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Chleby vynikající kvality Vám přinášejí 
Pekárny a cukrárny Náchod, a. s. a Náchodský mlýn, a. s.,

oceněni v soutěži Chléb roku 2011 Svazem pekařů a cukrářů

Vychutnejte si každý den oceněné čerstvé chleby z naší pekárny!

vynikající kvality Vám přinášejí

Na soutěži konané 2. 6. 2011 v Pardubicích
v rámci akce „Dny chleba 2011“

jsme v kategorii „CHLÉB ROKU 2011“  
získali ocenění „Chléb vynikající kvality“

a v kategorii „ŘEMESLNÝ CHLÉB ROKU 2011“
„Řemeslný chléb vynikající kvality“ .yyyyynnniiiiikkkkkkaaajjjíc

NNáchodský mlýn chodský mlýn aa. s.. s.

S nS n áámi roste chuťmi roste chuť
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Vážení naši čtenáři,
tentokrát nezačnu počasím, ani 
analogiemi ročních období s naší 
politikou. Pohled na politickou 
scénu vyvolává pocity našich bez-
mocí, které bohužel hodně pře-
sahují jedno roční období. A tak 
jakákoliv glosa na téma kritiky 
může mít svoje opodstatnění, 
ale zobecňovat a přitom umět 
vypíchnout něco výjimečného, 
až na tu zmíněnou bezmocnost 
nás občanů, lze jen velmi obtížně. 

Přesto jsem si jedno téma 
vybral, a tím je naše školství. A to školství odborné, které 
potravináře zajímá, nebo by určitě mělo. Na jazyku mám, že 
jsem stavem našich středních, vyšších odborných a vysokých 
škol s potravinářským zaměřením zděšen. Spokojím se však 
spíše s tvrzením, že na našich školách není něco v pořádku. 
A co to je? Je to spíš na hlubší analýzu, ale pokusím se zma-
povat alespoň základní negativní hlediska a pro zjednodu-
šení se věnovat jen středním školám. Společenská poptávka 
po potřebných počtech absolventů neexistuje. Poptávka jed-
notlivých oborů, resp. podniků potravinářského průmyslu na 
jednotlivé školy také ne. Naše průmyslovky a ostatní odborné 
vyšší a střední školy učí za státní peníze a stát využitelnost 
absolventů nijak nezajímá. Škola prosperuje, pokud má 
dostatek studentů a pokud je „sežene“, může „žít“, protože 
podle počtu studentů získává fi nanční prostředky. Velmi nega-
tivním jevem však je, že kvalita přijímaných studentů není pri-
oritou školy a ani být nemůže, neboť by nebylo mnohdy koho 
učit. Dalším problémem jsou počínající snahy školských kraj-
ských úřadů (zřizovatelé středních škol od roku 2004). Hod-
lají rušit odborné střední školy s menším počtem žáků a tím 
přímo ohrožují existenci odborných potravinářských škol. 
Dokonce v některých krajích existuje vyslovený limit 700 
a školy s menším počtem žáků by měly být zrušeny. U potravi-
nářských průmyslovek je to pak vyložený nesmysl, když roční 
umístitelnost absolventů může dosahovat sotva desítek. Své 
negace přináší i chování rodičů, kteří „nehledají“ pro své děti 
budoucí odbornou profesi, ale maturitu na „čemkoliv“, nej-
lépe na škole přímo jejich v ulici. Dřívější spíše prestižní, ale 
i běžná, záležitost pro uchazeče z celé republiky studovat obor 
pivo a cukr v Podskalské, mléko v Kroměříži, maso v Navrá-
tilce a pekařinu v Pardubicích, je již dávno minulostí. To celé 
je spíše postesk. Ale možná i inspirace pro potravináře, co 
zaměstnavatele. Staráte se o svůj dorost dost dobře? Řešíte 
personální věci s odbornými školami a víte, co se na nich děje? 
A otázka poslední: oč je lépe zaplacen například pekař s pekař-
skou maturitou, oproti absolventovi jiné střední školy? Umí 
potravinářští personalisté vůbec s mladými potravinářsky 
vzdělanými lidmi efektivně zacházet? 

V tomto čísle najdete určitě dobré odborné počtení. A to 
včetně aktuálních pohledů a informací o dění v našem odvětví. 
V úvodu rozhovor s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou 
o výchově potravinových patriotů, pak Dny chleba v Pardubi-
cích 2011 a oceněné chleby roku, pohledy našich nápojářů na 
letní sezónu, anketu k pomazánkovému máslu a další články 
s potravinářskou a výživovou tématikou, včetně pohledů na 
biopotraviny a ekologické zemědělství. Přeji hodně pěkné 
letní pohody, a to nejen při čtení našich řádků. A povedenou 
dovolenou! 

Ing. František Kruntorád, CSc., vydavatel
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Chceme vychovat 
potravinové 

patrioty

Rozhovor s Ing. IVANEM FUKSOU,
ministrem zemědělství

Ministr zemědělství Ivan Fuksa je známý tím, že propa-
guje české potraviny, farmářské trhy, prodej ze dvora 

a místní pochutiny a regionální speciality. Podle něj je dob-
rou cestou pro mnohé české potravináře, a tím zároveň i pro 
jejich zákazníky, když se soustředí na výrobu kvalitních a vý-
jimečných specialit, regionálních potravin a na výrobky s vy-
sokou přidanou hodnotou – neboli něco, co nikde jinde lidé 
nekoupí, a bude jim to tak chutnat, že se do obchodu nebo na 
trh budou rádi vracet. 

� Před více než dvaceti lety si člověk, který šel na nákup 
potravin, většinou přinesl v tašce domů stejné výrobky, ať 
už byl v Praze, Brně, nebo v odlehlé vesnici. Pokud tedy 
vůbec něco sehnal. Dnes je nabídka zboží pestřejší, ale 
velké obchodní řetězce opět většinou nabízejí to samé – 
nepovede to opět k jednotvárnosti a uniformitě nabíze-
ných potravin?

Je neuvěřitelné, jak se za posledních dvacet let nabídka 
změnila. Předtím jsme tu měli poloprázdné regály v omše-
lých a všude stejných samoobsluhách, ale na druhou stranu 
si lidé hodně potravin dokázali obstarat sami. Chalupaření, 
zahradničení, zavařování, ale i držení některých druhů zvířat 
a domácí zabijačky byly tak rozšířeným hobby, až by se to dalo 
považovat za tehdejší celonárodní sport. Ale vedle zábavy 
a trávení volného času to do značné míry byla také nutnost. 
Lidé si zpestřovali jídelníček z vlastních zdrojů. Pak se situace 
obratem změnila. Přibylo možností i práce a mnohem méně 
lidí než dřív si najde čas na zahrádku nebo králíky. Nastalo 
také období fascinace supermarkety a obchodními centry. Je 
pochopitelné, že lidé bažili po všem „západním“. Jenomže už 
se toho také přejedli. V posledních, dejme tomu, pěti letech se 
začali pídit po poctivých kvalitních výrobcích a většinou zjis-
tili, že je mají doslova za humny. 

� Jak byste tedy popsal současný stav na trhu s potravi-
nami?

Roste poptávka po regionálních potravinách, a tím se 
logicky také rozšiřuje nabídka českých malovýrobců, obce 
zakládají farmářské trhy, rozrůstají se specializované sítě 
potravin. K hlavnímu proudu, který nabízejí velkoobchody, 
tak opět máme alternativní možnosti, jak si obohatit jídel-
níček. Farmářské trhy budou vždy doplněk k nabídce potravin 
v obchodních řetězcích, kterým nemůžou konkurovat, a ani to 
není jejich cílem. Můžou ale pozměnit smýšlení českých spo-
třebitelů v tom smyslu, že nízká cena se nemusí vždy vyplatit, 
protože je poznat, co bylo vypěstováno nebo vyrobeno 
s péčí a láskou, a co je produktem velkovýroby, jejíž hlavní 
hnací silou je ušetřit. Přestože jsou farmářské trhy nebo jiné 
formy přímého prodeje relativně malé, věřím, že se stanou 
významnou součástí trhu, protože ukazují lidem, že potra-
viny můžou být i výjimečně dobré, naprosto čerstvé, voňavé, 
něčím zvláštní. Tím nastavují vyšší laťku i velkoobchodům. 

� Zmínil jste farmářské trhy, jak je to s nimi. Mají lidé 
záruku, že potraviny, které na nich nakoupí, jsou zdra-
votně nezávadné?

Farmářské trhy jsou vlastně návratem k minulosti, ke 
způsobu, jakým se vždy jídlo prodávalo. V dobách komu-
nismu chtěl stát kontrolovat skoro všechny soukromé aktivity, 
a tak drasticky omezil i různé trhy. Teď se k nim zase vracíme. 
Pochopitelně ale dnes máme jiné hygienické zásady než třeba 
v 19. století a tomu se musí každý prodejce na farmářském 
trhu přizpůsobit. Všude, kde se prodávají potraviny živočiš-
ného původu – tedy i na farmářském trhu – musí hygienickou 
bezpečnost zkontrolovat veterinární inspektor, v ostatních 
případech jsou potraviny pod dozorem Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce. Zde bych chtěl zdůraznit, že na 
každém farmářském trhu kdekoli v republice, u každého pro-
dejce, nemůže být přítomen inspektor. To však neznamená, 
že takto prodávané potraviny nejsou pod dozorem, naopak, 
potravinové právo platí pro všechny prodejce na těchto trži-
štích, bez ohledu na sortiment. Tyto předpisy jednoznačně 
říkají, že odpovědnost za potravinu nese příslušný výrobce, 
prodejce, distributor apod. Pokud i přesto mají zákazníci far-
mářských trhů pocit, že něco není v pořádku, tak je v prvé 
řadě nutné se neprodleně obrátit na provozovatele trhů, 
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a nedojde-li k nápravě, tak na místní pobočku Státní veteri-
nární správy nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
se žádostí, aby trh nebo příslušného prodejce prověřili. 

� Před nedávným časem jste vydali takzvaný Kodex far-
mářských trhů. V čem je jeho přínos?

Kodex farmářských trhů je iniciativa zezdola, kde má 
Ministerstvo zemědělství hlavně koordinační úlohu. Jeho 
hlavním cílem bylo sepsat základní zásady, ke kterým se 
boudou hlásit a hlavně se jimi budou řídit poctiví prodejci 
a také organizátoři farmářských trhů. Pak budou mít jejich 
návštěvníci jistotu, že kupují kvalitní a prověřené zboží. Je 
hlavně v zájmu organizátorů, aby si vše pohlídali, jedině tak 
totiž získají a udrží si stálé zákazníky. Kodex je dobrovolný. 
Jeho zveřejnění je dalším krokem ministerstva v dlouhodobém 
tažení za podporu kvalitních domácích potravin a v jejich co 
nejkratší cestě od výrobce ke kupujícímu. Na tvorbě kodexu 
spolupracovali zástupci předních organizátorů trhů, zástupci 
Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních 
samospráv a Asociace soukromého zemědělství ČR. Klíčem 
bylo, aby kodex vycházel z konkrétních zkušeností, aby co 
nejlépe odpovídal místním podmínkám a nestal se jen nepo-
třebným cárem papíru nadiktovaným seshora. 

� Které potraviny a výrobky podle vás patří na farmářské 
trhy?

Tohle si do jisté míry určuje trh, a tedy hlavně zákazníci 
a organizátoři. Záleží na poptávce. Farmářské trhy jsou ale 
jednoznačně zaměřené na prodej zemědělského a potravinář-
ského zboží převážně malých a středních zemědělských pěsti-
telů, chovatelů a výrobců potravin. Nabízejí lidem potraviny 
převážně českého a místního původu. Prodejce zaručuje, že 
zboží pochází od sedláka nebo výrobce potravin z jeho vlast-
ních zdrojů. Musí být také schopný tento původ při prodeji 
prokázat. Trhy se stávají i místem setkávání přátel a známých, 
takže stejně jako v minulosti přispívají ke společenskému 
životu a utužení sousedské atmosféry v obcích. Je to jakýsi ved-
lejší produkt prodeje regionálních potravin, a velmi pozitivní. 

� Jak se samo ministerstvo podílí na podpoře regionál-
ních potravin nebo menších výrobců?

Projekt Regionální potravina začal loni a letos velmi 
úspěšně pokračuje. Naši zaměstnanci spolu se zástupci dozo-
rových orgánů a zástupci krajů zasedají v komisích a hodnotí, 
které výrobky dostanou právo nosit označení Regionální 

potravina. Zájem místních výrobců o získání značky jedno-
značně stoupá. Také kvůli tomu Ministerstvo zemědělství 
oproti prvnímu ročníku rozšířilo počet kategorií potravin, 
ve kterých se soutěží, z 6 na 9. V roce 2010 získalo ocenění 
Regionální potravina 71 výrobků. V současné době zbývá 
z letošního ročníku vyhodnotit Regionální potraviny ve třech 
krajích. Poprvé se budou moci lidé seznámit s vítězi ze všech 
krajů v srpnu na výstavě Země živitelka.

 Podporujeme menší výrobce například i tím, že se sna-
žíme snížit byrokratickou zátěž. V tomhle ohledu zdárně fun-
guje Antibyrokratická komise, které můžou zemědělci posílat 
své názory například na to, jaké dotazníky nebo kontroly by 
šly zjednodušit. 

Z Programu rozvoje venkova můžou sedláci požádat 
také o dotaci na přestavbu zemědělských staveb na zpracovny 
vlastní produkce. Mezi to se počítá i výstavba malých jatek, 
mlékáren, výroben sýrů, zařízení na zpracování zeleniny 
a ovoce. Takže je to příležitost pro každého, kdo by chtěl začít 
vyrábět potraviny, třeba i v menším měřítku. Také uvažujeme 
s rozšířením těchto forem podpor pro prvovýrobce i v dalším 
programovém období po roce 2013.

� Má udělení značky Regionální potravina i přímý dopad 
na prodejce? Přiláká to víc zákazníků? 

Podle dosavadních informací se zájem lidí o regionální 
produkty skutečně zvýšil. Dosvědčují to výrobci, od kterých 
máme zprávy, že poté co získali právo užívat označení Regio-
nální potravina, stoupl zájem o jejich výrobky několikaná-
sobně. 

� Jaké jsou podle vás hlavní důvody, proč by lidé měli 
vyhledávat regionální potraviny? 

Kromě jednoznačné garance kvality potraviny a přímé 
vazby k danému regionu má nákup Regionálních potravin 
i další přednosti. I samo nakupování je zábavnější. Zákazníci 
si můžou popovídat přímo se sedlákem-výrobcem, a zjistit 
tak od něj zajímavosti o vzniku konkrétní potraviny nebo 
přinést originální recept na její úpravy. Ty, kteří jsou ekolo-
gicky zaměření, určitě potěší, že k nim potravina necestovala 
na velkou vzdálenost. Je to upozornění na místní speciality, 
výrobky z daného kraje, které jsou mezi spotřebiteli velmi 
žádané. Chceme tak posílit patriotismus zákazníků. 

Redakce

�
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Jak je to 
s biopotravinami…

Ing. JIŘÍ URBAN,
Ústřední kontrolní

a zkušební ústav zemědělský Brno,
koordinátor České technologické platformy

pro ekologické zemědělství

Názor: Biopotraviny nebezpečné? 

NE − Jsou již i u nás pevnou součástí životního stylu
stále se zvětšující skupiny spotřebitelů.

V současné době jsou biopotraviny zase často skloňová-
ny ve sdělovacích prostředcích. Bohužel negativně, jsou 

to takové vlny, skoro něco jako odveta za dosavadní úspěch 
u spotřebitelů. Ekologické zemědělství a výroba biopotra-
vin se postupně stává běžnou součástí podnikání v resortu 
zemědělství a potravinářství. Přispívají k tomu i obchodní-
ci s potravinami, kteří je bez výjimky zařadili do své nabídky. 
Dlouhou dobu propagovaly biopotraviny jen neziskové orga-
nizace nebo zemědělci sami. Následně se zapojilo minister-
stvo zemědělství a SZIF s využitím evropských fondů, dnes se 
přidali i tak významní hráči, kteří reprezentují hlavní proud 
českého zemědělství a potravinářství, jako jsou Agrární ko-
mora ČR a Potravinářská komora ČR. Všichni se shodují, že 

biopotraviny a jejich produkce přinášejí nesporné výhody pro 
ochranu životního prostředí a pohodu zvířat a že je vhodné je 
vnímat jako součást moderního životního stylu. Různé názo-
ry vyvolává až diskuse o tom, jestli jsou biopotraviny zdravěj-
ší. To nakonec zatím netvrdí ani Evropská komise, která eko-
logické zemědělství podporuje. Provádějí se různé výzkumy, 
v Praze proběhla díky Vysoké škole chemicko-technologické 
na toto téma v květnu velice kvalitní mezinárodní konferen-
ce FQH, která přinesla ve prospěch biopotravin mnoho no-
vých pozitivních argumentů. Úplně novou dimenzi ale dosta-
la, hlavně u nás v ČR, diskuse o biopotravinách poté, co byly 
španělské biookurky označeny (nesprávně) za zdroj nákazy 
nebezpečnou mutací bakterie E. coli – EHEC.

V celé Evropě se vedla, a ještě vede, diskuse o příčině 
mutace nebezpečného kmene této jinak běžné bakterie 
a o zdroji nákazy. Tak kategorické negativní soudy na adresu 
ekologického zemědělství, jak zazněly z médií u nás, nebyly 
ale prezentovány nikde jinde. Kromě již obehraných témat, 
jako např. že biopotraviny jsou zdrojem mykotoxinů nebo že 
ptáci v Anglii preferují chemicky ošetřované zrní či že ekoze-
mědělci brání rozvoji perspektivních GMO biotechnologií, že 
ekozemědělství neuživí lidstvo nebo že slepice v ekochovech 
jsou více stresovány než slepice v klecích, tudíž jsou biovejce 
méně kvalitní. Kromě toho přišli odpůrci biopotravin s tím, 
že hnojení statkovými hnojivy je z hygienického hlediska rizi-
kové a že může být zdrojem nákazy EHEC, a proto že je třeba 
snad hojit jen průmyslovými hnojivy.

Na tato zavádějící tvrzení opět zareagovali ve prospěch 
biopotravin odborníci nejen z nevládních organizací, ale 
i z univerzit a státních dozorových organizací. Mnohé bylo 
vysvětleno, běžnému spotřebiteli ale pochybnosti zůstávají. 
Položme si proto otázku: Jak je možné, že mají naši spotře-
bitelé a mnozí „odborníci“ tak malý přehled o elementárních 
zásadách zemědělství a potravinářství obecně? Proč média 
stále opakují již mnohokrát vysvětlené elementární otázky? 
Proč nám v Česku chybí často ten vyhlášený selský rozum? 

U nás platí fakta, na logiku, intuici, zkušenost či opa-
trnost tu nikdo moc nedá. A tak nezbývá vysvětlovat, znovu 
vysvětlovat, vlastně spíše dokazovat a poukazovat na fakta 
z kontrol, výzkumů a testů:

� Mýtus č. 1: „Ekozemědělci používají hnůj, kejdu 
a močůvku, proto jsou jejich produkty hygienicky závadné“

Na tuto nepravdu zareagovala mj. i kompetentní dozo-
rová organizace ÚKZÚZ: 

„V ekologické produkci i v konvenční produkci se samo-
zřejmě mohou používat statková hnojiva. Chlévský hnůj je 
směs výkalů, steliva se zbytky krmiva, která prochází pro-
cesem zrání, kdy dochází díky působení vysokých teplot 
k hygienizaci od škodlivých patogenů. Hnojí se však do půdy, 
takže do pomyslného kontaktu hnoje s rostlinou dochází jen 
přes kořeny. Hnojení zeleniny tekutými statkovými hnojivy 
na list se nepoužívá, neboť by stejně nebylo účinné. Orga-
nický dusík, aby byl pro rostlinu využitelný, se musí nejprve 
v půdě mineralizovat na formy přijatelné pro rostliny. Navíc 
by hnojení na plody bylo v ČR porušení zákona o hnojivech, 
neboť se musí tekutá statková hnojiva zapravovat do půdy 
do 24 hodin. Kořenová zelenina je plodina druhé trati – 
tzn. nehnojí se hnojem přímo k ní, ale k předplodině. Nikde 
v Evropě nesmí zemědělci používat na konzumní části plodin 
a plody žádná hygienicky riziková hnojiva. Správné používání 
statkových hnojiv v souladu s předpisy kontroluje ÚKZÚZ 
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) v rámci 
svých standardních kontrol i úředních kontrol ekologického 
zemědělství. Podle zkušeností ÚKZÚZ se inspektoři s rizi-
kovým používáním statkových hnojiv ekozemědělci nesetkali. 
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Navíc je každý ekozemědělec ještě jednou ročně kontrolován 
privátní certifi kační organizací, která má pověření Minister-
stva zemědělství.

V souvislosti s tímto mýtem je třeba zmínit ještě druhý 
aspekt této otázky, a to je nezbytná recyklace živin v země-
dělství obecně. To si kritici statkových hnojiv snad neuvědo-
mují? A co výkaly, které jsou logicky součástí každé živočišné 
výroby? Co s nimi? 

� Mýtus č. 2: „Ekozemědělci nepoužívají průmyslová 
hnojiva, a proto neuživí lidstvo“

Pozadím tohoto tématu je především ohrožení budouc-
nosti a nedostatek potravy, protože zdroje pro čerpání základ-
ních látek na výrobu umělé výživy rostlin v konvenčním 
zemědělství jsou limitované. Jsou definované omezeným 
množstvím zdrojů na naší planetě. Zamýšlí se nad tím ve 
svých pracích i profesor Carlo Leifert z Univerzity of New-
castle (UK).

Zaměřme se na tři látky zajišťující výživu rostlin: dusík, 
fosfor a draslík. Dusík je jednou z nejdůležitějších látek pro 
výživu rostlin, v podobě minerálních hnojiv se 1 kg dusíku 
rovná 1 kg benzinu (paliva), tzn. cca 2,38 kg ekvivalentního 
CO2. Z čehož plyne, že dusíku k hnojení plodin bude relativně 
dost, nicméně jeho výroba z fosilních zdrojů z něj učiní velmi 
drahé hnojivo. Nehledě na to, že právě při výrobě umělého 
hnojiva dochází k velké produkci CO2 a znečišťování ovzduší. 
Velkým problémem jsou především zásoby fosforu. Podle 
předpokladů má lidstvo k dispozici v pesimistickém ohledu 
zásoby fosforu na 30−40 let, při optimistickém pohledu 
60−90 let.

Počátkem 20. století byl limitujícím prvkem výnosnosti 
rostlin především dusík, a výnosy obilovin se tak pohybovaly 
kolem 3 tun/ha. Díky výraznému vkladu minerálního dusíku 
se intenzivnímu zemědělství podařilo zvýšit výnosy obilovin 
na 9 t/ha. V roce 2000 se výnosy obilovin ovlivněné umělými 
hnojivy vyšplhaly na nejvyšší hranici. Dále s vyšším obsahem 
P v hnojivech se výnosy nepohybovaly už tak rychle, tzn. že 
výnosnost dosáhla svého limitu a další ovlivnění fosforem 
není efektivní. V počátku 22. století se předpokládá, že limitu-
jícím prvkem bude právě fosfor, kterého bude málo, a proto se 
očekává snížení výnosů na 4 t/ha, a především hledání nových 
cest pro výživu rostlin. Jako první bude muset pravděpodobně 
čelit nedostatku surovin pro výrobu umělých hnojiv Čína.

Ekologické zemědělství, které nevyužívá umělých mine-
rálních hnojiv, v současné době ve vyspělých evropských stá-
tech produkuje přibližně 6 tun ozimé pšenice na hektar, ve 
srovnání s intenzivní produkcí (9 t/ha) tak ve výnosnosti zao-
stává o přibližně 25 %. Avšak pokud bude platit výše uvedené 
a v roce 2100 se výnosnost intenzivního zemědělství sníží na 
cca 4 t/ha, získá ekologické zemědělství s trvalým výnosem
6 t/ha výnosy přibližně o 30 % vyšší.

Dále profesor Leifert upozorňuje, že intenzifi kace země-
dělství v posledních 40 letech vedla sice ke dvojnásobnému 
zvýšení produkce, ale také k 5−7násobnému zvýšení použití 
dusíkatých hnojiv, což znamená, že na produkci 1 kg potravin 
je třeba 2−3krát dusíkatých hnojiv než dříve. Jaké je efektivní 
řešení tohoto problému v konvenčním zemědělství? Přede-
vším je třeba zavádět metody organického a šetrného hos-
podaření a recyklovat dusík, fosfor, draslík, atd. využitím 
organického hnojení, biologického odpadu z hospodářství 
i domácností, ale třeba i použitím odpadních vod. Dále je 
důležité omezit ztráty živin z půdy a pěstovat odrůdy, které 
živiny využívají efektivně.

� Mýtus č. 3: „Ekozemědělci nepoužívají fungicidy, 
a proto jsou biopotraviny plné mykotoxinů“

Kontrola ekologického zemědělství se zaměřuje i na 
kvalitu krmiv a bioproduktů mj. s ohledem na kontami-
naci mykotoxiny. Úřední kontrolou nebyla zjištěna konta-
minovaná krmiva nebo rostlinné bioprodukty. Bezpečnost 
biopotravin s ohledem na kontaminaci mykotoxiny mj. zkou-
mala i Vysoká škola chemicko-technologická Praha a došla 
i v rámci mezinárodních výzkumných projektů k závěru, že 
ekologický způsob pěstování nezvyšuje kontaminaci myko-
toxiny. Tvrzení, že jsou biopotraviny zdrojem mykotoxinů, se 
vždy opíralo o úvahu, že se v ekozemědělství nesmí používat 
fungicidy (tedy chemické látky určené k potlačování hou-
bových chorob, které mohou být mimo jiné zdrojem myko-
toxinů), tudíž „logicky“ musí bioprodukty plísně a jejich 
metabolity – mykotoxiny − obsahovat. Absenci fungicidů 
však kompenzuje mj. nepoužívání minerálních dusíkatých 
hnojiv, což vede k tomu, že plodiny v ekologickém zeměděl-
ství jsou méně náchylné k napadení houbovými chorobami. 
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Naopak, aplikace některých fungicidů ze skupiny strobilu-
rinu mohou vést ke zvýšení produkce toxických sekundárních 
metabolitů v důsledku chemického stresu, kterému je plíseň 
při postřiku vystavena. Hlavně však mykotoxiny vznikají při 
nesprávném skladování surovin a potravin. Technologická 
kázeň při posklizňové úpravě a v potravinářském provozu je 
nutná jak v konvenční, tak v ekologické potravinářské výrobě. 

� Mýtus č. 4: „Ekozemědělci neléčí hospodářská zvířata, 
a proto je ekologické zemědělství zdrojem parazitů pře-
nosných na člověka“

V ekologických chovech je věnována pozornost celé 
řadě preventivních opatření od správného ošetření pastev-
ního porostu, střídání pastevních areálů, správné hygieny 
chovného prostředí po pravidelné sledování a odčervování 
zvířat. Tato opatření jsou stejná u obou systémů hospoda-
ření – ekologického i konvenčního. V případě onemocnění 

hospodářských zvířat je v EZ dávána přednost šetrnějším, pří-
rodním formám léků, také homeopatikům apod. Pokud je ale 
nezbytné použít pro léčbu razantnější preparát, např. anti-
biotika, pak ho veterinární lékař předepíše a použije, protože 
zdraví zvířat a kvalita živočišné produkce jsou prioritní. Pro-
dlužuje se pak ochranná lhůta na použití produktů z léčeného 
zvířete oproti běžným chovům až na dvojnásobně dlouhou 
dobu, po kterou nemůže být produkt použit pro lidskou 
výživu. Celý systém ekologického chovu hospodářských zvířat 
však směřuje k tomu, aby riziko onemocnění bylo co nejvíce 
minimalizováno. Další krok vede přes zpracování živočišných 
produktů, kdy veškeré živočišné produkty určené pro lidskou 
spotřebu podléhají státnímu kontrolnímu veterinárnímu sys-
tému včetně veterinární prohlídky poražených zvířat a masa, 
systému HACCP ve zpracovnách systému rychlého varování 
v rámci EU o výskytu nežádoucích skutečností. Pozornost 
je třeba také věnovat kuchyňské úpravě surovin. Známým 
rizikem jsou živočišné produkty nedostatečně tepelně upra-
vené, ať už jsou bio nebo konvenčního původu. Potraviny jak 
konvenční, tak ekologicky vyprodukované jsou biologický 
materiál, který postupem času prochází rozkladem. Před-
stava, že na konvenčních potravinách se žádné plísně ani 
paraziti nevyskytují, je mylná. Řešením není ani sterilizace 
hotových potravin. Trvanlivost potravin má zkrátka své limity 
a těm se musejí lidé přizpůsobit, a ne naopak.

Takových mýtů o biopotravinách je mezi českými spo-
třebiteli bohužel více. Zajímavé je, že je šíří stále titíž „odbor-
níci“, propagátoři vědy, kteří vlastně se zemědělstvím ani 
s potravinářstvím nemají nic společného. Navíc jejich „argu-
menty“ jsou médii nekriticky přijímány bez jakékoliv kon-
frontace s vědecky podloženými názory špiček evropského 
výzkumu v tomto oboru.  �
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Pivovary
jsou na sezonu 

připraveny
Ing. JAN VESELÝ,

výkonný ředitel,
Český svaz pivovarů a sladoven

Každá pivovarská sezona má svá specifi ka. Jednak navazu-
je na sezony předcházející a v mnohém se s nimi shoduje, 

jednak se vůči nim přirozeně vymezuje novinkami. Na letoš-
ní sezonu čeká celý pivovarský sektor s nadějemi. Je to tím, že 
uplynulé dvě byly negativně a opakovaně ovlivněny mnoho-
krát zmiňovanou ekonomickou krizí, a především dočasný-
mi opatřeními české vlády, která nekoncepčně a dramaticky 
zvýšila spotřební daň na pivo. To ve svém důsledku zname-
nalo nejen zklamání ohledně očekávaného výnosu v příjmové 
části rozpočtu, ale významně negativně to ovlivnilo produk-
ci, a tedy i hospodářský stav téměř všech pivovarů. Rok 2011 
tedy může přinést to, v co pivovary a všechny návazné podni-
katelské subjekty doufají – zastavení poklesu produkce.

Opatření na nejvyšší sezonu lze rozdělit do několika 
částí. První z nich jsou marketingové aktivity. Z mnoha, kte-
rými se pivovary snaží zaujmout stávající nebo potenciální 

zákazníky, hrají nezastupitelnou roli pivní a pivovarské slav-
nosti. Zkušenosti z posledních let ukazují zajímavý trend. 
Počet pivovarských slavností, kam zahrnujeme slavnosti 
bezprostředně organizované a do určité míry i sponzoro-
vané pivovary, zůstává stabilní. Pivovary organizují přede-
vším kulturně-společenské akce nejčastěji ve svých areálech. 
Ty zahrnují možnost ochutnat pivo z produkce samotného 
pivovaru; pokud se jedná o pivovarské skupiny, objevují se 
v nabídce i „sesterská“ piva. Častým nástrojem podporu-
jícím zákaznickou loajalitu jsou exkurze do výrobních pro-
stor pivovarů. Mnoho pivovarů vytvořilo nejen návštěvnické 
trasy a návštěvnická centra na vysoké odborné i spole-
čenské úrovni, ale vše ještě podtrhuje fakt, že kolem výroby 
piva se rodí příběh „kumštu“ – odbornosti lidí, kteří pivo 
vyrábí. Není proto překvapením, že pro mnohé ctitele piva, 
ale i jejich rodinné příslušníky má najednou pivovar a jeho 
tradiční i moderní technologie zvláštní kouzlo. Právě pivo-
vary disponují nezřídka geniem loci, který je dán dlouhou
historií a tradicí výroby piva u nás. Čísla za letošní rok ještě 
nejsou k dispozici, ale budeme-li vycházet z dat uplynulého 
roku, mohou se návštěvníci pivovarských slavností těšit až na 
250 značek piv. To je více, než poskytuje standardní nabídka. 
Některé pivovary využívají pivovarské akce k vaření pivních 
speciálů, o něž zákazníci projevují stále větší zájem.

Pivovarské dny nebo dny otevřených dveří pivovarů 
doznaly v posledních 5–7 letech z programového hlediska 
řady změn. Pivovary nabízejí nejen špičkové domácí umělce 
všech žánrů, a vracejí tak pojmu lidová zábava jeho původní, 
velmi laskavý a pravý smysl, ale proměňují se také soutěže, 
které k tomuto druhu akcí neodmyslitelně patří. Po přijetí 
pravidel etického kodexu, který se stal součástí Iniciativy 
zodpovědných pivovarů (původně jen těch největších a dnes 
prakticky všech pivovarů), zmizely soutěže ve vypití co největ-
šího množství piva a vůbec cokoli, co by propagovalo nezří-
zenou konzumaci piva. Pochopitelně pivovary mají zájem na 
co největší konzumaci piva. Jsou však pro konzumaci co nej-
větším počtem zákazníků, a to při dodržování zásad umírněné 
konzumace tohoto nízkoalkoholického – jak musíme podotk-
nout – nápoje. S tím souvisí fenomén, který sice není docela 
nový, ale který přece jen zásadnějším způsobem ovlivňuje 
pohled na pivo: nealkoholické pivo. Začalo se vyrábět v teh-
dejším Československu na konci sedmdesátých let, neboť bylo 
třeba řidičům poskytnout nealkoholický nápoj (s obsahem 
alkoholu do 0,5 % obj.) na bázi piva, který by se chuťově 
běžným pivům co nejvíce přibližoval. Samotný název nápoje 
PITO vznikl spojením první a poslední slabiky slov PIvo 
a auTO. S výzkumem a následně výrobou začal tým v Jihočes-
kých pivovarech v Českých Budějovicích pod vedením výrob-
ního náměstka a technologa Karla Bočka. V roce 1975 byly 
vystaveny první 3 000 hl PITA, o 5 let později výstav PITA činil 
již cca 43 000 hl. Zlom ve spotřebě piva nastal po roce 2000. 
V té době bylo na trhu několik značek a celkový výstav činil 
117 000 hl. V následujících letech trh postupně rostl spolu 
s počtem nabízených značek nealkoholického piva. Dnes je 
nám k dispozici 26 nealkoholických piv. Pohled na graf 1 uka-
zuje, jak se v letech 2009 a 2010 rozvíjela výroba nealkoholic-
kých piv celkem, a především pro domácí trh.

Vzrůstající obliba nealkoholického piva je dána jeho 
výrazně vyšší kvalitou a stále větší podobností s pivem vyrá-
běným běžnými technologiemi. Nealkoholické pivo mají rádi 
především řidiči a ti, kteří si chtějí dát pivo, ale z různých 
důvodů nemohou konzumovat nápoje obsahující alkohol. 
Expertní odhady ukazují, že pozice nealkoholického piva 
i v dalších letech poroste a že půjde o jeden z nejdynamičtěj-
ších segmentů nabídky pivovarů u nás.

Významným fenoménem spojeným s pivem je kromě 

Ing. Jan Veselý  Foto: archiv PORT/jv
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zvětšujícího se počtu tras pro návštěvníky pivovarů rovněž 
rostoucí počet muzeí spjatých s pivem nebo pivovarstvím. 
Vedle nejznámějšího v Plzni a v pražském pivovaru U Fleků se 
i v dalších městech s pivovarskou tradicí nově otevřela muzea. 
Jmenujme muzeum v Hanušovicích a Jihlavě, své sbírky dále 
obohatilo muzeum v Kašperských Horách, připravuje se ote-
vření muzea v Kostelci nad Černými Lesy a mohli bychom 
uvádět další. Pozitivní vliv na chápání pivovarství jako sou-
části naší historie, na kterou jsou Češi hrdí, má stále hojnější 
otevírání depozitářů mnoha muzeí s pivovarskými artefakty, 
které se následně objevují jako součást sezonních výstav. Byly 
vybudovány nové naučné stezky připomínající pivovarské tra-
dice, čímž se obohacuje nabídka turistických cílů.

Roste zájem měst a obcí pořádat akce s nabídkou piv. 
Na mapě obcí, kde se tradice teprve vytváří, nalezneme např. 
Vilémov, mezi místa s dlouhou tradicí naopak patří Chodová 
Planá, Hojsova Stráž, Roštín atd. Postupně pivní slavnosti 
také pronikají do větších měst. Tradiční oslavy v Brně, Ost-
ravě, Olomouci, Třebíči nebo Plzni, resp. v Českých Budějo-
vicích, rozšířila Praha, Mariánské Lázně nebo nejnověji např. 
Karlovy Vary. Dalším trendem je, že sezona pivních slavností 
pořádaných venku se prodlužuje a první z nich se konaly již 
v dubnu a v květnu. I když hlavní sezona začíná v červnu, 
letos se budou velké pivní akce konat jak během prázdnin, 
tak některé až v září a říjnu.

Marketingových a prodejních aktivit je samozřejmě 
podstatně více. Přesto mají pivní a pivovarské slavnosti 
v marketingu pivovarů zvláštní místo. Jsou totiž viditelné 
nejen v místě prodeje, ať již jde o malé, či velké obchody nebo 
gastronomická zařízení. Ale akce v pivovarech, na náměs-
tích a jiných místech mají pro pivovary jednu velkou výhodu: 
Jsou zjevné a „hmatatelné“ nejen pro konzumenta nebo 
kupujícího, ale též pro mnohem širší okruh lidí. Navíc nemají 
nádech tvrdé propagace, reklamy, kterou jsou lidé ve stále 
větším počtu unaveni. Takovým akcím nechybí lehkost, vtip 
a také velmi silný emocionální náboj. To vše pivu pomáhá, 
neboť je to vysoce společenský nápoj, nápoj družnosti.

Efektivita marketingových nástrojů nemůže existovat 

bez toho základního, tedy bez produktu – byť ten výraz v sou-
vislosti s pivem zní zvláštně a neosobně. Je-li něco, na co pivo-
vary v posledních pěti a více letech nesmírně dbají, pak je to 
snaha, aby si pivo při cestě k zákazníkovi maximálně udrželo 
své vlastnosti. Pivovary dlouhodobě věnují usilovnou péči 
kvalitě piva, a to i poté, co opustí brány pivovaru. Potvrdily 
to výsledky výzkumu, který v dubnu letošního roku provedl 
Český svaz pivovarů a sladoven. Jeho cílem bylo ověřit, co 
všechno, jak a kde dělají pivovary pro udržení co nejvyšší kva-
lity piva na jeho cestě ke spotřebiteli. Jednalo se především 
o analýzu situace ve všemožných typech gastronomických 
zařízení od hospod po špičkové restauranty, ovšem chtěli 
jsme též zjistit, jak se vyvíjí péče o pivo v obchodech. Prů-
zkum proběhl mezi členy i nečleny pivovarského svazu, čle-
nové tvoří přibližně 90 % trhu. Zároveň se ověřovalo, jak se 
naplňují před pěti lety přijaté principy Kodexu péče o pivo 
v gastronomii.

Výzkum potvrdil, že všechny zkoumané pivovary, čle-
nové i nečlenové Českého svazu pivovarů a sladoven, věnují 
péči o pivo na jeho cestě ke spotřebiteli stále větší pozornost. 
Soustavně školí personál gastronomických zařízení v tom, jak 
správně pečovat o pivo a jak provádět sanitaci pivních cest. 
Zástupci pivovarů neustále provádí kontrolu technologických 
zařízení, jimiž putuje pivo ke spotřebiteli, zkoumají, jak jsou 
pivní stolice a další zařízení udržována. Průzkum si všímal 
též toho, jsou-li používány správné metody mytí pivního 
skla spolu s odpovídajícími mycími prostředky. Významným 
prvkem v péči o pivo je též způsob jeho skladování, především 
v sudech a stále častěji v tancích, které jsou mezi spotřebiteli 
postupně víc a víc populární. Všechny uvedené činnosti před-
stavují pro pivovary investice v řádech desítek milionů korun 
ročně a rok od roku se zvyšují.

Průzkum potvrdil obecné přijetí Kodexu péče o pivo 
v gastronomii a následné investice do technologií souvi-
sejících s ošetřováním piva na cestě k zákazníkovi, školení 
personálů pivnic a intenzivnější osvětu mezi hospodskými 
a restauratéry. Mnoho dalších opatření ukázalo, že ošet-
řování piva a způsoby jeho nabízení hostovi se podstatně 

České pivovarství v roce 2010. PORT spol. s r. o. pro ČSPS

Graf 1  Vývoj výroby nealkoholických piv v tisících hl (roky 2009 a 2010)
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změnily k lepšímu. Tlak pivovarů na zvýšení kulturnosti pro-
deje a oboustranná spolupráce s dalšími články řetězce na 
cestě piva ke konzumentům se pivovarníkům zkrátka vypla-
tily (graf 2).

Další významnou činností pivovarů je osvěta o pivu 
mezi personálem pivnic a dalších zařízení, která je prová-
děna na místě nebo stále častěji přímo v pivovarech. Školení 
personálu jsou zajišťována obchodními sládky a obchod-
ními zástupci pivovarů a jsou zaměřena na to, jak se o pivo 
starat a jak jej co nejprofesionálněji prezentovat spotřebiteli. 
Právě správný způsob čepování piva, kultura jeho nabízení 
a prodeje a v neposlední řadě používání správného pivního 
skla jsou stále častěji předmětem soutěží, které mají za cíl 
ověřit, jsou-li požadavky pivovarů plněny. Zároveň pivovary 
chtějí hospodské a restauratéry motivovat k co nejestetičtější 
nabídce piva, což konečného spotřebitele při výběru zcela 
nepochybně zásadně ovlivňuje. 

Třetím momentem, který nepochybně sehraje svou roli, 
bude počasí, o kterém se mezi pivovarníky vždy mluvilo jako 
o marketingově-prodejním fenoménu číslo 1. Může se to zdát 
zvláštní, ale spolu s tím, jak se mění životní styl, dochází i k jevu, 
který se nám v České republice dlouhodobě vyhýbal. Tím je 
přesun poptávky po pivu z hospod a konkrétněji z gastrono-
mických zařízení do obchodů. Položme si otázku: Nebude-li 
se pít pivo v hospodě, bude to nutně znamenat odklon od pití 
piva? Existují zhruba dva názory. První z nich tvrdí, že ano, 
protože se sníží vazba konzumenta na značku piva, která se 
vytváří právě v hospodě. Druhá, početnější tvrdí: Ano, pokles 
piva je fakt, ale je dán spíše společenskými změnami ve způ-
sobu života. A s tím souvisí pro pivovarníky zajímavý jev, který 
naboural vžitou představu, že pivo lze konzumovat buď jen 
v hospodě, nebo využívat skleněné lahve jako mobilní obal. 
Od roku 2009 pozorujeme dramatický nástup PET lahví, 
které předehnaly spotřebu v plechovkách a v mnohém ovliv-
ňují též místo konzumace piva. Právě tento druh obalů se stal 
pro konzumaci v rodině, s přáteli, na zahradách i při jiných 
příležitostech novým fenoménem. A pivovarníci tvrdí: Je nám 

jedno, v čem zákazník pivo nakupuje, jen ať tak činí. Z toho se 
dá dovodit, že pivo v PET lahvích může alespoň do určité míry 
nahradit konzumaci piva v gastronomických zařízeních a svůj 
společenský charakter pouze přesune z hospody nebo hos-
podské zahrádky na jiné místo, kde jsou lidé pospolu. Navíc 
je tento proces podpořen i tím, že PET lahve jsou s to udržet 
kvalitu piva jako lahev ze skla.

Co tedy můžeme od sezony 2011 a možná i za tento 
horizont očekávat? Tvrdíme, že co se týká vývojových trendů 
v našem pivovarství, budou doznívat vlivy ekonomicko-
-fi nanční krize, ale negativní dopady na spotřebitele postupně 
zeslábnou. Lze očekávat, že spolu s ekonomickým růstem 
zvolna poroste spotřeba piva, mj. v důsledku rostoucího počtu 
zahraničních návštěvníků České republiky. Očekávám rovněž 
oživení poptávky po pivu ze zahraničí. Trvalejším jevem bude 
stoupající podíl spotřeby ležáků, a především 11º piv, i když 
největší podíl budou mít nadále piva výčepní. Obliba speciál-
ních piv bude také narůstat, jejich podíl na trhu však zůstane 
prozatím malý. 

Nadále poroste, byť pozvolným tempem, spotřeba neal-
koholických piv, která jsou stále běžněji alternativou pro ty, 
kteří pivo konzumovat nemohou (především řidiči, cyklisté 
aj.). Nákup piva ve skleněných a PET lahvích bude posilovat, 
lze však očekávat též další nárůst počtu restaurací vybavených 
tankovnami, které si oblíbil vysoký počet pijáků piva a vyhle-
dává je. S tím souvisí fakt, že pivovary budou pokračovat 
v budování sítí vlastních hospod, které se staly jejich vlajkovými 
loďmi v oblasti péče o pivo. Počet minipivovarů se zvýší; nově 
se i ony staly nejen stálým účastníkem dění na pivním trhu, 
ale jsou také respektovaným fenoménem regionální turistiky. 
Dlouhodobým trendem bude rozšiřování nabídky, tedy druhů 
i značek piv, a to jak od malých, tak velkých pivovarů. 

Doufejme, že se mírně optimistické odhady potvrdí 
a pivovarský sektor po letech poklesu nabere dech. Vždyť 
na to čeká naše zemědělství a celá řada subjektů, které se na 
dodávkách zboží a služeb pro pivovarský sektor podílejí. Pro-
spěje to celé české ekonomice.  �

Výzkum CVVM mezi občany ČR 
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Večer u ohně v přírodě

Při posezení s přáteli v restauraci

Při oslavách národního mužstva
po sportovním vítězství

Na večírku, oslavě narozenin atp.

Při večeři v dobré restauraci

Při sváteční večeři v rodinném kruhu

Na fi remním, podnikovém večírku

Na vernisáži výstavy,
premiéře divadelního představení atp.

Muži

Ženy

Graf 2  Jaké jsou ale nejčastější příležitosti pití piva?
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Mateřské mléko 
– naše první 

potravina

Prof. Ing. VOJTĚCH RADA, CSc.,
Ing. ŠÁRKA ROČKOVÁ,

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, 
Fakulta agrobiologie,

potravinových a přírodních zdrojů,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Úvod

Mateřské mléko je označováno jako „zlatý standard“ vý-
živy pro kojence od narození do cca 5 měsíců věku. Je to 

komplexní biologická tekutina obsahující lipidy, proteiny, sa-
charidy, vitaminy a minerály. Navíc komponenty mateřské-
ho mléka nabízejí další důležité výhody, jako je vývoj trávicí-
ho ústrojí novorozenců, zvýšené vstřebávání vápníku, železa 
a dalších minerálů a podpora rozvoje centrální nervové sou-
stavy. Kojení novorozenci mají obecně vyšší IQ, delší život-
nost a lepší odolnost proti infekčním chorobám (Lucas et al., 
1998, Smith et al., 2003, Lawrence a Pane, 2007).

Složení mateřského mléka

Hlavní rozdíly mezi kravským a mateřským mlékem jsou 
uvedeny v tabulce č. 1. Co se týče bílkovin, patří mateřské 
mléko mezi albuminové, zatímco kravské je kaseinového typu 
(tabulka č. 2).

Bílkoviny v mateřském mléce poskytují vyvážený zdroj 
aminokyselin pro novorozence. Nejvíce zastoupenými ami-
nokyselinami je kyselina glutamová a taurin. Navíc, mnoho 
mléčných bílkovin hraje roli v trávení minerálů a absorpci 
vitaminů, jiné mají také imunomodulační a další fyziologické 
vlastnosti. Převažují syrovátkové bílkoviny (80 %), jako jsou 
α-laktalbumin, laktoferin a imunoglobuliny nad kaseinovými 
(20 %), zastoupenými hlavně β-kaseinem (Lönnerdal, 2003, 
tabulka č. 3). 

Mléčný tuk je důležitým zdrojem energie, cholesterolu, 
esenciálních mastných kyselin, nenasycených mastných 
kyselin a vitaminů rozpustných v tucích, zejména vitaminu E.

Největší podíl (98 %) mají triacylglyceroly, 1 % tvoří fosfo-
lipidy a 0,3–0,4 % cholesterol. Kromě toho, volné mastné 
kyseliny a sfi ngolipidy mají pravděpodobně také baktericidní 
účinky (Jensen et al., 1978; Sprong et al., 2001). 

Hlavním sacharidem mateřského mléka je laktóza dosa-
hující koncentrace 40 až 60 g/l (Kunz et al., 2000). V současné 
době bylo identifi kováno více než 200 oligosacharidů mateř-
ského mléka (OMM). Většina OMM obsahuje laktózu a jeden 
nebo více monosacharidů, jako jsou D-glukóza, D-galaktóza, 
N-acetylglukosamin, L-fukóza a kyselina sialová. Tzv. OMM 
s krátkým řetězcem zahrnují trisacharidy jako 3‘sialyllaktóza, 
6‘sialyllaktóza, 2‘fucosyllaktóza a 3‘fucosyllaktóza. Složitější 
OMM obsahují až 15 monosacharidů (LoCascio et al., 2007; 
Bode, 2009). 

Tabulka č. 1  Složení kravského a mateřského mléka (g/l)
Složka Mateřské mléko Kravské mléko

Celková sušina
Kasein
Laktoferin
Tuk
Laktóza
Oligosacharidy
Ribofl avin
Vápník
Fosfor

129
4
2

38
71

3–8
0,43
0,34
0,14

125
28

0,03
31
48

0,03–0,06
1,57
1,14
0,93

Tabulka č. 2    Složení bílkovin lidského a kravského mléka 
(Gurra, 1981; Klen et al., 1987)

Složka (g/100 ml) Lidské mléko Kravské mléko

Bílkoviny celkem 0,88 3,3

Kasein celkem 0,31 2,6

Bílkoviny syrovátky 0,57 0,7

α-laktalbumin 0,15 0,12

β-laktoglobulin 0,00 0,3

Laktoferin 0,15 stopy

Sérumalbumin 0,05 0,03

Lysozym 0,05 stopy

Imunoglobuliny 0,10 0,1

Ostatní bílkoviny 0,07 0,15

Mateřské mléko jako zdroj prebiotik

Ačkoli všechny fyziologické funkce OMM nejsou plně 
definovány, nejméně dva možné mechanismy účinku byly 
identifi kovány: OMM zabraňují adhezi patogenů na epite-
lové buňky a OMM také slouží jako prebiotika (Niñonuevo 
a Lebrilla, 2009). Prebiotické sloučeniny musí splňovat tři 
kritéria: 1) musí být odolné vůči žaludeční kyselině, k hydro-
lýze savčími enzymy a nesmí být absorbovány v gastrointes-
tinálním traktu, 2) musí být zkvasitelné střevní mikrofl órou
a 3) musí selektivně stimulovat růst a/nebo aktivitu prospěš-
ných střevních bakterií. Cílovou skupinou jsou tzv. probio-
tické bakterie, hlavně bifi dobakterie a laktobacily (Roberfroid,
2007).

Mateřské mléko je nejen zdrojem živin pro kojence, ale 
také slouží jako zdroj růstových faktorů pro střevní bakterie. 
Již v roce 1954 György et al. popsal bifi dogenní účinky mateř-
ského mléka. Je dobře známo, že kojené děti mají obvykle 
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více bifi dobakterií ve stolici v porovnání s jedinci krmenými 
náhradní kojeneckou výživou. Přestože prebiotická funkce 
mateřského mléka je obecně připisována OMM, je stále málo 
informací o přímé fermentaci OMM střevními bakteriemi. 
Ward et al. (2006) uvádí, že jeden kmen Bifidobacterium 
longum ssp. infantis využíval izolované OMM jako jediný 
zdroj uhlíku, zatímco kmen Lactobacillus gasseri OMM nefer-
mentoval. Stejný kmen B. longum ssp infantis přednostně 
utilizoval oligosacharidy s kratším řetězcem (LoCascio et 
al., 2007). V naší poslední práci (Rockova et al., 2011) jsme 
testovali schopnost bifi dobakterií růst v mateřském mléce 
v souvislosti se schopností využívat OMM a rezistence na 
lysozym. Kmeny druhu B. animalis byly mateřským mlékem 
inhibovány. Druh Bifidobacterium bifidum rostl v mateř-
ském mléce nejlépe. B. animalis je druh citlivý na lysozym 
a není schopen využívat oligosacharidy mateřského mléka 
(OMM). Naopak, Bifi dobacterium bifi dum je vůči lysozymu 

rezistentní a dokáže využívat OMM (graf 1). Kmeny dobře 
rostoucí v mateřském mléce proto mohou sloužit jako pro-
biotika pro kojence. 

Prebiotické účinky mateřského mléka mohou být také 
způsobeny fragmenty velkých mléčných bílkovin, jako jsou 
laktoferin (Liepke et al., 2002; Rahman et al., 2009). 

Antimikrobiální látky v mateřském mléce

Kromě živin lidské mléko obsahuje velké množství anti-
bakteriálních látek (tabulka č. 3), jako jsou imunoglobuliny, 
laktoferin, lactofericin, lysozym, lactoperoxidáza, hapto-
korin, volné mastné kyseliny, antimikrobiální peptidy a další 
(Field, 2005). Zatímco v kravském mléce je za nejvýznam-
nější antimikrobiální činitel považován laktoperoxidázový 
komplex, v mateřském mléce jsou v tomto směru za nejaktiv-
nější považovány laktoferin a lysozym.

Antibakteriální efekt laktoferinu spočívá ve vychytávání 
volného železa, které je růstovým faktorem většiny bakterií. 
Zejména koliformních bakterií, které narozdíl od bifi dobak-
terií potřebují pro svou existenci hodně železa. Bifi dobakterie 
jsou také schopny si železo z laktoferinu vyvázat zpět.

Lysozym je jednou z nejvýznamnějších složek lidského 
mléka. Tento enzym je schopný degradovat vnější buněčnou 
stěnu gram-pozitivních bakterií hydrolýzou N-acetylmura-
mové kyseliny a 2-acetylamino-2deoxy-D-glukózy (Chipman 
et al., 1969). Lysozym v synergickém vztahu s laktoferinem 
je také schopný zabíjet bakterie. Laktoferin poskytuje pro-
střednictvím navázání lipopolysacharidů (a tím pádem jejich 
odstraněním z vnější buněčné membrány bakterií) lysozymu 
přístup k degradaci vnitřní proteoglykemické matrix, čímž 
dochází k inaktivaci mikroorganismů (Lönnerdal, 2003). 

Graf 1    Rozdílnost kmenů bifi dobakterií  (B. animalis, B. bifi dum) ve využívání OMM
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Odolnost vůči lysozymu se zdá být důležitou vlastností pro-
biotických bakterií pro kojence (Rada et al., 2010). Zajímavé 
je, že lidské druhy bifidobakterií (hlavně Bifidobacterium 
bifi dum) jsou vůči lysozymu odolné, zatímco druh B. animalis 
je na lysozym vysoce citlivý.

Tabulka č. 3    Antimikrobiální látky v mateřském mléce, 
upraveno podle Lönnerdal (2003)

Antimikrobiální složky

Imunoglobuliny: sIgA, sIgG, sIgM

Laktoferin laktofericin B a H

Lysozym

Laktoperoxidáza

Hydrolyzované nukleotidy

к-kasein a α – laktalbunim

Haptokorin

Muciny

Laktahedrin

Volně sekretované komponenty

Oligosacharidy a prebiotika

Mastné kyseliny

Mateřské leukocyty a cytokiny sCD14

Komplementy a jejich receptory

b-Defensin-1

Toll-like receptor (TLR)

Bifi dogenní faktor

Je mateřské mléko
zdrojem probiotických bakterií?

Podle několika literárních údajů mateřské mléko obsa-
huje bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení, nebo 
mateřské mléko je dokonce považováno za synbiotikum 
obsahující jak probiotické bakterie, tak prebiotické oligo-
sacharidy. Martín et al. (2003) zjistili Lactobacillus gas-
seri jako převládající bakterii v mateřském mléce, zatímco 
Gueimonde et. (2007) a Sinkiewicz et al. (2005) zde našli 
hlavně bifi dobakterie (Bifi dobacterium longum, B. animalis, 
B. bifidum, B. catenulatum). Martín et al. (2009) pova-
žují mateřské mléko jako zdroj bifi dobakterií pro kojence. 
U 23 žen a jejich dětí byly bifi dobakterie sledovány ve vzor-
cích mateřského mléka a ve stolici. Vskutku, bifi dobakterie 
byly izolovány jak z mateřského mléka, tak z dětské stolice. 
Na druhou stranu, zatímco většina vzorků stolic (21 z 23) 
obsahovala bifi dobakterie, pouze 8 vzorků mléka bylo pozi-
tivní na bifi dobakterie. Vyšší výskyt bifi dobakterií ve stolici 
kojenců ve srovnání s mateřským mlékem inspiruje alter-
nativní hypotézu: bifi dobakterie od kojence (z ústní dutiny) 
kontaminují mateřské mléko. Tato hypotéza byla podpo-
řena naší nedávnou studií (Rada et al., 2011). Celkem bylo 
testováno 13 vzorků MM od dárkyň, jejichž děti neměly 
přítomné bifidobakterie ve stolici (skupina BIF-) a dále
29 vzorků od dárkyň, jejichž děti měly naopak bohaté 
zastoupení těchto bakterií ve stolici (skupina BIF+). Bifi -
dobakterie byly nalezeny pouze ve vzorcích mlék skupiny 
BIF+. Celkem bylo pozitivních 35 % vzorků. Naprostá 

absence bifi dobakterií u BIF- skupiny jasně naznačuje, že 
mateřské mléko pravděpodobně není primárním (endo-
genním) zdrojem bifi dobakterií pro kojence. Neexistuje ani 
žádné uspokojivé vysvětlení, jakou cestou by se měly bifi do-
bakterie, popř. bakterie mléčného kvašení do MM dostat. 
MM uvnitř mléčné žlázy je (u zdravých jedinců) sterilní, jako 
je tomu i u ostatních savců. Přirozeným místem výskytu bifi -
dobakterií je trávicí trakt, včetně ústní dutiny. Bifi dobakterie 
jsou v MM tedy s největší pravděpodobností přítomny jako 
sekundární kontaminace, přičemž jako hlavní zdroj se jeví 
sám kojenec, v případě, že má plně vyvinutou střevní fl óru 
s obsahem bifi dobakterií.

Závěr

I když je stále snaha tzv. humanizovat umělou koje-
neckou výživu a nejnovější výrobky dosáhly již značné 
sofi stikovanosti, co se týče obsahu minerálních látek, oli-
gosacharidů, vitaminů, nenasycených mastných kyselin 
a nukleotidů, mateřské mléko jako naše první potravina 
není stále plně nahraditelné. Ne všechny nekojené děti sná-
šejí umělou kojeneckou výživu, a proto byla v roce 1997 
založena mléčná banka v Ústavu pro péči o matku a dítě 
(Praha 4-Podolí). Mateřské mléko od dárkyň je zde šetrně 
pasterováno a zmraženo. Závěrem můžeme konstatovat, 
že MM je nejpřirozenější a nejvhodnější výživa pro novo-
rozence, a je proto stále předmětem výzkumu laboratoří 
po celém světě. (Práce byla sponzorována grantem MŠMT 
2B06053.)

Literatura k dispozici u autorů článku.  �
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Svaz minerálních 
vod hájí i zájmy 

spotřebitelů
Ing. JANA JEŽKOVÁ, předsedkyně,
Svaz minerálních vod, Karlovy Vary

Uplynul zase rok, léto je v plném lesku a naše pozornost se 
obrací k vodě, ať máme žízeň anebo chceme osvěžit celé 

své tělo. Je čas k oslovení spotřebitelů Svazem minerálních 
vod. Co je nového ve Svazu, Evropě, co v pitném režimu…

Připomeneme krátce, že Svaz minerálních vod sdru-
žuje výrobce našich minerálních vod a hájí nejen jejich zájmy, 
ale zájmy spotřebitelů tak, aby naši spotřebitelé měli stejná 
pravidla pro výrobky, tedy balené minerální vody, jako mají 
ostatní spotřebitelé v Evropě. Pro členy Svazu to znamená 
pravidelné sledování vývoje legislativy nejen pro minerální 
vody a celou potravinářskou legislativu, ale i související 
zákony jako zákon o obalech, odpadech, lázeňský zákon aj. 
A protože legislativa potravin se tvoří hlavně na evropské 
úrovni, je třeba se aktivně účastnit tvorby i na této úrovni.

Loni jsme si vysvětlili, jak vybírat kvalitní balenou vodu, 
protože balená podzemní voda je potravinou, jak v legisla-
tivním smyslu, tak i praktickém. Zdůraznili jsme si, že pro 
orientaci je nejdůležitější naučit se číst etikety balených
vod a podle druhu si vybírat balenou vodu, jakou potřebu-
jeme, ať už jsme zdraví, nemocní s dietou nebo vybíráme 
vodu pro děti nebo na cesty, sport apod. Zůstává pravdou, 
že někteří zákazníci mají své osvědčené značky, ale někteří 
se nedovedou orientovat v nabídce balených vod přírodních 
ani ochucených, navíc se nechají ovlivnit nepodloženým tvr-
zením médií, různých „odborníků na výživu“, ale i neinfor-
movanými zdravotníky a mýty, které mezi spotřebiteli „žijí“ 
navzdory faktům. Zdůraznili jsme si a vysvětlili, proč bychom 
měli kupovat zásadně vodu podzemní, tj. vodu minerální, 
pramenitou nebo kojeneckou, která má svou biologickou 
hodnotu a svůj význam pro zdraví.

Svaz minerálních vod uplynulý rok systematicky sle-
doval a připomínkoval evropskou legislativu, a i proto se 
koncem loňského roku Svaz MV stal členem Evropské fede-
race balených vod (EFBW), která sdružuje cca 600 evrop-
ských výrobců minerálních a pramenitých vod. Federace 
vypracovala stanovisko a zásadní podklady pro revizi nosné 
směrnice 2009/54/ES o využívání a prodeji minerálních 
vod, jejíž změnu EU připravuje. Evropská komise znovu 
tuto směrnici otevírá na podnět některých členů a v souladu 

s novými poznatky o některých látkách vyskytujících se při-
rozeně v minerálních vodách, zvažuje se úprava definic, 
technologické možnosti zpracování minerálních vod, limity 
vybraných látek, stanovení mezí detekce jakostních a bez-
pečnostních limitů. EFBW na tyto návrhy reaguje a členství 
českého Svazu minerálních vod v EFBW umožní zástupcům 
Svazu aktivní účast na tvorbě evropské legislativy. 

Jednotlivé státy mohou nyní předkládat návrhy na 
změny této směrnice. EU má poměrně jasnou představu 
o charakteristice přírodní minerální vody, naprosto odlišnou 
od požadavků na vodu pitnou. Je zajímavé, že zatím navržené 
limity přírodních minerálních látek jsou méně přísné, než je 
aktuální stav požadavků v České republice. V podstatě lze 
říci, že čeští výrobci minerálních vod jsou zvyklí „na vysokou 
laťku“ při výrobě minerálních vod, stanovenou naší legisla-
tivou, a nebude u nich problém nastavit nové evropské limity. 
Limity látek, tj. látek, které mohou mít negativní význam pro 
zdraví, jsou v těchto podzemních vodách již nyní stanoveny až 
10x přísnější než pro pitnou vodu z veřejného vodovodu a pro 
některé především škodlivé organické látky se výskyt v pod-
zemních vodách nepřipouští vůbec, stačí si tato fakta ověřit 
v příslušných vyhláškách a porovnat hodnoty (vyhláška MZ 
č. 275/04 Sb. pro balené vody a vyhláška MZ č. 252/ 04 Sb.
pro pitnou vodu v platných zněních). I když samozřejmě i pro 
pitnou vodu jsou hygienické limity stanoveny tak, aby při 
pití nedošlo k poškození zdraví, je pitná voda jiný druh vody, 
určený především k ochraně před epidemiemi, a limity jsou 
stanoveny jinou evropskou i naší legislativou. Některé orga-
nické látky ani reálně v podzemní vodě být nemohou, neboť 
zdroj je chráněn před civilizačními vlivy ochrannými pásmy, 
uložen v podzemí několik desítek až stovek metrů. K výrobě 
minerálních vod musí výrobce nejen použít podzemní zdroj 
vody, ale i takový zdroj, který dává dlouhodobou záruku sta-
bility, má původní čistotu a je chráněn před znečištěním, jeho 
stabilita je ověřena dlouhodobým sledováním a je osvědčen 
Ministerstvem zdravotnictví.

Z české legislativy se Svaz v minulém roce aktivně podí-
lel zvláště na tvorbě novelizace vyhlášky č. 335/1997 Sb. nove-
lizovanou vyhláškou č. 115/2011 Sb., která defi nuje ochucené 
minerální vody. Tento u nás tradiční výrobek vyráběný více než
60 let Evropa nezná a její požadavek na defi nování ochuce-
ných minerálních vod jako „nealkoholického nápoje na bázi 
minerální vody“ podle názoru Svazu neodpovídal ani tradici, 
ani vyjádření v českém jazyce. Svaz zpracoval zdůvodnění pro 
ponechání současného tradičního označení, a naštěstí se za 
podpory našich státních orgánů podařilo stanovisko v Evropě 
obhájit a ochucené minerální vody dál „žijí“ jak v legislativě, 
tak především u našich spotřebitelů jako oblíbený ochucený 
nápoj.

Pro označování balené minerální vody měla i velký 
význam novelizace vyhlášky č. 113/2005 Sb., která v návrhu 
měla zásadní polemiku k § 4, tj. zda budou moci výrobci 
potravin neomezeně používat v označení potraviny slova 
přírodní, čerstvý, domácí… Naštěstí zvítězil zdravý rozum 
a povolení používání těchto výrazů pro značení potravin je 
v konečném znění omezeno, a to na vybrané potraviny, kde 
jsou tato slova součástí názvu, např. přírodní minerální vody. 
Na rozdíl od pitné vody, pro kterou nelze v označení použít 
slovo přírodní, ani když teče z vodovodu nebo je zabalena!

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 113 /2005 Sb. je 
třeba připomenout probíhající schvalování nového Naří-
zení EP o poskytování informací spotřebiteli. Toto Naří-
zení si klade za cíl, v zájmu lepší informovanosti spotřebitelů, 
stanovit výrobci povinnost uvést různé informace na eti-
ketě, včetně stanovení velikosti písma. Nařízení obsaho-
valo již v připomínkovém řízení cca 200 stránek, a stává se 
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tak nepřehledným. Vysoká informovanost spotřebitele vyža-
duje poměrně velké nároky na obecné znalosti spotřebitelů 
o technologii, složení podobných výrobků, nadstandardním 
výrobku, předpisech atd., aby údaje na etiketách byly pro spo-
třebitele přínosem, což je někdy diskutabilní. 

Skoro již tradiční se stává diskuse o Nařízení EP
č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních,
u kterého přesto, že již platí téměř 5 let, pořád ještě není vydán 
kompletní seznam schválených tvrzení. I toto Nařízení jistě 
vznikalo s dobrým předpokladem ke zlepšení informací pro 
spotřebitele a zamezení jeho klamání, čas však ukazuje, že si 
EU asi vzala větší úkol, než může zvládnout.

Vzhledem k tomu, že balené minerální vody jsou potra-
vina, tak Svaz s velkou pozorností připomínkoval aktualizaci 
požadavků HACCP při výrobě potravin, která nakonec vyšla 
ve Věstníku MZe č. 2/2010. Připomínky Svazu byly akcep-
továny a tento systém zajištění správné výrobní praxe je pro 
jakost potravin základním předpokladem.

Svaz v loňském roce inicioval ve Státním zdravotním 
ústavu v Praze program zkoušení způsobilosti labora-
toří pro analýzu minerálních vod, důvodem byla opako-
vaná zjištění, že rozbory stejných šarží výrobků přírodních 
minerálních vod předané standardně k analýze do laboratoří 
akreditovaných pro rozbory pitných vod vykazují v jednot-
livých chemických ukazatelích rozdílné výsledky, které se 
i při zohlednění deklarované chybovosti metodiky liší i v řádu 
desítek procent. 

Zkoušení se účastnilo 28 laboratoří a výsledky byly hod-
noceny a diskutovány i na tradičním semináři VTS „Balená 
voda“ v květnu letošního roku, v jehož závěru byla vyslovena 
naděje, že úkol bude pokračovat a že analýzy minerálních vod 
mají svá specifi ka.

Svaz MV nemá důvod a nechce zpochybňovat výsledky 
našich laboratoří, chce pouze apelovat na to, aby vyhodno-
cení laboratorních výsledků prováděli v maximální možné 
míře odborní pracovníci laboratoří, kteří umějí hodnotit 
výsledky s hlubokými odbornými znalostmi i s jasnou před-
stavou rozsahu odchylek jednotlivých metodik.

Nelze psát článek o balených vodách a nezmínit se 
o kohoutkové vodě. Současná ekonomická situace nahrává 
masivním kampaním některých vodárenských společností, 
kterými se snaží zvýšit image vody z vodovodní sítě v očích 
spotřebitelů. Spotřebitel chce ušetřit, a je proto náchylnější 

k argumentům, že za menší peníze může dostat stejnou kva-
litu. 

Bylo již řečeno a napsáno mnoho různých důvodů, 
proč pít kvalitní balené vody, ať už je to jejich původ, absence 
chemických úprav a dezinfekce, přísnější jakostní limity, 
přísná a častá kontrola v souladu s požadavky na bezpečnost 
potravin atd. Domníváme se, že vše lze shrnout do jediné věty: 
Z kohoutku kvalitní minerální voda nikdy nepoteče. 

Tyto produkty nelze srovnávat ani kvalitativně, ani 
cenově a je na spotřebiteli, aby se rozhodl, zda bude pít kva-
litní podzemní vody, nebo vodu z vodovodu, ale měl by mít 
možnost své rozhodnutí opřít o správné, věcné a objektivní 
informace.

Značkové balené vody vedle už zmíněné garance kvality 
mají nesmírnou výhodu v tom, že je můžete mít po ruce vždy 
a všude, při všech činnostech a v jakékoli situaci. To je velmi 
důležité zejména při dodržování správného pitného režimu. 
A ten je zase nezbytný pro naše zdraví. Podle lékařů většina 
Čechů pije málo a s tím souvisí řada zdravotních problémů. 
Většina lidí si rovněž neuvědomuje, že musí pít průběžně celý 
den, po malých doušcích, protože žízeň je už určitou formou 
stresu, který v organismu zbytečně probíhá.

Kvalitní balené podzemní vody mají své nezastupitelné 
místo v pitném režimu většiny Čechů. Až tři čtvrtiny spotře-
bitelů kupují a pijí minerální či pramenité vody. Konzumenti 
oceňují hlavně praktičnost a snadnou dostupnost balených 
vod, jejich chuťové vlastnosti a zdravotní přínosy. 

Zároveň je potřeba zdůraznit, že balené podzemní vody 
využívají jen 0,02 % z celkových zásob podzemních vod, 
navíc se jedná o obnovitelné zdroje, které náš průmysl 
nepoškozuje, ale naopak chrání podle rozhodnutí státních 
orgánů pro budoucí generace. 

Materiály, které výrobci používají pro balení, tj. PET 
i sklo, jsou 100% recyklovatelné obalové materiály a všichni 
výrobci jsou zodpovědní za tyto obaly a platí nemalé pro-
středky za sběr, třídění a recyklaci těchto použitých obalů.

Svaz minerálních vod všem čtenářům přeje krásné léto, 
hodně sluníčka a dobré rozhodnutí při volbě pitného režimu. 

Více na:

www.pijtezdravouvodu.cz
�
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Jak je to 
s pomazánkovým 

máslem?
MVDr. Ing. DANA TŘÍSKOVÁ,

Oddělení potravin živočišného původu,
Ministerstvo zemědělství

„Pomazánkové máslo“ je tradiční český mléčný výrobek 
vyrobený ze smetany a určený pro přímou konzumaci 

zejména jako pomazánka. Má charakter máselného výrobku, 
a to na základě unikátního technologického postupu, kdy do-
chází k emulgaci vodní fáze do mléčného tuku, tzv. zmásel-
nění smetany. Výrobek označený jako „pomazánkové máslo“ 
začala pravidelně vyrábět mlékárna v Liberci pod vedením 
jejího ředitele Ing. Vondrušky v roce 1977 na základě spo-
lupráce s Ing. Formanem z Výzkumného ústavu mlékáren-
ského Praha. Autoři zcela nového technologického postupu
(L. Forman, Z. Pech a V. Vondruška) obdrželi v roce 1982
Autorské osvědčení č. 193760 „Způsob výroby máselné po-
mazánky“. Na výrobní postup získali autoři také dne 4. 12. 
1979 americký patent s názvem „Process of manufacture of 

butter spread“. Pro srovnání Mezinárodní mlékařská federa-
ce IDF vydala návrh standardu pro nízkotučné pomazánky 
s mléčným tukem Draft Standard for Low Fat Dairy Spreads 
až v roce 1983. Výrobek s obsahem tuku nejméně 31 % se teh-
dy začal balit do plastových kelímků vhodných pro pomazán-
ky. Výroba pomazánkového másla se také dále rozšiřovala do 
dalších podniků. Objem výroby pomazánkového másla v loň-
ském roce 2010 dosáhl 10 034 tun. 

Podle ustanovení § 1 písm. q) vyhlášky č. 77/2003 Sb., 
kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, 
mražené krémy a jedlé tuky a oleje, v platném znění, se poma-
zánkovým máslem rozumí mléčný výrobek ze zakysané 
smetany, obohacené sušeným mlékem nebo sušeným pod-
máslím, obsahující nejméně 31 % hmotnostních mléčného 
tuku a nejméně 42 % hmotnostních sušiny. Podle stanoviska 
Evropské komise se tedy jedná o roztíratelný tuk (obsah 
mléčného tuku méně než 39 %), a označení máslo tedy pro 
tento druh výrobku nelze použít. Česká republika se tedy 
rozhodla využít možnosti zapsání výrobku „pomazánkové 
máslo“ do seznamu výrobků, jejichž přesná povaha vyplývá 
jasně z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně 
používají pro popis charakteristické vlastnosti produktu a je 
u nich možné použít označení odchylně od nařízení. V roce 
2004 byla podána ofi ciální žádost o zařazení názvu výrobku 
„pomazánkové máslo“ do přílohy nařízení Komise (ES)
č. 577/97. Evropská komise zamítla naši žádost dne 29. 9. 
2005 s tím, že produkt „Pomazánkové máslo“ nesplňuje 
podmínky pro označení výrobku „máslo“, a nesplňuje tak 
základní podmínky pro udělení výjimky. Podle vyjádření 
Komise v průběhu konzultací v roce 2006 Komise přistoupila 
ke zrušení výjimek se záměrem zabránit dalšímu rozšiřování 
seznamu výrobků s výjimkou tradičního označení, tj. pone-
chat stav výjimek evidovaných k roku 1997. 

Dne 8. března 2007 byl členským státům zaslán návrh 
nařízení Komise k nahrazení stávajícího nařízení (ES)
č. 577/97, stanovující určitá podrobnější pravidla pro pro-
vádění nařízení Rady (ES) č. 2991/94 (normy pro roztí-
ratelné tuky) a rovněž pro provádění nařízení Rady (ES)
č. 1898/87 (ochrana označení mléka a mléčných výrobků). 
Ministerstvo zemědělství 14. března 2007 zaslalo své sta-
novisko k uvedenému návrhu nařízení EK, ve kterém opě-
tovně požádalo o zařazení názvu „Pomazánkové máslo“ do 

Vývoj výroby pomazánkového másla v České republice (zdroj: ČMSM – Žádost o zápis zaručené tradiční speciality „Pomazánkové 
máslo“)

ýroby pomazánkového másla v České republice (zdroj: ČMSM Žádost o zápis zaručené tradiční speciality Po
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seznamu výrobků, kterým je udělena výjimka. Tato žádost ČR 
byla opět zamítnuta a návrh nařízení byl na základě hlasování 
přijat, ČR byla proti návrhu, Polsko se zdrželo. Touto změnou 
Komise de facto ukončila udělování oprávněných výjimek 
se záměrem zabránit dalšímu rozšiřování seznamu výrobků 
s výjimkou tradičního označení. Výjimky, které jsou uvedeny 
v příloze nařízení, však zůstávají nadále v platnosti. Jde tedy 
o krok, který lze chápat jako „omezení“ vůči novým členským 
státům. V naprosto opačném duchu bylo ale vydáno nařízení 
EK č. 148/2007, kterým se aktualizoval registr chráněných 
zeměpisných označení a chráněných označení původu. Kon-
krétně se jednalo o aktuální zařazení španělského výrobku 
„Mantequilla de Soria“ jako PDO, přičemž tento název byl ze 
strany Komise schválen jako výjimka v intencích již neexistu-
jícího článku 4 nařízení Komise (ES) č. 577/97. 

Podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se sta-
noví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní usta-
novení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů“), je však možné za máslo pova-
žovat pouze výrobek s obsahem nejméně 80 % mléčného 
tuku, třičtvrtětučné máslo (60–62 %) a polotučné máslo 
(39–41 %). Vše ostatní má pak nést označení roztíratelný tuk 
s udáním % tuku. Samo nařízení ale dává možnost označovat 
odlišně výrobky, jejichž přesná povaha vyplývá z tradičního 
používání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis 
charakteristické vlastnosti výrobku. Toto nařízení v přísluš-
ných ustanoveních totiž nenaznačuje, že by využití výjimky 
bylo podmíněno jakýmkoli rozhodnutím Komise. Naopak, 
z charakteru uvedené výjimky zcela jednoznačně vyplývá, že 
možnost využití výjimky se odvíjí od objektivního splnění sta-
novených podmínek, tj. tradiční používání vymezené přesnou 
povahou výrobku, nebo pokud se označení výrobku jasně 
používá pro popis charakteristické vlastnosti výrobku.

Dne 6. června 2008 pak bylo doručeno České republice 
formální upozornění týkající se zahájení řízení o porušení 
Smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropského spo-
lečenství. Ministerstvo zemědělství je i nadále toho názoru, 
že jsme oprávněni užívat pro mléčný výrobek odpovídající 
požadavkům § 1 odst. 2 písm. q) vyhlášky č. 77/2003 Sb. 
označení „pomazánkové máslo“. Naopak tím, že Komise 
dosud nezapsala pomazánkové máslo na seznam podle čl. 8 
nařízení, ačkoliv je k tomu s ohledem na samotné nařízení 
povinna, porušuje Komise Smlouvy ES. Tímto způsobem jsou 
diskriminováni čeští výrobci pomazánkového másla oproti 
výrobcům, jejichž výrobky používající tradiční označení byly 
v souladu s čl. 8 nařízení (ES) č. 2991/94 na seznam zahrnuty. 
Poté, co Česká republika nadále odmítala a odmítá souhlasit 
s názorem EK, Komise navrhla podat u Soudního dvora EU 
na Českou republiku žalobu. Ukončení případného soudního 
sporu se však předpokládá nejdříve v roce 2013.

Českomoravský svaz mlékárenský se rozhodl využít také 
další možnosti ochrany názvu „pomazánkové máslo“, a to 
pomocí Nařízení Rady (ES) č. 509/2006, o zemědělských 
produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční 
speciality. Návrh žádosti Českomoravského svazu mlékáren-
ského o registraci „Pomazánkového másla“ byl zveřejněn 
v rámci vnitrostátního připomínkového řízení a poté zaslán 
Evropské komisi. Dopisem ze dne 1. 4. 2011 však bylo České 
republice sděleno, že podaná žádost neodpovídá požadavkům 
nařízení (ES) č. 509/2006 , a to z důvodu, že zapisovaný 
název „pomazánkové máslo“ může být považován za klamavý 
a může uvádět spotřebitele v omyl. Ministerstvo zemědělství 
s tímto názorem nesouhlasí a v žádném případě neuvažuje 
o stažení žádosti. Po konzultaci s Evropskou komisí bylo 
dohodnuto, že se žádost bude posuzovat až po rozhodnutí 
Evropského soudního dvora. 

Názor autora výrobku: 

Doc. Ing. Ladislav Forman, 
CSc.

MVDr. Ing. Dana Třísková 
v článku „Jak je to s pomazán-
kovým máslem“ věcně shrnuje 
problematiku řešeného pro-
blému. Z článku je zřejmé, že se 
jedná o složitý problém, který 
zaměstnává řadu pracovníků. 
V materiálu však chybí údaje 
o tom, od kdy měla česká strana 
možnost požádat o zařazení 

názvu „pomazánkové máslo“ do seznamu výrobků, kterým 
je udělena výjimka. Rád bych si potvrdil, že opožděné podání 
žádosti nezpůsobilo celý problém, jehož řešení bylo následně 
věnováno množství, možná marného, úsilí. 

Věcná stránka problému souvisí s nízkým obsahem tuku 
v pomazánkovém másle (31 %), zatím co tzv. polotučné máslo 
má obsahovat 39 až 41% tuku, náš výrobek tedy nelze do sku-
piny polotučných másel zařadit. Technologie pomazánkového 
másla sice umožňuje jeho modifi kaci na vyšší obsah tuku. 
Taková úprava však je nevýhodná vzhledem k výrobním para-
metrům strojů výrobních linek, především mlékárenských 
odstředivek. Výrobek s vyšším obsahem tuku navíc ztrácí část 
ze svých užitných vlastností. Jde zejména o nevhodné zvyšo-
vání energetického obsahu a částečné změny senzorických 
vlastností a změnu konzistence.

Rád bych připomněl, že tzv. polotučné máslo s 39 až
41 % tuku, kterému by mělo být pomazánkové máslo alterna-
tivou, nelze vyrábět máslařskou technologií. Lze ho připra-
vovat pouze technologií margarínářskou, která je složitější 
a vychází z mléčného tuku (nikoliv přímo ze smetany). Vyža-
duje použití emulgátorů, stabilizátorů vody, případně barviv 
a aromat. Jde vždy o výrobky spíše podobné margarínu. 

Dnešní pomazánkové máslo jakožto pomazánka a kuli-
nářská surovina, často nahrazující kyselou smetanu, zís-
kalo díky svým vlastnostem a díky péči věnované jeho výrobě 
významné místo na potravinářském trhu. Vyrábí se přes 30 let.
Bez jakékoliv marketingové podpory dosáhl jeho prodej za 
posledních 10 let navýšení o 100 %. Jsem přesvědčen, že 
pomazánkovému máslu jeho název zůstane, ovšem i v pří-
padě, že by o současný název přišlo, zůstane nadále s pří-
padným novým názvem oblíbeným mlékárenským výrobkem.

Názor předsedy Českomoravského svazu 
mlékárenského: 

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Proč nám tolik záleží na poma-
zánkovém másle?

Pomazánkové máslo bylo 
vyvinuto skupinou českých vědců 
a mlékařů již počátkem sedmde-
sátých let minulého století, a že se 
jednalo o unikátní technologický 
postup, potvrdily jak autorská 
osvědčení udělená jeho autorům 
v bývalém Československu, tak 
americký patent, který byl nové 

technologii rovněž přiznán. Snahou řešitelů bylo připravit 
nový zdravý mléčný výrobek s výrazně nižším obsahem mléč-
ného tuku, přičemž jeho podobnost k máslu je snad jenom 
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v jeho roztíratelnosti a použitelnosti např. na pečivo. Nový 
výrobek si nikdy „nehrál“ na MÁSLO, od počátku to bylo 
POMAZÁNKOVÉ MÁSLO, nikoliv tedy konkurenční, nýbrž 
komplementární produkt. Takto si ho spotřebitelé za 37 let 
trvale rostoucí výroby a spotřeby vepsali do podvědomí, takto 
ho znají, nakupují, a jak potvrdil nedávný průzkum agentury 
GfK na reprezentativním vzorku české populace, žádný ze 
spotřebitelů si tento výrobek s tradičním máslem nesplete.

Českomoravský svaz mlékárenský proto hájí zcela 
důsledně zájmy všech výrobců této jedinečné české mléčné 
speciality již od vstupu Česka do Evropské unie a zasazuje se 
o to, aby především nebyli při současném řešení sporu o ozna-
čování Evropskou unií jakkoliv diskriminováni.

Česká republika měla být zřejmě již při svém vstupu do 
Evropské unie v roce 2004 v uvedené záležitosti daleko důsled-
nější a tvrdě požadovat udělení výjimky z tehdejších předpisů 
pro označování roztíratelných tuků, tak jak je již dříve Evropská 
komise udělila řadě jiných výrobků, které nesou ve svém názvu 
slovo máslo a které máslem zdaleka nejsou. Jedná se např. o špa-
nělský produkt Montequila de Sorria (sladké máslo ze Sorie, 
rovněž s velice nízkým obsahem tuku) nebo britské alkoholické 
výrobky s 18 % mléčného tuku nazvané Cherry butter, Whisky 
butter, Brandy butter, ale příkladů je ještě daleko více. V tomto 
případě má naše česká specialita k tradičnímu máslu skutečně 
nejblíže, především pak v tom, že unikátní výrobní techno-
logie umožňuje zmáselnění mléčného tuku zcela jiným způ-
sobem, než k němu dochází při klasickém stloukání smetany.

Čeští mlékaři navíc uvedenou výjimku pro označování 
nepožadují absolutně jako výše uvedené evropské produkty. 
Nám totiž stačí ponechání tradičního názvu výlučně pro český 
trh, resp. pro českého spotřebitele. Jinak naši mlékaři zcela 
respektují požadavky jednotné unijní legislativy pro označo-
vání a již dnes, když někteří z nich pomazánkové máslo uvádějí 
na trh v jiné z evropských zemí, používají předepsanou nomen-
klaturu – např. „Milchschtreichfett“ (= mléčný roztíratelný tuk) 
nebo „Dairy Spread“ (= mléčná pomazánka). Na německém 
trhu se např. náš český výrobek prodává s označením „Böhmis-
cher Brotaufstrich“ (tedy česká pomazánka na chléb). 

Je určitě politováníhodné, že uvedenou kauzu pomazán-
kového másla často zneužívají ke své medializaci někteří naši 
europoslanci, kteří problematice jednak nerozumí a od kte-
rých by se spíše očekávalo, že budou nápomocni při obhajo-
vání českých pozic u Evropské komise.

Celý tento příběh má však ještě jednu rovinu. Evropská 
politika jakosti dnes velmi akcentuje význam původních 
výrobků, regionálních specialit a zejména pak tzv. zaručených 
tradičních specialit. Cožpak české pomazánkové máslo není 
takovýmto výrobkem? Český produkt není žádným podfukem 
a není žádnou nekalou konkurencí a už vůbec nemá ambice 
klamat spotřebitele. Je to prostě moderní a hlavně zdravý 
mléčný výrobek, zdravější pak především proto, že se jedná 
o výrobek se sníženým obsahem tuku, což je jeho nesporná 
výhoda, která je v podstatě k „nezaplacení“ např. v boji proti 
civilizačním chorobám a obezitě. A i to byl důvod, proč Čes-
komoravský svaz mlékárenský v zastoupení všech výrobců 
pomazánkového másla podal u Evropské komise žádost 
o zápis pomazánkového másla na seznam zaručených tradič-
ních specialit. Tato žádost však prozatím až do vyřešení soud-
ního sporu vedeného proti České republice u Evropského 
soudního dvora kvůli údajnému klamavému označování 
zatím nebude projednávána.

Je určitě potěšitelné, že za výrobci pomazánkového 
másla nestojí pouze Českomoravský mlékárenský svaz, Potra-
vinářská komora ČR, ale zejména pak také Ministerstvo země-
dělství ČR, které je dnes v řešení této záležitosti velmi aktivní. 
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa nedávno uvedl: „Já jako 

ministr zemědělství České republiky a zaměstnanci minister-
stva jako státní úředníci placení z daní odvedených do státního 
rozpočtu máme povinnost chránit zájmy našich výrobců a spo-
třebitelů, takže to děláme i v případě pomazánkového másla. Za 
pokrytce se skutečně nepovažujeme, protože chceme zachovat 
něco, na co máme podle nejlepšího svědomí a vědomí nárok.“

Chci věřit, že naše společné úsilí o zachování tohoto tra-
dičního českého produktu a jeho dnes již historického názvu 
bude nakonec úspěšné už jenom proto, že se jedná o zcela 
zásadní a principiální záležitost.

Názory výrobců: 

Ing. Pavel Marek,
hlavní manažer
pro marketing a obchod,
Choceňská mlékárna s. r. o.

Choceňská mlékárna od 
počátku problému nesouhlasí 
s postojem Evropské komise. 
Jsme toho názoru, že pomazán-
kové máslo lze považovat za tra-
diční českou specialitu, a zásadně 
nesouhlasíme s pohledem admi-

nistrativy EU. Sloučením dosavadních dvou kategorií, a to 
pomazánkového másla a mléčné pomazánky, by se českým spo-
třebitelům značně znepřehlednily informace o výrobcích. Navíc 
vzniknou minimální hranice vnímání rozdílů mezi mléčnými 
pomazánkami a směsnými pomazánkami. Chceme zachovat 
označení, na které jsou čeští spotřebitelé již desítky let zvyklí.

Ing. Bedřich Štecher, 
Jaroměřická mlékárna, a. s. 

Pomazánkové máslo – úředníci 
vs. zákazníci

Proč nezkomplikovat tu-
zemským výrobcům život a ne-
zmást zákazníky, když se k tomu 
naskýtá tak báječná příležitost, 
navíc „orazítkovaná“ neuchopi-
telnou Evropskou komisí. 

Nechci se pouštět do his-
torie vzniku pomazánkového másla, ta je, myslím, dostatečně 
známa a navíc je velice zevrubně popsána v tomto čísle Revue. 

Z pohledu zákazníků je pomazánkové máslo považo-
váno za nepostradatelnou součást jídelníčku a najde se téměř 
v každé ledničce. Určitě nedochází ke klamání zákazníků, 
kteří pomazánkové máslo zcela neomylně používají přesně 
k účelům, ke kterým bylo vyvinuto – jako jednoduchý, prak-
tický podklad na pečivo, případně polotovar pro výrobu dal-
ších pomazánek. Domnívám se, že pomazánková másla si 
nedělají ambici „porazit“ klasické čerstvé máslo, o to nám 
ani nejde. Jedná se pouze o využití něčeho lokálního, co doká-
zaly české hlavy vymyslet, a jsem přesvědčen, že naši zástupci 
v evropských orgánech by měli naplňovat pojem zástupce 
i v tak malicherných bodech, jako je použití slova máslo. 

Při pohledu na vývoj prodeje pomazánkového másla 
jsou výsledky nadmíru optimistické a potvrzují jeho velkou 
oblibu u zákazníků (za pět měsíců letošního roku vs. stejné 
období roku 2010 se náš obrat na pomazánkových máslech 
zvýšil o +22 %). Boj, který se nyní rozpoutal kolem pojmeno-
vání tohoto produktu, přinese pouze mrhání penězi a vytvá-
ření „švejkovských“ názvů.  �
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S l a b i k á ř  k o ř e n í

Římský kmín
Existuje více než sto vůní 

koření z celého světa. 
Ale jen deset z nich je ozna-
čováno jako královské ko-
ření (černý pepř, šafrán, 
skořice, muškát /květ/, zá-
zvor, římský kmín, karda-
mom, koriandr, kurkuma, 
hřebíček). Královské koře-
ní proto, že těchto 10 druhů 
má pevné místo v gastrono-
mii na celém světě, zatímco 
ostatní jsou používány pře-
vážně v regionální kuchyni.

Historie

Už několik tisíc let se římský kmín používá jako koření. 
Nejstarší dochovaná svědectví pocházejí z Egypta – kmín 
byl nalezen ve starých hrobkách. Egypťanům sloužil k balza-
mování jejich faraonů. Pro Římany měl zase důležité místo 
při použití v kuchyni – ke kořenění omáček a pečených ryb 
a také jako konzervační prostředek pro masa. Nyní jeho místo 
nahradil černý, méně ostrý, kmín.

Původ

Původní vlastí římského kmínu je přední Orient. Hlavní 
pěstitelské oblasti jsou dnes Indie, Írán, Indonésie, Čína 
a jižní oblast Středomoří.

Druhy

Římský kmín (cumin) patří do čeledi okoličnatých 
rostlin. Keř má až 30 cm dlouhé, po zemi se plazící stonky 
a světle fi alové nebo bílé květy. Právě semena se používají 
ke kořenění. Plody jsou zelenošedé, 5–6 mm dlouhé, srp-
kovitého tvaru podobné obvyklým plodům kmínu. Římský 
kmín se od kmínu liší, a přesto jsou neustále vzájemně zamě-
ňovány. Přitom je mezi nimi rozdíl. Jméno a srpkovitý tvar 
semen mají sice stejné, jinak jsou ale v základu rozdílné. 
Nejsou srovnatelné ani v chuti, ani ve vůni. Římský kmín 
má pronikavou, ostrou, kafr připomínající vůni a chuť ostře 
hořkou, silně aromatickou. Kmín roste odjakživa divoce 
v celé Evropě, římský kmín má proti tomu domov pouze 
v teplých krajinách.

Kvalita

U římského kmínu je důležitý vysoký obsah éterických 
olejů. Dobrou kvalitu pozná profesionál podle intenzity vůně 
a chuti. Římský kmín má silné, ostré, ale ne peprné, zřetelné 
aroma po anýzu a citronu. Chutná trochu hořce, pronikavě 
a silně aromaticky.

Použití

Velmi oblíbený a často používaný je římský kmín 
v arabské, orientální a především v indické kuchyni. Patří 
k základním kořením směsí Masala a nesmí chybět v žádné 
směsi Curry. Nezbytné místo má i v lihovarnickém průmyslu, 
kde oleje z římského kmínu jsou přísadou pro bylinkové žalu-
deční likéry.  �
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Saturejka
Saturejka (Bohnenkraut) 

má rozmanitější použití, 
než připouští název. Ať pro 
speciality z masa nebo zele-
ninové kompozice: svou po 
pepři ostrou příchutí propůj-
čuje tato již ve starém Římě 
známá kořenicí bylina „ur-
čité něco“. Podle lidového lé-
kařství je bylina zvláště oblíbená pro svůj pozitivní účinek 
při trávení a pro zjemnění těžkých a mastných pokrmů.

Historie

Saturejka patří k těm bylinám, na které se spoléhali již 
Římané nejen jako na koření používané v kuchyni, ale i jako na 
léčivou bylinu. V Německu byla saturejka pěstována již v raném 
středověku. Když Karel Veliký předepsal všem císařským pro-
pachtovaným statkům způsob a objem pěstování kuchyňských 
bylin, nemohla mezi nimi chybět ani saturejka. Je dochováno, 
že ve středověku při nákupu fazolí se k nim přidávalo i trochu 
saturejky. A nebylo to bez důvodu: při požívání fazolí a ostat-
ních luštěnin se zažívání může nepříjemně připomenout. Již 
tenkrát bylo zjištěno, že saturejka jednak preventivně pomůže 
a má navíc pozitivní účinek na trávicí orgány a žaludek.

Původ

Původně pochází rostlina z východní oblasti Středo-
moří a z Íránu. Dnes má domov ve všech zemích u Středo-
zemního moře, v celé střední Evropě, od východní Asie až po 
Indii. Další pěstitelské oblasti jsou jižní Afrika a teplejší kraje 
Severní Ameriky.

Druhy

Rozlišujeme dva druhy. Prvním druhem je jednoletá 
letní saturejka a druhým víceletá zimní saturejka. Zimní satu-
rejka je ve vůni trochu silnější a ostřejší, přičemž se tato ost-
rost omezuje na čisté koření a při vaření vzdáleně připomíná 
saturejku letní. Voňavý, hustý rozvětvený keř patří do čeledi 
hluchavkovitých a dosahuje výšky od 40 do 60 cm. Má úzké, 
tmavozelené listy, které trochu připomínají estragon. Trochu 
vyšší zimní saturejka vytváří růžovobílé květy, letní saturejka 
je menší a ukazuje bílé až světle fi alové květy.

Chuť

Saturejka poskytuje kořeněnou, aromatickou, lehce 
ostrou chuť, která se podobá černému pepři. 

Použití

Jak už název napovídá (Bohnenkraut, Bohne = fazole), 
hodí se znamenitě k fazolím a jiným luštěninám. Skrze svou 
chuť po pepři propůjčuje toto koření ale také masu, rybám, 
omáčkám a zelenině jemně kořeněnou příchuť. Pokrmy 
z brambor a vydatné polévky dostanou aromatické zakon-
čení. Aromatická bylina se nechá harmonicky kombinovat 
s rozmarýnem a dává např. jehněčímu masu jedinečnou 
chuť. 

Zdraví

Saturejka platí za bylinu, která uklidňuje žaludek 
a tiší křeče. Jako příloha k luštěninám stejně jako k tučným 
mastným pokrmům může pozitivně působit na trávení.

�
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Cholesterol
všude kolem nás

MUDr. JAROMÍR KŘEMEN, Ph.D.

Slovo „cholesterol“ je v posledních letech skloňováno 
v souvislosti se stoupajícím výskytem civilizačních one-

mocnění, zejména aterosklerózy a nemocí kardiovaskulár-
ního systému, jichž je ateroskleróza podkladem. Cholesterol 
a jeho nadměrný příjem v potravě pak bývá v této souvislos-
ti často označován jako „původce všeho zla“. Málo se již ale 
dočteme, co vlastně cholesterol je a k čemu slouží. Málo se 
také mluví o komplexnosti příčin i následků poruch metabo-
lizmu tuků, mezi které cholesterol řadíme. Kardiovaskulár-
ní riziko totiž zvyšují i poruchy metabolizmu dalších lipidů, 
kterými jsou zejména triacylglyceroly či nevyvážený a ne-
vhodný obsah mastných kyselin v potravě. Za vzrůstajícím 
výskytem civilizačních onemocnění stojí také náš životní 
styl, který vede ke zvýšené konzumaci energeticky bohatých 
pokrmů, k poklesu pohybové aktivity, sedavému způsobu 
života a v neposlední řadě i větší psychické zátěži a stresu. 
Významný podíl na vzniku aterosklerózy má i kouření a vy-
soký krevní tlak. Porucha metabolizmu tuků však může být 
i následkem jiného závažného onemocnění, jak bude zmíně-
no dále.

Cílem tohoto článku ale není strašit důsledky nezdra-
vého způsobu života, nýbrž seznámení čtenáře se základními 
fakty, jakými jsou fyziologický význam cholesterolu, některé 
aspekty problematiky poruch jeho metabolizmu či možnosti 
jejich komplexního léčebného ovlivnění. 

Na úvod je potřeba zdůraznit, že téma poruch metabo-
lizmu tuků je velmi složité a obsáhlé, a přístupy k pacientům 
s poruchami metabolizmu tuků musí být dosti individuální. 
Berte tedy tento text pouze jako jakési představení cho-
lesterolu jako hráče ve velké síti složitých metabolických
pochodů. 

Cholesterol a jeho syntéza

Cholesterol je z chemického hlediska lipid na bázi ste-
roidního skeletu, jedná se o derivát cyklopentanperhyd-
rofenanthrenu. Z hlediska fyzikálních vlastností se jedná 
krystalickou látku rozpustnou v organických rozpouštědlech. 
Cholesterol se vyskytuje prakticky pouze v živočišné říši, nic-
méně i rostliny a houby produkují látky cholesterolu příbuzné 
(fytosteroly, resp. mykosteroly), které ale mohou mít pro člo-
věka určitý význam, jak se zmíníme dále.

Organizmus získává cholesterol dvěma způsoby. Prvním 
z nich je vlastní syntéza, především v játrech. Na tomto místě 
je potřeba zdůraznit, že vlastní produkce je hlavním zdrojem 
cholesterolu, činí zhruba 50–70 % z celkového cca 1 gramu 
denní potřeby cholesterolu. Exogenní příjem cholesterolu 
potravou činí tedy zhruba cca 300 mg/den. Cholesterol je 
syntetizován z acetylkoenzymu-A, jenž je konečným pro-
duktem beta-oxidace mastných kyselin. Syntéza cholesterolu 
probíhá v řadě poměrně složitých kroků a je regulována zpět-
novazebně změnou aktivity enzymu hydroxy-methyl-gluta-
aryl-koenzym A (HMG-CoA) reduktázy, klíčového enzymu 
v řetězci syntézy cholesterolu. Aktivitu tohoto enzymu lze 
ovlivnit i farmakologicky.

Vzorec cholesterolu

Význam cholesterolu

Jak bylo naznačeno v úvodu, cholesterol je v zásadě 
životně důležitou sloučeninou, bez níž se živočišný organi-
zmus prakticky neobejde.

Cholesterol je totiž základní složkou biologických mem-
brán, ve kterých slouží především jako jejich stabilizátor. 

Další nezastupitelnou úlohu hraje cholesterol jako sub-
strát v biosyntéze steroidních hormonů. Mezi ně řadíme hor-
mony kůry nadledvin kortizol (základní stresový hormon, 
který mimo jiné stimuluje novotvorbu glukózy) a aldosteron 
(hormon důležitý pro minerálovou rovnováhu) a pohlavní 
hormony (mj. androgen testosteron, estrogen estradiol 
a gestagen progesteron). 

Cholesterol je také prekurzorem vitaminu D, který je 
nezastupitelný pro růst kostí. 

Degradace cholesterolu játry vede k tvorbě žlučo-
vých kyselin, které jsou vylučovány žlučí přes žlučové cesty 
do střeva, kde mají důležitou úlohu pro trávení tuků, neboť 
působí jako detergenty. Tento jev bývá využíván i průmyslově, 
řada odstraňovačů mastných skvrn je totiž založena na bázi 
žlučových kyselin. Ze střeva jsou poté žlučové kyseliny opět 
resorbovány a na bílkovinných nosičích transportovány zpět 
do jater, odkud jsou vylučovány opět do žluči. Je třeba ještě 
zmínit, že v průběhu tohoto tzv. „enterohepatálního cyklu“ 
jsou žlučové kyseliny různě transformovány.

o og c y
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Hypercholesterolemie

Jako hypercholesterolemii označujeme hladinu celko-
vého cholesterolu vyšší než cca 5 mmol/l. Na tomto místě je 
potřeba zmínit, že cholesterol je ze střeva do jater, z jater do 
periferních tkání (vč. cév) a z periferních tkání zpět do jater 
transportován převážně ve formě lipoproteinů, různě velkých 
částic obsahujících fosfolipidovou membránu s proteinovou 
částí (tzv. apolipoprotein) a lipidové jádro složené z esterů 
cholesterolu a triacylglycerolů. Jednotlivé lipoproteiny mají 
své specifi cké transportní funkce a různý aterogenní poten-
ciál. Z hlediska poruch metabolizmu tuků bývají zmiňovány 
především lipoproteiny LDL (low density lipoprotein) a HDL 
(high density lipoprotein), existuje však řada dalších lipo-
proteinů. Zjednodušeně lze říci, že hustota lipoproteinu je 
nepřímo úměrná obsahu tuků (triacylglycerolů) v částici.

Z hlediska mechanizmu vzniku rozlišujeme poruchy 
metabolizmu tuků, a tedy i hypercholesterolemii na primární 
a sekundární. Primární poruchy vznikají na základě vrozené 
predispozice, významný podíl na jejich vzniku mohou mít 
i faktory prostředí a chování (nedostatek pohybu, přejídání, 
nevhodné složení potravy, věk). Vrozená predispozice může vést 
jednak k tvorbě defektních či nedostatečně funkčních enzymů 
metabolizmu tuků či k defektům receptorů na základě genové 
poruchy. Poruchy metabolizmu tuků vykazují jak monogenní, 
tak polygenní dědičnost, která může mít různé dopady od velmi 
mírných forem po formy velmi závažné s vysokým rizikem 
úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve velmi časném 
věku (nezřídka i před 3. či 4. deceniem). Dědičnost a kom-
plexní mechanismy vzniku však vykazují i další faktory, které 
se na vzniku kardiovaskulárních onemocnění podílejí (vysoký 
krevní tlak, cukrovka apod.). V tomto ohledu je proto důle-
žité aktivní vyhledávání rizikových jedinců na základě rodinné 
anamnézy již od mladého věku, např. v průběhu pravidelných 
preventivních prohlídek. Nezřídka se setkáváme s případy, 
kdy relativně mladý muž s dostatkem pohybu bez „dietních 
prohřešků“ má hypercholesterolemii a s ní spojené kardio-
vaskulární onemocnění, zatímco obézní jedinec se „sedavým“ 
způsobem života má hladiny tuků zcela normální a nevysky-
tují se u něho žádné příznaky kardiovaskulárního onemoc-
nění a je spíše postižen např. chorobami pohybového aparátu.

Další skupinou poruch metabolizmu tuků jsou tzv. 
sekundární poruchy. Zde se jedná o důsledek jiného onemoc-
nění, které vede mimo jiné k poruchám metabolizmu tuků. 
Zde je potřeba jmenovat poruchy štítné žlázy (snížená funkce 
vede ke vzniku hypercholesterolemie), diabetes mellitus 
(cukrovka) či onemocnění ledvin (tzv. nefrotický syndrom). 

Zjednodušeně lze konstatovat, že k rozvoji aterosklerózy 
přispívá především dysbalance HDL a LDL lipoproteinů. 

LDL (někdy označován jako „zlý cholesterol“) slouží k trans-
portu cholesterolu z jater do periferních tkání. Cílová hla-
dina LDL-cholesterolu je pod 3 mmol/l. LDL-cholesterol 
se s oblibou pak ukládá především v cévách. Narušení cévní 
stěny pak vede k její infi ltraci buňkami imunitního systému, 
což má za následek peroxidaci lipidů, tvorbu kyslíkových 
radikálů a tzv. pěnových buněk. Dochází ke vzniku atero-
mového plátu, deformaci lumen tepen, agregaci destiček 
na povrchu cévní stěny, novotvorbě hladké svaloviny a cév 
a tvorbě sraženiny (trombu), což má za následek „ucpání“ 
tepny a vznik ischemie (přerušení toku krve a dodávky kys-
líku) v tkání za „překážkou“. 

HDL naproti tomu slouží k transportu cholesterolu ze 
tkání (vč. cév) zpět do jater, mimo jiné působí vychytávání 
cholesterolu z makrofágů (respektive již z pěnových buněk), 
což má výrazný antiaterogenní efekt. V játrech je pak tento 
cholesterol odbouráván za tvorby žlučových kyselin, které 
jsou dále vylučovány. HDL se se také podílí na inhibici peroxi-
dace lipidů a potlačení zánětu. Hladina HDL-cholesterolu by 
měla být vyšší než 1mmol/l, jeho zvýšení o 1 % procento je 
spojeno se snížením rizika ischemické choroby srdeční o 3 %. 
HDL-cholesterol je snížen u kuřáků.

Nefarmakologická léčba hypercholesterolemie

Hypercholesterolemii lze terapeuticky ovlivnit a lze 
ji předcházet řadou způsobů. Vyšší hladina cholesterololu 
v krvi ještě nemusí znamenat nutnost užívání „hrstí“ léků. 

Z nefarmakologických opatření je důležitá zejména 
úprava diety. Základem by měla být vyvážená a pestrá strava. 
Poměr energetických substrátů by měl být: 55 % sacharidy 
(lépe polysacharidy – mají nižší glykemický index), 30 % 
tuky, 15 % bílkoviny. Měl by být omezen přísun nasycených 
mastných kyselin obsažených především v tucích živočišného 
původu (především červené maso).

U obézních jedinců je pak důležitá redukce hmotnosti. 
Obezitologie je v současné době prakticky samostatným pod-
oborem vnitřního lékařství, obezitologická centra zajišťují 
komplexní péči o obézní pacienty, včetně rozvíjení fyzické 
aktivity, rehabilitačních programů, podpůrné psychoterapie, 
pro těžší případy pak existují i možnosti farmakologické 
a chirurgické léčby obezity. Z dietních opatření lze dále zmínit 
dostatek fytosterolů ve stravě (luštěniny, ořechy, semena), 
neboť fytosteroly blokují vstřebávání cholesterolu, a to díky 
podobnosti své molekuly s cholesterolem a zároveň nevstře-
batelnosti (mechanizmus „soutěžení“ o vazbu – kompetice).

V prevenci a potlačení rozvoje aterosklerózy je důležitý 
i dostatek a vyvážený poměr polynenasycených mastných 
kyselin. Vyvážený poměr a dostatečné množství omega –
3, 6 a 9 mastných kyselin brzdí rozvoj poškození cévní stěny 

 Schéma lipoproteinu

Apolipoprotein

Triacylglycerol a cholesterol Fosfolipidová membrána
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(tzv. endoteliální dysfunkce), je popisováno i snížení endo-
genní syntézy tuků a imunomodulační efekt. Omega-3 
mastné kyseliny jsou hojně obsaženy v rybím tuku, omega-6 
a 9 mastné kyseliny jsou pak obsaženy v olivovém oleji.

Další důležitou složkou „zdravé výživy“ je vláknina. 
Vláknina zvyšuje viskozitu střevního obsahu a brání recirku-
laci žlučových kyselin. Snížené vstřebávání žlučových kyselin 
vede k jejich zvýšené tvorbě z cholesterolu v játrech a k poklesu 
celkových zásob cholesterolu v organizmu. Nedávné studie 
prokázaly možný pozitivní vliv beta-glukanu, jedné ze složek 
vlákniny obilovin, na úpravu lipidového spektra.

Na rozvoj kardiovaskulárního rizika má pozitivní vliv 
i střídmá konzumace (tj. 1–2 drinky denně) alkoholu. Nad-
měrná konzumace alkoholu naopak vede k rozvoji celého 
spektra metabolických poruch, včetně poruch metabolizmu 
tuků. Výše uvedené nároky na „zdravou výživu“ splňuje asi 
nejlépe v dnešní době velmi populární „středomořská strava“.

Klíčovou úlohu v prevenci a léčbě kardiovaskulárních 
onemocnění hraje i pohybová aktivita (běh, jízda na kole, 
rychlá chůze). Je prokázáno, že pozitivní vliv má již 30–60 
minut 4–5x týdně. Nejjednodušším prostředkem ke zvýšení 
pohybové aktivity je výměna dopravního prostředku s vnějším 
pohonem za pohon vlastní při běžných denních činnostech 
(cesta do práce, nákupy apod.). Zanechání kouření není na 
tomto místě potřeba snad ani zmiňovat.

Farmakologická léčba hypercholesterolemie

Selžou-li režimová opatření, přichází na řadu léčba far-
makologická. K dispozici je řada preparátů, které vedou ke 

snížení syntézy cholesterolu, zvýšení eliminace aterogen-
ních částic z plasmy, potlačení lipolýzy v periferních tká-
ních, snížení vstřebávání cholesterolu či snížení vstřebávání 
žlučových kyselin. Mezi její výhody patří, že se provozuje 
relativně snadno a rychle účinkuje, některé preparáty navíc 
snižují systémový zánět. Mohou však mít i nežádoucí účinky, 
mezi které patří poškození svalů či jater. Hypolipidemická 
léčba je i vzhledem ke svému masovému rozšíření i relativně 
nákladná.

Hypocholesterolemie

Ačkoliv je tento článek zaměřen na poruchy meta-
bolizmu tuků ve smyslu jejich zvýšení, nelze se nezmínit 
i o hypocholesterolemii, tedy snížení hladiny cholesterolu 
pod 3,4 mmol/l. Výrazné snížení hladiny cholesterolu totiž 
může být i příznakem závažných onemocnění jako napří-
klad onemocnění jater, podvýživy, rakoviny a řady jiných. 
Hypocholesterolemie je důsledkem narušení rovnováhy 
mezi příjmem + syntézou cholesterolu a jeho katabo-
lizmem. Zvýšené nároky na syntézu cholesterolu jsou pře-
devším při reparaci tkání a dělení buněk. Zvýšené ztráty 
cholesterolu se pak vyskytují při poruchách trávení či při 
zvýšené tvorbě hnisu. HDL cholesterol má vliv i na potla-
čení zánětu, neboť pomáhá neutralizovat bakteriální toxiny. 
Ty by jinak vedly k produkci mediátorů zánětu, které stimu-
lují vychytávání cholesterolu periferními tkáněmi, a pod-
porují tak rozvoj aterosklerózy. Nedostatek cholesterolu 
u těžce nemocných osob může vést i k nedostatečnosti 
nadledvin a snížené tvorbě steroidních hormonů se všemi 
závažnými důsledky.

Závěr

Jak bylo naznačeno výše, je problematika choleste-
rolu velmi široká a komplexní. Rozhodně nelze cholesterol 
zaškatulkovat do kolonky „špatný“, to je vhodnější spíše 
příměr „Dobrý sluha, ale zlý pán“. Nicméně je všude kolem 
nás a my se musíme snažit, abychom jej měli ve správném 
množství, ve správné formě, ve správný čas a na správném 
místě.

MUDr. Jaromír Křemen, Ph.D., pracuje na 3. interní 
klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze. Zabývá se poruchami výživy, 
nutriční podporou a intenzivní metabolickou péčí, jako 
odborný asistent se podílí i na výuce studentů. 

 �
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Seminář
k využití β-glukanu 
Firma Barentz spol. s r. o. uspořádala dne 19. 5. 2011 ve 

spolupráci s fi rmou CreaNutrition AG seminář pro výrob-
ce potravin a doplňků stravy o možnostech využití β-glukanu 
z hlediska nutričního, technologického, legislativního a mar-
ketingového.

Důvodem konání této akce bylo, že se před koncem loň-
ského roku úřad EFSA (European Food Safety Authority) 
kladně vyjádřil ke zdravotnímu tvrzení o pozitivním vlivu 
ovesného β-glukanu na snižování hladiny cholesterolu v krvi, 
a tím možném snížení rizika onemocnění srdce. Ovesný 
β-glukan je tak v současné době jedinou vlákninou, o které je 
možné uvádět, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

Předkladatelem žádosti o potvrzení těchto zdravotních 
tvrzení byla fi rma CreaNutrition AG.

Na semináři vystoupil pan Ing. Evžen Pleskot, ředitel 
společnosti Barentz spol. s r.o., pan Adrian Meyer z fi rmy 
Crea Nutrition AG, MUDr. Jaromír Křemen, PhD.,
z 3. Interní kliniky 1. LFUK a VFN Praha s přednáškou 
„Výživa a cholesterol“ a Mgr. Martina Šímová z ČASP 
s podrobnostmi o současném stavu legislativy o zdravotních 
a nutričních tvrzeních. 

Kdo je Barentz spol. s r. o.?

Barentz Group je soukromá společnost založená v roce 
1953 v Holandsku. Od roku 1988 začala fi rma expandovat 
do dalších evropských zemí a v současné době má firma 
své pobočky ve 26 zemích Evropy a zaměstnává více než
400 zaměstnanců. Hlavní činností firmy je přede-
vším prodej, marketing, logistika a distribuce surovin

Ředitel Barentz spol. s r. o. Ing. Evžen Pleskot při úvodní
přednášce

pro potravinářské a nepotravinářské průmyslové aplikace.
V České republice byla pobočka Barentz spol. s r. o. zalo-

žena v roce 1992 se sídlem v Klatovech a od samého počátku 
se společnost profi lovala jako distributor a agent zastupující 
na trhu v tehdejším Československu významné zahraniční 
dodavatele průmyslových surovin. Po rozdělení federace spo-
lečnost dále pokračovala ve svých obchodních aktivitách, v té 
době již na obou samostatných trzích. V současnosti pracuje 
ve společnosti Barentz spol. s r. o. 32 zaměstnanců, kteří zajiš-
ťují veškerý servis při prodeji, marketingu a distribuci průmy-
slových surovin pro potravinářský a nepotravinářský průmysl. 

V roce 2007 začala fi rma Barentz spolupracovat mimo 
jiné i se švýcarskou fi rmou CreaNutrition AG, dodavatelem 
ovesných otrub s vysokým obsahem β-glukanu.

Kdo je CreaNutrition AG?

Historie výroby ovesného β-glukanu OatWell® začala 
roku 1989 založením fi rmy Swedish Oat Fiber AB. V roce 
2002 došlo ke spojení Swedish Oat Fiber AB se švýcarskou 

Ing. Olga Křišťanová při zahájení semináře
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fi rmou CreaNutrition AG, která tvoří obchodní a marketin-
govou koncovku k výrobní a technologické základně fi rmy 
Swedish Oat Fiber AB. Portfolio produktů, které nabízí fi rma 
Barentz, se neustále rozšiřuje tak, aby co nejlépe odpovídalo 
potřebám trhu a novým trendům ve výživě. Do kategorie tzv. 
nutraceutických surovin velice dobře zapadá právě i řada pro-
duktů OatWell®. 

Více ovsa, nebo „více z ovsa“?

Oves (Avena sativa L.) se vlastně v trochu jiné formě 
vrací tam, kde byl dříve doma. Po 2000 let byl oves pevnou 
složkou jídelníčku značné části populace. Až poměrně 
nedávno, začátkem 19. století, byl postupně nahrazován 
dalšími cereáliemi a bramborami. Dnes se moderní výživa 
k ovsu opět vrací, především díky novým poznatkům 
o významných výživových vlastnostech této plodiny. Ke 
složkám nejvýznamnějším pro lidské zdraví patří v případě 
ovsa rozpustná vláknina − β-glukan − viskózní neškro-
bový polysacharid tvořený jednotkami D-glukózy…(1→3), 
(1→4)-ß-D-glukan. 

OatWell® jsou ovesné otruby s vysokým obsahem β-glu-
kanu. 

Škrob má na rozdíl od β-glukanu glukózové jednotky 
spojené β(1→4) vazbami v případě amylózy a β(1→4) 
i β(1→6) vazbami, vytvářejícími postranní řetězce, v případě 
amylopektinu. Tyto dva typy vazeb jsou snadno štěpitelné trá-
vicími enzymy. 

Dalším běžným polysacharidem je celulóza, ve které 
jsou glukózové jednotky pospojovány sice také β(1→4) vaz-
bami, ale do dlouhých lineárních řetězců, které jsou pevně 
zavinuty, a tak nejsou přístupné vodě, která jimi nemůže 
penetrovat, považujeme ji tedy za nerozpustnou. Lidský trá-
vicí systém neumí vazby celulózy štěpit, proto je pro člověka 
celulóza nestravitelná. 

Ovesný β-glukan je stejně jako celulóza tvořen lineár-
ními glukózovými řetězci, jsou však přítomny jak β(1→4), 
tak β(1→3) vazby. β(1→4) vazeb je přibližně 70 %, zbytek 
jsou β(1→3) vazby. Přitom pozice β(1→3) vazeb není 
náhodná. Vyskytují se vždy osamoceně, zatímco β(1→4) 
vazby jsou vždy ve skupinách po 3 až 4. Lidská trávicí sou-
stava nemá stejně jako v případě celulózy enzymy, které by 
dokázaly β-glukany štěpit. Přítomný typ vazeb však ovlivňuje 
chování β-glukanu ve vodě, jeho rozpustnost a viskozitu. 
Právě tvorba viskózního roztoku je pro β-glukany charakte-
ristická a je i základem jeho fyziologických funkcí. Toto půso-
bení není pouze přímo úměrné obsahu samotného β-glukanu, 
ale je ovlivněno i jeho rozpustností, viskozitou a molekulovou 
hmotností.

Ovesný β-glukan ve stravě zvyšuje viskozitu obsahu 
tenkého střeva, a tím zpomaluje vstřebávání živin, což napo-
máhá:
–  snižovat obsah krevní glukózy a inzulinovou rezistenci
–  pomalejšímu uvolňování energie z potravy, a tím prodloužení 

pocitu sytosti. (Pokud je ovesná vláknina požita 20–30 mi-
nut před samotným jídlem, β-glukan vytvoří v žaludku 
a tenkém střevě viskózní „náplň“, která následně vyvolá 
pocit nasycení, což ocení ti, kdož se snaží snížit chuť k jídlu 
a svou hmotnost.) 

–  β-glukan také funguje jako prebiotikum (je fermentován 
v tlustém střevě a tím pozitivně ovlivňuje růst užitečných 
střevních bakterií). Navíc tím, že na sebe váže vodu (až pat-
náctinásobek své hmotnosti), zvyšuje objem stolice, a tak 
příznivě ovlivňuje střevní peristaltiku. 

To, čím se od ostatních vláknin ovesný β-glukan liší pře-
devším, je jeho schopnost snižovat hladinu krevního cho-
lesterolu (jeho LDL-frakce). Zjednodušeně řečeno ovesný 
β-glukan na sebe váže žlučové kyseliny, které ke svému 
vzniku potřebují právě LDL-cholesterol. Ovesný β-glukan 
se s navázanou žlučovou kyselinou z trávicího systému 
vyloučí. Pro zachování rovnováhy musí vznikat další žlu-
čové kyseliny a ty ke svému vzniku potřebují další LDL-cho-
lesterol, a proto jeho obsah v krvi klesá. LDL-cholesterol je 
takto vychytáván dokonce i z cév, kde byl uložen v tzv. pěno-
vých buňkách. 

U výrobků, které obsahují patřičné množství ovesného 
β-glukanu, je proto možné uvádět např. tvrzení, že „Bylo 
prokázáno, že ovesný β-glukan snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi. Snížení hladiny cholesterolu v krvi může snížit riziko 
onemocnění srdce“. (Zdravotní tvrzení ještě musí být schvá-
leno Komisí EU, což se předpokládá do konce tohoto roku.) 
1% snížení LDL-cholesterolu vede ke snížení rizika kardio-
vaskulárního onemocnění o 1−2 % (dle NIH Publication No. 
02-5215, Sept. 2002).

 Konzumace 3 g ovesného β-glukanu za den může snížit 
riziko srdečního infarktu a mrtvice nejméně o 10−12 %.

Studie prováděná na univerzitě v Aberdeenu testovala 
200 dobrovolníků, kteří buď konzumovali denně 3 porce celo-
zrnného pečiva, nebo pečivo a chléb z bílé mouky. Výsledkem 
bylo obdobné snížení krevního tlaku u konzumentů celozrn-
ných výrobků jako při užití léků. 

Česká republika patří k zemím, kde je kardiovasku-
lární onemocnění nejčastější příčinou předčasných úmrtí. 
Proto je rozumné využít to, co nám v tomto případě nabízí 
příroda − ovesné otruby OatWell® − snadno použitelný 
zdroj ovesného β-glukanu pro obohacení široké škály 
potravinářských výrobků, např.: „snídaňových cereálií“, 
müsli, sušenek, chleba a pečiva, těstovin, nápojů i doplňků 
stravy.

www.barentz.cz
www.barentz.com

�

Z výstavy výrobků
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Dny chleba 2011
– oslava 

pekařského 
řemesla

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, předseda,
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR

Tradice slavnosti dny chleba

Letošní národní soutěž „Chléb roku 2011“ se spolu s vý-
stavou dodavatelů a odborným seminářem uskutečni-

la 2. června v Pardubicích v rámci tradiční pekařské akce 
DNY CHLEBA. Soutěže, výstavy a semináře se zúčastnilo na
400 pekařských odborníků, hostů a zástupců odborné veřej-
nosti a celkem 80 pekařských a dodavatelských fi rem z celé 
ČR. Do soutěže o nejlepší chléb roku bylo letos přihlášeno re-
kordních 52 soutěžních vzorků. 

První ročník slavnosti Dny chleba se uskutečnil v roce 
1995 a hlavním důvodem jeho vzniku bylo porovnat kvalitu 
vyráběných chlebů na tuzemském trhu a zaměřit se na pod-
poru a zachování jedinečnosti českého žitno-pšeničného 
chleba, vycházejícího z tradičních receptur a dlouholetých 
zkušeností pekařských mistrů.

Od skromných pionýrských začátků se akce výrazně 
rozšířila. Dnes se jedná již o několik souběžných aktivit pod 
jedním zastřešujícím názvem – Dny chleba. V jeden den se 
koná národní soutěž Chléb roku, výstava dodavatelů stroj-
ního zařízení, surovin a služeb pro pekaře, odborný seminář 
a mladí, talentovaní cukráři letos soutěžili o titul v soutěži 
„O nejatraktivnější cukrářský výrobek“.

Již 17. ročník této tradiční pekařské akce uspořádal Pod-
nikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR prostřednictvím své 
servisní organizace Pekař a cukrář s. r. o. a za podpory fi rem 
Pfahnl Backmittel, spol. s r. o., Litomyšl, J4 s. r. o., Předmě-
řice nad Labem, Tesco Stores ČR a. s. a ve spolupráci se SPŠ 
potravinářskou Pardubice na výstavišti IDEON. 

Akce se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství 
ČR, Pardubického kraje, města Pardubice, představitelé slo-
venských pekařských svazů, zástupci mlynářského oboru, 
obchodních organizací a médií. DNY CHLEBA se postupně 
staly velkou prestižní akcí, místem pro setkávání odborníků, 
výměnu zkušeností a hledání cest a způsobů, jak vyrobit 
a nabídnout spotřebiteli co nejkvalitnější chléb a pekařské 
výrobky. 

„20.“ výročí svazu pekařů a cukrářů

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České repub-
lice je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí 
zájmy a podporuje činnost fi rem podnikajících v pekařském 
a cukrářském oboru. V současné době sdružuje 100 čle-
nů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, 
surovin a služeb pro tyto obory a potravinářských škol. Více 
informací na www.svazpekaru.cz.

V letošním roce slaví náš profesní svaz kulaté „20.“ vý-
ročí. V rámci akce Dny chleba proběhl slavnostní ceremoniál 
a krátké připomenutí 20 let jeho existence.

V hlavním příspěvku uvedl předseda představenstva 
Oldřich Týř velmi výstižnou charakteristiku činnosti cechovní 
organizace českých pekařů a cukrářů:

„Před 20 lety byl založen náš profesní svaz. Byl založen 
na ideálech, které jsou vetkány v cechovním praporu, který bude 
dnes vysvěcen: TRADICE * KVALITA * STAVOVSKÁ ČEST. 

Náš první prezident T. G. Masaryk hlásal, že instituce 
se obnovují na základě idejí, na kterých vznikly. Abychom 
v dnešní velmi obtížné situaci uspěli, je nutné se k těmto 
základním principům vrátit. Posilovat soudržnost firem 
působících v oboru, jednotně postupovat při prosazování 
oprávněných zájmů, neustupovat od vysoké kvality výrobků, 
získávat nové informace a poznatky o vývoji v oboru a sdílet 
tyto zkušenosti uvnitř cechu, kultivovat prostředí pro podni-
kání a ovzduší vzájemné spolupráce, povznášet naše řemeslo, 
a upevňovat tak naši stavovskou čest. Udělejme v dalších 
letech společně vše pro to, aby tyto základní principy činnosti 
členů našeho podnikatelského svazu byly uplatňovány v kaž-
dodenním pracovním životě.“ 

Slavnostní ceremoniál k 20. výročí Svazu
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Historie výroby chleba, význam cechů

V Čechách se objevili pekaři podle Kosmovy kroniky 
jako dvorní řemeslníci již v 11. a 12. století. Pekaři se stávali 
postupně váženými a bohatými měšťany. V jejich majetku se 
nacházely domy, mlýny a další majetek. Byli voleni do měst-
ských rad a řada z nich se stávala konšely a purkmistry.

Růst středověkých měst a s ním spojená dělba práce 
vytlačily veškerou výrobu z domácností a ta přešla do rukou 
pekařů. Postupně se zaváděla řemeslná výroba, v pekár-
nách se za velmi těžkých podmínek pracovalo 15 až 18 hodin 
denně, a to především v noci.

Vzrůstající řemeslnou výrobu bylo třeba usměrňovat. 
Proto se vytvářely zájmové organizace sdružující řemesl-
níky – cechy. Poslání cechů bylo hospodářské, sociální a poli-
tické. První doložené zmínky o vzniku cechů jsou již z konce
13. století. Tato bratrstva příslušníků jednoho řemesla se 
spravovala zvyklostmi, z nichž se ustálily pořádky zvané 
artikule. Cechy měly svá vnitřní pravidla, ale i vnější znaky 
jako pečetidla, korouhve, truhlice a další cechovní předměty. 
Pekařské cechy vymezovaly vztahy v rámci řemesla mezi 
mistry, tovaryši a učni, ale sloužily také k vzájemnému pod-
porování se, zvelebování řemesla, výchově dorostu, vytváření 
vztahu k zákazníkům a dohlížely nad kvalitou výroby. Cechy 
zároveň zajišťovaly své členy i jejich rodinné příslušníky 
v nemoci, nouzi a stáří. Hájily společné zájmy proti konku-
renci řemeslníků z okolních měst, proti úředním přehmatům 
a spoludohlížely na ceny a jakost výrobků. Smysl a zaměření 
tehdejších cechů, odmyslíme-li dobové reálie, se příliš nelišila 
od současného poslání profesní pekařské organizace.

Ještě v 18. století podléhalo pekařství přísnému dohledu 
a předpisům. Úřady vykonávaly nad výrobou chleba a pečiva 
přísný dohled. Mouka se prodávala podle úředně stanove-
ných ceníků a pekař z ní mohl vyrábět pečivo jen podle úřední 
sazby. Od roku 1860 za císaře Františka Josefa se uvolnil nový 
živnostenský řád pekařství úplně. 

V současné době je v České republice na 60 průmy-
slových pekáren a okolo 700 řemeslných pekáren. V oboru 
pracuje téměř 20 tisíc zaměstnanců. Co se týče kvality, šíře sor-
timentu, nabídky na pultech obchodů a spotřebitelského ser-
visu, máme jeden z nejvyspělejších pekařských trhů v Evropě.

Pečení chleba v literatuře

Snad nejlépe vystihl pekařské řemeslo a výrobu chleba 
spisovatel Karel Čapek, kde v Povídkách z druhé kapsy uvádí:

„To byste nevěřili, jaká pěkná práce je tohle pečení 

housek a zvlášť pečení chleba. Můj nebožtík dědeček měl 
pekařství, tak já to znám. Totiž abyste věděli, při dělání 
chleba máte dvě nebo tři větší a skoro posvátná tajemství. 
První tajemství je, když se zadělá kvásek; ono se to nechá 
stát v díži a teď se tam pod víkem děje taková skrytá pře-
měna; musíš čekat, až se z mouky a vody stane živý kvas. Pak 
se zadělá těsto a mísí se kopistem; to zas vypadá jako nábo-
ženský tanec nebo co. Potom se těsto velebně zvedá a kyne 
a ty nesmíš zvednout plachtu, abys zvědavě nakoukl – já 
vám řeknu, to je tak krásné a divné jako těhotenství. Já měl 
vždycky dojem, že ta díže je něco ženského. A třetí tajemství 
je samo pečení, to, co se z toho měkkého a bledého těsta stane 
v peci; ježíšmarjá, když pak vyndáte takový zlatý a brunátný 
pecen a on voní, že ani malé dítě nemůže skvostněji vonět, to 
je takový div – já myslím, že by se při těch proměnách mělo 
v pekárnách zvonit, tak jako se zvoní v kostele při pozdviho-
vání.“ 

          

Výsledky soutěže Chléb roku 2011 

Do soutěže Chléb roku 2011 přihlásili letos výrobci 
celkem 52 soutěžních vzorků, a to do kategorie Konzumní 
chléb 21 vzorků a do kategorie Řemeslný chléb 31 vzorků. 

Nespornou devizou této největší národní oborové sou-
těže a zároveň zárukou vysokého počtu přihlášených fi rem je 
vysoce objektivní a propracovaný systém hodnocení soutěž-
ních chlebů. 

Objektivita hodnocení byla letos posílena povinnou 
certifikací všech komisařů nezávislou senzorickou labo-
ratoří VŠCHT Praha a zvýšením počtu komisařů, což byla 
reakce na zvýšený zájem fi rem o tuto soutěž. Vedle vítězných 
chlebů byly vyhlášeny i chleby „Vynikající kvality“, což jsou 
ty, které překročí vysoko stanovenou bodovou hranici kva-
lity chleba. 

Hodnocení se provádí podle schématu stobodového 
systému v těchto základních znacích: vzhled, tvar, objem, 
kůrka, barva, vůně, střídka a chuť. Deset nezávislých 
komisařů, zkušených pekařských odborníků, posuzovalo 
přísně anonymně přihlášené vzorky a následně speciálně při-
pravený počítačový modul vyhodnotil výsledky podle kate-
gorií:
–  „Konzumní chléb“ z průmyslových pekáren, vyráběný 

odpovídající technologií ve tvaru veky a pečený na průběž-
ných pecích,

–  „Řemeslný chléb“ libovolného tvaru bez přídavku celých 
zrn a jejich zlomků bez příchutí a posypu, který je vyráběný 
s vyšším podílem ruční práce. 

Královéhradecký biskup J. Vokál posvětil cechovní prapor.

Komisaři při senzorickém hodnocení



30
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

1
m a r k e t i n g

Výsledky soutěží

1. Chléb roku 2011 – kategorie Konzumní chléb 
Vítěz – ADÉLKA a. s., Pelhřimov
Ocenění za „Chléb vynikající kvality“ (řazeno abe-
cedně): AVOS, a. s., Kroměříž, BEAS, a. s., Hradec Králové, 
ENPEKA a. s., Žďár nad Sázavou, JIZERSKÉ PEKÁRNY 
spol. s r. o., Liberec, LAPEK, a. s., Jihlava, Mader a synové,
s. r. o. – Pekárna Racek, Přerov, Michelské pekárny a. s., 
Praha, NOPEK, a. s., Vysoké Mýto – Pekárna Svitavy, Pekárny 
a cukrárny Náchod, a. s. 

2. Chléb roku 2011 – kategorie Řemeslný chléb 
Vítěz – Mader a synové, s. r. o. – Pekárna Racek Přerov
Ocenění za „Chléb vynikající kvality“ (řazeno abecedně): 
BEAS, a. s., Hradec Králové, DOPES, s. r. o., Benešov u Bos-
kovic, Jiří Červinka – Pekárna Habry, NOPEK, a. s., Vysoké 
Mýto – Pekárna Hrušová, PECUD v. o. d. – Pekárna Proboštov, 
Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Pekařství Vonka, s. r. o.,
Moravské Budějovice. 

Spotřebitelé a kvalita chleba

Na otázku, jak to doopravdy je s českým chlebem a jeho 
kvalitou, nejlépe odpověděli konzumenti. Nejobjektivnější 
metodou hodnocení je v této souvislosti spotřebitelské šetření. 
Podle výsledků tohoto šetření, které pro ÚZEI v říjnu a listo-
padu 2009 provedly fi rmy Incoma Reasearch a GfK, vyplývá, 
že chléb je hodnocen mezi nejlepšími potravinami (spokojeno 
56 % respondentů) a ve vývoji indexu kvality v letech 1988 
až 2009 mu patří dokonce první místo s indexem zlepšení 
148,0. Kvalita chleba a jeho nabídka se tedy dle spotřebitelů 
za posledních dvacet let prokazatelně zlepšila.

Pestrá nabídka na trhu

Ročně se u nás vyrobí na 350 tisíc tun chleba, spotřeba 
na 1 obyvatele se pohybuje okolo 45 kg. Před rokem 1989 
měl zákazník v obchodě na výběr pouze 2–3 druhy chleba, 
a pokud měl to štěstí, občas mohl koupit i chléb čerstvý a kva-
litní. V uplynulých 20 letech prošel celý pekařský obor dyna-
mickým rozvojem. Je dnes plně privátní, velké výrobny oživily 
malé řemeslné pekárny, došlo k modernizaci výrobního zaří-
zení, prostřednictvím nových technologií, surovin a přísad 

reagovali pekaři na rychle se měnící tržní prostředí a spotřebi-
telské preference. Podstatně se zkvalitnil i zákaznický servis, 
čerstvý chléb je k dostání 7 dnů v týdnu, ve fi remních pro-
dejnách řady pekáren mohou náročnější zákazníci zakoupit 
speciality. Dnes si zákazník může skutečně vybrat. Nabídka 
chlebového sortimentu je opravdu bohatá, co se týče množství 
druhů, surovinového složení, originálních tvarů a hmotností, 
regionálních specialit a v poslední době i biosortimentu. Spo-
třebitelská cena 1 kg (19,50 Kč/kg) je i po nedávném zvýšení 
cen v obchodech v důsledku růstu nákladů u mouky a energií 
daleko nižší než v jiných evropských státech. Průměrný občan 
České republiky utratí za chléb ročně necelých 900,- Kč.

Prodej vítězných chlebů v obchodech Tesco

Významným partnerem národní soutěže Chléb roku se 
vloni stala obchodní organizace TESCO STORES ČR. A jak 
ukázaly výsledky prodeje, nepochybně to byl krok správným 
směrem a důležitý mezník v historii soutěže. Poprvé se díky 
dohodě o vzájemné spolupráci s naším profesním sdru-
žením otevřela výrobcům vítězných chlebů cesta na pulty 
obchodů Tesca. Soutěž přestala být pouze záležitostí prestiže 
mezi pekaři, nyní je postavena i na atraktivní komerční bázi. 
Výsledky promoční akce vítězného konzumního a řemeslného 
chleba z roku 2010 jasně ukázaly, jak velký efekt může mít tato 
spolupráce. V obchodech Tesca se prodalo přes neuvěřitel-
ných 500 000 kusů vítězných chlebů. Druhé pozitivum part-
nerství je skutečnost, že je to přímo vzorový příklad spolupráce 
potravinářského výrobce s nadnárodní obchodní společností, 
kdy jednotícím pojítkem je „KVALITA“. Letošní ročník jistě 
naváže na loňskou spolupráci a není pochyb o tom, že si na nej-
lepším chlebu bude moci pochutnat daleko více spotřebitelů. 

Atraktivní cukrářský výrobek

V Pardubicích se nesoutěžilo jen o nejlepší chléb roku, 
příležitost dostali i mladí cukráři a cukrářky v soutěži „O nej-
atraktivnější cukrářský výrobek“. Cílem této soutěže mladých 
cukrářských talentů je zvyšování řemeslné zručnosti a doved-
nosti, růst kvalifi kace prostřednictvím zdravého soutěžení 
a posilování vztahu ke svému řemeslu. Soutěžní exponát měl 
reprezentovat mistrovskou práci jednotlivce nebo kolektivu 
a profesní úroveň potravinářské školy či cukrářské výrobny. 
A to, že máme velmi šikovné a zručné cukrářské talenty, 
mohlo obdivovat na 400 účastníků akce.

Zhodnocení akce

Letošní slavnost Dnů chleba se opět vydařila. Byla to 
důstojná oslava nejen 20. výročí cechovní organizace, ale 
i náročné, avšak krásné a voňavé práce českých pekařů a cuk-
rářů. Ukázala důležitost profesní, cechovní organizace pro 
rozvoj oboru i to, že čeští pekaři a cukráři umí vyrábět kvalitní 
výrobky, které si však zaslouží lepší ocenění. Protože to, co je 
levné, toho si nikdo neváží. Chléb byl vždy náležitě oceňován 
a těšil se velké úctě a vážnosti nejen proto, že na jeho dostatku 
závisela lidská existence, ale i proto, že v procesu výroby chleba 
se sčítají výsledky pilné práce mnoha lidí. Měl by se proto opět 
stát v naší současné společnosti, kde je řada hodnot defor-
mována, tím pravým měřítkem hodnoty, tak jak tomu bylo 
v minulosti. Slavnost Dny chleba 2011 v Pardubicích, největší 
potravinářská akce roku, k tomu přispěla a stala se skutečnou 
oslavou pekařského řemesla. �

Vladimír Kopecký 
ze společnosti 
ADÉLKA a. s. 
převzal ocenění.
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PEKÁRNA RACEK PŘEROV
SE TRADIČNĚ ÚČASTNÍ SOUTĚŽE O CHLEBA ROKU POŘÁDANÉ

PODNIKATELSKÝM SVAZEM PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V PARDUBICÍCH. 

V letošním roce zvítězila v soutěži

o ŘEMESLNÝ CHLÉB ROKU 2011
a v kategorii konzumních chlebů získala ocenění

„CHLÉB VYNIKAJÍCÍ KVALITY 2011“.
Tím pekárna RACEK navázala na úspěchy v letech 2004 a 2007,

kdy získala v hlavní kategorii konzumních chlebů první místo – tedy absolutní vítězství. 
Tyto výsledky svědčí o tom, že přerovští pekaři umí vyrobit kvalitní a chutný chléb. 

www.pekarnaracek.cz
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Již klasik Honoré de Balzac řekl: „Květiny a knihy jsou 
pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“ 

Chléb je základní potravinou, jejíž místo je nezastupitel-
né, což ukazuje i tzv. potravinová pyramida. 

Vzhledem k rozšířené konzumaci chleba jsou na tento 
produkt velmi rozdílné požadavky. Kupující žádají stále vyšší 
kvalitu, kromě tradičních chlebů i vzhledovou a recepturní 
rozmanitost. Společnost backaldrin s.r.o. nabízí pekařům 
kvasy a zlepšující přípravky pro výrobu chleba, jež odpovídají 
poměru pšeničné a žitné mouky v hotovém výrobku. Všechny 
přípravky zlepšují strojní zpracovatelnost, pomáhají vytvořit 
toleranci k technologickým parametrům jako čas, teplota 
a relativní vlhkost, a to nejen v průběhu fermentace, ale i při 

Chléb je základ
pečení. Neposlední výhodou používání kvasů BAS od fi rmy 
backaldrin je jejich biologická hodnota, protože kvasy jsou 
připravovány stejným způsobem jako při tradičním třístup-
ňovém vedení kvasů v pekárnách. Na rozdíl od nich však mají 
stálou kvalitu a vlastnosti a jsou připravené k okamžitému 
použití. 

Firma backaldrin uvedla již v roce 2005 do provozu 
první školicí středisko pro pekaře v České republice. Ročně 
se v jeho prostorách uskuteční několik desítek seminářů na 
téma správné výrobní a technologické praxe. Velmi častým 
tématem seminářů je právě kvalita a čerstvost chleba, na které 
nám společně s našimi zákazníky velmi záleží.

 Ing. Jana Dvořáková, 
manager školicího střediska backaldrin s.r.o.

�

www.facebook.com/kornspitz
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�  Chléb vyrábíme pouze 

z tuzemských surovin, které 

prochází přísnými laborator-

ními testy. Součástí pekárny 

je vlastní mlýn, rovněž obilí 

vykupujeme pouze od pro-

věřených dodavatelů, kteří 

již ví, jakou kvalitu požadu-

jeme. Kvalitativně průměrné, 

podprůměrné či „výhodně 

levné“ suroviny nepoužíváme.

�  Rodinným stříbrem jsou 

naši kvalifi kovaní, v oboru 

vzdělaní a k fi rmě loajální 

tuzemští pracovníci, kteří 

jsou pravidelně vzděláváni.

ADÉLKA a. s., U Pekárny 849, Pelhřimov, tel.: 565 323 546, e-mail: adelka@adelka.cz, www.adelka.cz

Upekli jsme
„Chléb roku 2011“

2. 6. 2011 získal náš výrobek chléb konzumní 1200 g prestižní ocenění „Chléb roku“.

�  Již 20 let investujeme 

do strojního zařízení, pra-

covních podmínek, neustále 

zvyšujeme hygienu provozu 

a vytváříme vlastní fi remní 

prodejny na vysoké úrovni. 

Naši zákazníci se mohou sami 

o všem přesvědčit na vlastní 

oči při Dnech otevřených dveří, 

které pravidelně pořádáme.

�  V roce 2010 jsme získali 

ocenění Firma roku za kraj 

Vysočina, v roce 2011 nej-

prestižnější oborové ocenění 

na Dnech chleba v Pardubi-

cích – CHLÉB ROKU 2011.

T r a d i č n í  m o r a v s k é  p e č i v o

T R A D I C E  �  Z D R AV Í  �  K VA L I TA

Nám. ČSA 41, Moravské Budějovice

Chléb konzumní 50 % žita
Chléb selský 70 % žita
Chléb bavorský 90 % žita
Chléb vícezrnný 40 % žita

Chleby jsou vyráběny
tradiční kvasnou  metodou z pravého žitného kvásku 

bez droždí a chléb konzumní a selský
bez zlepšujících přípravků.

Nabízí široký sortiment pekařských a cukrářských výrobků

 Pravidelně se účastníme Dnů chleba v Pardubicích
a od roku 2004 do roku 2011 jsme se pětkrát umís  li

v soutěži o nejlepší řemeslný chléb.
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Tento rok zaznamenala pekárna Lično hned dvě 
významná výročí. Uběhlo právě 50 let od jejího 

založení v roce 1961 a 20 let od založení společnos-
ti BEAS, a. s. Na počest „obou oslavenců“ proběhla 
4. června narozeninová oslava v areálu Sokola Lič-
no. Byli pozváni mnozí z dlouholetých obchodních 
partnerů fi rmy, vážení hosté a původní i současní 
zaměstnanci pekárny. Společně přišlo slavit více 
než 800 pozvaných.

Významná výročí
Pekárny Lično a společnosti BEAS, a. s.,

Hradec Králové

Slavnostním odpolednem provázel moderátor Jakub 
Schmidt. Návštěvníci mohli shlédnout bublinovou show, 
k poslechu hrála skupina ABBA Revival, Holiday Express 
Augustina Baloga a Helekaly family s Jiřím Helekalem. Pro 
nejmenší návštěvníky zde byl k dispozici rodeo býk, tram-
polína, mini motorky nebo třeba řetízkový kolotoč. Zlatým 
hřebem programu se stal skvělým vystoupením Michal 
David, který si svým bezprostředním chováním získal přízeň 
všech přítomných. Celá oslava vyvrcholila ohňostrojem pod-
barveným hudbou Vangelise.

Dětský
řetízkový
kolotoč 

Příjemné posezení v pivnici areálu

Areál akce
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Historie pekárny Lično sahá do roku 1961. Tehdy byla 
uvedena do provozu moderní linka na výrobu chleba s insta-
lovanou parní sázecí pecí o pečící ploše 24 m2. Tehdejším 
investorem byla LPD Jednota. Soustředěním výroby z osmi 
uzavřených malých provozo ven byla naplněna kapacita nové 
provozovny na 6 t/den.

Od roku 1962 provozovaly pekárnu Východočeské mlýny 
a pekárny Pardubice n. p. Rekonstrukce pekárny z důvodu 
vyšší kapacity proběhla v letech 1967–1968. Nová etapa roz-
voje provozovny nastala v roce 1991, kdy došlo k její privatizaci 
a v aukci pekárnu vydražila fi rma BEAS, a. s., Hradec Králové. 
Následně do jejího rozvoje investovala více než 200 mil. Kč, 
a to z části i s využitím evropských dotačních fondů. 

Nyní svými pekařskými a cukrářskými výrobky záso-
buje téměř 1000 odběratelů v 8 okresech Královéhradeckého 
a Pardubického kraje. 

V současné době společnost BEAS, a. s., působí pro-
střednictvím svých dceřiných společností rovněž v energetice 
a aktivity má i v zahraničí.

 

Získaná ocenění BEAS, a. s., v posledních letech:

2006    Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje
  Potravina Královéhradeckého kraje

– 1. místo Ličenský chléb
  Potravinář Královéhradeckého kraje 

– 1. místo Pekárna Lično

2007 Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje
  Potravina Královéhradeckého kraje

– 1. místo Ličenský chléb
 Potravinář Královéhradeckého kraje
 – 1. místo Pekárna Lično

2008 Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje
  Potravina Královéhradeckého kraje

– 1. místo Ličenský chléb
 Potravinář Královéhradeckého kraje 
 – 1. místo Pekárna Lično

Skupina ABBA RevivalDětské rodeo

Skoky na trampolině

Opékalo se 5 čuníků ... a 200 kuřat

Z vystoupení 
Michala Davida
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Z vystoupení Michala Davida

2009 Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje
  Potravina Královéhradeckého kraje 

– 1. místo Ličenský chléb
 Potravinář Královéhradeckého kraje 
 – 1. místo Pekárna Lično

2009 „Štika roku 2009“ nejdynamičtěji se rozvíjející fi rma  
  Královéhradeckého kraje pod záštitou

PricewaterhouseCoopers

2010 Dny chleba Pardubice
  Ličenský chléb řemeslný 

− ,,Chléb roku 2010“´ v kategorii řemeslných chlebů

2010  Česká chuťovka − SLOW FOOD 2010
  Sváteční koláček získal ocenění „Česká chuťovka 2010“

2010 Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje
 Mlýnské a pekárenské výrobky
 1. místo − Ličenský chléb
 2. místo − Orlický chléb
 3. místo − Sváteční koláčky

2011  Regionální potravina Královéhradeckého kraje 
 Ananasový terč − cukrárna Letohrad

2011 Dny chleba Pardubice
 Chléb průmyslový − chléb vynikající kvality
 Chléb řemeslný − chléb vynikající kvality

Dále je společnost BEAS, a. s., držitelem 16 certifi kátů 
kvality pro pekařské výrobky oceněné značkou KLASA, které 
se vyznačují pěti nadstandardními vlastnostmi. Zároveň 
má společnost registrovány 2 výrobky se značkou „Orlické 
hory – originální produkt“ garantující zákazníkům původ 
v daném regionu, výrobu tradiční technologií z místních 
surovin, šetrnost k životnímu prostředí a vysokou kvalitu. 
A v neposlední řadě má společnost certifi kovánu BIO výrobu 
pekařských výrobků.

�

Michal David s ličenským rodákem 
Jaroslavem Plašilem

Z vystoupení Jiřího Helekala

Závěrečný ohňostroj

Spolu s Michalem Davidem a fotbalisty Plašilovými
Autogramiáda Michala Davida
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Vyhledáváte ve svém podnikání ty nejlepší české 
suroviny, které dokážou beze zbytku splnit všechny vaše 
profesionální požadavky? Pak pro vás máme jedno-
značný tip: pestrý a široký mlýnský sortiment společnosti 
UNIMILLS.

Perfektní servis

Skupina UNIMILLS je největším výrobcem mouk a ostat-
ních mlýnských produktů v České republice. Pyšní se vy-

sokou kvalitou svého sortimentu – veškeré procesy jsou ří-
zeny v systému kvality ISO 9001, disponuje mezinárodními 
certifi káty v oblasti hygieny a správné výrobní praxe. Perfekt-
ní servis je samozřejmostí. 

UNIMILLS provozuje v České republice celkem čtyři 
mlýny a vyrábí mouky pro pekařské účely (pšeničné i žitné), 
mouky pro speciální účely (oplatky, sušenky, pizza, knedlíky, 
mražené výrobky aj.), směsi pro maloobchod, směsi a zlepšu-
jící přípravky pro pekařské účely a krmné suroviny vhodné na 
výrobu krmných směsí pro živočišnou výrobu. V sortimentu 
najdete také kvalitní bioprodukty.

Mouka je k dispozici v balení od 1 kg až po mouky volně 
ložené, které se dodávají ve velkoobjemových cisternách 
určených pro přepravu potravinářských výrobků. Distribuce 
výrobků je prováděna celoplošně na celém našem území.

Babiččina volba – nejlepší volba

Jedním ze stěžejních produktů společnosti UNIMILLS 
je oblíbená mouka sympatického jména Babiččina volba. 
Babiččina volba je mouka pro všechny, kteří hledají stálou 
a kontrolovanou kvalitu. Můžete se na ni vždy spolehnout, 
protože:

* Při výrobě se používá kvalitní české obilí.
*  Obilí se před zpracováním pečlivě čistí a poté šetrně mele 

v Polabí ve mlýně se staletou tradicí.
*  Stálá kvalita mouky je zaručena řadou kontrol od zasetí 

zrna až do okamžiku dodání mouky k zákazníkovi.

V marketingovém programu
Volba spotřebitelů Babiččina volba
zvítězila v kategorii Koloniál
jako nejlepší novinka roku 2011!

Chceme nabídnout vyšší kvalitu

„Výrobě mouky Babiččina volba věnujeme mimořádnou 
pozornost,“ zdůrazňuje stárek Roman Kulík a v následu-
jícím rozhovoru vysvětluje, proč je Babiččina volba výjimečná:

� V čem je Babiččina volba jiná než ostatní mouky?
Základní kvalitativní ukazatele mouk jsou určeny pro-

váděcí vyhláškou k zákonu o potravinách, ale je jich méně 
a nejsou tak přísné, jako byly ukazatele v dřívějších, tzv. obo-
rových normách. Jednotlivé druhy mouk mohou mít nyní více 
popela, který ovlivňuje barvu mouky. Kromě obsahu popela je 
ještě předepsána granulace a maximální vlhkost.

S moukou Babiččina volba chceme našim zákazníkům 
nabídnout vyšší kvalitu, proto jsme si stanovili vlastní vnitřní 
kvalitativní ukazatele a Babiččinu volbu vyrábíme podle 
mnohem přísnějších pravidel, než jaké stanovuje zákon pro 
běžnou mouku.
� Co to konkrétně znamená?

Mouky Babiččina volba mají méně popela, jsou tedy 
světlejší – střída pečiva je proto poté také světlejší a jemnější 
(nadýchanější). Mouka dále obsahuje více bílkovin, které jsou 
důležité pro tvorbu těsta, a tím pro strukturu a objem výrobku.
� Jak zajišťujete stálou kvalitu mouky?

Mouka se vyrábí z přírodní suroviny – v tomto případě 
z pšenice, která má přirozeně proměnlivé vlastnosti v závis-
losti na podmínkách pěstování a ve velké míře i na průběhu 
počasí v daném roce. Pro výrobu mouky Babiččina volba vybí-
ráme takovou pšenici, jejíž parametry kvality jsou v průběhu 
všech ročních období stálé. Během celého výrobního procesu 
naši zkušení odborníci provádějí laboratorní kontroly. Jen tak 
můžeme zajistit, že se k zákazníkům dostane pouze mouka 
výborné kvality.
� Jaké druhy mouky vyrábíte?

Ve značkové řadě jsou všechny tři druhy základních 
pšeničných mouk typických pro českou kuchyni. Do mouky 
nejsou přidány žádné další složky, způsob jejich použití je 
stejný, jako mají mouky známé pod běžným označením podle 
granulace (hrubá, polohrubá, hladká). Novinkou v této řadě 
je jemná dehydrovaná krupička.

www.unimills.cz
�

 – váš spolehlivý partner

Stárek Roman Kulík zodpovídá za výslednou kvalitu mouky 
Babiččina volba. 
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Široké portfolio 
olejů tradiční 
značky VITOL
pro pekaře,

cukráře a gastro
Značka VITOL se na trhu v Československu a posléze 

v České republice objevila již před 44 lety a od té doby 
má své místo v portfoliu olejů pro industriální segment trhu. 
Společnost KåKå CZ s. r. o. jakožto majitel této značky tak 
pokračuje v dlouholeté tradici dodávek olejů zejména pro pe-
kařské, cukrářské, ale i gastro provozy. 

Rostlinné oleje jsou jednou ze základních surovin použí-
vaných ve velkém množství receptur ať už při výrobě základních 
pekařských produktů, nebo v cukrářských výrobcích – kdo by 
neznal olejovou bábovku pečenou v mnoha domácnostech jako 
klasický zákusek. Vedle toho nacházejí své uplatnění samo-
zřejmě jako zdravější alternativa živočišných tuků při smažení 
a jiných tepelných úpravách pokrmů v gastronomických pro-
vozech. Postupem času se mezi nejpoužívanější oleje v našem 
prostoru dostaly olej řepkový, slunečnicový, sójový, olivový 
a palmový. Každý z nich má svoje výhody pro určité aplikace, 
dané jejich složením a fyzikálně chemickými vlastnostmi, 
které vyplývají z obsahu a poměru nasycených a nenasycených 
mastných kyselin. Obecně lze říci, že čím více mono- a polyne-
nasycených mastných kyselin, tím lépe pro cévní systém, což 
společně s absencí cholesterolu je právě z hlediska zdraví argu-
mentem pro rostlinné oleje v porovnání s živočišnými tuky. 

Řepkový olej se dnes již téměř výhradně používá nízko-
erukový, jelikož kyselina eruková byla vědci podezřívaná 
z toho, že vyvolává poškození srdečního svalu. Řepkový olej 
obsahuje velmi málo nasycených mastných kyselin (2,3–
8,5 %) a naopak významné množství mononenasycených 
(50–66 %) i esenciálních mastných kyselin omega 6 (18–24 %)
a omega 3 (6–14 %). Z hlediska svého složení je, co se týče 
jeho vlivu na kardiovaskulární systém, podle nejnovějších 
poznatků dokonce mírně lepší než olej olivový. Olivový olej 
lisovaný za studena oproti řepkovému obsahuje o něco více 
zdraví prospěšných látek. Z toho plyne doporučené pou-
žití olivového oleje zejména pro studenou kuchyni, nicméně 
stejné použití lze doporučit i pro olej řepkový. Protože výběr 
kvalitních surovin a správné složení rostlinných olejů rozho-
duje o dobré chuti fi nálního výrobku a jeho příznivém vlivu 
na naše zdraví, je volba kvalitního a čistého přírodního řep-
kového oleje bezesporu volbou správnou. V této oblasti může 
společnost KåKå CZ s. r. o. nabídnout VITOL řepkový olej 
vysoké kvality, a to jak v desetilitrových PET lahvích, tak 
i v kontejnerech či cisternách. Řepkový olej je pro své široké 
použití v našich zemích velmi oblíben, uvádí se, že v současné 
době tvoří řepkový olej 80–85 % všech zpracovávaných olejů 
v Česku. Během 90. let se osevní plochy řepky zvětšily o 350 %
a tato olejnina se stala nejvýznamnějším vývozním artiklem 
rostlinné výroby České republiky. Zájem o řepku olejku je ale 
celosvětový, stále více se pěstuje v Austrálii, Kanadě i Číně. 
Nejsilnějším stimulem pro takový rozvoj řepky a olejnin 
vůbec je zřejmě odklon od živočišných tuků k rostlinným 
a v současné době i používání methylesteru řepkového oleje 

(MEŘO) jako aditiva do paliv. Bohužel pro potravináře zvý-
šená spotřeba řepky do palivového průmyslu tlačí cenu potra-
vinářského oleje nahoru, což je poněkud bolavým místem 
koncepce nastolené EU v oblasti obnovitelných zdrojů.

Sójový olej má z hlediska výživy a zdraví o něco horší 
profi l než olej řepkový, obsahuje více nasycených (14–20 %)
mastných kyselin, ale vyznačuje se velkým množstvím omega 6
kyselin. V současné době již téměř není dostupný olej 
z geneticky nemodifi kované sóji, nicméně žádná významná 
zdravotní rizika spojená s GMO sójovým olejem nebyla zazna-
menána. Důležitým faktem je, že sójový olej bývá ekonomicky 
výhodnější než olej řepkový, jejich směs je v naší společnosti 
dostupná jako VITOL rostlinný olej.

Slunečnicový olej se svým celkovým složením řadí mezi 
zmíněné řepkový a sójový olej. Vedle nasycených mastných 
kyselin (8–16 %) obsahuje vysoký podíl polynenasycených 
mastných kyselin (40–74 %), což jej předurčuje pro použití ve 
studené kuchyni. Na tepelnou úpravu pokrmů není z tohoto 
důvodu příliš vhodný.

Na smažení a fritování se z hlediska stability naopak 
hodí oleje s vyšším obsahem nasycených mastných kyselin. 
Mezi tyto patří tropické oleje, což v našich podmínkách před-
stavuje zejména olej palmový. Z ekonomického a techno-
logického hlediska je ideálním kompromisem řepkový olej 
s příměsí palmového oleje, zde nabízíme VITOL fritovací olej 
s 25 % palmového oleje. Kromě olejů značky VITOL máme 
v portfoliu také za studena lisovaný nerafi novaný řepkový olej 
AIMA, který je ekonomickou variantou pro výrobky s nízkým 
obsahem oleje, tento olej dodáváme v kontejnerech.

Pro zákazníky je v oblasti olejů důležité zajištění pra-
videlných dodávek se standardní kvalitou. Díky spolupráci 
naší společnosti KåKå CZ s. r. o. přímo s výrobci olejů jsme 
schopni splnit požadavky našich zákazníků co do množství 
i typu balení, od gastro balení po 10 litrech až po cisternové 
závozy. Neustále sledujeme ceny na burze a snažíme se zajistit 
pro naše klienty výhodné podmínky nákupu. Těšíme se na 
spolupráci v oblasti olejů, naším cílem je i v této komoditě být 
spolehlivým partnerem pro pekaře a cukráře.

Ing. David Kotrba,
Marketing & Product manager B2B, KåKå CZ s. r. o.

�
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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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Bivoj se mění
Rozhovor naší redakce

s MVDr. JANEM LAZECKÝM,
ředitelem společnosti Bivoj a. s., Opava

� Pane řediteli, společnost Bivoj dlouhodobě patří mezi 
středně velké zpracovatele masa v České republice. Pova-
žujete se sami za velkou fi rmu, nebo spíš za „lokálního“ 
hráče? 

Ačkoliv naše výrobky prodáváme po celé republice 
i v zahraničí, naším domácím regionem je a vždycky zůstane 
severní Morava a Slezsko. Jedná se o region s mnohaletou 
tradicí kvalitního řeznického řemesla a Bivoj za svůj úspěch 
do značné míry vděčí právě této tradici. Vždyť někteří z mých 
kolegů v Bivoji jsou již několikátou generací řezníků. Hrdost 
na dobře odvedené řemeslo je rozhodně jedním z důvodů, 
proč se nám i v dnešní, pro potravinářské fi rmy nelehké době 
daří a proč jsme stále ještě schopni udržovat vysokou kvalitu 
našich výrobků. Z tohoto pohledu doufám, že si ještě dlouhou 
dobu zachováme uvnitř Bivoje atmosféru menší fi rmy. Na 
druhou stranu úspěšný rozvoj a růst obratu z minulých let 
nám umožnil vybavit celý závod technologiemi, které patří 
v současnosti ke špičce ve svém oboru. Díky těmto technolo-
giím jsme dnes schopni pružněji reagovat na potřeby našich 
zákazníků a spotřebitelům garantovat nadstandardní míru 
kontroly kvality našich výrobků.

� Výrobní a obchodní aktivity jsou vaším neustálým pro-
gramem. Jak se změnila společnost Bivoj za poslední rok?

K zásadním změnám dochází především v oblasti mar-
ketingu. Chceme, abychom pro naše zákazníky i spotřebitele 
byli do budoucna mnohem více viditelní a odlišitelní od ostat-
ních výrobců. Změny se proto postupně dotknou prakticky 
všech oblastí komunikace. Od začátku roku jsme změnili 
logo, aby lépe odpovídalo požadavkům současné doby. Máme 
nové webové stránky. Změnili jsme také vzhled reklam na naší 
vozové fl otile a postupně měníme i vzhled našich prodejen.

Prodejní místa jsou vůbec jednou z našich střednědo-
bých priorit. Výrazně rozšiřujeme vlastní prodejní síť. V něko-
lika minulých měsících jsme otevřeli novou prodejnu ve 
Svitavách a připravujeme otevření prodejen v České Třebové 

a Bílovci. Dokončujeme jednání o otevření několika prodejen 
v dalších lokalitách. Svoji tvář postupně mění i stávající pro-
vozovny. Nedávno jsme dokončili rekonstrukci prodejny 
na náměstí v Bruntále a začínáme rekonstruovat prodejnu 
v Krnově a Opavě.

Zaměřujeme se také na podporu regionu, ve kterém 
působíme. Letos jsme podpořili například populární Silesia 
bike marathon, Opavský majáles, Dostihový den na Alber-
tovci, ale i řadu dalších aktivit.

� Efektivní sortimentní rozvoj a snaha vyjít vstříc všem 
skupinám spotřebitelů, to jsou směry a základní prvky 
inovačních aktivit. Mohl byste charakterizovat výrobkový 
rozvoj vaší společnosti v posledním období?

V poslední době jsme výrazně upravili řadu receptur. 
Většina našich uzenářských výrobků je nyní zcela bezlepková 
a neobsahuje ani sóju. Uvedli jsme několik nových dětských 
výrobků, zejména dětskou šunku a párky. Novinkou v našem 
sortimentu jsou také Kuřecí a Krůtí šunka.

� Letní rekreační sezona vyžaduje speciální nabídku 
výrobků. Chystáte nějaké novinky na léto?

Na léto jsme pro naše zákazníky připravili speciální 
nabídku výrobků pro grilování. Veškeré maso i uzeniny 
z tohoto grilovacího programu jsou již předpřipraveny a je 
možné je rovnou začít grilovat. Zákazník si může vybrat ze 
širokého sortimentu výrobků − od marinované krkovice přes 
oblíbené party špízy, marinovaný vepřový bok až po špekáčky 
nebo moravskou klobásu.

� A nyní nejen o spotřebitelích z řad vašich zákaz-
níků, ale také o spotřebě masných výrobků lidí z branže. 
Co upřednostňujete v létě z celé bohaté škály masných 
výrobků vy osobně?

Já nejsem příliš vybíravý, ale musím říct, že rodinnému 
opékání výrobků z našeho gril sortimentu za krásného letního 
večera se vyrovná jen málokterý zážitek.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Změnili js
pně měníme i vzhled n
jsou vůbec jednou z našich střed

ě rozšiřujeme vlastní prodejní síť. V něko-
sících jsme otevřeli novou prodejnu ve 

vujeme otevření prodejen v České Třebové 
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Logo Volba 
spotřebitelů

– Nejlepší novinka 
2011 ponese

33 výrobků 

Společnost Atoz Event vyhlásila 9. června na slavnost-
ním galavečeru výsledky jedenáctého ročníku prestiž-

ního marketingového programu Volba spotřebitelů – Nej-
lepší novinka, který oceňuje inovace rychloobrátkového 
zboží na českém trhu. Spotřebitelé letos vybírali z rekord-
ních 104 výrobků/výrobkových řad v 33 kategoriích. 

Jedenáctý ročník marketingového programu Volba 
spotřebitelů – Nejlepší novinka je rekordní co do počtu při-
hlášených výrobků/výrobkových řad i otevřených kategorií. 
„O titul Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2011 usilovalo 
nejvíce produktů v historii programu, celkem 104, což oproti 
loňskému ročníku, kdy bylo registrováno 80 produktů, před-
stavuje 23procentní nárůst. O 18 procent se také zvedl počet 
soutěžních kategorií − z loňských 27 na letošních 33,“ upřes-
ňuje Lukáš Matějka, project manager programu. Výrobci 
a distributoři mohli přihlásit inovace z oblasti rychloobrát-
kového zboží s výjimkou tabákových výrobků, které byly na 
český trh uvedeny v období od září 2009 do prosince 2010. 

O ocenění rozhodlo 4500 spotřebitelů

Podkladem pro udělení ocenění se staly výsledky exklu-
zivního výzkumu provedeného agenturou STEM/MARK. 

„Dotazování proběhlo na reprezentativním vzorku 4500 res-
pondentů a výsledný index byl kalkulován na základě cel-
kového dojmu, líbivosti obalu a zkušeností s výrobkem,“ 
upřesňuje Tomáš Říha, zástupce ředitele společnosti STEM/
MARK.

Kromě úspěšných výrobků v jednotlivých kategoriích 
(viz přílohu) známe také Absolutního vítěze 11. ročníku pro-
gramu, který získal nejvyšší počet bodů. Stala se jím řada 
Garnier Naturals společnosti L’ORÉAL Česká republika. 

Na slavnostním večeru, který už tradičně moderovala 
Bára Štěpánová a který se nesl v duchu retro, byla vyhlá-
šena také Cena poroty. Ihned po uzavření registrace do
11. ročníku programu Volba spotřebitelů se totiž sešla 
odborná komise, jejímž úkolem bylo schválit oprávněnost 
přihlášených produktů usilovat o tento titul a jejich roz-
dělení do kategorií. Kromě toho zvolila také ze soutěžních 
výrobků ten nejinovativnější. Letos cenu poroty získaly Pré-
miové těstoviny Lagris ve varných sáčcích společnosti 
Podravka – Lagris a. s. Porota ocenila především fakt, že se 
jedná o naprostou inovaci v této kategorii – na varné sáčky 
jsme byli doposud zvyklí pouze u rýže. Novinka tak vychází 
vstříc současnému životnímu stylu, který preferuje rychlou 
a snadnou přípravu pokrmů. 

Kromě reprezentativního vzorku spotřebitelů mohli své 
nejoblíbenější novinky volit také čtenáři a uživatelé médií, 
která se letos stala mediálními partnery programu. Uživa-
telé portálu Zdrave.cz zvolili svým neoblíbenějším výrobkem 
Müsli do ruky (SEMIX PLUSO, spol. s r. o.), uživatelé por-
tálu Vareni.cz mléčnou specialitu Salko Karamel (Mlé-
kárna Hlinsko, s. r. o.), uživatelé portálu Babinet.cz výrobek 
nimm2 Soft (Storck Česká republika, s. r. o.), uživatelé por-
tálu Finance.cz řadu Garnier Naturals (L’ORÉAL Česká 
republika s. r. o.) a uživatelé portálů Mojerodinaaja.cz a Heu-
reka.cz hlasovali pro řadu cukrovinek Poex Mini (POEX 
Velké Meziříčí, a. s.). Čtenáři časopisu Gurmet si vybrali 
kávu Nescafé Green Blend (Nestlé Česko s. r. o.). Posluchači 
rádia Frekvence 1 si v internetové soutěži zvolili Eilnas Bílý 
jogurt řeckého typu (ALIMPEX FOOD a. s.). Diváci tele-
vize Metropol hlasovali pro Cereálie Nesquik Duo (Nestlé 
Česko s. r. o.). Mediálním partnerem programu se stal také 
deník Metro, časopis Fit Styl a odborné tituly Zboží&Prodej, 
Fresh marketing, Potravinářská Revue a Potravinářský zpra-
vodaj.
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Nejlepší novinky
v Tescu a Intersparu

Vyhlášením vítězů program nekončí. Oceněné společ-
nosti mohou po dobu jednoho roku využít logo Volba spo-
třebitelů – Nejlepší novinka 2011 při propagaci vítězných 
výrobků, a to jak na obalech, tak v marketingových kam-
paních. 

Další podporu připravuje organizátor, společnost 
Atoz Event, ve spolupráci s partnery programu, a to formou 
článků, inzercí, rozhlasové kampaně na rádiu Frekvence 1 
a outdooru – na citylightech nebo billboardech. 

Velkého zviditelnění se oceněné produkty dočkají také 
v řetězcích Tesco a Interspar, kde budou výrazně označeny 
logem Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2011. V násle-
dujících měsících proběhnou promoční aktivity zahrnující 
také umístění v letácích, druhotná vystavení či podporu v in-
-store rádiu. 

Interspar je partnerem retailové promoce letos již 
popáté. Spolupráce začne v červnu posílenou komunikací 
vítězných výrobků prostřednictvím loga programu na POS 
materiálech a v letákových promocích. Ucelený přehled 
všech oceněných produktů s podporou skupinového vysta-
vení na jednom označeném místě v každém ze 33 hyper-
marketů Interspar pak zákazníci naleznou v polovině září. 
„Velice dobře si uvědomujeme, že potřeby a přání zákaz-
níků se mění. Zákazníci rádi zkoušejí nové věci, nové chutě. 
Velkou roli při nákupu hraje především reklama, ale také 
doporučení známých, dobrá zkušenost. Volba spotřebitelů 
je skvělou garancí úspěšnosti oceněných výrobků, kterými 

rádi inovujeme náš sortiment,“ říká Martin Ditmar, generální 
ředitel společnosti SPAR ČOS s. r. o.

Letos poprvé je partnerem retailové promoce také spo-
lečnost Tesco Stores ČR. Ještě před jejím zahájením si zákaz-
níci prodejen Tesco na svých webových stránkách zvolili svůj 
nejoblíbenější výrobek, kterým se staly Maggi Nápady Šťav-
naté maso společnosti Nestlé Česko s. r. o. 

„Podporujeme novinky a iniciativy, kterou vedou ke 
zkvalitnění služeb zákazníkům. Jako partner retailové pro-
moce Volby spotřebitelů pomůžeme zviditelnit a propagovat 
vítězné výrobky v našich obchodech a letácích,“ říká Eva 
Karasová, tisková mluvčí Tesco.

Jak v době poklesu prodejů efektivně uvést
na trh nový výrobek? 

Letošní novinkou, která doprovodila program Volba 
spotřebitelů – Nejlepší novinka, se stal workshop Innova-
tion Village s podtitulem „Jak v době poklesu prodejů efek-
tivně uvést na trh nový výrobek?“, který se mimo jiné snažil 
odpovědět na otázky, jak v době ekonomické recese přistu-
pují spotřebitelé k nákupu novinek, jaké jsou trendy v balení 
rychloobrátkového zboží, jak zvolit co nejefektivnější kampaň 
s rychlou návratností investic či co zajímá nákupčí řetězců 
při zalistování novinek. Platinovým partnerem workshopu se 
stala společnost Underline, a. s. Zlatými partnery byly Big-
Media, spol. s r. o., a Obchodní tiskárny, a. s., Kolín, stříbr-
nými DEKOR, spol. s r. o., GfK Czech, s. r. o., ppm factum 
a STEM/MARK, a. s., bronzovými Label design, a. s., 
S.B.C.ČR spol. s r. o. Odborným partnerem se stala POPAI 
CE service s. r. o. Mediálními partnery byly Zboží&Prodej, 
Fresh Marketing, Packaging s Obalová asociace Syba. 

Kompletní přehled všech přihlášených výrobků s jejich 
popisem najdete na:
http://www.volba-spotrebitelu.cz/index.php/rocnik-2011/

seznam-prihlasenych-vyrobku-2011/.

O společnosti ATOZ EVENT

ATOZ EVENT s. r. o. je součástí skupiny ATOZ Group, 
která se specializuje na komunikaci a podporu prodeje v rámci 
trhu České republiky. Kromě programu Volba spotřebitelů – 
Nejlepší novinka, který již 10 let napomáhá výrobcům a distri-
butorům rychloobrátkového zboží zvýšit prodeje svých novinek 
a inovovaných výrobků, společnost ATOZ EVENT organizuje 
kongres SAMOŠKA, jehož cílem je podpora tradičního trhu. 
Dále se specializuje na organizaci obchodně-společenských 
akcí, například Retail Business Mixer a Retail Masters Day. 
Společnost ATOZ Publishing již 18 let vydává renomovaný 
časopis zaměřený na trh rychloobrátkového zboží s názvem 
Zboží&Prodej. Od roku 2010 rozšířila své portfolio odborných 
časopisů o titul Čerstvé&Snadné, první časopis na českém trhu 
určený vietnamským obchodníkům. Publikace Retailová kniha 
seznamů pak mapují dodavatele na trhu rychloobrátkového 
zboží a vybavení a služeb pro obchod. Kromě maloobchodu 
se ATOZ Group zaměřuje také na oblasti logistiky a HoReCa 
s podobným portfoliem publikací a odborných akcí. 

Lukáš Matějka,
 ATOZ EVENT, s. r. o.

www.atoz.cz.
www.volba-spotrebitelu.cz

�
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POEX Mini
– zdravější mlsání 

nejen pro děti
Je přirozené, že každé dítě má rádo sladkosti, a je při-

rozené, že každá máma nebo babička nějakou sladkost 
dítěti občas koupí. Určitě všichni známe dětské žadoně-
ní o koupení sladkostí. Proč tedy nenabídnout našim nej-
menším něco sladkého, netradičního a blahodárného pro 
organizmus? Zvolili jsme cereálie, sušené ovoce, arašídy 
a různé druhy čokolád.

Grafi ku pro tuto řadu zpracovalo grafi cké studio „4mat, 
s. r. o.“. Cílem bylo vymyslet design sáčku tak, aby byl atrak-
tivní pro děti a na první pohled je zaujal. A tak se narodil 
POEX Mini Smajlík, kamarád, ke kterému se děti budou chtít 
vracet. Právě tento motiv na obalu by měl přilákat nejen malé 
mlsouny. 

Po pečlivém výběru vhodných, nutričně zajímavých 
surovin vznikla řada osmi výrobků:

Bílé kuličky – Cereální kulička v bílé čokoládě. Když už 
mlsat čokoládu, pak s cereáliemi − v tomto případě je pou-
žita kukuřičná krupice, nutričně velmi bohatá potravina 
s obsahem přírodní vlákniny. 

Brusinky MIX – Brusinky jsou bohaté na antioxidanty, 

které chrání tělesné buňky před volnými radikály. Mají příz-
nivý vliv na močové cesty, zpevňují stěny žaludeční sliznice, 
posilují dásně. Před dětmi jsme je ukryli v hořké, mléčné a bílé 
čokoládě. 

Cornflakes Mix – Kukuřičná krupice, tentokrát ve 
formě oblíbených corn-fl akesů − v mléčné čokoládě a jogur-
tové polevě. Zdánlivě obyčejná kukuřice je zdravý zdroj důle-
žitých látek a energie pro naše tělo a mozek. 

Rozinky Jumbo – JUMBO rozinky z Kalifornie. Byly 
usušeny na sluníčku, jsou sladké a šťavnaté, bez přidaného 
cukru a bez konzervantů. Obsahují většinu vitaminů skupiny 
B. Sušené ovoce je pro všechny vhodnější než sladký bonbon.

Rozinky v mléčné čokoládě – Opět rozinky, trochu 
menší, ale stejně šťavnaté a navíc jsou obalené v mléčné čoko-
ládě.

Arašídy v mléčné čokoládě – Mají vysoký obsah nena-
sycených mastných kyselin, vitamin E a draslík. Ty naše jsou 
pak ještě zabaleny v mléčné čokoládě.

Čoko knoflíčky – Lahodnou chuť čokolády si lidé 
vychutnávají již celá století. Mléčná čokoláda s 30% obsahem 
kakaové sušiny ve formě penízků.

Duhovky – Čokoládové čočky obalené barevnou krustou 
z cukru, bez použití AZO barviv. 

Pro jaké příležitosti se hodí výrobky „POEX Mini“?
– na svačinu do školy, na výlety,
– odměna při různých soutěžích, dětské dny,
– do školních jídelen, školek,
– pro sportovce – k doplnění energie.

www.poex.cz �
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Nejrozsáhlejší hlasování o pivu v České republice ukon-
čil pivovar Krušovice jednoznačným výsledkem. 97 %

účastníků referenda prokazatelně potvrdilo, že pořád-
ná krušovická Dvanáctka a Desítka opravdu chutnají. 
Na více než 300 místech České republiky se vypilo 65 445 
ochutnávkových třetinek. S výsledkem referenda seznámí 
Krušovice veřejnost prostřednictvím televizního spotu.

Výsledky referenda zveřejnili zástupci Krušovic 
a výzkumné agentury Millward Brown v jednacím sále 
někdejšího Federálního shromáždění (dnes nová budova 
Národního muzea). Symbolicky se tak Krušovická Dvanáctka 
a Desítka přenesly do doby, kdy založily na svou proslulost. 
V té době pracoval v Krušovickém pivovaru jako sládek Václav 
Kloub. Právě on se společně se současným sládkem Tomášem 
Kosmákem podílel na vývoji nových krušovických piv tak, 
aby se co nejvíce přiblížila chuti, jež jim zajistila uznání mezi 
českými pivaři. Ve svém snažení šli tak daleko, že současná 
Desítka je vařena na 10,2 stupňů a Dvanáctka na 12,2 stupňů. 
Vyšší stupňovitost znamená vyšší obsah extraktu, a dodává 
tedy pivu plnější chuť.

„Dostali jsme volnou ruku a jasné zadání – vytvořit co 
nejlepší pivo. Díky tomu jsme mohli použít nejkvalitnější 
domácí suroviny a vařit opravdovou desítku a dvanáctku,“ 
říká Tomáš Kosmák. 

Krušovická piva utržila šrámy na pověsti v devadesátých 
letech, kdy německý majitel nebyl schopen uspokojit všechny 
poptávky na domácím trhu v kvalitě, která byla do té doby pro 
Krušovice běžná. Po převzetí pivovaru společností Heineken 
v roce 2007 se management rozhodl vrátit značce někdejší 
proslulost. Mohl se přitom opírat nejen o zkušenosti Václava 
Klouba a schopnosti Tomáše Kosmáka, ale také o připomínky 
desítek pamětníků a stovek štamgastů a hospodských. Vývoj 
desítky představené loni a letošní dvanáctky trval několik 
měsíců.

„Zúčastnil jsem se ze zvědavosti několika testovacích 
akcí. Reakce pivařů pro mne znamenají obrovské zadosti-
učinění. Vždyť když jsem z pivovaru v devadesátých letech 
odcházel, nemohl jsem se dívat na to, co se s Krušovicemi 
děje,“ vzpomíná Václav Kloub, kterému německý vlastník 
svého času striktně zakázal vstup do pivovaru.

Referendum probíhalo po dobu 30 dní. Na ochutnávku 
spojenou s hlasováním zvala rozsáhlá televizní, tisková a roz-
hlasová kampaň. Čtyři speciální týmy vybavené historickými 
auty a cisternami vyrazily na cestu 16. května. Referendum 
neboli hlasování spotřebitelů probíhalo formou vhazování 
kelímků (hlasů) do hlasovacího stojanu. Z počtu 54 747 
odevzdaných hlasů hlasovalo 98 % účastníků, že jim Kru-
šovice chutnají. Výsledky hlasování odborně zpracovala, 

a tím potvrdila také výzkumná agentura Millward Brown. 
Na vzorku 1 553 osob zjistila, že 97 % dotázaných odpově-
dělo, že jim Krušovice chutnají, dvěma procentům nechutnají 
a jedno procento se nedokázalo vyjádřit. 70 % respondentů 
tvořili muži, 30 % ženy. 

„Rozhodli jsme se hrát otevřenou hru a nechat otes-
tovat naše pivo v referendu, protože jsme věřili, že se opravdu 
povedlo. I tak ovšem výsledek předčil naše očekávání. Uka-
zuje se, že i ti, kdo ke Krušovicím přistupují s nedůvěrou, na 
základě vlastní zkušenosti mění názor,“ říká ředitel marke-
tingu Heineken ČR Jiří Imrýšek.

Historie pivovaru v Krušovicích sahá do hluboké minulosti. 
Jako jediná česká pivní značka byl pivovar po sto let ve vlast-
nictví české královské koruny, když jej v roce 1583 koupil král 
český a císař římský Rudolf II. Krušovičtí sládci pivo vaří bez 
přerušení téměř 430 let. Při výrobě používají ty nejlepší suro-
viny: žatecký chmel, křivoklátskou vodu a kvalitní odrůdy 
českých a moravských sladů. Krušovická piva se pravidelně 
umisťují na předních příčkách v degustačních soutěžích, mezi 
nejvýznamnější ocenění patří první místo pro Krušovice Černé 
na soutěži World´s Best Beers v Londýně. Do portfolia krušo-
vického pivovaru dále patří světlé výčepní pivo Mušketýr vařené 
ze čtyřech druhů sladů, světlý Ležák, polotmavý 13° speciál 
Malvaz, a především pořádná krušovická Desítka. V roce 2010 
ji pro český trh uvařil vrchní sládek pivovaru Tomáš Kosmák 
společně s původním sládkem pivovaru Václavem Kloubem, 
a to podle původní krušovické receptury.

Mgr. Kateřina Beute,
Heineken Česká republika, a. s.

�

Krušovice – první pivo,
o kterém se rozhodlo v referendu
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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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Historie
pivní lahve 

u nás
  

RNDr. ZBYNĚK LIKOVSKÝ, CSc.,
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Proslulý staropražský pivovar U Křižovníků bezpochyby 
náležel k nej starším konventním pivovarům u nás. Ve své 

původní podobě mohl být zbudován již po roce 1252, kdy se 
křižovníci konstituovali jako samostatný řád se znamením os-
mihrotého kříže a šestihroté hvězdy a usídlili se u nově zalo-
ženého kostela svatého Ducha vedle pražského mostu. Na-
mítnete-li, že tento jediný u nás vzniklý rytířský špitální řád 
křižovníků založila svatá Anežka Česká již v roce 1233, máte 
pravdu. Zpočátku však sídlil Na Františku, tedy také u Vlta-
vy, odkud se nakrátko přestěhoval do někdejší komendy ně-
meckých rytířů u kostela sv. Petra na Poříčí. Teprve pak svatá 
Anežka zbudovala na staroměstském předmostí Juditina mos-
tu špitál pro nemocné a chudé, přičemž křižovníci současně 
most střežili. Nejstarší zprávu o zdejším pivovaru máme však 
až z roku 1378, kdy spolu se špitálem vyhořel pivovar a sladov-
na. Stalo se to právě v úmrtní den Karla IV. – tedy 29. listopa-
du. Protože však špi tální bratrstvo pivo nezbytně potřebovalo 
nejen pro své příslušníky, ale také pro ošetřované nemocné, 
nejspíše ho zde vyráběli od samého počátku existence řádu. 

Běh času křižovnický konvent nepominul, od středo-
věku do současnosti došlo k mnoha jeho proměnám. Na místě 
původního gotického kostela sv. Ducha dnes stojí barokní 
kostel sv. Františka Serafinského, s konventem sousedící 
Juditin most, o jehož správu a údržbu křižovníci pečovali, 
nahradil most jiný, jemuž dnes říkáme Karlův. I hospodářské 
budovy včetně pivovaru byly opakovaně přestavovány, rozši-
řovány či nově budovány. Někdejší podobu budovy pivovaru 
se pokusila zachytit kresba na mapě Starého Města pražského 
vyhotovené asi v roce 1640 – na repro dukci pivovar ozna-
čuje číslo 35. Kresba je však tak prostá, že můžeme důvodně 
pochybovat o tom, zda opravdu pivovar takto vypadal

– i když se jedná již o novostavbu zbudovanou roku 1627, tedy 
nedlouho předtím. 

Křižovníci, jediný původně český řád založený
sv. Anežkou, dosáhli největší slávy v letech 1561–1694, kdy 
s jedinou výjimkou byli jeho velmistři i pražskými arci biskupy.

Ze staropražského pivovaru U Křižovníků jsou též 
známy nejstarší lahve na pivo u nás. Byly zhotoveny z čirého 
bílého skla s reliéfním znamením křižovnického řádu, tj. 
osmihrotým křížem dole provázeným šestihrotou hvězdou. 
Zpráva o nich se dochovala díky tomu, že 19. prosince 1841 
byl proveden rozbor lahvového piva právě tohoto pivovaru. 
Nevzpomínám si, zda jsem četl, co k tomu vedlo. Je však 
možné, že to byla právě neobvyklost uložení oblíbeného 
nápoje, dosud skladovaného jen v dřevěných sudech. Není mi 
známo ani to, jak rozbor dopadl. Snad nám jeho výsledek ale-
spoň částečně nahradí vyprávění pamětníka, i když z doby asi 
o třicet let pozdější. Ve své knížce Tam, kde se pívávalo… vzpo-
mínal Matěj Valenta na křižovnická piva podávaná v pivovar-
ském hostinci asi takto: „Do hostince pivo varského a na dvůr 
pod kolny zapadali většinou venkované a studenti vysokých 
škol, pak řemeslníci a mladí lidé, které sem lákala levná tehdy 
cena piva (půl litru za 5 krejcarů); to se tady pilo z nízkých 
kamen inových džbánků. Pivo bylo dosti slabé, za to ovšem 
15stupňový Křižovnický ležák v lahvích byl kvality mezi praž-
skými pivy daleko pověst si razící a hojně do ciziny vyvážený. 
Ležák ten měl zvláštní ojedinělou příchuť pivovarské smůly, 
byl temně hnědé barvy a obsahoval tolik kyseliny uhličité, že 
často zátky, ač dobré a silné, samy do vzduchu vylétaly, jako 
při šampaňském střílejíce.“ 1. listopadu 1904 byl pivovar 
U Křižovníků zrušen, později zbořen a na jeho místě naproti 
Klementinu vyrostla nová budova konventu. 

Nejstarší zatím známé pivní lahve pocházejí z doby, kdy 
se u nás ještě neužívaly metrické míry. Ty v Rakousku (tehdy 
i Čechy byly „Rakousko“) zavedl zákon č. 16 z 23. 7. 1871 
s platností od 1. 1. 1876, a pokud snad byli srozuměni prodá-
vající s kupujícím, pak od 1. 1. 1873. Do té doby se jako obje-
mová míra pro tekutiny užívala vídeňská holba, tj. něco málo 
přes 0,7 litru; dvě holby (vídeňský máz) byly tedy o trochu více 
než 1,4 litru. Zpočátku převládaly pivní lahve o obsahu jedné 
holby, ale údajně existovaly i lahve na jeden máz. Po zave-
dení metrických měr se obsah nových lahví na pivo změnil
na 0,5 litru nebo na 1 litr. 

Tyto nejstarší posud známé lahve z křižovnického pivo-
varu byly zhotoveny z čirého bezbarvého skla. Později, aby přímé 
sluneční světlo neohrožovalo kvalitu piva, byly zaváděny lahve 
ze zeleného a hnědého skla. I později, v „době barevných lahví“, 
však některé pivovary používaly lahve z bílého skla. Záměrně 
tím zkracovaly trvanlivost piva, především tzv. domácího 

Pro stáčení piva do lahví se dlouho užívaly jednoduché stáčecí 
přístroje.

Plničky lahví z Muzea pivovarnictví U Fleků
 Foto: archiv PORT/jv
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(poskytovaného zaměstnancům zdarma za podmínky, že musí 
být vypito v pivovaru; teprve později, asi ve dvacátých letech
20. století, získali pracovníci nárok na pivo deputátní), jehož 
prodeji stáčení do čirých lahví zabraňovalo.

U nás měly lahve na pivo nejčastěji cylindrický tvar, 
navzájem se lišily nejen tvarováním dna, ale také hrdla. Zpo-
čátku totiž k jejich uzavírání sloužily masivní korkové zátky; 
později bylo pro zajištění spolehlivého uzávěru hrdlo lahví 
opatřováno prstencovitým rozšířením, které hrdlo nejen při 
zátkování zpevňovalo, ale také umožňovalo převázání zátky 
provázkem, případně kusem drátu. Postupně se objevo-
valy porcelánové uzávěry opatřené kaučukovým těsněním; 
jež k vrcholu hrdla přidržovaly silné kovové pákové pružiny; 
někdy porcelán nesl označení názvu fi rmy, dnešním jazykem 
řečeno její logo. Teprve zavedení korunových uzávěrů zname-
nalo převrat, nemluvě o rozšíření otvíráků. 

Od počátku byla problémem návratnost lahví, což vedlo 
k postupnému zavedení jejich zálohování. Časem došlo ke 
sjednocení zálohy podle obsahu, což stanovila mimo jiné 
i vládní nařízení. I přestože byly lahve označovány názvem 
pivovaru, leckdy doplněným nápisem „neprodejný majetek 
pivovaru“ apod., vracelo se jich pivovarům poměrně málo. 
Taková snadno uzavíratelná lahev od piva se v domácnostech 
hodila; posloužila třeba na skladování petroleje (elektrifi kace 
nepokrývala zdaleka celou republiku – ještě po druhé světové 
válce nebyl elektrický proud zaveden do více než pětiny měst 
a obcí, a tak hlavním zdrojem světla v mnoha domácnostech 
byla knotová petrolejová lampa). 

Oprávnění k výčepu piva měly pouze koncesované 
pohostinské podniky, prodej piva v lahvi kupříkladu v pro-
dejnách potravin tedy významně rozšiřoval jeho odbyt. Pivo 
do lahví plnily nejenom pivovary, ale také stáčírny. K tomu 
stačilo, aby si hokynář opatřil plničku lahví a lahve a nechal 
si z pivovaru přivézt soudek piva. Rázem tak mohl prodávat 
lahvové pivo, které ovšem nesměl ve své prodejně čepovat. 
Stáčírny mívaly vlastní lahve, nejednou však používaly lahve, 
jaké se naskytly. Tím, že plnily označené lahve renomovaných 
pivovarů méně kvalitním pivem, poškozovaly jejich pověst.

Aby byla zaručena návratnost lahví, začala být vybírána 
záloha. K tomu, aby nebyly „vraceny“ lahve, za něž při prodeji 
nebyla přijata záloha, často sloužily kovové známky – bez nich 
nebyla záloha vyplacena.

V čase druhé světové války, kdy se prodávalo jen nízko-
stupňové pivo, byly v domácnostech používány lahve s patent-
ními uzávěry. Značně se totiž rozšířilo vaření silnějšího piva 
podomácku. Jeho kvašení probíhalo vesměs ve spolehlivě 
uzavíratelných lahvích uložených v chladných sklepních pro-
storách.

Etikety na pivní lahve se objevily během poslední čtvr-
tiny 19. století. Přinesly především zlevnění lahví, které tak již 
nepotřebovaly jiné označení od výrobce.

Časem se staré lahve na pivo staly atraktivním artiklem 
pro sběratele pivních suvenýrů. Postupně vznikaly rozsáhlé 
sbírky, které posloužily jako cenný zdroj při vzniku odbor-
ného písemnictví. Získávání dalšího materiálu bylo nejednou 
dosti náročné, ba dobrodružné, uveďme alespoň hledání na 
vltavském dně na staroměstské straně Karlova mostu za asi-
stence potápěčů. Při tom byly objeveny nejen nejstarší lahve 
křižovnického pivovaru, ale také porcelánové uzávěry se zna-
mením konventu z doby pozdější.

Sběratelé se dnes zaměřují i na novější obaly na pivo – 
plechovky – a v posledních letech i na plastové lahve, posud 
používané jen v omezené míře. Dnes naprosto převládá pivo 
dodávané v sudech a ve skleněných lahvích, obojí expedováno 
přibližně stejným podílem. Zmapování dalšího vývoje bude 
již věcí a úkolem dalších generací. 

Poznámka na závěr: Dosud jsme se věnovali pivním 
lahvím výhradně z Čech. Za připomínku však jistě stojí 
dochovaný záznam ze země nám nejbližší, ze Slovenska. 
Roku 1516 žalovalo město Banská Bystrica Juraje Thurzu, 
který havířům a hutníkům zakazoval odebírat pivo od ban-
skobystrických měšťanů, do té doby dovážené v lahvích 
k dolům a hutím. Svou při měšťané prohráli: roku 1519 bylo 
J. Thurzovi povoleno vařit pivo nejen pro svou domácnost, 
ale i pro své zaměstnance. Tehdy nešlo o lahve skleněné, ale 
kameninové. Možná bývaly podobné lahve používány v minu-
losti i v Čechách, a dokonce mohou být uloženy v depozitářích 
muzeí či v soukromých sbírkách – i když zatím nepoznány. 
 �

Plechové plakáty vydržely dlouhou dobu, proto byly oblíbené 
i jako reklama na pivo. Na tomto obrázku je vyobrazení pivní 
lahve s plastickým označením pivovaru.

Před dalším použitím bylo třeba lahve pečlivě vymýt. 
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Historie 
a současnost 

společnosti
KEZ o. p. s.

Ing. MILAN BERKA, ředitel, KEZ o. p. s.

Nejdříve trochu o historii
ekologického zemědělství

v Evropě a v České republice

Počátek vzniku ekologického zemědělství ve střední a zá-
padní Evropě je zaznamenán v období po první světové 

válce. V této době se tento způsob hospodaření nazýval pří-
rodní zemědělství. Přírodní zemědělství bylo prvním organi-
zovaným systémem hospodaření podle zásad reformy živo-
ta s určitým návratem k přírodě. Tento způsob se následně 
rozvíjel a byl pojmenován jako organicko-biologické země-
dělství. Šlo o snahu zachovat tradiční selský způsob života 
v industrializovaném světě. Nejvíce byl rozšířen v německy 
hovořících zemích a ve Skandinávii. K tomuto způsobu hos-
podaření se i dnes hlásí největší německé svazy ekologických 
podnikatelů, např. Bioland a Naturland aj. V anglicky mlu-
vících zemích byl tento řád nazván organické zemědělství. 
Byla to určitá reakce na rozvoj chemické a technické inten-

zifi kace zemědělské produkce. V 50. a 60. letech minulého 
století navázal na tento způsob hospodaření další ekologic-
ký zemědělský systém – biologické zemědělství, který navá-
zal na již uplatňovaný biologicko-dynamický systém. V této 
době se začalo více diskutovat o problematice kvality potra-
vin, vlivu jednostranného hnojení pouze některými prvky. 
Tento způsob hospodaření se stal agrárně-politickou alter-
nativou k chemické a technické industrializaci zemědělství. 
V 70. letech bylo založeno světové sdružení ekologických pří-
znivců IFOAM, které sídlilo v Německu a které mělo velký 
vliv na ofi ciální uznání ekologického zemědělství v Evropě. 
V roce 1991 byla přijata první zákonná úprava pro ekologic-
ké zemědělství – nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologic-
kém zemědělství a k němu se vztahujícím označování země-
dělských produktů a potravin. Kromě pravidel pro pěstování 
rostlin, chov hospodářských zvířat a zpracování zemědělské 
produkce obsahovalo toto nařízení i kapitolu Kontrolní sys-
tém, v níž byly popsány minimální kontrolní požadavky ve 
vztahu k plnění ustanovení tohoto nařízení ze strany ekolo-
gických podnikatelů. 

V České republice se hnutí kolem ekologického země-
dělství (EZ) začalo vytvářet od poloviny 80. let. První dvě 
farmy v Jeseníkách a jedna v Bílých Karpatech zahájily pře-
chod na EZ v roce 1989. V letech 1990–1991 vzniklo pět 
svazů ekologických zemědělců, které vypracovaly vlastní 
pravidla a směrnice a zajišťovaly pro své členy kontrolu a cer-
tifi kaci. Svazové směrnice, které byly většinou jednotlivými 
svazy vytvořeny podle zahraničních modelů, platily přibližně 
do roku 1992. V průběhu doby ale bylo jasné, že je třeba 
vytvořit jednotné směrnice pro kontrolu, certifi kaci a ozna-
čování produkce. Svazy se společně s MZe ČR dohodly na 
jednotných pravidlech a od roku 1993 byl zaveden Metodický 
pokyn pro ekologické zemědělství jako jednotná směrnice EZ 
v ČR. V souvislosti s tímto Metodickým pokynem byl rovněž 
ustanoven Certifi kační výbor, Technická komise a zřízen jed-
notný kontrolní systém a označování produkce logem BIO. 
Během následujících let došlo ke sloučení některých svazů 
a v současné době působí v ČR jen PRO-BIO Svaz ekologic-
kých zemědělců se sídlem v Šumperku a LIBERA, sdružení 
alternativně hospodařících zemědělců, se sídlem v Praze. Od 
roku 1990 se začaly vyplácet první fi nanční podpory ekolo-
gickým zemědělcům, které byly bez náhrady zrušeny v roce 
1992. Znovu byly zavedeny až v roce 1998. Od tohoto roku 
dochází k nárůstu počtu podniků i výměry zemědělské půdy 
v systému ekologického zemědělství. Tento trend, s menšími 
či většími nárůsty, trvá do dneška. 

Ředitel KEZ o. p. s. Ing. Milan Berka
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Od 1. 4. 1999 pověřilo Ministerstvo zemědělství ČR 
kontrolou ekologických podnikatelů v celém rozsahu obecně 
prospěšnou společnost KEZ, když před tímto datem se kon-
trolou ekologického zemědělství zabývalo přímo Minister-
stvo zemědělství ČR. Důležitým úkolem KEZ bylo v té době 
přizpůsobení se legislativě Evropské unie a akreditace čin-
nosti kontrolní organizace, která kontroluje a certifikuje 
produkty a výrobky. V roce 1999 se začal připravovat zákon 
o EZ, který by respektoval nařízení Rady (EHS) 2092/91 
(v této době platný legislativní předpis pro ekologické země-
dělství) tak, aby standardy ekologického zemědělství ČR 
byly v souladu s předpisy EU. Tohoto cíle bylo dosaženo 
a Česká republika, a její kontrolní orgán KEZ o. p. s., byla 
14. března 2000 zařazena nařízením Komise č. 548/2000 
na tzv. „Seznam třetích zemí“ pro nezpracované a zpraco-
vané zemědělské výrobky z rostlinných surovin. V násle-
dujícím roce bylo docíleno i uznání EU pro hospodářská 
zvířata a nezpracované a zpracované živočišné produkty 
z ekologického zemědělství. To umožnilo vývoz českých bio-
produktů do zemí Evropské unie, a zvýšila se tak i meziná-
rodní prestiž českého ekologického zemědělství. Výrazným 
posunem bylo v roce 2000 přijetí zákona o ekologickém 
zemědělství č. 242/2000 Sb., s platností od 1. 1. 2001, kdy 
došlo k plné harmonizaci českých standardů ekologického 
zemědělství s předpisy Evropské unie. Zákon upravoval 
podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu 
se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopo-
travin a ostatního bioproduktu (ekologická krmiva, ekolo-
gický rozmnožovací materiál). Byla zde uvedena povinnost 
používat při označování balených bioproduktů, biopotravin 
a ostatního bioproduktu český grafický znak (biozebra) 
a kód kontrolní organizace. 

Co je to vlastně
ekologické zemědělství

Řada defi nic, které různým způsobem popisují pojem 
ekologické zemědělství, se shoduje v tom, že se jedná vždy 
o proces založený na šetrném přístupu k přírodě, krajině 
a půdě, respektuje přírodní systémy a cykly, je založen na ohle-
duplném a etickém zacházení se zvířaty a na zákazu používání 
syntetických hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a GMO. 
Jednoduše řečeno, ekologické zemědělství představuje země-
dělský systém, který se snaží spotřebitelům poskytovat čer-
stvé, chutné a autentické potraviny, a přitom respektovat 
přirozené přírodní cykly.

Podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství 
upravuje legislativa pro ekologické zemědělství, konkrétně 
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a zákon č. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zemědělství. Vždy je nutné vycházet ze sku-
tečnosti, že ekologické zemědělství je extenzivní zemědělství. 
Nejdůležitější úlohu má půda, péče o ni a způsob pěstování 
plodin. Půda slouží k produkci krmiv pro hospodářská zví-
řata a k produkci plodin k následnému zpracování na bio-
potraviny, biokrmiva a bioosiva. S výjimkou chovu včel je 
ekologický chov hospodářských zvířat vždy podmíněn hos-
podařením na půdě. Způsob chovu je založen na pohodě 
a zdraví zvířat. Kvalita bioproduktů je určována kvalitou 
celého zemědělského systému a zpracovatelských postupů. 
Ekologické zemědělství má význam nejen jako produkční 
systém, ale má důležitou roli v péči o životní prostředí, udr-
žení přírodního rázu krajiny, ochraně zdrojů podzemních 
vod, ale také zlepšení kvality potravin a zdravotního stavu 
populace. Ekologické zemědělství je pro mnohé farmáře 
výbornou alternativou.

Kontrolní organizace
KEZ o. p. s.

Jak již bylo uvedeno, kontrolní organizace KEZ o. p. s.
(dále jen KEZ) byla založena v roce 1999, podle zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 
Svazem producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO,
FOA – Nadačním fondem pro ekologické zemědělství 
a Spolkem poradců v ekologickém zemědělství České repub-
liky, o. s. Až do roku 2005 byl KEZ jedinou kontrolní organi-
zací v ČR. Tato doba je spojena se jménem prvního ředitele 
KEZ Ing. Jana Dvorského, který stál v čele KEZ. V roce 2006 
byl správní radou KEZ na základě výběrového řízení jme-
nován ředitelem Ing. Milan Berka, který v této funkci setr-
vává dodnes.

Těžiště činnosti KEZ spočívá v nezávislé kontrole a cer-
tifi kaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených 
v systému ekologického zemědělství. Tyto aktivity provádí 
na základě pověření MZe ČR u právnických a fyzických osob 
podnikajících v ekologickém zemědělství. Vedle kontrolní 
činnosti zaměřené na dodržování příslušných legislativních 
předpisů je neméně významná také oblast propagace ekolo-
gického zemědělství, pořádání školení, seminářů, expertní 
a konzultační činnost, spravování a ochrana všech registro-
vaných ochranných známek včetně udělování práva na jejich 
užívání. 

Jako první česká kontrolní organizace akreditovaná 
Českým institutem pro akreditaci byla KEZ až do roku 2005 
také jedinou organizací svého druhu v ČR. V roce 2006 
byly na základě výsledků výběrového řízení MZe ČR pově-
řeny provádět tuto činnost a vydávat osvědčení o původu 
bioproduktů, biopotravin a ostatního bioproduktu další 
dvě kontrolní organizace, a to ABCERT GmbH, resp. její 
organizační složka působící v ČR, a privátní společnost 
BIOKONT CZ, s. r. o., založená bývalým zaměstnancem 
KEZ. Existence tří kontrolních organizací s celorepub-
likovou působností znamenala pro KEZ nutné změny, 
jejichž cílem bylo zachovat si ve vzniklé konkurenci sta-
bilní postavení. Strategickým záměrem společnosti zůstává 
kvalita poskytovaných služeb s důrazem na odbornost 
zaměstnanců a spolehlivost a objektivnost ve vztahu ke kli-
entům. O tom, že KEZ je stále respektovanou organizací 
nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, svědčí mimo jiné i její
zveřejnění v Official Journal of the European Union 
na seznamu uznávaných evropských kontrolních a certifi -
kačních společností. 
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Tabulka:    Počet ekofarem kontrolovaných KEZ od roku 
2006 do roku 2010

Rok
Počet 

ekofarem 
celkem

Výměra 
zemědělské půdy 

v EZ (v ha)

Podíl zemědělské 
půdy v EZ 

z celkového 
půdního fondu 

(v %)
2006 768 240 508 5,65

2007 854 252 718 5,94

2008 1054 271 847 6,40

2009 1355 295 151 6,95

2010 1576 318 980 7,53

Jak je z tabulky zřejmé, společnost KEZ si i v této kon-
kurenci počet svých klientů během posledních pěti let nejen 
udržela, ale jejich řady se postupně navyšovaly až na 1 576 
ke konci roku 2010. 

Souběžně s nárůstem počtu ekologických zemědělců 
nenarůstal tak výrazně počet výrobců biopotravin, dovozců či 
distributorů biopotravin. Souvisí to jak se zájmem spotřebitelů 
o kvalitní potraviny domácí produkce, tak s životním trendem 
spočívajícím v příklonu k zdravějšímu životnímu stylu.

Povinné značení bioproduktů

Často se setkáváme s dotazy, zda jsou biopotraviny 
důvěryhodné. Zemědělci i zpracovatelé, kteří uvádějí na trh 
biopotraviny, se musí řídit přísnými legislativními předpisy 
pro ekologické zemědělství. Nejméně jednou za rok je každý 
ekologický podnikatel kontrolován, zda všechny závazné 
předpisy dodržuje. Kontrolováno je přitom také skladování 
bioproduktů. Při zjištění nedostatků pak dochází k postihu, 
jehož forma je určena mírou jeho závažnosti. Může dojít 
k odepření certifi kátu, k fi nančnímu postihu, v krajním pří-
padě až k vyřazení podnikatele z registru osob podnikajících 
v ekologickém zemědělství.

Jak spotřebitel pozná, že se jedná o biopotravinu? Při 
označování má výrobce biopotravin povinnost umístit na 
obale nebo etiketě bio logo EU, ve stejném zorném poli kód 
kontrolní organizace, která provedla poslední kontrolu před 
uvedením na trh. Pod tímto kódem je uvedena země původu 
suroviny, a to vždy, pokud biosuroviny pochází z členských 
států EU (uveden text „zemědělská produkce EU“) nebo 
část biosurovin pochází z EU a část mimo EU (uveden text 
„zemědělská produkce EU/mimo EU“). V případě, že bio-
suroviny pochází jen ze třetích zemí – mimo EU a na obale 
je uvedeno logo EU, musí být rovněž uveden text zemědělská 
produkce mimo EU. Uvedený výraz „EU“ nebo „mimo EU“ 
lze nahradit či doplnit názvem země v případě, že v této zemi 
bylo vyprodukováno minimálně 98 % zemědělských složek, 
z nichž se produkt skládá. Pokud je biopotravina vyrobena 
v ČR, musí být na obale nebo etiketě umístěn i český grafi cký 
znak („biozebra“). Pouze ekologické logo a systém označo-
vání představují mechanismus, který mu dává jistotu, že se 
skutečně jedná o biopotravinu. 

V České republice je několik velmi úspěšných výrobců 
biopotravin, kteří jsou klienty společnosti KEZ. Patří mezi ně 
např. Amylon, a. s., Biopark s. r. o., COUNTRY LIFE s. r. o., 
Frujo, a. s., Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o., OLMA, 
a. s., POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., PRO-BIO, obchodní spo-
lečnost s r. o., RACIO, spol. s r. o., ÚSOVSKO a. s. a řada dal-
ších. S cílem zviditelnit kvalitní české biopotraviny se někteří 
z nich objevují také na velmi prestižním veletrhu Biofach 
v Norimberku, který se koná každoročně vždy v únoru. Nás 

může těšit, že expozice České republiky, která je organizována 
pod záštitou ministerstva zemědělství, je zastoupena vystavo-
vateli, z nichž většina je kontrolována naší společností. 

Další činnosti kontrolní organizace

Vedle hlavního předmětu činnosti, kterým je nezávislá 
kontrolní činnost a certifikace produktů dle legislativních 
předpisů pro ekologické zemědělství, poskytuje KEZ celou 
řadu dalších služeb, na které se nevztahuje legislativa pro 
ekologické zemědělství. Tyto služby jsou nabízeny na základě 
vlastních iniciativ, které reagují na poptávku ze strany 
výrobců a fungují v podobě různých nově vytvářených pro-
gramů. Pokud bychom měli mluvit konkrétně, jedná se o pro-
gram s názvem „KEZ doporučuje pro použití v EZ“, kterým 
jsou osvědčovány minerální doplňky a premixy (2001), poz-
ději také pomocné půdní látky, a program „Standardy pro 
certifi kaci přírodních a bio kosmetických přípravků“ (2007), 
přičemž v ČR má udělenou akreditaci ČIA pro certifi kaci této 
kosmetiky pouze KEZ. O oba tyto programy je zájem, o čemž 
svědčí každoroční přírůstek nových klientů. Další novinkou 
je program „Standardy pro certifi kaci veřejných stravovacích 
zařízení“. Ačkoli řada tuzemských stravovacích zařízení ode-
bírá biosuroviny, ať již rostlinného či živočišného původu, 
ze kterých připravuje velmi kvalitní a chutná jídla, do tohoto 
programu se přihlásil zatím jen jeden subjekt – společnost 
Rebio Sun s. r. o., dnes již se čtyřmi restauracemi zdravého 
životního stylu. Zde jsme rovněž ze strany restaurací a hotelů 
předpokládali větší zájem, neboť v Evropě je v mnoha stá-
tech certifi kace stravovacích zařízení velmi oblíbena a např. 
v Německu je certifi kováno více než 2 500 restaurací. Zatím 
posledním programem je „Certifi kace biokrmiv pro zvířata 
v zájmových chovech“ určený pro výrobce i distributory bio-
krmiv pro psy, kočky a některá další doma chovaná zvířata.

Vedle každodenní individuální práce s klienty byl pro 
nás velkou výzvou grant EUROSTATU, který společnost 
KEZ získala v říjnu 2006. Jeho cílem bylo zdokonalení metod 
sběru dat o ekologické produkci, jejich testování a získání 
nových zdrojů dat v každém kroku produkčně-spotřebitel-
ského řetězce. V rámci projektu statistiky o ekologické pro-
dukci byly získány a zpracovány údaje nad rámec běžného 
sledování za období let 2004 až 2006. Výsledky byly předány 
na EUROSTAT v září 2007, prezentovány pak v prosinci 
2007 v sídle EUROSTATU v Lucembursku. Přínosem této 
naší aktivity je přijetí některých námi navrhovaných metodik 
a doporučení ke sběru dat o ekologické produkci, která jsou 
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v současné době již povinně sledována ve všech členských 
státech EU a každoročně předávána ve formě povinných 
informací na Evropskou komisi. Jmenovitě se jedná o sjed-
nocení číselníků v členských státech EU dle SKP pro jed-
notlivé plodiny a druhy hospodářských zvířat. Další šetření 
jsme prováděli v rámci projektu CERTKOST, jehož garantem 
byl výzkumný ústav FIBL sídlící ve Švýcarsku. Spolupracu-
jeme také s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, kde 
provádíme šetření ve vztahu k plnění požadavků nitrátové 
směrnice u ekologických podnikatelů. Finanční prostředky, 
které KEZ takto získá, jsou využívány zejména k vybavení 
a modernizaci společnosti, především v oblasti výpočetní 
techniky. Finančně byla oceněna i práce zaměstnanců, kteří 
se nad rámec svých pracovních povinností podílejí na zajiš-
tění těchto mimořádných a náročných úkolů. 

Naši klienti – producenti bioproduktů – nás nezřídka 
žádají také o podporu při prodeji svých bioproduktů. Přesto, 
že se společnost KEZ nemůže zapojovat do obchodní čin-
nosti, bylo naší snahou hledat i pro tuto oblast nějaké řešení. 
Ve spolupráci s Ing. Tomášem Kreutzerem, ředitelem Potravi-
nářské komory ČR, společnost KEZ iniciovala založení sekce 
biopotravin při Potravinářské komoře. Motivací byla jak 
špatná informovanost ekofarmářů o výrobcích biopotravin 
a jejich poptávce po bioproduktech, tak i nedostatečné zna-
losti o nabídce českých bioproduktů. Na webových stránkách 
www.kez.cz byl proto informační servis rozšířen o možnost 
vyhledávání i těchto údajů. Díky tomu si tak zájemci mohou 
ověřit či zjistit některé podrobnosti o certifi kované produkci 
našich klientů. Vyhledávání je členěno podle území až do 
úrovně okresů, podle druhu produktů a také podle činnosti. 
Na stránkách je možné vyhledat, mimo jiné, též informace 
o certifi kovaných porážkách hospodářských zvířat kontrolo-
vaných KEZ, včetně mapy ČR s vyznačením místa porážky. 
Není snadné se prosadit na domácím trhu při prodeji skotu, 
v případě prodeje skotu pocházejícího z ekologického země-
dělství je to pak dvojnásobný problém. Existují však některé 
výjimky, které se zabývají porážkou hospodářských zvířat. Za 
zmínku stojí např. společnost Biopark s. r. o. nebo faremní 
porážky pana Černohorského a pana Uhra. I když určité zlep-
šení přineslo vybudování vlastních porážek nebo bouráren 
masa na ekofarmách, ani zde není úspěch vždy jednoznačně 
zaručen. 

Od roku 2006 se společnost KEZ začala aktivně podílet 
také na propagaci českých biopotravin a na osvětě tohoto způ-
sobu hospodaření. Pravidelně fi nančně přispívá také na pod-
poru prodeje biopotravin, především bio hovězího masa, kde 
je problém s jeho odbytem ve vztahu k produkci největší. Pro-
pagace a osvěta, včetně možnosti informovat širokou spo-
třebitelskou veřejnost o principech a výhodách ekologického 
zemědělství, zůstane i v budoucnu jednou z priorit naší spo-
lečnosti. 

Literatura

Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban a kolektiv: Ekologické zeměděl-
ství v praxi, Šumperk 
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném 
znění
Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství 
a k němu se vztahující označování zemědělských produktů 
a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS)
č. 2092/91

�



58
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

1
i n f o r m a c e

Koňské maso
dříve a dnes

MVDr. JOSEF RADOŠ

„Já mám chlapce od Karabce,
ten mi nosí vuřty v kapse…“ 

Ve starověku bylo koňské maso hledanou potravinou lidí 
všech národů, nejvíce však národů asijských. V Evropě 

byli konzumací tohoto masa pověstní Germáni. Spolu s pří-
chodem křesťanství vznikl názor, že požívání koňského masa 
je nevhodné, zejména proto, že je „nečisté“, a dokonce že vy-
volává malomocenství. Proti tomuto konzumu vystupova-
li i papežové, zejména Gregor III. počátkem 8. století. Kněží 
pak měli za povinnost při svých kázáních vštěpovat lidem od-
por k požívání koňského masa. Spotřeba tohoto druhu masa 
tak v Evropě upadala, počet jeho přívrženců se zmenšoval, 
až úplně vymizel. V Asii a v Africe jedli lidé v té době koňské 
maso v nezmenšené míře. Vycházeli z toho, že kůň v žíru se 
dá snadno a rychle vykrmit a má chutné maso. Také koňské 
sádlo považovali za pochoutku, sloužící často k výrobě pečiva 
a cukroví. Koňské maso pokládali za kvalitnější než maso ho-
vězí, což bývalo také promítnuto do cen.

 Koně byli nejprve poráženi pokoutně jako psi. Později 
byl kůň určen zákonem také jako jatečné zvíře, které však 
muselo být poraženo výhradně na nově zřizovaných veřej-
ných jatkách. 

 Evropské národy se vrátily ke konzumaci koňského 
masa v dobách velkého strádání při četných a často dlouho-
letých válkách. Nedostatek potravin postupně utlumil neo-
důvodněný předsudek. Za první světové války konzumovali 
koňské maso i příslušníci vyšších společenských kruhů. 
Předsudek po tolik století vtiskovaný do veřejného mínění se 
v některých národech dosud udržuje. Často je to v souvislosti 
s glorifi kací koně jako ušlechtilého zvířete, používaného nejen 
k práci, ale v případě např. dostihového sportu či skokových 
soutěží i k zábavě, někdy dokonce k hazardu. V našich histo-
rických zemích došlo k částečnému zlomu tohoto předsudku 
až v druhé polovině 20. století. Dosud však u nás existuje 
menší skupina lidí, kteří se dívají na koňské maso opovržlivě. 
Některé společenské organizace se dokonce ujaly propagace 
konzumu koňského masa.

 K velkému přebytku koňů na trzích došlo po obou svě-
tových válkách, kdy byly likvidovány stavy zubožených zvířat, 
které již armády nepotřebovaly. V šedesátých letech minulého 
století vznikaly přebytky tažných koní vlivem nástupu výkon-
nější zemědělské techniky po socializaci venkova a vzniku 
zemědělských družstev a státních statků. Pro masný průmysl 

bylo zlikvidování tohoto přebytku velkým problémem, se 
kterým se musel vyrovnat. 

 Největší spotřeba koňského masa v evropském regionu 
je v Itálii. V některých oblastech, jako např. v Piemonte, 
Veneto či Puglia, dosahuje spotřeba koňského masa až sedm 
kilogramů na osobu a rok. V těchto oblastech se vyrábí z koň-
ského masa celá řada regionálních specialit jako různé plněné 
závitky a vynikající měkké i trvanlivé salámy. Dovoz koní 
k jatečním účelům je do Itálie praktikován zejména z Polska, 
Ukrajiny a pobaltských republik.

 S koňmi obchodovali v minulosti zpravidla obchodníci, 
kteří se již nezabývali jinými zvířaty. Jednalo se o koně užit-
kové a koně „na maso“. Často s nimi obchodovali kočující 
cikáni. Kdo se z nezkušenosti dostal mezi ně, nejednou se mu 
stalo, že po uskutečnění obchodu neměl ani koně, ani peníze. 
Když cikáni prodávali koně „na užitek“, tak ho těsně před pro-
dejem připravili tak, aby měl po určitou dobu výhradně dobré 
vlastnosti, tj. aby byl klidný a byl také dobrým tahounem. Za 
tím účelem často používali alkohol. Koně před prodejem také 
dobře vykartáčovali, kopyta mu napustili tukem či černým 
krémem na boty. Nový majitel teprve po několika dnech 
poznal, že kůň má špatné vlastnosti, ale obchod byl usku-
tečněn a prodávající již dávno za horami.

 Koně, kteří byli staří nebo měli nějakou vážnou vadu či 
úraz, vykupovali koňští řezníci. Ti pak koně poráželi na veřej-
ných nebo vlastních jatkách. Ostatní řezníci si často ze svých 
koňských kolegů dělali legraci. Spolehlivě se koňský řezník 
rozčílil, když byl osloven přízviskem „kopejtko“. Často se stá-
valo, že ostatní řezníci nechtěli vzít do svého cechu a později 
do stavovského společenstva svého koňského kolegu. Proto si 
v některých místech zorganizovali koňští řezníci svůj vlastní 
cech nebo společenstvo. 

Prodejna koňských masných výrobků v historické části Tábora
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 Výrobky z koňského a hříběcího masa byly vyráběny 
zpravidla ve větších městech. Specialitou mezi koňskými 
výrobky byla koňská sekaná. Dalšími výrobky byly: koňský 
salám měkký, koňský salám točený, koňské vuřty a koňské 
párky. Výrobky se prodávaly zpravidla na poutích nebo jar-
marcích, ohřívané v kotlíku s dřevěným uhlím. Po těchto 
výrobcích byla vždy poptávka, protože byly levné a měly svoji 
typickou chuť. Do koňských výrobků se přidávalo více soli 
a nového koření, které zastřelo mírně nasládlou chuť koň-
ského masa. Do některých koňských výrobků byla přidávána 
technologicky odůvodněná část tučného vepřového masa. 
Protože výrobky byly relativně levné, kupovaly je hlavně 
vícečlenné rodiny, vesnická chudina, a vůbec lidé s nízkými 
příjmy.

 Mezi řezníky a uzenáři se koňské řeznictví považovalo 
za podřadné. Z toho vzniklo úsloví „děláš to jako koňský 
řezník“ nebo „výrobek má vzhled a chuť jako konina“. Přesto 
existovala řada koňských provozoven, které si vydobyly svojí 
odbornou prací a vynikající jakostí výrobků všeobecné uznání 
a úctu. Za velké pražské závody lze připomenout Karabce na 
Petrském náměstí a za menší pak koňské řeznictví a uzenář-
ství mistra Čadila v Táboře. 

 Nutriční a kulinářská hodnota koňského masa z mla-
dých a dobře živených koní je vynikající. Maso má jemnou 
strukturu, je libové, křehké a hodí se k výrobě široké škály 
pokrmů. Na vrcholu kvality je koňská nebo hříběcí svíčková, 
vhodná k výrobě náročných steaků. O koňském mase panuje 
mnoho často neověřených tvrzení. Z minulosti jsou známy 
případy, kdy někteří oční lékaři doporučovali konzum koň-
ského masa nejen jako prevenci před zákalem rohovky, ale 
dokonce jako léčebný postup při tomto onemocnění.

 Velmi populární, zejména u řeznického dorostu, byla 

v minulosti tzv. „hřivka“, což je podkožní tuková vrstva umís-
těná pod částí hřívy. Vrcholem elegance odívání mladých řez-
níků byly totiž v té době krátké i dlouhé kožené kabáty a vesty, 
později různé bundy často připomínající motocyklové závod-
níky, později i americké armádní letce. Podle barvy kožených 
kabátů se dokonce v některých oblastech rozlišovaly jednot-
livé kategorie řezníků. Například obchodníci se selaty, řečení 
prasečkáři, nosili dlouhé kožené kabáty žluté barvy, často se 
stopami po moči na přední straně kabátu. Pomočení vzni-
kalo při předvádění selat na trzích, kdy nabízející obchodník 
zdvíhal sele za zadní nohu do výše očí zájemců, aby si mohli 
zboží dobře prohlédnout. Koňská hřivka, která má až olej-
natý charakter, pak sloužila k ošetřování kožených součástí 
oblečení. Z koňských kůží byly vyráběny též kožené kabáty, 
případně kožichy, o kterých se však říkalo, že nehřejí. 

 Současná situace na trhu koňských masných výrobků 
je velmi zajímavá. Přes relativně vysokou cenu je o toto zboží 
čilý zájem. Vyplývá to zřejmě ze sku-
tečnosti, že spotřebitel vyhledává 
výrobky s omezeným poměrem alter-
nativních surovin a přísad. Také sor-
timent koňských masných výrobků 
se podstatně rozšířil. Dnes jsou 
vyráběny z koňského masa dokonce 
i náročné trvanlivé masné výrobky. 
Většina současných spotřebitelů se 
již oprostila od předsudků z minu-
losti a je ochotna konzumovat nejen 
maso koňské, ale i maso z jiných, 
dříve neobvyklých druhů zvířat, jako 
je např. maso nutrií, klokanů, pštrosů 
či krokodýlů.  �
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Firma NOPEK, a. s., potvrdila svůj vysoký standard jakosti,
když na letošních Dnech chleba její konzumní chléb i chléb řemeslný byly hodnoceny jako

„Chléb vynikající kvality“.
NOPEK, a. s., Náměstí Pod Kaštany 724, 566 01  Vysoké Mýto, tel.: + 420 465 467 622, fax: +420 465 420 837

Obchodní oddělení: e-mail: obchodni@nopek.cz,  info@nopek.cz, tel.: 465 467 622, fax. 465 420 837
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Sýrové fondue 
a Raclette

Dvě osobité alpské speciality,
které se staly součástí

životního stylu

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Kdo by neznal tyto dva zajímavé způsoby konzumace 
sýrů, které jsou povětšinou spojovány se švýcarskou 

sýrařskou kulturou. Není to však jenom Švýcarsko, kde se 
s oblibou tyto teplé sýrové pokrmy konzumují, známé jsou 
také ve Francii, Itálii, Rakousku, tedy v dalších alpských 
zemích, ale dnes se jejich obliba postupně rozšířila po ce-
lém světě.

Přestože si jednotlivé alpské země činí nárok na původ 
fondue, je skutečným domovem této regionální speciality pře-
devším západní a střední Švýcarsko (tedy „francouzské“) 
a také kanton Wallis (Valais). Fondue bylo dříve spíše zimní 
lahůdkou sedláků a pastýřů, protože bílý chléb namáčený 
do teplé sýrové taveniny v zimních měsících dobře zahřál. 
Postupně se ale fondue stalo celoročním, doslova „národním“ 
pokrmem Švýcarů, jehož význam byl větší než pro pouhé 
nasycení. Podávání sýrových fondue se postupně stalo doslova 
rustikální společenskou událostí. Jejich konzumace totiž spo-
čívá v tom, že všichni sedící u stolu jedí „z jednoho hrnce“, 
přesněji řečeno z jednoho kotlíku, ve kterém se tradiční švý-
carské sýry roztavují, a lidé kolem stolu se tak začnou mezi

sebou čile bavit, což 
by se při „normálním“ 
jídle nikdy nestalo. 
Toto „stmelení“ je 
nepochybně prospěš-
né a radostné, ať už 
se jedná o rodin-
nou sešlost či spo-
lečnost přátel, zná-
mých, hostů či kolegů 
z práce.

Přibližně v padesátých letech minulého století se tento 
zdejší zvyk švýcarské gastronomie rozšířil přes hranice a dnes 
má příprava a konzumace fondue ve světě už pevné místo a je 
především vhodným pohoštěním podávaným v kruhu přátel, 
u něhož s minimálním úsilím dosáhneme maximálního 
efektu.

Jak se sýrové 
fondue připravují? 

Pro přípravu 
a servírování je pře-
devším nutné mít 
vhodné pomůcky. 
Jsou jimi zejména 
těžká hliněná (kame-
ninová) mísa či kotlík 
nazývající se „caquelon“, speciální vařič s regulovaným pla-
menem „rechaud“ a dlouhé vidličky na namáčení pečiva do 
fondue. Teplá hliněná mísa udržuje po zahřátí dlouho teplo, 
a tím uchovává hmotu sýra v roztaveném stavu. Pokud 
potřebný kotlík nemáme, lze určitě také improvizovat, např. 
použít dvouplášťový hrnec a jeho záhřev na sporáku. Tento 
způsob je samozřejmě také možný, ale pak se tak trochu ztrácí 
ono krásné rustikální kouzlo, které s sebou tradiční příprava 
fondue přináší. Ve vařiči se nechá topit buď svíčkou, nebo 
lihovou pastou.

Receptů na pří-
pravu fondue je ne-
spočet a každá oblast 
ve Švýcarsku má své 
tradiční fondue. Nej-
rozšířenější je ale 
přesto použití původ-
ních švýcarských sýrů 
Gruyère a Ementál, 
ale mohou se použít 
i rakletové sýry Appenzeller, Tilsiter či jiné horské sýry, popř. 
i extratvrdý sýr Sbrinz. Často se směs doplňuje i měkkými 
sýry (např. Vacherin) ke zjemnění chuti, a toto zvláště kré-
mové a kořeněné fondue se pak nazývá „půl napůl“ („moitié-
-moitié“). Jednotlivé sýry nejprve nastrouháme, nebo ještě 
lépe velmi na hrubo nakrájíme na zcela malé kousky. Při-
bližně asi polovinu z nich poté vložíme do hliněného kotlíku, 
který jsme předtím důkladně vytřeli česnekem. Ke směsi při-
lijeme víno. K rozpuštění sýra se používají všechna perlivá, 
spíše suchá bílá vína, ale může to být i víno jablečné či šam-
paňské. Víno by mělo mít vždy dostatek kyselinky, protože ta 
váže sýr; v krajním případě si můžeme dopomoci i několika 
kapkami citronové šťávy. Některé regionální recepty přidávají 
navíc sklenku třešňovice, jablkovice či jiné pálenky. Za stálého 
míchání pak tuto směs pozvolna zahříváme a v okamžiku, 
kdy se sýr rozpustí, přidáme druhou část nakrájených sýrů 
(nyní lépe těch měkčích s mazem na povrchu) a pokračujeme 
v pozvolném míchání a tavení. Fondue smí v caquelonu jen 
velmi zvolna probublávat. Zcela na závěr přilijeme škrobovou 
moučku smíchanou opět s troškou vína nebo pálenky a při-
dáme koření. Může to být např. špetka namletého muškáto-
vého oříšku, česneku, pepře. V některých oblastech přidávají 
i cibulku, kmín či mletou papriku, kajenský pepř i kari, v příliš 
kořeněném fondue se však ztrácí příjemný sýrový buket. 

Když je takto  fondue připraveno, postavíme kotlík na 
stůl a dále udržujeme plamínek ve vařiči tak, aby směs dále 
tiše probublávala. K namáčení sýrové hmoty se hodí prakticky 
jakýkoliv bílý chléb nakrájený na kostky. Není dobré, aby byl 
příliš čerstvý, protože ten by se ve směsi drobil a rozpadal.

Pochutnání si na sýrových fondue v Zillertálských Alpách
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Kousky chleba 
se pak nabodnuté na 
dlouhé vidličce na-
máčejí v roztavené 
sýrové hmotě, po vy-
tažení se nechají krát-
ce ztuhnout a pak se 
již tato sousta vkládají 
do úst. Švýcaři zapí-
její fondue černým 
čajem, protože říkají, 
že studené víno k hor-

kému sýru snese jen hodně silný žaludek. Při dnešních moder-
ních „fondue party“ je však přesto příjemné suché bílé víno asi 
tou nejlepší kombinací, někteří gurmáni však neodmítnou ani 
hlt třešňovice jako „coupdu milieu“ k posílení funkce žaludku. 
Říká se, že ten, komu do fondue spadne kostka chleba z vid-
ličky, platí další lahev vína. 

Absolutně zapovězené je však pivo či slazené minerálky, 
protože se s fondue absolutně nesnášejí.

I když se přípra-
va fondue může jevit
jako poměrně jedno-
duchá, vyžaduje přes-
t o  u r č i t o u  k u l i -
nářskou zkušenost 
a nemusí se vždy na 
poprvé podařit. Proto 
moderní mlékáren-
ství spotřebitelům 
tuto fázi  přípravy 
usnadňuje a nabízí jim 
moderní konvenientní 
produkt, kterým jsou 
již předpřipravené 
sýrové fondue. Před-
tavená a chuťově vel-
mi dobře sestave-
n á  s ý r o v á  h m o t a 
se z  vakuovaného 
balení vloží do kot-
líku na fondue a směs 
se již jenom po dobu 
několika minut za-
hřeje a je připravená 
k  přím ém u se r ví -
rování.

Další modifi kací 
sýrových fondue jsou 
nově vyvinuté spe-
ciálně vyráběné sýry 
určené k roztavení 
a namáčení pečiva 
do této teplé hmoty. 
Prvním výrobcem, 
který s touto myš-
lenkou přišel, byla 
zřejmě německá spo-
lečnost Hoffmeister 
z Allgäu, která uvedla 
pod značkou Rou-
gette na trh první tzv. 
„Ofenkäse“ (doslova 
„kamnový sýr“). Poz-
ději se přidali další 
výrobci v Německu 

(např. „Kaminkäse“ 
– krbový sýr) i ve 
Francii, a dnes tuto 
n o v i n k u  v y r á b ě j í 
i u nás také Povltavské 
mlékárny a. s. v Sedl-
čanech s názvem 
„Sedlčanský Trou-
belín“ či „Sedlčanský 
Výheňák“. Princip 
spočívá v tom, že 
se malý cylindrický 
sýr (100−300 g) vyjme ze svého obalu, vloží do přiloženého 
dýhového loubku a nechá po dobu asi 10 minut rozpéct v hor-
kovzdušné troubě při teplotě okolo 200 °C. Poté se z trouby 
vyjme, povrchová kůrka se nařízne do tvaru kříže a nechá při 
teplotě okolo 180 °C ještě 8−10 minut dopéct. Pak se přenese 
na stůl, nakrojená kůrka se odklopí a v „misce“ s roztaveným 
sýrem se opět namáčejí na vidličce napíchnuté kousky bílého 
chleba, které se konzumují obdobně jako při tradiční „fondue 
party“.

Dalším tradič-
ním pokrmem, ten-
tokrát původem ze 
švýcarského kantonu 
Wallis, je Raclette. 
Tímto slovem se často 
nesprávně označuje 
i sýr, který se na pří-
pravu pokrmu pou-
žívá, jeho správný 
název ale je „fromage 
à raclette“. Příprava 
Raclette je poměrně 
jednoduchá a spo-
čívá v tom, že se sýr 
při kontaktu s při-
rozeným nebo elek-
t r i c k ý m  z d r o j e m 
tepla rozpouští a i s kůrkou se speciální špachtlí nebo nožem 
seškrabává („râcler“) a servíruje na brambory, obvykle 
vařené ve slupce, a kombinuje s dalšími, např. zeleninovými 
přílohami (cibulka, okurky, papričky, sladká kukuřice, ale 
také uzenina).

Při tradičním způsobu přípravy se celá půlka bochníku 
sýra vhodného pro „rakletování“ přidrží rukou na nejlépe 
kamenné podložce nebo umístí ve speciálním držáku a při-
kládá k otevřenému ohni nebo jinému zdroji tepla tak dlouho, 
až se sýr začne na řezu rozpouštět. Sýr se pak postupně seškra-
bává na připravené přílohy (brambory, popř. i chléb) a takto 
se pojídá. Natavený sýr se může okořenit speciálním rakleto-
vacím kořením, které většinou obsahuje muškátový oříšek, 
černý či kajenský pepř, sůl, sušený česnek či další kořenicí 
ingredience. V belgickém Bruselu se při tradičních vánoč-
ních trzích zase rozpouštějí rakletové sýry ve velkých pánvích 
a pak se roztavená hmota servíruje na vařených bramborech 
v miskách, jí se lžící a zapíjí často svařeným vínem. Tedy kolik 
krajů, tolik způsobů přípravy, a vlastně i chutí.

Pro snadnější přípravu se dnes prodávají speciální 
kamínka či pícky s elektrickým ohřevem, popř. na dřevěné 
uhlí, ale ještě častěji praktické elektrické přístroje, v nichž 
se sýr nakrájený na malé plátky taví na malých tefl onových 
pánvičkách pomocí elektrické topné spirály. Komu by se na 
stole nelíbily moderní elektropřístroje, může sýr stejně tak 
dobře tavit na pánvi umístěné na plotně, v troubě či na grilu. 
S originálem ze švýcarského Wallisu nemá sice novodobá 

Ukázky
průmyslově předpřipra-
vených fondue a kamnový sýr
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příprava Raclette už 
mnoho společného, 
zato zde ale zase platí, 
že „dovoleno je vše, 
co dobře chutná“, 
a tak mohou na pán-
vičkách vznikat bez-
početné kombinace 
r o z t a v e n é h o  s ý r a 
a různých příloh.

Nejlepšími sýry 
pro přípravu Raclette 
jsou horské sýry 
z Wallisu nesoucí 
jména podle různých 
zdejších alpských 
údolí, např. Gomser, 
Illiez, Forclaz, Sim-
plon aj. Sýry pro rakle-
tování jsou většinou 
menší než sýry Gru-
yère a váží obvykle 
6−9 kg. Vhodné jsou 
zejména sýry vyro-
bené ze syrového 
kravského mléka, 

které jsou plnější v chuti a vyznačují se výrazným aroma. 
Ideální stáří sýra je mezi 3 až 5 měsíci. Tyto sýry se poměrně 
snadno taví a přitom se neroztékají. Dnešní sýraři ve Švý-
carsku a Francii vyrábějí speciální sýr vhodný pro rakletování, 
který se prostě nazývá „Fromage à raclette“. Na moderních 
elektropřístrojích lze ale poměrně snadno rakletovat i jiné 

běžné druhy sýrů, 
protože i když se na 
pánvičce roztečou, po 
vyjmutí z pícky rych-
le ztuhnou, a i tak 
nahradí tradiční a ne
vždy dostupný švý-
carský produkt. Osob-
ně mám dobré zku-
šenosti s přípravou 
Raclette i z holandské 
dobře prozrálé goudy, 

nebo dokonce i z jihočeského Romaduru, které rovněž posky-
tují nezapomenutelný chuťový zážitek.

Příprava Raclette stejně tak jako sýrových fondue pod 
širým nebem se nechá zvládat s těmi nejjednoduššími pro-
středky a může se například nyní v létě stát vítanou alterna-
tivou k neustále se rozšiřujícím a oblíbeným grilovacích party. 

Volba nápojů při podávání Raclette je obdobná jako 
u fondue. K Raclette však nejvíce doporučuji svěží bílé víno, 
např. fendant nebo bílé savoie, z našich odrůd pak určitě Neu-
burské, ale také ryzlinková vína.

Na příkladech sýrových fondue a rakletování je
možné porozumět 
a vychutnat osobitost 
alpského jídelníčku 
minulých generací, 
která přetrvala až 
do dnešní moderní 
doby především díky 
tomu, že se jedná i tak 
trochu o „společenský 
pokrm“. Věřme proto, 
že tato nádherná tra-
dice přetrvá i dalším 
generacím a potěší 
chuťové smysly ještě 
mnoha gurmánů.  �

Rakletový sýr je možné dobře servírovat i na krajíc chleba.
Ukázka prodeje na trhu v rakouském Bad Ischlu.

  

     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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Soutěž probíhá pod záštitou skupiny COOP
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1  IFCN (International Farm Comparison Network) šetří ekono-
miku produkce mléka ve vybraných zemích Evropy a světa na bázi 
reprezentativních farem.

České zemědělství 
6 let po vstupu

do Evropské unie
– 2. část

Zpracoval kolektiv řešitelů ÚZEI pod vedením
Ing. VÁCLAVA BAŠKA, CSc.

– Ing. IVETA BOŠKOVÁ, 
Ing. MILUŠE ABRAHAMOVÁ, 

Ing. JANA TEICHMANOVÁ 

Trhy a rentabilita komodit
– živočišná výroba

Mléko

Trh s mlékem v ČR lze v období po vstupu do EU charakte-
rizovat přiblížením domácí CZV mléka úrovni zemí EU-

15 při výrazném růstu vývozu syrového mléka na straně jed-
né, ale i dovozech mlékárenských výrobků na straně druhé. 
Přes pokles soběstačnosti v surovině ze 131 % v předvstup-
ním období 2001–03 na 122,6 % v roce 2009 bylo zachováno 
kladné saldo zahraničního obchodu.

Podmínky výroby i zpracování mléka byly po vstupu 
do EU ovlivněny přijetím SOT s mlékem a mlékárenskými 
výrobky. Přidělená národní kvóta ve výši 2 682,1 tis. t mléka 
představovala limitující faktor pro řadu producentů mléka 
v ČR, ačkoliv za ČR celkem nebyla kvóta ve všech sledova-
ných letech 100% naplňována. V období let 2004–09 vzrostla 
průměrná roční užitkovost dojnic ve srovnání s rokem 2003 
o 1 114 l/dojnici, tj. o 19,3 %, zatímco dodávková kvóta, urču-
jící výši tržní produkce, byla v období po vstupu postupně 
zvýšena o 5,2 %. Trvalý pokles stavů dojených krav, ke kte-
rému docházelo od počátku devadesátých let, tak v důsledku 
růstu užitkovosti a limitu tržní produkce pokračoval. Stavy 
dojených krav klesly z průměrné výše 473,3 tis. ks v letech 
2001–03 na 416,8 tis. ks v období 2004–09. V roce 2009 bylo 
v ČR chováno 394,1 tis. ks dojených krav, což je o 65,5 tis. ks 
(14,3 %) méně než v roce 2003. Celkově je zřejmé, že přes 
výrazný pokles stavu dojnic se produkce mléka v důsledku 
růstu užitkovosti nesnižuje.

V zahraničním obchodu s mlékem a mlékárenskými 
výrobky po vstupu do EU přetrvalo aktivní saldo, avšak 
dovoz proti vývozu se zvýšil podstatně dynamičtěji. Ve struk-
tuře vývozu se po vstupu do EU snížil relativní podíl zpraco-
vaných výrobků (sušeného mléka, másla), avšak významně 
vzrostl podíl suroviny. V roce 2009 bylo z celkové tržní pro-
dukce mléka vyvezeno zhruba 17,5 % suroviny ke zpracování 
do zahraničí, zejména do Německa. Důvodem vývozu suro-
viny byla mírně vyšší CZV mléka a lepší platební podmínky 
zahraničních zpracovatelů.

Průměrná CZV mléka v ČR se v počátečním období po 

vstupu do EU poměrně rychle zvýšila, zejména v důsledku 
možnosti uplatnění mléka a mlékárenských výrobků na trhu 
EU. Vývoj v letech 2006–09 již probíhal v souladu s celo-
evropskými trendy a potvrdil přímé napojení na trh EU. 
V období 2004–09 docházelo v ČR, obdobně jako na jed-
notném trhu EU, k výkyvům průměrných ročních cen mezi 
8,45 Kč/l v roce 2008 až po 6,14 Kč/l v roce 2009. V období 
2004–08 se průměrná roční CZV mléka v ČR pohybovala 
nad průměrnou hodnotou z let 2001–03, avšak výrazný 
pokles v roce 2009 snížil průměrnou cenu za období 
2004–09 na 7,85 Kč/l, což je o 0,6 % méně, než byl průměr 
v letech 2001–03. V evropském srovnání byla CZV mléka 
v ČR v období 2001–03 v přepočtu na eura v průměru o 21 % 
nižší než v EU-15 a zhruba o 22 % nižší než v Německu. 
V roce 2008 však byla česká CZV nižší než v Německu již jen
o 6,2 % a v roce 2009 o 10,5 %.

Průměrné jednotkové náklady se pohybovaly v období 
let 2001–03 pod úrovní CZV mléka, avšak v období 2004–09 
byly náklady na produkci mléka v průměru o 0,41 Kč/l vyšší 
než CZV mléka. Průměrné náklady v letech 2004–09 dosa-
hovaly 8,26 Kč/l a byly o 6,9 % vyšší než v letech 2001–03.

Na podporu chovu skotu byly kromě dotací na plochy 
krmných plodin směrovány také národní doplňkové platby 
(Top-Up). Tyto podpory výrazně ovlivnily rentabilitu pro-
dukce mléka v ČR po vstupu do EU a zejména po roce 
2006 je lze považovat za činitel, který přivedl hospodářský 
výsledek z produkce mléka do kladných čísel. Přínos podpor 
v období 2004–09 se pohyboval mezi 1,01 a 1,25 Kč na jeden 
litr vyrobeného mléka. Průměrná nákladová rentabilita 
v období 2001–03 činila -2,3 % a souhrnná rentabilita 1,5 %. 
V období 2004–08 došlo ke zlepšení ekonomiky výroby 
mléka, avšak souhrnná rentabilita postupně klesala z 14,7 
v roce 2004 na 8,1 % v roce 2008. Rok 2009 byl z důvodu 
výrazného poklesu CZV mléka ekonomicky značně nepříz-
nivý a poprvé po vstupu do EU byla zaznamenána negativní 
souhrnná rentabilita úrovně -11,5 %. V období 2004–09 
dosáhla průměrná míra nákladové rentability -5 % a sou-
hrnné rentability 8,5 %.

Údaje celosvětové sítě pro šetření ekonomiky produkce 
mléka IFCN1 signalizují, že náklady na produkci mléka v ČR 
rostly v letech 2004–08 dynamičtěji než v zemích EU-15. 
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Ukazatel MJ Průměr 
2001–03 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

Průměr 
2004–

091)

Index
2004–091)

k
2001–03 

Základní ukazatele produkce mléka
Průměrný stav dojených krav tis. ks 473,3 433,3 437,9 422,9 409,8 402,5 394,1 416,8 88,0

Průměrná roční užitkovost l/ks 5 687,7 6 006,2 6 253,7 6 370,4 6 548,3 6 776,2 6 869,9 6 470,8 113,8

Výroba mil. l 2 691,7 2 602,4 2 738,8 2 694,4 2 683,5 2 727,7 2 707,6 2 692,4 100,0

Bilance zpracování mléka
Nákup mléka mil. l 2 533,1 2 495,8 2 476,3 2 329,7 2 381,2 2 368,6 2 291,7 2 390,6 94,4

Dovoz mil. l 241,9 329,6 535,4 701,3 836,0 810,2 853,7 677,7 280,2

Vývoz2) mil. l 705,5 738,0 832,6 850,9 957,8 937,6 909,7 871,1 123,5

Domácí spotřeba mil. l 2 059,7 2 110,1 2 182,2 2 190,7 2 244,0 2 214,6 2 233,2 2 195,8 106,6

Soběstačnost5) % 131,0 123,3 125,5 123,0 119,6 123,2 121,2 122,6 -8,4

Ekonomika
Náklady na produkci3) Kč/l 7,73 7,91 8,11 8,00 8,59 8,78 8,19 8,26 106,9

CZV mléko celkem Kč/l 7,90 8,06 8,28 7,81 8,36 8,45 6,14 7,85 99,4

CZV EU4) Kč/l 10,04 8,52 8,31 7,86 8,29 9,05 7,40 8,24 82,1

Podpory (včetně krmiv) Kč/l 0,30 1,01 1,06 1,25 1,21 1,04 1,11 1,11 371,1

Nákladová rentabilita5) % -2,30 1,09 2,10 -2,40 -2,70 -3,80 -25,00 -5,00 -2,7

Souhrnná rentabilita5) % 1,50 14,70 15,20 13,30 11,40 8,10 -11,05 8,50 7,0

Tabulka č. 1   Bilance výroby a spotřeby mléka a její ekonomika

1) Údaje o dovozu a vývozu jsou předběžné, rovněž navazující výpočty nabídky, poptávky a spotřeby.
2) Ve vývozu jsou zahrnuty výrobky a syrové mléko, realizované mlékárnami z nákupu mléka.  
3) Náklady respondentů s podvojným účetnictvím podle výběrového šetření ÚZEI, rok 2008 odhad.  
4) CZV Francie.       
5) Index pro soběstačnost, nákladovou a souhrnnou rentabilitu je vyjádřen v procentních bodech.
  
Pramen:   ČSÚ – Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže; Statistika zahraničního obchodu ČSÚ; Statistika Mlék (Mze) 6 – 12; Agreste-le-bulle-

tin; výpočty VÚZE a MZe       

Zatímco v ČR se v roce 2003 pohybovaly celkové náklady 
na litr mléka (tj. včetně nákladů ušlých příležitostí využití 
vlastní práce, půdy a kapitálu) na hranici nejnižších nákladů 
sledovaných farem v EU-15, v roce 2008 patřily spíše k vyš-
šímu průměru. Celkový příjem včetně přímých plateb však 
v ČR dokázal v roce 2008 pokrýt náklady, což se u řady sledo-
vaných farem v zemích EU-15 nestalo. Účetní náklady v ČR, 
tj. odpisy, mzdy, pachtovné a nákladové úroky, však patřily 
v roce 2008 k nejvyšším v EU. V roce 2009 byla podle IFCN 
ekonomika výroby mléka nejen v ČR, ale i ve většině zemí 
EU ztrátová.

Skot – hovězí maso

V období po vstupu ČR do EU se domácí trh s hovězím 
masem stabilizoval. Na rozdíl od předvstupních let 2001–03 
se pokles stavů skotu, produkce a spotřeby hovězího masa 
zpomalil, naopak vzrostl export živých zvířat a import hově-
zího masa. Celkové saldo zahraničního obchodu bylo aktivní. 
Průměrná míra soběstačnosti se za sledované období mírně 
zvýšila ze 112,4 % na 112,9 %. Ekonomika sektoru byla pozi-
tivně ovlivněna vyplácením přímých plateb a plateb LFA, kdy 
především stavy KBTPM se vlivem těchto podpor každoročně 
zvyšovaly.

Stavy skotu v předchozích dvou desetiletích v ČR mezi-
ročně klesaly. Vstupem ČR do EU se tento trend zpomalil 
a v letech 2007–08 dokonce zastavil, v roce 2009 pak došlo 
k mírnému meziročnímu snížení stavů skotu celkem téměř ve 

všech jeho kategoriích. Od roku 2004 do roku 2009 se ve srov-
nání s průměrem let 2001–03 snížil počet chovaného skotu 
celkem v ČR o 8,7 %, tj. o 132,8 tis. ks. Stavy krav celkem se ve 
sledovaném období let 2004–09 vyvíjely obdobně jako stavy 
skotu celkem. K jejich snižování docházelo především vlivem 
redukce stavů dojných krav. Vývoj stavů KBTPM vykázal 
v předchozích šesti letech vzestupný trend, což bylo odrazem 
zvýšené poptávky v sousedních zemích EU po zástavovém 
skotu masných plemen a jejich kříženců. Podstatný vliv na 
jejich růst však měly podpory směřované přímo i nepřímo do 
tohoto systému chovu (tj. včetně podpor ekologického země-
dělství, plateb LFA aj.). V průměru let 2004–09 se ve srovnání 
s průměrem let 2001–03 zvýšily stavy KBTPM v ČR o 45,9 %, 
tj. o 43,7 tis. ks.

V období 2004–09 bylo v ročním průměru vyproduko-
váno 174,7 tis. t ž. hm. hovězího masa, což bylo ve srovnání 
s průměrem předvstupního období méně o 28,2 tis. t ž. hm., 
tj. o 13,9 %. V zahraničním obchodě měl klíčový význam 
vývoz živého skotu, který zaznamenal po roce 2004 dyna-
mický růst. V průměru let 2001–03 bylo ročně z ČR exporto-
váno 67 tis. ks skotu a od roku 2004 vývoz každoročně rostl až 
na 184 tis. ks v roce 2009.

V zahraničním obchodě s hovězím masem v před-
vstupním období převažoval vývoz nad dovozem mj. díky 
exportním subvencím; od roku 2004 byl trend opačný. 
Zatímco v období 2001–03 bylo ročně dovezeno do ČR v prů-
měru 1,5 tis. t a vyvezeno 7,0 tis. t hovězího masa, v období 
2004–09 se v průměru ročně dováželo téměř 15,8 tis. t, kdežto 
export klesl na 5,2 tis. t.
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2  Pro srovnání (údaje 2006): Produktivita českého potravinář-
ství měřená hrubou přidanou hodnotou (HPH) na pracovníka je 
v porovnání s průměrem EU-15 zhruba jen 40 %. Naopak jeden 
pracovník v českém potravinářství váže čtyřikrát více fi xního kapi-
tálu, než je tomu v průměru za země EU-15 (Bašek, Doucha 2010).

Tabulka č. 2   Bilance výroby a spotřeby hovězího masa (tis. t ž. hm.)

Ukazatel MJ Průměr
2001–03 2004 2005 2006 2007 2008 20091) Průměr

2004–091)

Index 
2004-09

k
2001-03

Stavy skotu tis. ks 1 525,4 1 428,3 1 397,3 1 373,6 1 391,4 1 401,6 1 363,2 1 392,6 91,3
Stavy krav 
celkem

tis. ks 599,3 572,9 573,7 563,7 564,7 568,7 559,8 567,3 94,6

Stavy krav 
BTPM

tis. ks 102,2 136,1 141,1 139,7 154,3 163,2 160,3 149,1 145,9

Výroba tis. t ž. hm. 202,9 177,0 166,9 170,6 170,3 182,7 180,9 174,7 86,1

Dovoz2) tis. t ž. hm. 4,4 19,2 35,8 31,6 35,6 29,9 37,1 31,5 722,1

Domácí 
spotřeba

tis. t ž. hm. 180,4 151,0 158,0 159,7 163,5 149,5 149,4 155,2 86,0

Vývoz2) tis. t ž. hm. 25,5 46,5 40,5 42,4 47,3 61,1 65,9 50,6 198,8

Soběstačnost5) % 112,4 117,2 105,6 106,8 104,2 122,2 121,1 112,9 0,4

Ekonomika
Náklady 
výkrm3) Kč/kg ž. hm. 44,65 47,62 48,54 50,59 55,12 57,72 54,04 52,3 117,1

CZV býci 
celkem

Kč/kg ž. hm. 36,03 38,02 40,62 41,23 38,75 38,00 39,14 39,3 109,1

Přímé platby a 
dotace vstupů4) Kč/kg ž. hm. 2,75 8,36 12,09 14,25 13,60 11,61 11,87 12,0 435,0

Nákladová 
rentabilita5) % -19,30 -20,20 -16,30 -18,50 -29,70 -34,20 -27,60 -24,4 -5,1

Souhrnná 
rentabilita5) % -13,10 -2,60 8,60 9,70 -5,00 -14,10 -5,60 -1,5 11,6

1) Rok 2009 předběžně.      
2) Dovoz a vývoz hovězího masa včetně živých zvířat.     
3) Náklady respondentů s podvojným účetnictvím podle výběrového šetření ÚZEI, rok 2009 odhad. 
4) Další platby jsou zahrnuty v platbách na plochu.     
5) Index pro soběstačnost, nákladovou a souhrnnou rentabilitu je vyjádřen v procentních bodech. 

Pramen:   ČSÚ – Výsledky chovu skotu; TISČRSZIF; SZIF; Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.; Statistika zahraničního obchodu ČSÚ; výpočty 
ÚZEI a MZe

Průměrná CZV jatečných býků celkem v ČR byla 
v období 2004–09 vyšší o 9,1 % než v průměru období 2001–
03. Rovněž CZV jatečného skotu celkem byly v období let 
2004–09 vyšší než v letech 2001–03 a přesahovaly jejich 
úroveň v průměru o 13,6 %. Ve srovnání s cenami dosahova-
nými v ostatních zemích EU však byly CZV jatečných býků 
tř. R3 v ČR za předchozích šest let nižší v průměru o 12,3 %.

Náklady na výkrm skotu se zvyšovaly ze 47,62 Kč/
kg ž. hm. v roce 2004 až na odhadovaných 54,04 Kč/kg 
ž. hm. v roce 2009. Jejich úroveň překračovala realizační ceny 
a nákladová rentabilita výkrmu skotu byla záporná po celé 
období po vstupu (u jatečných býků v průměru -24,4 % proti 
-19,3 % v předvstupním období). Jednou z příčin byly nízké 
přírůstky u býků ve výkrmu, které se od roku 2004 sice kaž-
doročně mírně zvyšovaly, ale v průměru za období 2004–09 
nedosahovaly 0,9 kg/ks/KD (v roce 2009 0,924 kg/ks/KD). 
Po započtení podpor (včetně podpory krmiv) se průměrná 
souhrnná rentabilita změnila z -13,1 % v období 2001–03 na 
přijatelnější úroveň -1,5 % v období 2004–09.

Jiná situace je v odchovu zástavového skotu určeného 
k výkrmu. Výsledky šetření mezinárodní sítě pro srovnávání 
ekonomiky produkce hovězího masa „Agribenchmark Beef“ 
poukazují na skutečnost, že řada zemí EU-15 s obdobným 
produkčním systémem vykazuje ve srovnání s ČR nižší 
náklady na odchov zástavového skotu i výkrm býků. Podle 
údajů za rok 2008 a 2009 patřily náklady na odchov skotu 
v ČR k vyšším v Evropě a zisk byl tvořen pouze při započtení 

podpor. V takovém případě však souhrnná rentabilita u sle-
dovaných podniků ČR byla v odchovu zástavového skotu 
v rámci EU nadprůměrná. I když výkrm býků v ČR patřil 
k nejméně nákladově rentabilním mezi šetřenými zeměmi 
EU, s přispěním podpor se ekonomické výsledky v ČR těmto 
zemím přibližují.

Prasata – vepřové maso

Začleněním ČR do jednotného trhu EU se dostalo odvětví 
výroby vepřového masa pod silný konkurenční tlak chovatelů 
prasat z ostatních zemí EU. Došlo k nárůstu dovozů a sou-
časně k poklesu poptávky zpracovatelů po domácí surovině. 
Daný vývoj se promítl do snižování stavů prasat a následně 
i produkce vepřového masa. Ze všech živočišných komodit 
se právě chov prasat v ČR dostal po roce 2004 do výrazného 
útlumu nejen z důvodů nižší efektivnosti produkce jatečných 
zvířat a nižší konkurenceschopnosti zpracovatelského prů-
myslu2, ale také vlivem nepříznivého vývoje v daném odvětví 
ve světě a Evropě v období let 2007–08. Jeho důsledkem 
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Ukazatel MJ Průměr
2001–03 2004 2005 2006 2007 2008 20091) Průměr

2004–091)

Index
2004–09

 k 
 2001–03

Stavy prasat tis. ks 3 424,5 3 126,5 2 876,8 2 840,4 2 830,4 2 433,0 1 971,4 2 679,8 78,3

Stavy prasnic tis. ks 286,6 250,8 232,5 229,0 224,9 179,3 142,3 209,8 73,2

Výroba tis. t ž. hm. 583,1 547,0 472,0 449,3 463,7 431,6 370,3 455,7 78,1

Dovoz2) tis. t ž. hm. 32,3 89,3 147,0 154,6 177,7 212,4 256,2 172,9 535,7

Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 592,6 564,6 569,9 564,0 588,9 583,0 568,9 573,2 96,7

Vývoz2) tis. t ž. hm. 45,9 75,6 44,7 42,3 51,5 64,6 58,8 56,3 122,5

Soběstačnost4) % 98,4 96,9 82,8 79,7 78,7 74,0 65,1 79,5 -18,9

Ekonomika

Náklady výkrm3) Kč/kg ž.hm. 34,25 33,79 31,07 33,71 35,74 39,90 35,37 34,93 102,0

CZV prasata celkem Kč/kg ž.hm. 34,66 31,95 31,74 30,95 28,20 29,91 29,61 30,39 87,7

Souhrnná rentabilita4) % 1,20 -5,40 2,20 -8,20 -21,10 -25,00 -16,30 -12,30 -13,50

1) Rok 2009 předběžně.          
2) Dovoz a vývoz vepřového masa včetně živých zvířat.       
3) Náklady respondentů s podvojným účetnictvím podle výběrového šetření ÚZEI, rok 2009 odhad.   
4) Index pro soběstačnost a souhrnnou rentabilitu (shodnou s nákladovou rentabilitou) je vyjádřen v procentních bodech.  

Pramen:  ČSÚ – Výsledky chovu prasat; TISČRSZIF; Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.; Statistika zahraničního obchodu ČSÚ; výpočty ÚZEI 
a MZe

Tabulka č. 3   Bilance výroby a spotřeby vepřového masa (tis. t ž. hm.) 

bylo výrazné zhoršení ekonomiky výroby vepřového masa 
a redukce stavů prasat především v nových členských zemích 
EU.

V ČR stavy prasat celkem v předchozích dvou deseti-
letích meziročně klesaly, vstupem do EU tento trend pokra-
čoval a v letech 2007–09 se urychlil. Od roku 2004 do roku 
2009 došlo ke snížení stavu chovaných prasat celkem v ČR 
o 1 155,5 tis. ks, tj. o 36,9 %. V porovnání s průměrem let 
2001–03 jejich stavy v průměru období 2004–09 klesly 
o 21,7 %. Redukce chovu prasnic byla ještě výraznější, když 
v průběhu uplynulých šesti let se v ČR snížily stavy prasnic 
o 43,3 %, tj. z 251 tis. ks v roce 2004 na 142 tis. ks v roce 
2009.

Produkce vepřového masa v ČR byla tlumena především 
nižší poptávkou zpracovatelského průmyslu po jatečných 
prasatech, který nakupoval stále více suroviny v zahra-
ničí. V období 2004–09 se proto snížila domácí produkce 

vepřového masa o 32,3 %, tj. z 547 tis. t ž. hm. na 370,3 tis. t 
ž. hm., a proti průměru let 2001–03 klesla dokonce o 36,5 %.

Soběstačnost ve vepřovém mase se v průměru období 
2004–09 proti období 2001–03 snížila z 98,4 % na 79,5 %, 
tj. za sledované období klesla o 18,9 p. b. Nižší konkurence-
schopnost prvovýrobců a zpracovatelů vepřového masa, která 
byla signalizována již v rámci přípravy podkladových mate-
riálů k předvstupním dohodám, se projevila hned po začle-
nění ČR do jednotného trhu EU výrazným nárůstem dovozů.

Celková bilance zahraničního obchodu (živými pra-
saty a vepřovým masem) v tomto odvětví byla v období let 
2004–09 pasivní na průměrné úrovni -5,0 mld. Kč ročně, 
a to především v důsledku vysokých dovozů vepřového 
masa. V předvstupním období 2001–03 dosahovalo toto 
saldo v průměru -0,4 mld. Kč. Zatímco v období 2001–03 
bylo ročně importováno do ČR průměrně 23 tis. t vepřo-
vého masa, v období 2004–09 se import meziročně zvy-
šoval a v průměru šesti let 2004–09 dosáhl 125 tis. t. Vývoz 
vzrostl proti předvstupnímu období z 11 tis. t na 26 tis. t, tedy 
více než dvojnásobně. Naturálně vyjádřené záporné saldo 
v obchodě s vepřovým masem (včetně živých zvířat) dosáhlo 
v průměru 2004/09 cca 116 tis. t v ž. hm. ročně, kumulativně 
vyjádřeno cca 700 tis. t v ž. hm., tj. dvě celoroční produkce 
vepřového masa vykázané v průměru za období po vstupu. 
V zahraničním obchodě s živými prasaty naopak vykazovala 
ČR v období let 2001–03 kladnou bilanci. Po vstupu ČR do 
EU se však její hodnota meziročně snižovala (z 0,5 mld. Kč 
v roce 2004 až na -0,7 mld. Kč v roce 2009), dovoz živých 
prasat rostl rychleji než vývoz především proto, že bylo nutno 
dovážet chybějící selata vzhledem k redukci domácích stavů 
prasnic.

CZV jatečných prasat celkem od vstupu ČR do EU kle-
sala a v průměru let 2004–09 dosáhla 30,39 Kč/kg ž. hm., 
což bylo proti průměru let 2001–03 méně o zhruba 4,30 Kč/
kg ž. hm. Náklady na výkrm prasat v období 2004–09 činily 
34,93 Kč/kg ž. hm., s maximem v roce 2008 (39,90 Kč/kg 
ž. hm.) a byly zásadně ovlivněny růstem cen krmných směsí.
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Ukazatel MJ Průměr
2001–03 2004 2005 2006 2007 2008 20091) Průměr

2004–091)

Index 
2004–091)

k
2001–03

Stavy drůbeže 
celkem

tis. ks 28 561,6 25 493,6 25 372,3 25 736,0 24 592,1 27 316,9 26 491,0 25 833,6 0,90

Výroba tis. t ž. hm. 311,2 310,3 322,3 304,8 300,1 329,1 305,7 312,1 1,00

Dovoz2) tis. t ž. hm. 31,1 76,9 91,6 89,1 77,5 90,0 114,7 90,0 2,89

Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 323,8 326,4 360,1 337,4 310,9 343,1 346,5 337,4 1,04

Vývoz2) tis. t ž. hm. 19,7 59,8 53,6 58,6 68,8 72,8 75,5 64,9 3,29

Soběstačnost3) % 96,1 95,1 89,5 90,3 96,5 95,9 88,2 92,6 -3,52

Ekonomika

Náklady na 
produkci4)

Kč/kg
ž. hm.

22,12 21,88 19,83 19,61 20,67 23,77 21,51 21,21 0,96

CZV jatečných kuřat 
Kč/kg
ž. hm.

22,98 22,11 21,08 19,18 20,98 22,82 20,66 21,14 0,92

Souhrnná 
rentabilita3) % 3,90 1,10 6,30 -2,20 1,50 -4,00 -4,00 -0,20 -4,10

Tabulka č. 4   Bilance výroby a spotřeby drůbežího masa (tis. t ž. hm.)

1) Rok 2009 předběžně.  
2) Dovoz a vývoz včetně živých zvířat. 
3) Index pro soběstačnost a souhrnnou rentabilitu je vyjádřen v procentních bodech.
4) Náklady respondentů s podvojným účetnictvím podle výběrového šetření ÚZEI, rok 2009 odhad.

Pramen:   ČSÚ – Výsledky chovu drůbeže; Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.; Statistika zahraničního obchodu ČSÚ; výpočty ÚZEI a MZe �

Souhrnná rentabilita výkrmu prasat byla v průměru let 
2001–03 kladná a dosahovala 1,2 %. V období let 2004–09 se 
postupně zhoršovala a chovatelé, vyjma roku 2005, vykazo-
vali ztrátu. V průměru posledních šesti let 2004–09 dosaho-
vala souhrnná rentabilita záporných hodnot (-12,3 %).

Ekonomika odvětví se i v důsledku celoevropského 
nárůstu produkce prasat a poklesu CZV od roku 2007 zhor-
šila a docházelo k citelné redukci stavů prasat. V ČR vlivem 
výrazně zhoršené souhrnné rentability, především v letech 
2007 a 2008, rušily mnohé zemědělské podniky chovy prasat 
a prasnic, nebo výrazně omezovaly stavy zvířat.

Jedním z důvodů nižší efektivnosti výkrmu prasat v ČR je 
mj. počet odchovaných selat na prasnici za rok, který byl ve srov-
nání s vyspělými zeměmi EU stále nižší o 5 až 6 ks a pohyboval 
se v hodnoceném období na průměru 20 ks/rok. Rovněž cel-
ková míra úhynů je v odvětví relativně vysoká. Přírůstek prasat 
ve výkrmu byl v letech 2004–09 těsně pod úrovní 0,70 kg/ks/
den, což je ve srovnání s předními evropskými chovateli pod-
statně méně (např. Dánsko dosahuje 0,87 kg/ks/KD). Značné 
rezervy v porovnání s vyspělejšími zeměmi EU jsou také v kon-
verzi krmiv, která se v ČR pohybuje zhruba na 3 kg/kg přírůstku 
(rok 2005), zatímco v Dánsku na úrovni 2,67 kg či v Nizo-
zemsku na úrovni 2,71 kg/kg přírůstku (rok 2007).

Drůbež – drůbeží maso

V ČR v odvětví produkce drůbežího masa po vstupu do 
EU nedocházelo k výraznějším změnám v hlavních bilanč-
ních ukazatelích, s výjimkou zahraničního obchodu. Ve srov-
nání s výchozím obdobím 2001–03 se ve sledovaném období 
průměrné početní stavy drůbeže snížily, produkce stagnovala, 
spotřeba se zvýšila, náklady na produkci se jen nepodstatně 
snížily a CZV klesly. Zvýšil se objem dovozu drůbežího masa 
i živé drůbeže při souběžném růstu exportu. Celkové saldo 

zahraničního obchodu vykazovalo i nadále pasivní bilanci 
a také spotřeba převyšovala celkovou produkci.

Stavy drůbeže od roku 2004 do roku 2009 ve srovnání 
s průměrem let 2001–03 klesly o 9,5 %. V roce 2009 došlo 
k meziročnímu poklesu stavů na úroveň odpovídající zhruba 
předvstupnímu období. Produkce drůbežího masa v roce 2009 
nedosáhla průměru let 2001–03 a v porovnání s výchozím 
obdobím byla průměrná produkce v letech 2004–09 vyšší jen 
o 0,3 % (312,1 tis. t ž. hm.). Průměrná spotřeba drůbežího 
masa v letech 2004–09 dosahovala 337,4 tis. t ž. hm. a byla 
tak o 4,2 % vyšší, než činil průměr 2001–03. Míra soběstač-
nosti v odvětví produkce drůbežího masa se z výchozí úrovně 
96,1 % v průměru za období 2004–09 snížila na 92,6 %.

V daném odvětví je dlouhodobě objem dovozu vyšší 
než vývozu a se vstupem do EU došlo k výraznému navý-
šení obratu. Zatímco v letech 2001–03 se dováželo ročně 
průměrně 31,1 tis. t ž. hm., v letech 2004–09 to bylo již 
90,0 tis. t ž. hm. Celkový dovoz drůbežího masa včetně živé 
drůbeže tak vzrostl v průměru o 189,4 %. V letech 2001–03 se 
vyvezlo ročně průměrně 19,7 tis. t ž. hm., v období 2004–09 
to bylo v ročním průměru 64,9 tis. t ž. hm. Celkový vývoz drů-
bežího masa včetně živé drůbeže se tak ve sledovaném období 
zvýšil o 229,4 %.

CZV jatečných kuřat v ČR byly v období let 2004–09 
(roční průměr 21,14 Kč/kg ž. hm.) nižší než v letech 2001–03 
(roční průměr 22,98 Kč/kg ž. hm.). To představuje pokles 
v průměru o zhruba 8 %, zatímco ceny v EU se ve stejném 
období zvýšily o 12,1 %. V roce 2009 však došlo k jejich osla-
bení, kdy ceny jatečných kuřat byly nejnižší za celé sledo-
vané období. Náklady na produkci drůbežího masa v letech 
2004–09 (roční průměr 21,21 Kč/kg ž. hm.) v porovnání 
s obdobím 2001–03 (roční průměr 22,12 Kč/kg ž. hm.) klesly 
o 4,1 %. V letech 2004–09 dosahovala průměrná souhrnná 
rentabilita úrovně -0,2 % a byla o 4,1 p. b. nižší než v letech 
2001–03.
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Novelizace 
vyhlášky o způsobu 

označování 
potravin 

– vyhláška
č. 117/2011 Sb.

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,
MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,

MVDr. TOMÁŠ NEKVAPIL, Ph.D.,
Fakulta veterinární hygieny a ekologie,

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Novelizace vyhlášky o způsobu označování potravin byla 
provedena vyhláškou č. 117/2011 Sb., kterou se mění vy-

hláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a ta-
bákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, s účinností 
od 1. srpna 2011.

Novelou vyhlášky se mění a doplňují ustanovení § 1, § 2, § 3, 
§ 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10 a § 11. Změny se týkají především 
označení přídatných látek, enzymů a aromat. Ve smyslu pří-
slušného ustanovení přílohy se také mění defi nice masa pro 
výrobu masných výrobků ve smyslu vyhlášky č. 326/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Podle úvodního ustanovení novela vyhlášky zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje 
na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upra-
vuje způsob označování potravin a tabákových výrobků, 
včetně potravin nového typu a geneticky modifi kovaných 
potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny 
nebo podskupiny a složení potraviny a způsob označení šarže 
a druhu potravin, které nemusí být označeny datem mini-
mální trvanlivosti.

Ostatní údaje, kterými je provozovatel potravinářského 
podniku povinen označit potraviny, upravuje novela 
vyhlášky v ustanovení § 3 odst. 6, tj. pokud ostatní údaje, 

kterými je provozovatel potravinářského podniku povinen 
označit potravinu, neumožní, aby spotřebitel zjistil sku-
tečnou povahu potraviny z jiného členského státu Evropské 
unie a odlišil ji od potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, 
k názvu potraviny používanému v zemi původu se připojí 
další popisné informace, které musí být uvedeny v blízkosti 
názvu potraviny. Název potraviny používaný v zemi původu 
se nepoužije, pokud se potravina liší svým složením nebo 
výrobou od potraviny známé u spotřebitelů pod dotyčným 
názvem do té míry, že další popisné informace nezajistí dosta-
tečné informování spotřebitele.

Přídatná látka nebo enzym obsažené v potravině se na 
obalu označí v údajích o složení potraviny uvedením názvu 
látky nebo enzymu anebo jejich číselného kódu (ustano-
vení § 10 odst. 1 vyhl. č. 117/2011 Sb.).

Označení „modifi kovaný škrob“ se doplní údajem o jeho spe-
cifi ckém rostlinném původu, pokud tato složka může obsa-
hovat lepek (ustanovení § 10 odst. 2 vyhl. č. 117/2011 Sb). 

Dále je uveden požadavek, aby u přídatných látek a enzymů, 
které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, 
kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřící látky, sla-
didla, zpevňující látky, zvlhčující látky, plnidla, propelanty, 
látky zvýrazňující vůni a chuť, zahušťovadla, želírující látky, 
stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, 
leštící látky nebo látky zlepšující mouku, byl uveden před 
názvem přídatné látky nebo enzymu anebo jejich čísel-
ného kódu také název kategorie, do které přídatná látka 
nebo enzym patří. Pokud přídatná látka nebo enzym patří 
způsobem použití do několika kategorií, uvede se název kate-
gorie, která odpovídá hlavnímu účelu, pro který jsou tato pří-
datná látka nebo tento enzym v potravině použity (ustanovení 
§ 10 odst. 3 vyhl. č. 117/2011 Sb.). 
 
Ustanovení § 11 odst. 1 defi nuje aroma a příslušné požadavky. 
Aroma, (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b), c), d), e), f), g), h) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, 
obsažené v potravině se na obalu ve výčtu uváděných složek 
označí slovy „kouřové aroma“ nebo slovy „kouřové aroma 
vyrobené z“ s uvedením názvu potraviny nebo suroviny, ze 
které je vyrobeno. Slovo „přírodní“ se pro popis aromatu 
použije, pokud jsou splněny podmínky stanovené přímo po-
užitelným předpisem Evropské unie o aromatech (čl. 16 naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008)“.

Ve vztahu k přídatným látkám a aromatům vyhláška pre-
zentuje i tzv. „přímo použitelné předpisy Evropské unie 
v oblasti potravinářských přídatných látek a aromat“. 
Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských pří-
datných látkách (Úřední věstník Evropské unie L 354, 31. 12. 
2008, s. 16–33) a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách urče-
ných k aromatizaci a některých složkách potravin vyznaču-
jících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, naří-
zení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES 
(Úřední věstník Evropské unie, L 354, 31. 12. 2008, s. 34–50).

Ustanovení přílohy č. 2 (Názvy složek, které lze nahradit spo-
lečnými názvy), kde je defi nováno maso pro výrobu masných 
výrobků nově jako „kosterní svalovina savců a ptáků vhod-
ných k lidské spotřebě s přirozeně obsaženou nebo přilehlou 
tkání, u které celkový obsah tuku a pojivé tkáně nepřekračuje 

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.
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hodnoty stanovené vyhláškou o mase a masných výrobcích 
(vyhláška č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
pod tuto složku nelze zařadit výrobky, na něž se vztahuje defi -
nice Společenství pro mechanicky separované maso“.

Ve smyslu přechodného ustanovení vyhlášky mohou být potra-
viny vyrobené a označené přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, které nevyhovují požadavkům stanoveným touto 
vyhláškou, posuzovány podle dosavadních právních před-
pisů a mohou být uváděny do oběhu po dobu 6 měsíců od data 
nabytí účinnosti této vyhlášky a prodávány do vyprodání zásob.

Použité právní předpisy

Vyhláška č. 117/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 113/
2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 
výrobků, ve znění pozdějších předpisů
In Sbírka zákonů ČR, ročník 2011, částka 43, s. 1109–1111.

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin 
a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
In Sbírka zákonů ČR, ročník 2005, částka 37, s. 1163–117. 
Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. 
a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, 
masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, 
vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.,
č. 169/2009 Sb. 
In Sbírka zákonů ČR, ročník 2001, částka 126, s. 7414–7442.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 
ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných lát-
kách 
In Úřední věstník Evropské unie L 354, 31. 12. 2008, s. 16–33.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 
ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci 
a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem 
pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně 
nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96
a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES 
In Úřední věstník Evropské unie, L 354, 31. 12. 2008, s. 34–50.

�
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Národní hřebčín 
Kladruby

nad Labem

Ing. JAN HÖCK, ředitel

Vážení čtenáři,
ani neumím popsat mé překvapení, když mi před časem zazvonil 
telefon a pan Ing. František Kruntorád mě požádal o schůzku. 
Vrtalo mi hlavou, co ode mě asi může chtít? Vždyť ze SZIF, který 
měl a má s potravinářským průmyslem co do činění, jsem odešel 
již před léty a od té doby, krom setkání s přáteli, nemám z této 

oblasti žádné exkluzivní informace. Se schůzkou jsem souhlasil 
a očekával, s čím se pan inženýr vytasí.

V domluvený den a čas (na minutu přesně) sekretářka 
ohlásila návštěvu a do dveří se hrnul Ing. Kruntorád ověšen 
fotoaparáty a ještě na prahu omlouval nepřítomnost kolegyně, 
která jej normálně doprovází.

Po úvodních zdvořilostech konečně došlo na to, co mě 
zajímalo nejvíc. Co chce vydavatel Potravinářské Revue od 
ředitele hřebčína? A byl to šok. Prý článek o Národním hřeb-
číně Kladruby n. Labem. „Do Potravinářské Revue článek 
o hřebčíně?“ nechtěl jsem věřit. „Jo, naše čtenáře zajímá 
mnohé i z jiných oblastí a toto je jistá forma zemědělské prvo-
výroby.“ A jelikož s tím se nedá moc polemizovat, vznikl tento 
článek.

Historie hřebčína

Dá se říci, že historie kladrubského hřebčína se začala psát 
roku 1554, kdy tehdejší majitelé, páni z Pernštejna, cosi 

potřebovali od císaře Ferdinanda I. Nelenili proto a pozvali 
panovníka na hon, neboť již tehdy věděli, že závažné věci se 
nejsnáze projednají při příjemné kratochvíli. Jak pochodili, 
to nám již historické prameny neříkají, zato se zmiňují o tom, 
že císaři se zdejší panství natolik zalíbilo, že začal tlačit na 
Pernštejny, aby mu ho prodali. Není se co divit, neboť kraj zde 
byl malebný, lužní lesy plné zvěře se střídaly s žírnými louka-
mi, na nichž se již tehdy pásla početná stáda koní. A kůň byl 
v té době, plné válek, velmi cenným zbožím. Složitá vyjedná-
vání o prodeji a ceně panství zbrzdila ještě vypuknuvší válka 
s Turky (1556), ale roku 1560 byla jednání ukončena a koupě 
sjednána. Panství bylo prodáno, v tu dobu za velmi vysokou 
cenu, 200 000 kop grošů českých. I zde se prokázalo mistrov-
ství a síla Ferdinada I., neboť značnou část ceny zaplatili čeští 
stavové a panství bylo darováno nástupci Ferdinanda I., Max-
miliánovi. To znamená, že od roku 1560 až do roku 1918 byly 
Kladruby v majetku Habsburků, a to v osobním vlastnictví cí-
saře, ne koruny.

Maxmilián, jenž před svou korunovací pobýval ve Špa-
nělsku, kde si oblíbil tamní starošpanělské koně, započal 
s jejich dovozem do Kladrub, kde připouštěli zdejší klisny, 
čímž se stal z Kladrub jakýsi hřebčinec. Toto křížení dalo 
základ pro vznik nového plemene, tzv. Equus Bohemicus, 
později starokladrubský kůň. 

V této činnosti pokračoval i jeho syn, vzdělaný a moudrý 
Rudolf II., jenž povýšil 27. 4. 1579 Kladruby na hřebčín 

Klisny ve výcvikové stáji
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a vnesl řád a systém nejen do plemenitby, ale vytvořil mu již 
i první organizační a pracovní strukturu. Za vlády tohoto 
panovníka se kladrubský hřebčín značně rozšířil. Byly posta-
veny nové stáje a pod dohledem Avostalise de Sala (nejvý-
znamnější renesanční architekt v Čechách) byl opraven starý 
a postaven nový zámek. V plném provozu byl hřebčín v roce 
1590, kdy zde základní stádo čítalo 200 koní. 

Jak šel čas, zažíval hřebčín v Kladrubech lepší či horší 
období. Obzvláště v dobách válečných byl v ohrožení, neboť 
koně představovali cennou kořist.

Největšího rozmachu se hřebčínu dostalo za vlády císaře 
Karla VI., jenž sám byl člověk velice vzdělaný, velký znalec 
a milovník koní a vynikající jezdec. Mimo jiné založil i Špa-
nělskou vysokou jezdeckou školu ve Vídni, která funguje 
dodnes a jejíž jezdci, na znamení úcty, vždy před vystoupením 
zdraví jezdecký portrét tohoto panovníka. V uskutečňování 
jeho smělých plánů mu vydatně pomáhali další významní 
pánové. Nejvyšším štolbou a vrchním lovčím byl kníže Adam 
František Schwarzenberg, jenž se živě zajímal o veškeré dění 

v Kladrubech a vyžadoval každý týden podrobnou zprávu a co
14 dnů odesílal podrobné pokyny pro další činnost. Nad 
dodržováním těchto pokynů bděl hrabě František Václav 
Trautmansdorf, inspektor dvorních hřebčínů, jenž se 
zasloužil o rozkvět Kladrub nejen po stránce odborné, ale 
i kulturní. Vlastním řízením hřebčína byl pověřen František 
Ignác Bukovský, rytíř z Hustířan, jenž zde působil dlouhých 
27 let a o němž kronikář napsal: „Tento významný muž prožil 
život opravdu záviděníhodný, bohatý, zajímavý, ba až dob-
rodružný. Za působení těchto mužů bylo v Kladrubech až 
1 000 koní, kteří byli systematicky šlechtěni k ceremoniálním 
účelům, především v kočáře, ale i pod sedlem a jen ve dvou 
barevných variantách, bílé a černé.

Velké neštěstí postihlo Kladrubský hřebčín dne 10. 7. 
1757, kdy při velkém požáru lehl popelem zámek, kostel, fara 
a některé ze stájí. Část koní musela být přesunuta do Kopčan 
a vrátila se až po celkové obnově, jež se uskutečnila na popud 
tehdejšího následníka trůnu Josefa II. v roce 1770 a dala hřeb-
čínu dnešní podobu.

Do největšího ohrožení se chov starokladrubských koní 
dostal v letech 1918 až 1937. Jak již bylo řečeno, staroklad-
rubští koně byli vyšlechtěni k ceremoniálním účelům. Bílá 
varianta byla určena pro císařský dvůr, černá sloužila přede-
vším vysokým církevním hodnostářům. Po rozpadu monar-
chie v roce 1918 bylo vše, co s ní bylo spojeno, v silné neoblibě, 
ba až nenávisti. Bílí koně našli jakés takés uplatnění ve státní 
službě na Pražském hradě, kde jim však začal vydatně kon-
kurovat automobil, ale černá varianta byla postupně likvi-
dována. Když se již zdálo, že starokladrubský vraník úplně 
vyhyne, začal prof. František Bílek uskutečňovat svůj smělý 
projekt na regeneraci, a tím na záchranu tohoto plemene. 
Projekt regenerace byl ukončen v roce 1974 a přešel do fáze 
zušlechťovací, jejíž vůdčí osobností se stal doc. Jaromír 
Dušek. V současnosti je na celém světě cca 1200 staroklad-
rubských koní, z toho jich cca 600 vlastní Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem s. p. o., kdy přímo v Kladrubech je cca 
300 běloušů a ve Slatiňanech cca 300 vraníků.

Ranní výběh koní ze stájí na pastvu
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Kladrubský hřebčín dnes

Úkolem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem 
je zachovat pro budoucí generace toto vzácné plemeno, 
o jehož nevšednosti a kulturní hodnotě svědčí i fakt, že bylo, 
současně s celým hřebčínem, prohlášeno v roce 2002 národní 
kulturní památkou.

Od 1. 6. 2010 se změnila ekonomicky organizační struk-
tura hřebčína a ze státního podniku se stala státní příspěv-
ková organizace. Změnu komentovali různí škarohlídové 
a pseudoodborníci jako přípravu na privatizaci hřebčína 
a počátek totálního zániku strokladrubských koní. K žádné 
privatizaci dojít nemělo a také nedošlo. Naopak pro rozvoj 
chovu tato forma vytvořila lepší podmínky, neboť neomezuje 
příliv fi nančních prostředků ze státních zdrojů a umožňuje, 
prostřednictvím ministerstva kultury, čerpání dotací z evrop-
ských fondů, v rámci IOP (integrovaný operační program). 
O tyto prostředky se hřebčín nyní uchází a lze očekávat, že by 
mu mohly být poskytnuty ve výši cca 300 mil. Kč na záchranu 
a obnovu národní kulturní památky. Zatím, díky pocho-
pení a podpoře MZe, jsou řešeny některé havárie z vlastních 
zdrojů. Věříme, že se nám podaří Národní hřebčín v Kladru-
bech tak zatraktivnit, že z něj bude jedna z nejnavštěvovaněj-
ších památek.

Nejlépe se o stavu a zajímavostech hřebčína přesvěd-
číte při osobní návštěvě v průběhu prohlídkové sezony, 
která se shoduje s ostatními památkami, či při různých 
sportovních nebo chovatelských akcích, při nichž před-
vádíme široké veřejnosti starokladrubské koně v tradič-
ních i netradičních sedlových i vozatajských disciplínách. 
O všech akcích najdete informace na našich stránkách
www.nhkladruby.cz. Tak již dost otálení a přijeďte se podívat 
na tyto krásné, ušlechtilé a impozantní koně do míst, v nichž 
se chovají již více než 400 let, do Národního hřebčína Klad-
ruby nad Labem.

� Ing. Jan Höck s jedním z plemenných hřebců 

Výcvik mladých hřebců v zápřeží
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www.boneco.cz
www.majolka.eu
eshop.boneco.cz

Potravinářský
zpravodaj

Vydavatel: AGRAL s. r. o.

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

www.agral.cz

List pro potravinářský průmysl a obchod

s pravidelnou přílohou

Řeznicko/uzenářských novin č. 3

vyjde 13. září 2011.
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Potravináři 
z Pardubic

Doc. Ing. LIBOR ČERVENKA, Ph.D., 
garant studijního oboru

Hodnocení a analýza potravin,
Univerzita Pardubice

Vznik studijního programu Chemie a technologie potravin 
se svým jediným studijním oborem Hodnocení a analý-

za potravin byl iniciován v roce 1992 prof. Ing. Jaroslavem 
Churáčkem, DrSc., a kolektivem Katedry analytické chemie 
tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubi-
cích. Důvodem byl nově vzkvétající vědní obor zabývající se 

analýzou organických látek. Už v prvopočátcích byl studijní 
program nastaven tak, aby jeho absolventi získali všestran-
né chemicko-technické vzdělání a kromě výuky tradičních 
technických disciplín byl navíc doplněn o výuku ryze potra-
vinářskou a také biologickou a mikrobiologickou. Tato vše-
strannost se samozřejmě odrazila v uplatnění absolventů, 
se kterými se můžete setkat v provozech průmyslové chemie, 
v potravinářském průmyslu, soukromých laboratořích růz-
ného zaměření nebo v orgánech státní správy, jejichž činnost 
souvisí s dozorem nad potravinami. Na dalším rozvoji oboru 
se podepsali zejména prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc., doc. Ing. 
Josef Královský, CSc., a doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc. 

V současné době je studijní program Chemie a techno-
logie potravin se svým oborem Hodnocení a analýza potravin 
součástí nabídky studijních programů, které nabízí Katedra 
analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Uni-
verzity Pardubice. Převážná část vyučovaných předmětů je 
rozdělena mezi akademické pracovníky Katedry analytické 
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chemie a Katedry biologických a biochemických věd. Studium 
je dvoustupňové, tzn. tři roky bakalářského studia s možností 
pokračovat další dva roky v navazujícím magisterském studiu. 
Nejvyšší stupeň, doktorský, je možné absolvovat ve studijním 
oboru Analytická chemie. 

Vyučované předměty se podle akreditačních materiálů 
většinou dělí na předměty společného základu (chemie, 
matematika, fyzikální chemie aj.), vyučované společně pro 
všechny studijní obory na FCHT, a předměty oborové. Ty 
navštěvují studenti pouze jednoho nebo dvou úzce zamě-
řených oborů. Z hlediska profi lace absolventů je lepší dělit 
vyučované předměty podle zaměření. Vyučované předměty 
lze rozdělit přibližně takto:

�  Chemické a technické. Sem patří všechny předměty, které 
souvisí s chemií, jako obecná, anorganická, organická, 
fyzikální, analytická, dále základy matematiky, výpočetní 
techniky a fyziky, bez které se žádný „analytik“ neobejde. 
Samozřejmou součástí je také studium biochemie. Tech-
nické vzdělání je doplněno o základy chemického inženýr-
ství, a to prostřednictvím předmětu „Procesy a zařízení 
potravinářských výrob“.

 �  Biologické. Zde se začíná studiem biologie a pokračuje 
přes obecnou mikrobiologii až k potravinářské mikrobio-
logii. Patří sem také výuka moderních molekulárně-biolo-
gických metod a jistou částí sem zasahuje výuka předmětu 
„Imunochemické metody“.

�  Potravinářské. Do této skupiny můžeme zařadit před-
měty, které se nějakým způsobem dotýkají potravin. Jsou 
to chemie a analýza potravin, potravinářská toxikologie, 
senzorická analýza potravin nebo základy technologie 
potravin. K základním znalostem každého potravináře 
z Pardubic patří také znalost legislativního prostředí, 
základních aspektů výživy, zdravotní nezávadnosti 
potravin, hygieny a různých systémů kvality používaných 
v potravinářských provozech.

Je jasné, že spoustu předmětů nelze takto striktně roz-
dělit, se svou náplní a zaměřením mohou být uvedeny ve 
všech skupinách. Například předmět „Potravinářská bio-
chemie“ v sobě kombinuje chemické, biologické i potravi-
nářské aspekty. V případě zájmu si mohou studenti také vybrat 
mezi širokou nabídkou předmětů ekonomického zaměření, 
a připravit se tak lépe na výkon manažerských funkcí. 

Na tomto místě musím zdůraznit, že studijní obor 
Chemie a technologie potravin čerpá z bohatých zkušeností 

akademických pracovníků Fakulty chemicko-technologické 
univerzity Pardubice, zejména Katedry analytické chemie. 
Členové této katedry již dlouhá léta působí a bohatou měrou 
přispívají v oblastech separačních a spektrálních technik 
v analýze anorganických a organických látek. Stejně tak se 
ve výuce odráží nezměrné zkušenosti pracovníků Katedry 
biologických a biochemických věd v oblasti mikrobiologic-
kých analýz, biochemie a imunochemie. Proto je profi lace 
absolventů posunuta spíše ve prospěch analytické stránky. 
Tomu také odpovídá množství laboratorních cvičení, které 
musí student v průběhu studia absolvovat. Teoretický základ 
je pořád jen základ (a nutno zdůraznit, že nutný základ). Stu-
denti nejlépe pochopí studovanou problematiku v momentě, 
kdy si na ni „mohou sáhnout“. Po absolvování praktických 
cvičení lze slyšet od studentů: „vždyť je to vlastně jedno-
duché.“ Kromě laboratorních cvičení z obecné a anorganické 
chemie a organické chemie, kde studenti získají nebo si při-
pomenou základní dovednosti nutné pro další studium, jsou 
tu další praktická cvičení z analytické chemie následované 
seznamovacím kolečkem s různými instrumentálními techni-
kami, se kterými se lze setkat v praxi. A příprava studenta pro 
praxi by měla být jedním z hlavních cílů univerzitního vzdě-
lání. Zcela nedávno byla zavedena praktická cvičení z potra-
vinářské biochemie a imunochemie. Ke konci bakalářského 
studia student úročí své nabyté vědomosti při zpracování 
bakalářské práce a poslední rok navazujícího magisterského 
studia při experimentálním řešení dílčího vědeckého úkolu, 
jehož výsledky se stanou součástí diplomové práce, první 
plnohodnotné vědecké publikace.

Během tří let (2008–2010) absolvovalo bakalářský stu-
dijní program průměrně 21 studentů, navazující magisterský 
program 19 studentů ročně. 

Kvalitu výuky na univerzitách určuje jejich vědecká 
a výzkumná činnost. Badatelská práce profi luje jak pedago-
gické pracovníky, tak jejich studenty. Z pracovníků Katedry 
analytické chemie se na výuce ve studijním programu 
Chemie a technologie potravin podílejí: prof. Ing. Karel Ven-
tura, CSc., v současné době vedoucí katedry, který garan-
tuje praktický předmět Laboratoř z instrumentálních metod 
analytických. Náplní vědecké práce pana profesora a jeho 
skupiny jsou různé extrakční techniky a následná sepa-
race látek s využitím plynové chromatografie, a to nejen 
z oblasti potravin, ale také z oblasti farmakologie a energe-
tických materiálů (výbušnin). Velice silnou skupinu tvoří 
analytici, kteří využívají k separaci látek z oblasti potravinář-
ských a medicínských věd různé typy kapalinové chromato-
grafi e. Zde musím jmenovat prof. Ing. Pavla Janderu, DrSc.

I chemie dokáže zaujmout.

Výuka v posluchačské laboratoři
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(vývoj nových postupů v oblasti separace látek), prof. Ing. 
Michala Holčapka, Ph.D. (detekce a identifikace látek 
pomocí hmotnostní spektrometrie) nebo doc. Ing. Jana Fis-
chera, CSc. (stopová analýza organických látek). Oblastí 
spektrálních metod v analýze látek jak ve vědě a výzkumu, 
tak ve výuce se zabývá skupina doc. Ing. Jitky Šrámkové, 
CSc. Na Katedře analytické chemie má také velice silné 
zázemí studium elektrochemie a využití elektrochemických 
metod při detekci a stanovení látek. Výzkum a vývoj v této 
oblasti se nese zcela v duchu současných poznatků, jako je 
selektivní a citlivá detekce toxických minerálů (prof. Ing. 
Ivan Švancara, Dr.) nebo vývoj biočipů pro analýzu celé 
řady organických sloučenin (prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.) 
s využitím uhlíkových pastových elektrod. Doc. Ing. Martin 
Adam, Ph.D., přednáší studentům bakalářského studijního 
programu o základech technologie potravin a toxikologie, 
vědecky se podílí na vývoji mikroextrakčních technik 
a analytických postupů při analýzách biologicky aktivních 
látek v různých potravinových matricích. O chemii a analýze 
potravin, senzorické analýze potravin a o všem, co souvisí 
s výživou člověka, se studenti dozvědí na přednáškách doc. 
Ing. Libora Červenky, Ph.D. Součástí výzkumných aktivit 
je potom studium údržnosti potravinářských produktů, 
zejména v souvislosti s některými vlastnostmi vody, a dále 
využití elektrochemických metod při analýze potravin. Ing. 
Blanka Beňová, Ph.D., a Ing. Tomáš Hájek, Ph.D., se zabý-
vají separacemi významných látek v některých komoditách 
(v současné době jsou to medy, ovocné šťávy nebo alkoho-
lické nápoje). Pracovníci Katedry biologických a bioche-
mických věd, i když na FCHT katedry nejmladší, dokazují 
své kvality nejen na poli vzdělávání, ale také na poli vědy. 
Vedoucí katedry doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., zajišťuje 
výuku předmětů týkajících se imunochemie a imunologie, 
RNDr. Lucie Korecká, Ph.D., zase zasvětí studenty do zálud-
ností metabolismu v souvislosti s výživou člověka. Studium 
enzymů, mikročipové technologie s použitím enzymových 
a magnetických reaktorů, vývoj biodegradabilních sorpčních 
materiálů nebo detekce patogenních proteinů, to jsou jen nej-
důležitější výzkumné aktivity pracovní skupiny doc. Bílkové. 
Vše kolem mikroorganismů (obecná a potravinářská mik-
robiologie, molekulárně biologické metody) má na starosti 
početná skupina doc. Ing. Jarmily Vytřasové, CSc. Součástí 
výzkumných aktivit je řešení problematiky detekce někte-
rých patogenních mikroorganismů, jejich výskyt v potra-
vinách a životním prostředí a studium různých fyzikálních 
a chemických faktorů ovlivňujících jejich růst a přežívání 
(Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.). Na detekci toxigenních 
plísní s využitím různých analytických postupů je zaměřena

Ing. Petra Šnévajsová, Ph.D., problematiku tvorby biofi lmů 
řeší celá skupina společně. Svou vědeckou činností zasa-
hují pracovníci Katedry biologických a biochemických věd 
také do oblasti medicíny či průmyslové chemie, např. vývoj 
nových obvazových materiálů nebo antimikrobiálních přísad 
do barev a laků. Výzkumné úkoly jsou řešeny ve spolupráci 
s tuzemskými i zahraničními institucemi prostřednictvím 
grantů, které poskytují příslušná ministerstva nebo Grantová 
Agentura ČR. Obě katedry se také podílí na řešení projektu 
Operačního programu v ose Vzdělávání a konkurenceschop-
nost, jehož cílem je inovace chemicko-biologických před-
mětů na FCHT. Finanční prostředky Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy umožňují také studentům vycestovat 
na studijní pobyt na vybraná partnerská pracoviště v zemích 
celé Evropy. Velmi příkladnou spolupráci máme např. s pra-
covníky Fakulty potravinářské technologie Zemědělské uni-
verzity v Krakově. 

Důkazem univerzálnosti studijního programu Chemie 
a technologie potravin je uplatnění našich absolventů. S „potra-
vináři z Pardubic“ se můžete setkat v celé řadě potravinářských 
provozů (např. Masokombinát Jičín, spol. s r. o., Beskydské 
uzeniny, a. s., EKOMILK s. r. o., FrostFood a. s.), ve farma-
ceutickém průmyslu (Walmark, a. s., Sanofi -aventis, s. r. o.,
Herbacos Recordati s. r. o., LONZA BIOTEC spol. s r. o.),
v kontrolních nebo výzkumných laboratořích (Výzkumný 
ústav potravinářský, státní zdravotní ústavy, Státní veteri-
nární ústav Jihlava, Chemila, spol. s r. o., BIOANALYTIKA 
CZ, s. r. o.) nebo v provozech, které nemají nic společného 
s potravinami (Zenit, spol. s r. o., Ústav paliv a maziv, a. s., 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Meopta – optika, s. r. o.). 
Naše absolventy můžete potkat také jako inspektory Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce. 

Kdo má zájem o pokračování v badatelské práci, která 
ho zaujala během zpracovávání diplomové práce, může 
pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Ana-
lytická chemie. Kromě toho, že se dostane do laboratoří se 
špičkovým vybavením, může také vycestovat a bádat u zahra-
ničních kolegů a výsledky své badatelské činnost prezentovat 
na některé z národních nebo mezinárodních konferencí. 
Katedra analytické chemie je řadu let spolupořadatelem akcí, 
které jsou koncipovány pro mladé badatele. Je to exkluzivní 
seminář mladých analytických chemiků (YISAC), ve kterém 
si mohou studenti vyzkoušet prezentaci svých výsledků 
v anglickém jazyce před auditoriem dalších mladých badatelů 
z řady evropských zemí. V národním měřítku to je konference 
Monitorování cizorodých látek v životním prostředí, která se 
letos dočkala již 12. pokračování.  �

Přednášková aula

... a příchodem to všechno začíná.
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Mgr. Miloš Malý,
senátor 

a místostarosta 
města Kroměříž

Při mé pravidelné účasti na Mlékárenských dnech v Kro-
měříži jsem již v roce 2008 potkal pana Mgr. Miloše 

Malého, který se jako tehdejší starosta města Kroměříž 
zúčastnil slavnostního zahájení této významné mlékařské 
události. Jméno dlouholetého ředitele Střední průmyslo-
vé školy mlékárenské v Kroměříži, který mne učil, bylo 
také Malý. Zajímalo mne, jaký je vztah těchto dvou pánů 
Malých. Při vzájemném představení jsem se dozvěděl, že 
právě on je synem Ing. Vladimíra Malého, dnes již nežijí-
cího ředitele mlékárenské průmyslovky. To mne nejen ne-
smírně zaujalo, neboť si „svého ředitele“ ze SPŠM, tedy 
Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži (kte-
rou jsem absolvoval v roce 1964), velmi dodnes vážím, ale 
vedlo i k počátkům našich rozhovorů, vzájemné sympa-
tii a také k pěkné spolupráci. V červnu 2009 jsme v tom-
to titulu představili za aktivní pomoci Mgr. Miloše Ma-
lého „Město Kroměříž − město potravinářů“, následně 
jsme spolu vedli několik jednání. V roce 2010 byl Mgr. Mi-
loš Malý zvolen senátorem do Parlamentu České republi-
ky − Senátu. A naše diskuse jsou nyní vedeny dost často 
na témata, která nás zajímají. Senátor Mgr. Miloš Malý 
je skvělý debatér, zajímá ho dění v potravinářství, zejmé-
na v mlékárenství, ve školství a mě zase postoje Senátu. 
Vyrostl v rodině, kde bylo mlékárenství hlavní doménou, 
a pak doslova na dvoře kroměřížské mlékárny a hlavně 
v areálu kroměřížské mlékárenské průmyslovky, kterou  
vedl jeho otec. Velmi brzy po jeho zvolení senátorem jsme 
si domluvili prezentaci o jeho osobě a zejména o jeho vzta-
hu k mlékárenskému oboru, ale i politice. Trvalo však ně-
kolik měsíců, než k ní došlo. A tady, formou odpovědí na 
otázky, je. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

� Pane senátore, co Vás donutilo nepokračovat v rodinné tra-
dici a nestal jste se mlékařem, vždyť jste k tomu měl ty nejlepší 
předpoklady?

To je velmi dlouhé povídání. Jako kluk jsem vyrůstal 
v mlékařském prostředí. Bydleli jsme přímo v areálu kromě-
řížské mlékárny a pro mne nebylo v mlékárně místo, které 
bych neznal. Počínaje kotelnou a konče dílnou údržby. Znal 
jsem většinu zaměstnanců a oni mne. Jak jsem rostl, tak mne 
to ale stále více táhlo ke zvířatům a péči o ně. To asi proto, že 
mlékárna sousedila s areálem Střední veterinární školy v Kro-
měříži. Její ředitel Dr. Nejedlý byl přítelem mého otce a já se 
mohl pohybovat v zařízeních této školy. Pro kluka, který má 
rád zvířata, to byl doslova ráj. Tato škola měla malochov všech 
domácích zvířat, počínaje koňmi a konče holuby. Navíc zde 
chovali cizokrajné papoušky, například korely, rozely zelené 
amazoňany a další. Znal jsem většinu jejich názvů latinsky 
a četl jsem si knihy o jejich chovu. V době, kdy jsem se měl 
rozhodnout, zda půjdu na veterinu, či na mlékařskou školu, 
přišel rok 1968 a obsazení naší republiky vojsky spřátelených 
armád. Sám si pamatuji na kolony tanků s bílým pruhem 
označujícím invazní jednotky, které stály na každé hlavní sil-
nici a křižovatce. Na lidi překvapené a rozezlené tímto barbar-
ským činem a jejich reakce. Spontánně na protest většina těch 
slušných členů komunistické strany věšela na prádelní šňůry 
své legitimace a z této strany vystupovala. Všichni věřili, že 
okupanti brzy odejdou a budeme žít svobodně. Bohužel to 
nebyla pravda, okupanti tu zůstali přes 20 let a ovlivnili nega-
tivně náš další život. Již v roce 1968 nastaly tak zvané pro-
věrky. Vznikly komise, které prověřovaly správnost myšlení 
jednotlivých vedoucích pracovníků. Pokud dospěly k názoru, 
že prověřovaná osoba je pro režim nebezpečná, okamžitě 
byla z vedoucího místa vyhozena. Obzvlášť tvrdé a rychlé 
byly prověrky v oblasti školství. Režim si byl vědom, že pokud 
nebude mít pevně v rukách školství, tak nemůže ovlivňovat 
myšlení lidí. Můj otec nesouhlasil s daným stavem a byl také 
pro tento postoj odvolán z místa ředitele školy. Stejně dopadl
i Dr. Nejedlý. Já jsem dostal nálepku syna toho vyhozeného, 
a tak jsem mohl na dráhu jak mlékaře, tak i studenta veteriny 
rychle zapomenout. Sám jsem to tehdy nevnímal nijak tra-
gicky, zato můj otec to nesl velmi těžce. Na okrese Kroměříž 
tehdy nebyla žádná střední škola, do které by mne vzali. Po 
straně někteří doporučovali, ať jdu do učení a pak si možná 
budu moci požádat o studium na střední škole při zaměst-
nání. Přesto se naskytla šance na škole v okrese Gottwaldov, 
nynější Zlín. Tam otvírali pětiletý kombinovaný obor zedník. 
To byla zvláštnost. Přijali nás do učení, mne Průmyslové 
stavby Gottwaldov vyslaly jako učně na střední průmyslovou 
školu stavební v Gottwaldově. To slovo kombinovaný zname-
nalo, že nejen studujete na průmyslovce, ale zároveň se učíte 
na zedníka. Navíc zde bylo několik ale. Museli jsme podepsat 
smlouvu, že po skončení školy budeme pracovat u mateř-
ských podniků na stavbách kdekoliv v republice nejméně pět 
let. Další ale přišlo po skončení prvního roku studia. Ze sedm-
desáti dvou studentů, kteří byli přijati ke studiu, se podle pro-
spěchu utvořilo pořadí a první polovina pokračovala ve studiu 
na průmyslovce a druhá polovina byla bez řečí převedena na 
učiliště, kde se doučili na zedníka. Já měl v té vší smůle štěstí, 
že jsem byl v té první půlce a mohl studovat stavební prů-
myslovku. Jistě nemusím říkat, že tento obor byl daleko od 
veterinárního oboru a velmi daleko od mlékařiny. Když to teď 
zpětně hodnotím, má to i své klady. Dokáži si nejen udělat 
projekt domu, ale umím ho i postavit a na stavbách jsem se 
naučil jednat s lidmi. Na stavbách pracovali věru různí lidé. 
Od lidí s vysokoškolským vzděláním až po lidi, co se sotva 
uměli podepsat. S těmi všemi jsem musel najít společnou řeč. 

Horší to bylo s mým otcem. Ten se z této nespravedlnosti 
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do smrti nevzpamatoval. Nedal to na sobě znát, ale bolelo ho, 
že jedinou školu tohoto druhu v tehdejším Československu 
začal řídit člověk, který předtím vedl učňovskou školu se zamě-
řením na zpracování dřeva. Tedy osoba odborně mimo obor 
s nulovými znalostmi z mlékárenské problematiky a navíc ze 
školy, která neposkytovala studium zakončené maturitou, ale 
jen závěrečnými učňovskými zkouškami. Dosavadní špič-
kovou úroveň této školy tak drželi už jen stávající pedagogové, 
kteří po čistkách na škole zůstali ne pro peníze, ale z lásky ke 
zvolenému oboru. V roce 1998 otec zemřel.

� Můžete mi říci, kdy jste poprvé zauvažoval o vstupu do poli-
tiky a co vás k tomu přimělo?

Po roce 1989 jsem měl možnost přihlásit se ke studiu na 
vysoké škole. Vybral jsem si Masarykovu univerzitu v Brně 
a přihlásil se na obor právo. Bylo to poprvé, co člověk nemusel 
k přihlášce na vysokou školu dokládat souhlas zaměstnava-
tele. Přijali mne a já v době, kdy se v naší republice dělo vše 
podstatné, dálkově studoval. Vnímal jsem změny kolem sebe 
a viděl lidi, jak se mění jejich postoje a smýšlení. Viděl jsem 
radost ze změn, které nastávaly, a vznik nových politických 
stran. V tu dobu jsem měl hlavně snahu dokončit školu. Neměl 
jsem moc času věnovat se politice. Možná to bylo dobře. Ne 
že by mne politické dění nezajímalo. Vznikaly nové politické 
strany, které měly velmi přitažlivé programy. Mne nejvíce 
zaujal program Strany Zelených. Byl jsem dokonce v Kro-
měříži na její veřejné schůzi a měl jsem původně zájem do ní 
vstoupit. Celá debata se však dvě hodiny, co schůzka trvala, 
vedla o tom, kdo bude předsedou a kde bude mít kancelář. 
Navíc kromě několika osob se tam prezentovali lidé, kteří 
nebudili mou důvěru. Tak jsem bez dalšího odešel. Průběžně 
jsem pak sledoval programy a chování představitelů jednotli-
vých politických stran. Snažil jsem si udělat ucelený obrázek, 
z čeho tyto strany vycházejí, kdo jsou jejich členové a čeho 
chtějí dosáhnout. Jako stranu, která mé osobě se silným soci-
álním cítěním nejvíce vyhovovala svým programem a skutky, 
jsem vyhodnotil sociální demokraty a stal se jejich členem. 

Do skutečné politiky jsem na komunální úrovni vstoupil 

až účastí na kandidátce do městského zastupitelstva v roce 
2006. Volby jsme vyhráli a já byl zvolen starostou města. 
V roce 2008 jsem přijal místo na kandidátce ve volbách do 
krajského zastupitelstva ve Zlínském kraji. Nechtěl jsem, 
aby si lidé mysleli, že prahnu po nějakých funkcích, tak jsem 
požádal, abych byl napsán na kandidátku až někam do druhé 
půle. S tím nesouhlasili ti, kteří sestavovali kandidátní lis-
tinu, a tak mě po vzájemné dohodě dali na 17. místo. S tím 
jsem souhlasil. Nikdo tehdy nepředpokládal, že naše kandi-
dátka může získat 17 mandátů. Co se nestalo. Přišla oranžová 
tsunami, jak tehdy psali novináři, a naše kandidátka získala
18 mandátů. Tak jsem se stal krajským zastupitelem. 
S ohledem na to, že jsem předtím pracoval jako vedoucí sta-
vebního úřadu v Kroměříži, tak jsem byl navržen a zvolen před-
sedou Výboru pro územní plánování a stavební řád. Navíc jako 
právníka mě Rada Zlínského kraje jako jediný akcionář Kro-
měřížské nemocnice a. s. jmenovala do dozorčí rady této spo-
lečnosti. Tady jsem byl zvolen předsedou dozorčí rady a začal 
si spolu s novým předsedou představenstva „užívat“ teplého 
místa. Nedivím se předsedovi představenstva, že špatně spal. 
Nemocnici převzal ve špatném ekonomickém stavu. Po roce 
jednání a za pomoci zastupitelstva Zlínského kraje se stav 
zlepšil a v roce 2009 byl vykázán malý zisk. Bohužel v tu dobu 
přišla krize a znovu nastaly problémy. Stát zmrazil výši plateb 
za státní pojištěnce, přestože náklady na jejich léčbu stouply. 
A veškerý zisk byl ten tam. Znovu začínáme od nuly. 

V roce 2010 na podzim probíhaly souběžně volby do 
zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu PČR. Byl jsem 
nominován jako starosta města Kroměříže jak do komunál-
ních voleb, tak i do voleb senátních. V senátních volbách bylo 
devět kandidátů. Většina velmi známých osobností. Napří-
klad uvedu starostu města Bystřice pod Hostýnem pana
Mgr. Pánka a tehdejšího senátora a starostu města Holešov 
Mgr. Janalíka. Ti měli velké předpoklady uspět. V těchto 
senátních volbách, kde se volí ve dvou kolech většinovým sys-
témem jeden senátor, jsem spolu s Mgr. Janalíkem postoupil 
do druhého kola a následně v druhém kole zvítězil. Stejně jsem 
uspěl i v komunálních volbách. Naše komunální kandidátka 

Při návštěvě prezidenta republiky v Kroměříži
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jako jediná obhájila stejný počet mandátů jako v minulém 
volebním období. Bylo mi jasné, že nelze vykonávat plno-
hodnotně činnost senátora a starosty skoro třicetitisícového 
města. Něco bych musel šidit. Uzavřeli jsme v rámci města 
velkou koalici a já byl zvolen místostarostou. Po prvních měsí-
cích můžu potvrdit, že tyto dvě činnosti, jak senátora, tak 
i místostarosty, jdou celkem dobře skloubit.

� Nyní jste již dost dlouho ve funkci senátora, aby bylo možné 
hodnotit. Je jisté, že jste šel do senátních voleb s nějakou před-
stavou. Splnila se, nebo ne?

Na rozdíl od ostatních mně bylo jasné, jaká je čin-
nost senátora a jeho úloha v našem parlamentním systému. 
Nepředpokládal jsem, že okamžitě budu na plénu předkládat 
změny zákonů. Na to už jsem dost zkušený. Naplnilo se to, 
co jsem očekával. Vstoupil jsem do jiného prostředí, které má 
svá specifi ka a právními normami dané procedurální postupy. 
Ty se zdají neznalé osobě těžkopádné a zdlouhavé. Není to 
ale pravda. Vše má tady svůj řád a pořádek. S ohledem na 
své právní vzdělání jsem předpokládal, že budu zařazen do 
Ústavně-právního výboru Senátu. To se mi splnilo. Tady pod 
vedením předsedy výboru pana senátora JUDr. Antla projed-
náváme nám přidělené návrhy zákonů. Přijímáme k nim usne-
sení a schvalujeme případné pozměňovací návrhy. Cením si 
tady kolegiální pomoci služebně starších senátorů. Pokud se 
na ně obrátím s nějakým dotazem, vždy dostanu fundovanou 
odpověď, a je jedno, že jde o senátora zvoleného za jinou poli-
tickou stranu. V Senátu jsem zatím nezaznamenal takové to 
striktní rozdělení na pravici a levici. Všichni senátoři, jak jsem 
je zatím poznal, mají snahu, aby zákony, co projdou Senátem, 
byly po právní stránce správné, nevyvolávaly právní nejis-
totu a neumožňovaly různé výklady. Bohužel některé zákony 
Senátu postoupené Poslaneckou sněmovnou Senát zamítne 
a vrátí poslancům k novému projednání, a to buď proto, že 
v normě je mnoho chyb, které Senát svými pozměňovacími 
návrhy není schopen opravit, nebo jde o normu zcela neak-
ceptovatelnou. Sám jsem byl zpravodajem několika zákonů, 
ke kterým Senát připojoval pozměňovací návrhy a vracel je 
Poslanecké sněmovně zpět. Poprvé jsem byl také podávat 
jako zpravodaj Ústavně-právního výboru v Poslanecké sně-
movně poslancům vysvětlení, proč je zákon vracen zpět. Byl 
to taky zajímavý zážitek, který ne každý občan má možnost 
zažít. Navíc jako senátor máte mnoho dalších povinností, 
které z této funkce vyplývají. Jste žádán o převzetí záštity 
nad různými akcemi. To s sebou nese účast na těchto akcích 
a samozřejmě i poskytnutí nějakého fi nančního příspěvku. 
Vybírám si z toho množství jen takové akce, na kterých bych 
se účastnil, i kdybych nebyl senátor. Podporuji organizaci 
zabývající se výcvikem psů pro závody v agility. To je závod, 
kdy pejsci různých ras, a často i kříženci, cvičí na čas pohyb 
po vytyčené dráze. Na té dráze je spousta drobných překážek, 
které psíci musí spolu se svými pány překonat. Jak na pánech, 
tak na psech vidíte radost z pohybu a to je důležité, to mne 
těší. Také podporuji chov moravského teplokrevníka. Je to 
typické, dnes již vzácné moravské plemeno.

Co však jako senátor nedělám rád, jsou různé návštěvy 
na ambasádách a studijní cesty do zahraničí. Těmto akti-
vitám se snažím, pokud to jde, co nejvíc vyhnout. Navíc si 
pak musím vyslechnout kritiku, že jsem v tomto směru málo 
aktivní. Naopak rád se setkávám například s podnikateli 
v mém volebním obvodu a zhusta narazím na lidi, kteří velmi 
dobře znali mého otce z jeho působení jako ředitele mléká-
renské školy. Vzpomínají na něj a zatím jej všichni jen chválili. 
To mne vždy potěší a zároveň zamrzí, že již není mezi námi.

Mohu tedy říci, že mé představy se do puntíku naplnily.
Děkuji za rozhovor. 

Mgr. Miloš Malý
– narozen 19. 7. 1954 v Kroměříži
–  absolvent Střední průmyslové školy stavební

v Gottwaldově (dnes Zlín)
–  absolvent Masarykovy univerzity v Brně, obor právo
– senátor 
– člen zastupitelstva Zlínského kraje
– místostarosta města Kroměříž

Miloš Malý byl v roce 2010 zvolen do Senátu Parlamentu 
ČR za volební obvod č. 76. Tento zahrnuje celý kromě-
řížský okres a 15 obcí a měst v okresu Vyškov. V Senátu 
PČR pracuje v Ústavně-právním výboru, kde byl zvolen 
do funkce místopředsedy výboru. Dále je členem Mandá-
tového a imunitního výboru, navíc je členem Komise pro 
sdělovací prostředky. Od téhož roku je místostarostou 
města Kroměříž, kde v letech 2006–2010 působil jako 
starosta. Od roku 2008 je zastupitelem Zlínského kraje. 
Zde pracuje jako předseda Výboru pro územní plánování 
a stavební řád. Navíc pracuje jako člen Sociálního výboru.
Je ženatý, otec dvou dětí. Ve svém volném čase rád jezdí 
s manželkou rekreačně na horském kole.

Ing. Vladimír Malý (1923−1998), 
otec Mgr. Miloše Malého, ředitel 
Střední průmyslové školy mlé-
kárenské v Kroměříži v letech 
1956−1970. Na škole působil cel-
kem 34 let (1949−1983). Klidný, 
usměvavý, vlídný a přející ředitel 
„naší“ školy, vždy s velkým pocho-
pením naslouchal názorům svých 
žáčků. Měl respekt, aniž by kdy 
zvedl hlas. Neděsil nás špatnými 
známkami a my si nedovolili se 
na jeho analytickou chemii nepři-

pravit. Bylo s ním dobře i na horách, kdy vedl obvykle čtvrté 
družstvo a na kopci si dal vždycky „čouda“, jak říkal − to, 
aby trochu upravil ten hodně zdravý horský vzduch. A pak 
z lyžařského výcviku udělal pěkné památeční fotky, co ucho-
vávám dodnes. Bylo nám moc líto, když v normalizaci přišel 
o ředitelské křeslo, přestože už jsme nebyli žáci školy. S jeho 
odchodem z vedení školy začala být průmyslovka v Kroměříži 
trochu něco jiného. Jeho „boj s formalizmem“ musel skončit, 
ale v nás zůstal hodně vrytý. A vždycky jsme v něm viděli − 
a vidíme dodnes − svého pana ředitele. S úctou na něj vzpo-
mínám. František Kruntorád
 �

S Johnem Ordwayem, Charge d´Affaires velvyslanectví USA, 
na radnici v Kroměříži
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Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 180,- Kč

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3, e-mail: abont@seznam.cz.
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Horse meat in the past and today

MVDr. JOSEF RADOŠ

History and the present of consumption and sales
of horse meat, its nutrition and culinary value, a present 

situation on the market of horse meat products.

61
Cheese fondue and raclette

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech-Moravian Dairy Association

About two interesting ways of eating cheese,
which are usually associated with Swiss cheese culture.

66
Czech agriculture 6 years following the accession to 

the European Union – 2nd part
A research team of the Institute of Agricultural Economics

nad Information under leadership

of Ing. VÁCLAV BAŠEK, CSc. – Ing. IVETA BOŠKOVÁ,

Ing. MILUŠE ABRAHAMOVÁ, Ing. JANA TEICHMANOVÁ

Markets and profi tability of commodities 
– livestock production: milk, cattle – beef, 

pigs – pork, poultry – poultry meat.

71
Amendment of the regulation dealing with the 

means of food products labelling
– Regulation No. 117/2011 Sb.

MVDr. VLADIMÍR KOPŘIVA, Ph.D.,

MVDr. MARTIN HOSTOVSKÝ,

MVDr. TOMÁŠ NEKVAPIL, Ph.D.,

Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology,

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno

Another part of the serial dealing with 
the new food legislation.

73
National horse-breeding farm Kladruby nad Labem 

Ing. JAN HÖCK

History and the present of the horse-breeding farm.

77
Food specialists from Pardubice
Doc. Ing. LIBOR ČERVENKA, Ph.D.,

University Pardubice

Study programs and fi elds of the Department
of Analytical Chemistry of the Faculty

of Chemical Technology, University Pardubice; 
subjects, scientifi c and research activities.

81
Mgr. Miloš Malý,

Senator and Vice-Mayor
of the Town of Kroměříž

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.

Another part of the serial
“Profi le of Prominent Personality”.
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