnu příslušného roku. V roce 2009 se Tereza Kučerová, 
Miss Agro 2009, reprezentující pivovar Suchdolský Jeník 
umístila na druhém místě a o rok později Aneta Sychrová již 
tuto soutěž vyhrála. Tato soutěž má mnoho disciplín, dívky 
trhají chmel, vyhrává soutěžící, která natrhá největší množ-
ství chmele za daný časový úsek, dále při degustaci musí 
poznat pivo ze „svého“ pivovaru, tancuje s partnerem s kor-
belem piva na hlavě, předvádí různé pivovarské scénky apod. 

Pivovar nakupuje pytlovaný slad ve sladovně Hodonice, 
patřící do francouzské skupiny Souffl et CZ, chmel nakupuje 
v Žatci, především nejkvalitnější odrůdu Žatecký poloraný 
červeňák a potom doplňkově vysokoobsažné odrůdy Sládek 
a Bor. V budoucnosti se uvažuje využít i chmelnice České 
zemědělské univerzity v Praze. 

Vzhledem k velkému zájmu studentů o pivo „Such-
dolský Jeník“ se připravuje rozšíření ležáckého sklepa o další 
čtyři ležácké tanky, protože většímu výstavu piva z Výuko-
vého a výzkumného pivovaru bránila právě omezená kapacita 
ležáckého sklepa.

Pivo „Suchdolský Jeník“ si za svoji pětiletou existenci 
získalo velmi dobrou pověst nejen v České republice, ale 
zejména díky zahraničním studentům absolvujících program 
Erasmus i v zahraničí. Svědčí o tom nejenom zájem o dodávku 
piva nebo zaslání etiket a dalších pivovarských předmětů, ale 
i stále větší počet těchto studentů, kteří mají zájem o studium 
předmětu „Brewing of Czech Beer“ (Vaření českého piva), 
který se na Technické univerzitě ČZU v Praze mimo jiné před-
měty vyučuje.   �

Pivo Suchdolský Jeník chutná skvěle...

Doc. Chládek v místnosti sanitační staniceTechnické zázemí pivovaru
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Ing. Stanislav Hofman
– úspěšný 

reprezentant českého 
potravinářství

ve světě
Od roku 1989 se stále více českých manažerů uplatňuje za 

hranicemi naší republiky na nejnáročnějších a nejvyspě-
lejších západních trzích, v renomovaných a prosperujících 
nadnárodních fi rmách. Jen velmi málo z nich se však prosadí 
až do samé špičky těchto podniků, do jejich vrcholového ma-
nagementu.

Ing. Stanislav Hofman je jedním z nich.
V letošním roce oslaví již 65. narozeniny. A při té příleži-

tosti se jistě ohlédne zpět a bude bilancovat. Na jedné straně 
svoji kariéru manažera, na druhé straně pak svůj soukromý 
život. Zcela určitě mu to dá dost práce, protože obojí je tak 
pestré, že by to jistě vystačilo na hodně tlustou knihu.

Stanislav pochází z Roudnice nad Labem, většinu života 
však prožil v Litoměřicích. Ačkoliv vzděláním ekonom (VŠE 
v Praze), v mládí byla jeho hlavním zájmem hudba. Byl totiž 
hráčem na trubku, nejprve v celé řadě severočeských orchestrů, 
od roku 1972 se pak stal profesionálem. Hrál s orchestrem 
Slovkoncertu (kapela Jany Kociánové, vítězky Bratislavské 
lyry), který působil převážně v cizině – v německy mluvících 
zemích – Německu, Rakousku a Švýcarsku. To mu poskytlo 
v době hluboké totality neocenitelnou příležitost poznat život 
ve svobodném světě, procestovat velký kus západní Evropy, 
seznámit se se základy tržní ekonomiky, ale hlavně naučit se 

německy. Hudba byla pro něj tehdy vším, takže o jakékoliv 
jiné kariéře vůbec neuvažoval. Kromě hry na trubku také psal 
aranže pro různé orchestry a viděl v té době svoji budoucnost 
pouze a jen v hudbě.

Studená sprcha však přišla na začátku roku 1974. Při 
krátkém pobytu doma mu byl Ministerstvem vnitra ze dne na 
den odebrán cestovní pas a zakázán výjezd do ciziny, takže 
kapela musela odjet na turné po Švédsku bez něj. Důvod se již 
nikdy nedozvěděl. Přitom nikdy žádný problém při cestách do 
zahraničí neměl a netušil, co se stalo. Bylo to možná proto, že 
se odvážil požádat, aby ho při cestě do Švédska doprovázela 
jeho manželka a dvě děti v předškolním věku. To byla tehdy 
velká troufalost. Anebo někdo jednoduše informoval státní 
bezpečnost, že chce s rodinou zůstat na „západě“. I když to 
nikdy neměl ani on, ani jeho manželka v plánu, pouhé ano-
nymní nařčení tehdy mohlo stačit k tomu, aby se jeho vysněná 
kariéra muzikanta ze dne na den zhroutila.

S novou realitou se jen těžce smiřoval. Mohl sice s karié-
rou profesionálního muzikanta pokračovat doma v Čechách, 
to však bylo tehdy z hlediska obživy a zabezpečení rodiny horší 
než nastoupit do trvalého pracovního poměru v některém 
z okolních podniků. A vrátit se k amatérskému hraní při 
zaměstnání ho už vůbec nelákalo. 

Jeho sen o životě muzikanta se tak defi nitivně rozpadl. 
Byla to pro něj psychická rána, z které se dlouho a jen pomalu 
vzpamatovával.

Bylo však nutné se starat o rodinu, a tedy najít si nové 
zaměstnání. Volba padla na Mrazírny Litoměřice, v té době 
největší potravinářský podnik v okolí. To znamenalo vstup 

Nesplněný sen… (2003)

Se slavným trumpetistou Maynardem Fergusonem v USA 
(2004)
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do potravinářství, resortu, kterému potom zůstal věrný více 
než 35 let. 

V Mrazírnách Litoměřice prošel Stanislav nejprve růz-
nými funkcemi, ve kterých poznal detaily mrazírenské techno-
logie, ale i fungování podniku jako celku. Po 7 letech v podniku 
přišla první příležitost k postupu na vyšší a důležitější pozici. 
To bylo v době, kdy se litoměřické Mrazírny při reorganizaci 
mrazírenského oboru staly tak zvaným krajským odštěpným 
závodem. Do jejich kompetence byly zařazeny všechny ostatní 
závody v Severočeském kraji, tehdy to byly Mrazírny Cho-
mutov a Rybné závody v Žalhosticích, Rumburku a Velkém 
Šenově. Nové uskupení – Odštěpný závod Mrazírny Lito-
měřice – tak v té době měl přes tisíc zaměstnanců a stal se 
jedním z největších potravinářských závodů kraje. Stanislav 
byl v roce 1980 jmenován výrobně-technickým náměstkem 
ředitele. To byl pro něj vstup do vrcholového řízení fi rmy – byť 
šlo tehdy pouze o krajský odštěpný závod. 

V nové funkci se mu dařilo, a tak další postup na sebe 
nedal dlouho čekat. V roce 1982, když náhle zemřel teh-
dejší ředitel litoměřických Mrazíren, se stal Stanislav jeho 
nástupcem. Litoměřické Mrazírny pak řídil až do roku 1988, 
téměř sedm let. V té době zažíval mrazírenský obor prudký 
rozvoj a litoměřické Mrazírny byly jedním z jeho rychle ros-
toucích pilířů. Nárůst výroby a odbytu v Litoměřicích byl tak 
velký, že stávající kapacity výroby a skladování přestávaly 
stačit. Proto se Stanislav, podporován vedením oborového 
podniku Mrazírny, pustil do boje o výstavbu nového mrazíren-
ského závodu v Litoměřicích. Velké úsilí se nakonec vyplatilo 
a nový mrazírenský závod byl skutečně na konci osmdesátých 
let v Litoměřicích vybudován. Bohužel však závod po dokon-
čení neprošel úspěšnou privatizací, a tak je dodnes chátra-
jící vzpomínkou na dobu, kdy se v polabské nížině pěstovalo 
a vyrábělo téměř deset tisíc tun zmrazeného ovoce a zeleniny.

Na počátku roku 1989 byl Stanislav jmenován ředitelem 
mrazírenské výroby a odbytu na generálním ředitelství mra-
zírenského oboru v Praze. To byla další příležitost získat více 

zkušeností, tentokrát s celooborovým řízením v rámci České 
republiky. Netrvala však dlouho, v letech 1990–91 se totiž 
Mrazírny rozdělily na celou řadu drobných podniků, které 
byly postupně privatizovány, takže generální ředitelství, kde 
Stanislav pracoval, logicky zaniklo. 

Následovalo půl roku nezaměstnanosti, která však byla 
přerušena nabídkou ke spolupráci od mezinárodního kon-
cernu Unilever, jednoho z největších světových výrobců 
potravin, kosmetických a drogistických výrobků. Zprvu šlo 
jen o pomoc při vstupu koncernu na československý trh, brzy 
se však vše změnilo. A to velmi rychle. Prvního ledna 1992 byl 
totiž v obchodním rejstříku zaregistrován Unilever ČR a Sta-
nislav byl jmenován jeho obchodním ředitelem. 

To byl pro něj doopravdy šok, v kladném slova smyslu. 
Ačkoliv byl Stanislav v té době již zkušeným vrcholovým 
manažerem, bylo to jako přesednout z místní lokálky do 
mezinárodního rychlíku. Vše bylo nové a neznámé. Uměl 
sice obstojně německy, ale ani slovo anglicky. Musel se jazyk 
během jednoho roku naučit, do té doby se na poradách vedení 
mluvilo výjimečně (právě kvůli němu) německy, ačkoliv
ofi ciální jazyk Unileveru je angličtina.

Cílem Unileveru bylo prosadit se na český a slovenský 
trh s celým sortimentem jeho výrobků a značek známých po 
celém světě. K tomu bylo potřeba vybudovat akceschopný 
tým obchodních zástupců, ale také zvolit správnou taktiku 
při průniku na český a slovenský trh. V tom hrál tehdy Sta-
nislav rozhodující roli. Během několika měsíců vybudoval 
prodejní organizaci, která pokrývala celé Československo 
a čítala téměř 300 pracovníků. Jakmile byla akceschopná, 
zahájil invazi značek a výrobků Unileveru na domácí trh. 
Některé z nich byly již vyráběny v Čechách v rámci kooperač-
ních smluv s lokálními vyrobci (margaríny a zmrzlina), vět-
šina byla však dovážena. Doslova přes noc získaly dominantní 
postavení na trhu značky jako Rama, Perla, Hera, zmrzliny 
Algida, kosmetické značky Dove, Signal, Ponds, Denim, Axe, 
Timotei nebo čisticí prostředek Domestos a mnoho dalších. 

Na dovolené s manželkou na Havajských ostrovech (2004)
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V pozdější době pak přibyly čaje Lipton, omáčky Helmans 
nebo polévky Knorr.

Stanislav byl obchodním ředitelem Unileveru v Čechách 
a na Slovensku téměř sedm let. Obrat vzrostl v té době z nuly 
na téměř 10 miliard Kč. To bylo něco naprosto mimořádného, 
a tak další postup po žebříčku manažerské hierarchie Unile-
veru na sebe nedal dlouho čekat.

Ve vedení Unileveru v Rotterdamu a Londýně bylo dobře 
známo, že Stanislav strávil téměř dvacet let v mrazírenském 
oboru a že má z tohoto působení spoustu zkušeností. A protože 
v té době mrazírenský business Unileveru v Evropě neprospe-
roval tak, jak by měl, přišla v roce 1998 neočekávaná nabídka, 
kterou Stanislav nemohl odmítnout. Stal se Senior Vice Pre-
sidentem Unileveru, zodpovědným za mrazírenský business 
v Evropě. To byl tehdy kolos s obratem více než dvě miliardy 
eur, značkami Iglo, Findus a Birds Eye a téměř dvaceti tisíci 
zaměstnanců v deseti největších západoevropských zemích. 

Záměr byl, že Stanislav zůstane v Rotterdamu tři roky 
a pak se vrátí do České republiky jako Generální ředitel Uni-
leveru ČR.

Hlavním úkolem v nové pozici v Rotterdamu bylo zlepšit 
profi tabilitu mrazírenského businessu. Po složitém procesu 
restrukturalizace se to také během dvou let podařilo, a tak 
byl Stanislav požádán, aby zůstal v této pozici déle, než byl 
původní záměr, a aby na původní plán návratu do Čech zapo-
menul. Nakonec z toho bylo sedm let strávených v této funkci, 
ale také sedm nádherných let strávených s rodinou v přímoř-
ském holandském městečku Wassenaar nedaleko Haagu, 
kde jeho rodina bydlela. Za sedm let se profit mrazíren-
ského businessu Unileveru téměř zdvojnásobil, z původních
180 milionů eur na 320 milionů. V té době také Stanislav spo-
lečně s malým mezinárodním týmem řídil vstup Unileveru do 
interaktivního marketingu prostřednictvím center v Singa-
puru, Holandsku a USA.

Stanislav mohl jen litovat, že příležitosti v businessu, 
které se objevily po roce 1989, nepřišly dříve. V době same-
tové revoluce mu totiž bylo už 43 let. A tak po sedmi letech 
v Čechách a sedmi letech v Holandsku pomalu klepala na 
dveře šedesátka. Vedení Unileveru však přišlo s novou výzvou, 
kterou Stanislav opět nemohl odmítnout: před odchodem do 
důchodu uvést mrazírenské výrobky Unileveru na trh také 
v USA, kde do té doby nebyly. A tak se s manželkou stěhoval 
do New Yorku. Celý projekt trval dva roky a výsledkem byla 
hotová zmrazená jídla pod značkou Bertolli, která doslova 
„zaplavila“ Spojené státy, takže nyní po šesti letech předsta-
vují pro Unilever významný business s obratem více než tři 
sta milionů dolarů. 

Pro Stanislava to byl vrchol toho, co v businessu dokázal. 
Uspět jako Evropan v USA není totiž jednoduché. A tak když 
se na celopodnikové konferenci Unileveru v roce 2004 v Boca 
Raton na Floridě loučil s Unileverem před odchodem do 
důchodu, obdržel čestné uznání za „Úspěšné zavedení nových 
přístupů k businessu v Unileveru USA“. To proto, že uvedení 
zmrazených jídel na americký trh bylo celé postaveno na koo-
perační výrobě s lokálními výrobci, takže z hlediska investic 
Unilever prakticky vůbec nezatížilo.

Po úspěchu v USA zamířil Stanislav s manželkou domů 
do Čech, dlouho tu však nezůstal. V podnikatelských kruzích 
západní Evropy byl totiž dobře znám, a tak přesto, že byl již 
v důchodovém věku, na radaru podniků v západní Evropě 
zůstal. V Čechách strávil pouze několik měsíců, aby manželce 
pomohl zřídit soukromé rehabilitační zdravotnické zařízení 
v Litoměřicích. Jeho žena Dagmar je totiž rehabilitační pra-
covnicí a její profese jí během let v cizině hodně chyběla. 

Ačkoliv se mu již zpět do ciziny moc nechtělo, přesto na 
začátku roku 2006 akceptoval nabídku stát se Generálním 
ředitelem britského potravinářsko-zemědělského podniku 
Vitacress v Portugalsku a Španělsku. To již nebyl tak náročný 

S ministrem zemědělství Portugalska Jaimem Silvou při otevření nové farmy v Algarve (2009)
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business jako u Unileveru, ale přesto anebo právě proto tu 
mohl Stanislav uplatnit všechny své znalosti a zkušenosti. 
Podnik pěstuje, balí do malospotřebitelského balení a pro-
dává zelené saláty a směsi z nich, známé v západní Evropě 
jako „baby leaf“ saláty. O nich jsme také v naší Potravinářské 
Revue informovali v roce 2007. Podnik sídlí na pobřeží Atlan-
tického oceánu mezi Lisabonem a Algarve a má prodejní 
organizaci v Lisabonu a Madridu.
Stanislav slíbil zůstat nejdéle dva roky, nakonec z toho byly 
roky čtyři. Nádherné čtyři roky na jihu Evropy s ideálními pod-
mínkami pro Stanislavův další celoživotní koníček – cyklis-
tiku. Jezdit se tu dá celoročně, sníh je tu neznámým pojmem. 
V Portugalsku s ním ale již nebyla jeho manželka. Musela se 
totiž plně věnovat nově založené rehabilitaci v Litoměřicích, 
a tak Stanislav za ní létal každých 14 dní na víkend z Lisabonu 
domů a zpět. 

Po čtyřech letech, když už chtěl Stanislav skutečně odejít 
do důchodu, Vitacress, který má většinu svého businessu ve 
Velké Británii, přišel ještě s jedním návrhem. Potřeboval totiž 
na jeden rok (než najde vhodného nástupce) nahradit ředitele 
farmy na pěstování rajských jablíček na ostrově Isle of Wight 
v Británii. To bylo opravdu naposledy, kdy Stanislav souhlasil. 
Ale pouze do svých 65. narozenin…

Takže se Stanislav na začátku roku 2010 přestěhoval 
z Portugalska do Velké Británie a létání domů z Lisabonu 
nahradilo létání z Londýna. Isle of Wight je ostrov na jihu 
Anglie, takže pro cestu na něj je nutné použít přívoz (zhruba 
hodinu z přístavu Portsmouth). To je časová komplikace, 
takže cestování domů každých čtrnáct dní vyžaduje téměř 
tolik času jako létání z Lisabonu. 

Letos Stanislav svoji činnost v Anglii ukončí. Nezna-
mená to ale, že by plánoval totální nečinnost. Věří, že bude 
moci svoje zkušenosti uplatnit doma v České republice. 
Jak a kde, to je otevřená otázka. Určitě pomůže manželce 
s řízením její rehabilitace. No a pokud bude zájem, je při-
praven se podělit o své zkušenosti formou konzultantské čin-
nosti či členstvím v dozorčích nebo správních radách českých 
podniků. Věří, že by to mohlo být k jejich prospěchu.

Stanislav se také může pomalu ohlédnout za svým 
životem. To, po čem tolik toužil, se mu nepodařilo (hudba), 
to, co neplánoval, ho dovedlo hodně vysoko. Ačkoliv hudbu 
nemohl provozovat coby své zaměstnání, pobyt v zahraničí 
a jeho kariéra v businessu mu dala bezpočet příležitostí dostat 
se do kontaktu s předními muzikanty. To mu alespoň trochu 
vynahradilo velké zklamání, které zažil v době normalizace ve 
svém mládí. 

Náročné zaměstnání ho také dovedlo k pravidelnému 
sportování. Od svých třiceti let pravidelně běhá, ale přede-
vším jezdí na kole. V roce 2005 běžel Amsterdamský maraton 
a na kontě má i několik půlmaratonů, z nichž nejraději vzpo-
míná na lisabonský jarní půlmaraton. Na kole jezdil, ale také 
kondičně běhal ve všech zemích, kde působil. Od svých třiceti 
let najezdil téměř 100 000 km (magická hranice by měla pad-
nout letos) a naběhal skoro 11 000 km.

Během svého působení v zahraničí absolvoval více než 
tisíc letů a s manželkou procestovali mnoho evropských 
i mimoevropských zemí.

Stanislav má velmi rozvětvenou rodinu, od své dcery 
Dagmar a syna Stanislava mají s manželkou celkem sedm 
vnoučat. A to je také hlavní důvod, proč se Stanislav tento rok 
natrvalo vrátí domů. Ve světě mu přes jejich časté návštěvy 
moc a moc chybí… 

Ing. František Kruntorád, CSc.

�S Martou Kubišovou na slovenském velvyslanectví v Haagu 
(1999)

 Po 42km maratonu v Amsterodamu (2005)
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seminar was aimed at the presentation

of results of research project solutions. In addition,
some presentation summaries are included

in the article. 
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Traditional specialities guaranteed

– Commission Regulation (EU)
No. 158/2011, No. 159/2011,

No. 160/2011, and No. 161/2011
MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,

MVDr. TOMÁŠ NEKVAPIL,

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno

About the newest Commission Regulations (EU) regulating 
“traditional specialities guaranteed”

– Špekáčky, Špekačky, Spišské párky, Lovecký salám,
Lovecká saláma, and Liptovská saláma,

Liptovský salám. 
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Dairy education at the Mendel University Brno

Doc. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D.,

Mendel University Brno

History and the present of the study at the University, 
study programs and other activities

of the University. 
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The beer “Suchdolský Jeník”

Doc. Ing. LADISLAV CHLÁDEK, CSc.,

Czech University of Agriculture in Prague

About the beer “Suchdolský Jeník” – a product
of the Educational and Research Brewery of the Technical 

Department of the Czech University of Life Sciences Prague. 

92
Ing. Stanislav Hofman – a successful representative 

of Czech food industry in the world
Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc. 

Another part of the serial of articles in the column 
“Profi le of Prominent Personality”. 
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