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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
už jsme si nějak zvykli na tropická 
jara, to letošní se skutečně vyzname-
nává. Naštěstí občas sprchne, nebo 
spíš zaleje a všichni se obáváme krup, 
co umí ničit úrodu a střechy aut. Není 
to jen u nás. V Rumunsku padaly 
z nebe ledové koule o velikosti teniso-
vých míčků, stejně tak na Slovensku. 
Ale milovníci sluníčka a koupání si 
začínají přicházet na své a to k začí-
najícímu létu patří. A k tomu patří 
i to, že se musí občas od vody utéci. Je 

kam. Buď pod střechu, anebo třeba do ulic na masové manifestace. 
Teď jich nějak přibylo. Ti pod střechou si něco myslí o bláz-

nech na přeplněných náměstích a manifestující by zas rádi odvo-
lali vládu, ač stále postrádám jejich mandát na tuto snahu. Kterých 
je víc? To nikdo nepočítá, i když deklarovaných sto dvacet tisíc 
hlav na Václavském náměstí je slušná porce. Vzal jsem kalkulačku 
a spočítal, že to je z Pražanů 10,9 % a lidí z republiky 1,1 %. Je 
to hodně, nebo málo? Až přijedu domů do Brodu, tak mi brácha 
zase řekne: „Co tam v tý Praze zase blbnete?“ A co je příčinou? 
Odborný machr na stávky a revoluce, asi nějaký speciálně zamě-
řený sociolog, by určitě označil za obecnou příčinu každých občan-
ských nepokojů vždy sociální problém. Velká francouzská revoluce 
1789 a likvidace první významné monarchie, potlačené povstání 
Spartakovců v Berlíně v roce 1919, které vyústilo v založení strany 
komunistů v Německu, stávka horníků v Mostě v roce 1932, kdy 
četníci první republiky stříleli do mosteckých horníků, ale i ne tak 
dávné cinkání klíčů v naší sametce v roce 1989. To jsou příklady 
notorické a dá se jich vyjmenovat stovky. A příčinou vždy byl sociál-
ní problém – hlad, bída a přezírání potřeb lidí vládnoucí mocí. 
Co je to ale teď? To bych taky rád věděl. Nemáme bídu, nemáme 
hlad. Nikdo do nás nestřílí, mládež si dělá, co chce, můžeme jezdit 
po celém světě a práci nemá jen lenoch, který o ni stejně nestojí. 
Po dlouhé době máme vládu, která to tlačí pozitivním směrem. 
Zvyšují se platy učitelů, lékařů, hasičů, rostou důchody nás dědků 
a babiček, jezdíme vlaky a autobusy skoro zadarmo. Je to pro 
některé asi málo. Nejvíc ale pro ty, jimž vláda přiskřípla křídla. 
Stranám s nízkým procentním ziskem, neziskovým organizacím 
a nadacím a uměleckým fondům, které „jako“ něco dělají, ale 
hlavně malou „domů“. Sledovat jen přehršel nově vzniklých pod-
průměrných fi lmů, z nichž ani jeden neměl šanci dostat se na pro-
gram 54. karlovarského festivalu, je děs. Vláda zametá nešvary 
a postižení vystupují na velkých náměstích a hledají chyby tvůrců 
zdravé politiky. Ony tam fakt jsou. Střet zájmu premiéra je nevy-
řešený a bohužel i jemu se nedaří to zvládnout odpovídajícím způ-
sobem. Nejsem členem ani zastáncem žádné strany, volím vždy 
osobu a současnému premiérovi jsem hlas nikdy nedal, právě kvůli 
obavě, že je ve střetu zájmu. Ale musím uznat, že umí řídit svě-
řený úsek perfektně. A názory obrazovkou profl áknutého umělce 
předkládané lítému davu pod hlavou koně svatého Václava, jehož 
umění jinak obdivuji, vidím jako nesmírnou troufalost. Kavárny 
mám rád. Bohužel z těch, v nichž se dá vzít z věšáku v rámečku 
denní tisk, poručit si dobrou vídeňskou kávu, dát nohu přes nohu 
a zapálit si doutník, už neznám ani jednu. Takže nám zbyla jen 
kavárna pražská. A to je abstraktní pojem, možná že až příliš. 

Mnoho věcí nám k životu nechybí. To ostatně prozrazuje 
i obsah této naší Revue. Když si ji pročtete, tak i tam najdete řadu 
jasných znaků, které dokumentují, jak se máme a jak se nám 
v naší zemi žije. Já myslím, že velmi dobře. Že to mohlo být líp, 
vědí nejlépe ti, co nám vládli dřív. A to téměř přes čtvrt století.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

 �



4
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

9
s p o l e č n o s t

Pro výrobu 
vysoce jakostních 

potravin máme 
účinnou legislativu

Ing. JINDŘICH FIALKA,
náměstek pro řízení sekce zemědělství 

a potravinářství Ministerstva zemědělství

České potravinářství je bezpochyby tradiční a jedno z nej-
důležitějších odvětví zpracovatelského průmyslu, jehož 

význam je dán kontinuálním zabezpečováním výživy obyva-
telstva. Osobně jsem přesvědčen, že v České republice se vy-
rábí zdravotně nezávadné a převážně i cenově dostupné po-
traviny. Tuzemské potravinářské produkty lze i s ohledem  na 
výsledky úředních kontrol právem považovat za vysoce kva-
litní a nastavený systém kontroly za efektivní. Následující člá-
nek bude pojednávat zejména o právním prostředí, jehož exi-
stence a vymáhání je pro zajištění jakosti (kvality) potravin 
klíčová.

Předně je třeba zmínit mezinárodní kontext, ve kterém 
se Česká republika jako relativně malá středoevropská země 
nachází. ČR je od roku 2004 členem Evropské unie (EU), 
sdružující v současné době již 28 členských států, což před-
stavuje přibližně 500 milionů obyvatel (spotřebitelů). Lze 
bez nadsázky říci, že právní předpisy EU obsahují z celosvě-
tového hlediska jedny z nejpřísnějších požadavků, které se 
týkají zajištění bezpečnosti a hygieny, sledovatelnosti, složení 
a označování potravin, ochrany životního prostředí, zdraví 
rostlin a zvířat a dobrých životních podmínek zvířat (welfare). 

Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplat-
ňuje tzv. volný pohyb zboží, který mezi členskými státy vylu-
čuje nutnost existence jakýchkoli speciálních povolení. 
Podmínkou samozřejmě je, aby potravina byla bezpečná, 

správně označená a splňovala příslušné obecně závazné 
právní předpisy. Nejen v potravinářské sféře jsou právní před-
pisy Evropské unie pro Českou republiku závazné. Všechny 
potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat poža-
davky dané především horizontálním nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, které stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin, nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, a obecné poža-
davky na označování stanovené nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům. 

V případě vertikálních (specifi ckých) předpisů platí, že 
v případě, kdy pro potravinu existuje evropský právní předpis, 
spadá tato do tzv. harmonizované sféry. Pokud EU nesta-
novuje specifi cky pro danou potravinu požadavky právním 
předpisem, spadá do sféry neharmonizované. V prvním pří-
padě potravina musí splňovat požadavky stanovené v pří-
slušném evropském právním předpisu. Pokud pro potravinu 
neexistuje evropský předpis, platí, že pokud potravina byla 
vyprodukována v souladu s požadavky národního předpisu 
té členské země EU, kde byla vyrobena, nesmí být odmítnuta 
v jiném členském státě EU. Výjimkou by byla potravina zdra-
votně závadná, nebo dokonce nebezpečná. Tento tzv. „princip 
vzájemného uznávání“ je zakotven ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, v České republice pak v zákoně č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Volný pohyb 
zboží je jednou ze základních podmínek jednotného vnitřního 
trhu EU a lze ho dosáhnout jedině tehdy, neliší-li se poža-
davky na bezpečnost potravin mezi jednotlivými členskými 
státy. V neposlední řadě je třeba uvést, že volný pohyb zboží 
je možný také díky tomu, že všechny členské státy uplatňují 
podobné praktiky dozoru nad potravinami.

Mezi legislativní opatření a systémy týkající se jakosti 
přijaté na úrovni EU patří dále tzv. obchodní normy, v nichž 
se blíže určují zvláštní vlastnosti produktu, jako např. „extra 
panenský“ u olivového oleje, „výběrová jakost“ a „I. jakost“ 
u ovoce a zeleniny a „vejce třídy A“ v případě vajec. Obchodní 
normy EU obsahují defi nice produktů, minimální požadavky 
pro produkty, kategorie produktů a požadavky na jejich ozna-
čování za účelem informovaní spotřebitelů u celé řady země-
dělských produktů a u některých zpracovaných potravin. 
Mnoho obchodních norem EU vychází z norem schvále-
ných na mezinárodní úrovni v rámci Codex Alimentarius 
nebo v Evropské hospodářské komisi Organizace spojených 
národů. Produkty, pro něž byly stanoveny obchodní normy 
podle odvětví nebo produktů, lze uvést v EU na trh pouze, 
pokud tyto normy splňují. Jedná se v současnosti o násle-
dující zemědělské produkty a potraviny: olivový olej a stolní 
olivy, ovoce a zelenina, vybrané výrobky z ovoce a zeleniny, 
banány, vejce, drůbeží maso, roztíratelné tuky určené pro lid-
skou spotřebu, chmel a živé rostliny. EU také stanovuje naří-
zením požadavky na označování hovězího masa a výrobků 
z hovězího masa. Pro produkty prodávané spotřebitelům, 
na které se nevztahují obchodní normy EU, platí v rámci EU 
obecná pravidla o ochraně spotřebitele a označování tak, aby 
nemohlo dojít k uvádění spotřebitele v omyl. 

Potravinářské produkty, které mají specifi cké jakostní 
znaky vyplývající z jejich zvláštního původu a/nebo ze způ-
sobu hospodaření znají spotřebitelé v EU prostřednictvím 
tří unikátních specifi ckých systémů jakosti, které jsou defi -
novány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů 
a potravin. Jedná se jmenovitě o 1) Chráněná označení 
původu (CHOP), 2) Chráněná zeměpisná označení (CHZO), 
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3) Zaručené tradiční speciality (ZTS). Aby se mohl spotře-
bitel spolehnout na to, že údaje na etiketě jsou pravdivé, sle-
dují dodržování zapsaných a schválených specifi kací Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární 
správa. V rejstříku ZTS jsou zapsány názvy pěti masných 
výrobků, jmenovitě Tradiční Špekáčky, Tradiční Lovecký 
salám, Spišské párky, Liptovský salám a Pražská šunka. 
Pražská šunka byla zapsána do rejstříku ZTS v roce 2018. 
V systému CHZO má Česká republika v současné době regis-
trováno 23 výrobků: Olomoucké tvarůžky, Jihočeská Zlatá 
Niva, Jihočeská Niva, Černá Hora, Březnický ležák, Brněnské 
pivo/Starobrněnské pivo, Mariánskolázeňské oplatky, Zno-
jemské pivo, České pivo, Chodské pivo, Hořické trubičky, 
Pardubický perník, Třeboňský kapr, Lomnické suchary, Kar-
lovarský suchar, Štramberské uši, Budějovické pivo, Budějo-
vický měšťanský var, Českobudějovické pivo, Valašský frgál, 
Karlovarské trojhránky, Karlovarské oplatky a Chelčicko-
-Lhenické ovoce. V březnu 2016 byla schválena změna speci-
fi kace u výrobku Karlovarský suchar. 

V listopadu 2016 byla v rámci stanovené procedury 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů 
a potravin Evropské komisi podána žádost o zápis výrobku 
Český modrý mák. V systému CHOP má Česká republika 
v současné době registrováno 6 výrobků: Všestarská cibule, 
Chamomilla bohemica, Český kmín, Nošovické kysané zelí, 
Pohořelický kapr a Žatecký chmel.

V České republice je úřední dozor při dovozu potravin 
na vysoké úrovni. Každá zásilka masa a dalších vybraných 
komodit musí být hlášena 24 hodin předem i s místem 
určení. Státní veterinární správa věnuje kontrolám zahranič-
ních potravin dlouhodobě vysokou pozornost a jejich počty 
mírně stoupají. V roce 2017 bylo provedeno 7048 kontrol 
zahraničních potravin, v roce 2018 to pak bylo 7175 kontrol. 
Pochybení byla zjištěna ve 2,7 % případů. Pro srovnání při 
kontrolách potravin českého původu to bylo loni rovná 2 %.
České potraviny jsou přitom ze strany Státní veterinární 
správy kontrolovány v podstatě „od vidlí po vidličku“ a cílem 
a hlavním principem veterinárního dozoru je, aby na trh 
přicházela zdravotně nezávadná potravina. Z údajů Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2018 vyplývá, že 
nejméně nevyhovujících šarží potravin je z ČR, a to 13,77 %, 
ze zemí EU 18,28 % a ze třetích zemí 28,34 %. Z obecného 
hlediska rezort Ministerstva zemědělství zajišťuje koordinaci 
jednotného systému kontrol, který kromě potravin zahrnuje 

i kontrolu půdy a vstupů do půdy, krmiv, hospodářských 
zvířat a surovin k výrobě potravin. 

Z obecného hlediska lze říci, že výborná jakost je tou nej-
lepší zbraní evropských zemědělců a zpracovatelů potravin. 
Jakost představuje konkurenční výhodu celé EU vzhledem 
k velmi vysoké úrovni bezpečnosti, kterou v celém potravi-
novém řetězci zajišťují právní předpisy EU a do níž zemědělci 
a obecněji producenti investovali. Evropské dotační tituly 
v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
podporují organizace potravinového řetězce, včetně zpraco-
vávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dob-
rých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství.

V České republice je základní právní úpravou pro oblast 
potravin zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné 
předpisy Evropské unie povinnosti provozovatele potra-
vinářského podniku. Od doby svého vzniku před 22 lety 
doznal již mnoha změn. V současné době právě probíhá jeho 
v pořadí poslední novelizace. Návrh byl již schválen Vládou 
ČR a bude postoupen do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Hlavním cílem návrhu novely zákona je adaptace na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625, 
o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prová-
děných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivo-
vého práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin. 

Další národní požadavky na potraviny jsou stanoveny 
horizontálními prováděcími právními předpisy k zákonu 
o potravinách a tabákových výrobcích. Jedná se zejména 
o vyhlášku č. 417/2016 Sb., o některých způsobech ozna-
čování potravin. Tato vyhláška č. 417/2016 Sb., přímo 
navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spo-
třebitelům. V návaznosti na existenci tohoto horizontál-
ního právního předpisu EU v oblasti označování potravin 
upravuje některé způsoby označování potravin a dále také 
způsob označení šarže. Vyhláška dále stanovuje parametry 
pro grafi cké znázornění loga „Česká potravina“, které je pro 
výrobce označením dobrovolným. Podmínky pro toto ozna-
čení jsou stanoveny v zákoně č. 110/1997 Sb., a to již od roku 
2016. Takto jasné podmínky nebyly do té doby legislativně 
stanoveny a z těchto důvodů byly tímto vyřešeny problémy 
s určením toho, co je a co již není možno považovat za českou 
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potravinu. Příslušné ustanovení také reaguje na zvyšující 
se zájem českých spotřebitelů o své zdraví, kvalitu a původ 
potravin a surovin. Právě díky těmto pravidlům se zároveň 
může spotřebitel snadněji orientovat při výběru potravin na 
trhu.

Vedle loga „Česká potravina“ pomáhá spotřebiteli v ori-
entaci ve vlastnostech potravinářského produktu od roku 
2003 také národní značka „KLASA“ a od roku 2010 „Regio-
nální potravina“. KLASA je maximálně otevřena tak, aby 
všichni výrobci či producenti splňující základní kritéria 
měli možnost do programu vstoupit, a to zdarma1. Soutěž 
„Regionální potravina“ organizuje Ministerstvo zeměděl-
ství ve spolupráci s jednotlivými kraji za podpory Agrární 
a Potravinářské komory ČR. Administrací projektu je od roku 
2013 pověřen Státní zemědělský intervenční fond. Projekt 
vychází vstříc zvyšujícímu se zájmu veřejnosti o tuzemské 
kvalitní potraviny. Zásadní význam přitom má vazba na 
původ surovin, zpracování a výrobu v daném regionu (kraji). 
K zákazníkům se tak dostávají čerstvé regionální potraviny 
s jasným původem2.

Vraťme se zpět k aktuální novele zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích. Návrh rovněž řeší aktuální téma 
dvojí kvality potravin. O dvojí kvalitě potravin již bylo řečeno 
mnohé, někteří jej snad mohou částečně považovat za politické 
téma, nebo dokonce za téma uměle vykonstruované. Minister-
stvo zemědělství nicméně dvěma exaktními testy, které vyho-
tovila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze v roce 
2017, prokázalo, že dvojí kvalita potravin je bohužel skutečná 
a dopadá na všechny české spotřebitele. Skutečně dochází 
k jevu, kdy jsou na trh v České republice uváděny značkové 
produkty jiného složení než na trh v „západní Evropě“. Je 
s podivem, že k takovému jednání dochází v současné době, 
tj. 30 let od „pádu železné opony“ a 15 let od vstupu ČR do 
EU, kde funguje jednotný vnitřní trh, o kterém je psáno výše. 
Testy byly provedeny také v několika dalších členských stá-
tech EU, konkrétně na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, 
Slovinsku, Bulharsku, Polsku a Rumunsku. V současné 
době očekáváme výsledky celoevropského testování, které 
provádí Společné výzkumné středisko na žádost Evropské 
komise. Evropský parlament v dubnu tohoto roku schválil 
návrh novely směrnice o nekalých obchodních praktikách 
vůči spotřebiteli, který mezi nekalé obchodní praktiky řadí 
také jakékoliv uvádění zboží dvojí kvality na trh. Toto usta-
novení bude transponováno do českého právního řádu, v pří-
padě dvojí kvality potravin do novely zákona o potravinách. 
Cílem návrhu ustanovení v novele zákona o potravinách 
bude, aby nebylo možné na český trh uvádět potraviny, které 
jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích 
Evropské unie, ale které se zároveň liší svým složením nebo 
vlastnostmi. 

Vertikálními prováděcími vyhláškami k zákonu o potra-
vinách, týkajícími se konkrétních potravinářských produktů, 
jsou v České republice stanoveny jakostní parametry mnoha 
druhů potravin. Vyhlášky transponují požadavky směrnic 
EU do českého právního řádu či stanovují národní jakostní 
požadavky pro provozovatele potravinářských podniků usa-
zených na území České republiky. Vyhláška č. 69/2016 Sb., 
o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu 
a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, sta-
novuje požadavky na jakost a technologické požadavky na 
v České republice oblíbené masné potravinářské výrobky, 

jako např. špekáček, vídeňský párek, debrecínský párek, 
šunkový a gothajský salám, vysočina, selský salám, lovecký 
salám, jemná játrová paštika, vepřové maso ve vlastní šťávě 
a mnohé další. Požadavky na mléko, mléčné výrobky a mra-
žené krémy stanovuje vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadav-
cích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky 
a oleje. Národní legislativní požadavky, jak mají výrobky uvá-
děné na trh přesně vypadat, chutnat a jaké mají mít složení, 
nicméně platí jen na území České republiky a nijak nezne-
možňují dovoz výrobků z dalších států EU. Stanovení nad-
míry legislativních požadavků pro české výrobce by se mohlo 
na jednotném vnitřním trhu ukázat jako kontraproduktivní. 
Vedle legislativních jakostních požadavků existuje v České 
republice dobrovolný systém českých cechovních norem, 
který stanovuje kvalitativní parametry dané potraviny a který 
je zaveden Potravinářskou komorou ČR.

Z nedávných změn v potravinářské legislativě lze 
uvést např. přijetí vyhlášky č. 248/2018 Sb., o požadavcích 
pro nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku 
č. 335/1997 Sb. Nová vyhláška stanovuje mj. parametry a roz-
dělení nealkoholických nápojů, piva, ostatních vín a medo-
viny. Vyhláška č. 253/2018 Sb., o požadavcích na extrakční 
rozpouštědla používaná při výrobě potravin, transponuje pří-
slušné evropské směrnice a ruší vyhlášku č. 4/2008 Sb. V loň-
ském roce rovněž došlo k přijetí nové vyhlášky č. 58/2018 
Sb., o doplňcích stravy a složení potravin. V přípravě je nyní 
novela tzv. „pekařské vyhlášky“ č. 333/1997 Sb., o požadav-
cích na mlýnské obilné výrobky, pekařské výrobky a cukrářské 
výrobky a těsta.

V nedávné době bylo dále přijato důležité nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dub-
na 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování 
lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při 
označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení 
lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu 
při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) 
č. 110/2008. Jedná se o moderní právní předpis vycházející ze 
zrušeného nařízení, sladění s Lisabonskou smlouvou a úprava 
terminologie v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potra-
vinách spotřebitelům a nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin. Stanovuje mj. nová pravidla pro obsah 
cukru ve vybraných lihovinách (dosud nebyl legislativou 
obsah cukru stanoven). Nově vznikne mimo nařízení veřejně 
přístupný rejstřík zeměpisných označení (ve stávajícím naří-
zení jsou zeměpisná označení obsahem přílohy č. III). K pro-
blematice zeměpisných označení bude dále přijato prováděcí 
nařízení.

Zajišťování účinné legislativy pro výrobu vysoce 
jakostních potravin je kontinuální, nikdy nekončící proces. 
Závěrem bych rád zdůraznil, že konzumace kvalitních míst-
ních potravin má mnohá opodstatnění jak z hlediska spotře-
bitelských zájmů, jejich čerstvosti, tak z hlediska dopadů na 
životní prostředí snížením dopravní zátěže a podpory zaměst-
nanosti. Potraviny vyráběné v našich tuzemských podmín-
kách mají spotřebitelé i kontrolní orgány mnohem lépe na 
očích a mohou případně vidět i do zákulisí jejich zrodu. Jsem 
proto hluboce přesvědčen, že kvalitní české potraviny jsou 
pro českého spotřebitele skutečně tou nejlepší volbou.

 �

1  www.eklasa.cz

2   www.regionalnipotravina.cz../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/ZUKPYHKM/

www.eklasa.cz
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

 Ing. MARIE VÁVROVÁ,
ředitelka společnosti 

LYCKEBY CULINAR a. s. v Horažďovicích

1. Společnost LYCKEBY CULINAR a. s. zaznamenala v loň-
ském roce 15 let svojí existence a patří k významným a uzná-
vaným potravinářským fi rmám. A nejen v Horažďovicích, kde 
má sídlo, ale na celém našem odborném trhu. Stojíte v jejím 
čele od samého jejího založení, tedy od roku 2003. Jak byste 
společnost charakterizovala a uvedla její vývoj od počátků až 
do dnešní doby? 

LYCKEBY CULINAR je moje dítě. Od roku 2003 jsme 
ztrojnásobili obrat i počet zaměstnanců. Začínali jsme s pro-
dejem bramborového škrobu a modifikovaných škrobů. 
Právě v roce 2003 vznikl záměr začít prodávat i koření, pro-
tože naše sesterská fi rma ve Švédsku je velmi dobrá a silná 
v prodeji koření pro další průmyslové zpracování. Záměr byl 
dobrý, realizace nebyla jednoduchá. Přišli jsme do již rozdě-
leného trhu mezi konkurenty, kteří byli dobří v té době a jsou 

dobří stále. Ale za podpory vlastníků a úsilím všech zaměst-
nanců jsme to zvládli. Máme nejvyšší certifi kát kvality, jaký 
můžeme vzhledem k našemu podnikání dosáhnout, můžeme 
prodávat BIO výrobky a zároveň i vyrábět BIO směsi. Před 
rokem a půl jsme obstáli „bez ztráty kytičky“ při sociálním 
a etickém auditu SMETA. Troufnu si tvrdit, že jsme dlou-
hodobým a spolehlivým partnerem našich zákazníků 
z potravinářského průmyslu jak v oblasti vývoje textury, tak 
i chuti. 

2. Společnost LYCKEBY CULINAR a. s. vznikla z jisté 
potřeby a obchodního záměru švédských vlastníků společ-
nosti. Co bylo v té době hlavním motivem a jak je dnes tento 
záměr naplněn a nadále realizován? 

Patříme do švédského koncernu Lyckeby Stärkelsen 
Group. Koncern se rozrůstal a vlastníci se rozhodli udělat 
reorganizaci ve smyslu rozdělení na část potravinářskou 
a technickou. Proto i firma v Horažďovicích byla rozdě-
lena, a tím vznikl Culinar. I když se tento záměr zpočátku 
jevil jako komplikace, ukázalo se, že to nebylo špatné roz-
hodnutí. Kompetence v rámci skupiny jsou jasně rozděleny 
a každý ví, co má a může dělat. Z Horažďovic jsme zod-
povědni za obchody v dalších osmi státech kromě České 
republiky a Slovenska, které považujeme za naše prioritní 
trhy. 

3. Prodej ingrediencí pro potravinářskou výrobu na bázi 
bramborových škrobů je Vaší hlavní výrobní a obchodní 
náplní. Můžete představit tento sortiment produktů?

Je pravda, že patříme do škrobárenského koncernu. 
Proto je strategicky jedním z našich nosných programů 
prodej výrobků z brambor, jako jsou bramborové škroby, 
bramborová vláknina nebo bramborové vločky. Máme ale 
více nožiček, na kterých stojíme. Dalším naším nosným pro-
gramem jsou koření, semínka a suché plody. Jsme v pod-
statě schopni nabídnout veškeré koření, které existuje, např. 
i šafrán. Toto koření je však oblíbenější ve Skandinávii než 
v naší republice. Zároveň prodáváme i další potravinářské 
ingredience. Skladem máme cca 500 položek plus dalších 
350 druhů vlastních směsných výrobků na bázi škrobů, 
hydrokoloidů nebo koření.

4. Velmi důležitý je vývoj receptur na míru pro každého kon-
krétního zákazníka ve Vašem vývojovém centru, Vašim zákaz-
níkům a odborné veřejnosti známém jako „Culinarium“. 
Jaký je systém práce v tomto centru a jaký pracovní režim 
v něm panuje? 

Culinarium je velká, dobře vybavená kuchyně. Lze 
tady však nalézt i přístroje, které se v běžné kuchyni nevy-
skytují, jako např. řeznický kutr, udírnu, homogenizátor na 
mléčné výrobky, výrobník majonézy, viskozimetr nebo mik-
roskop. Nechybí zde ani reprezentativní prostory pro setká-
vání s našimi zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. První část 
byla postavena v roce 2006 a druhá část v roce 2014. Nyní 
máme k dispozici 500 m2 prostoru, který maximálně využí-
váme každý den. 

5. Po kterých produktech z Vaší nabídky je největší zájem 
a které obory potravinářské výroby Vaše služby a dodávky nej-
více využívají? 

Výrobky z Culinaru je možné najít ve všech oblastech 
potravinářského průmyslu, kromě průmyslu nápojářského. 
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6. Při Vaší práci sledujete také trendy ve výživě. Právě bez-
lepkové výrobky jsou nyní v módě a „za sebou“ to mají např. 
modifi kované škroby. Není to škoda a lze například právě pro 
určité narovnání těchto dvou odborných extrémů i u Vás něco 
dělat? Můžete prosím odborně vysvětlit? A také uvést, jaký 
další trend v oblasti škrobových ingrediencí lze očekávat? 

Abychom se udrželi na špičce mezi našimi konku-
renty, samozřejmě musíme sledovat trendy ve výživě. V sou-
časné době se jako nejsilnější trendy jeví bezlepková strava 
a výrobky pro vegany. S vývojem bezlepkových výrobků 
jsme začali před 6 lety. V současné době máme v nabídce 
více než 60 druhů bezlepkových směsí a sortiment stále roz-
šiřujeme dle požadavků našich zákazníků. Do výrobků pro 
vegany máme škroby, vlákninu a hlavně koření, semínka 
a suché plody. Nemyslím si, že modifi kované škroby to mají 
„za sebou“ obecně. Samozřejmě, že jsou obory, jako např. 
mlékárenský průmysl, které se škrobům vyhýbají. Ale jsou 
i obory, kde modifi kované škroby mají stále svoje významné 
uplatnění, např. výroba dresinků a majonéz. V naší nabídce 
jsou i fyzikálně modifi kované škroby, tedy škroby bez „E“ 
čísel. O ty je a pravděpodobně i v budoucnu bude velký 
zájem. 

7. Vaše služby a výrobky mají svůj vysoký odborný punc a jistě 
je čím se chlubit. Třeba právě bezlepkové výrobky sušického 
pekaře Rendla na ZOH v Jižní Koreji, které se vyvíjely právě 
u Vás. Můžete uvést další příklady, na něž jste pyšní?

Máme velikou radost z toho, že českým a slovenským 
sportovcům chutnaly chleby a makovník vyrobené z bezlep-
kových směsí z Culinaru. Máme i hodně dalších zajímavých 
projektů, ale z hlediska ochrany našich zákazníků bych je 
nerada zmiňovala. Nezlobte se. 

8. Profesionální úroveň pracovníků, to je největší síla každé 
fi rmy. O to víc to platí u činnosti v oblasti výzkumu a apliko-
vané vědy. Kde byli vychováni Vaši vrcholoví odborní pracov-
níci? A máte jich dost, aby zvládli všechny poptávané úkoly? 
Nebo spolupracujete i s jinými výzkumnými základnami?

V Culinaru pracuje 51 lidí, z toho 34 % je vysokoškolsky 
vzdělaných. Zaměření na potraviny je u nás ve vývoji pod-
mínkou, v obchodě, kvalitě a nákupu je výhodou. Vzhledem 
k velikosti Horažďovic a jeho umístění na mapě České republiky 
preferujeme lidi z blízkého okolí. Ale protože výjimka potvrzuje 
pravidlo, musím zmínit kolegu z Řecka a kolegyni ze Slovenska. 
Oba pracují ve vývoji. Ve vybraných odborných oblastech spolu-
pracujeme s VŠCHT nebo s Jihočeskou univerzitou. Ale činnost 
a rozvoj fi rmy jsou odvislé pouze od kmenových zaměstnanců. 

9. Sídlo Vaší společnosti a provozní budovy mají vysokou tech-
nickou i estetickou úroveň. To je skvělá vizitka pro Vaše zákaz-
níky, ale zejména výborné pracovní prostředí pro všechny 
Vaše pracovníky. I to je v dnešní době nedostatku pracovníků 
velké plus. Máte v LYCKEBY CULINAR a. s. lidí dost a jak se 
jim podle Vás pracuje a jak jsou spokojeni?

Držím se rčení, že „fi rmu dělají lidé“. Vždycky jsem se 
snažila pro naše zaměstnance vytvořit příjemné prostředí 
a motivovat je k tomu, aby se v Culinaru cítili dobře a aby pro 
Culinar rádi pracovali. A vždy jsem v tomto směru měla i pod-
poru od našich švédských vlastníků. A kolegové mi to vrací 
svým přístupem a nulovou fl uktuací. Pověst Culinaru v okolí 
je velmi dobrá, takže nemáme problém při hledání nových lidí. 

10. Horažďovice jsou městem škrobu se staletou historií. 
K tomu Vaše společnost LYCKEBY CULINAR a. s. důstojně 
přidává snad tu největší přidanou hodnotu, kterou lze bram-
borovému škrobu dát. Nynější stav si zaslouží obdiv, ale co 
další cíle? Můžete se o nich zmínit a vyslovit v této souvislosti 
Vaše osobní krédo?

První výroba škrobu byla v Horažďovicích v roce 1906. 
Firma má dlouhou tradici, ale má i dobré jméno. K tomu 
všemu přispívají i investice, které se dávají do ochrany život-
ního prostředí, jako např. investice do výroby proteinu neboli 
do zpracování odpadních vod při výrobě bramborového 
škrobu. Dále vylepšujeme balení směsných výrobků, abychom 
zefektivnili výrobu směsí. V plánu jsou i další rozvojové inves-
tice, ale protože ještě nejsou schválené, raději o nich nebudu 
mluvit, abych to nezakřikla. Naše fi rma dlouhodobě podpo-
ruje kulturu v Horažďovicích a také podporujeme akce pro děti 
a zdravotně postižené lidi v okolí. Toto všechno jsou signály, 
které vysíláme našim zákazníkům, ale i našim dodavatelům, 
v tomto případě pěstitelům škrobárenských brambor. Budeme 
tady i v budoucnosti a chceme se rozvíjet.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

  �

Curriculum Vitae
–  narození: 12. srpna 1965

–  studia: VŠE Praha

–  pracovní zařazení: 

1988–1989  –  asistent ekonoma 
Škrobárny Horažďovice

1989–1995 –  ekonom společnosti 
LYCKEBY AMYLEX, a. s.

1995–2003 –  obchodní ředitel 
LYCKEBY AMYLEX, a. s.

od 2003        –  ředitelka společnosti 
LYCKEBY CULINAR a. s. 

–  rodina: syn David a dcera Lucie 
  roční vnučka Nela – moje zlatíčko
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www.culinar.cz

 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

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

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

 Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 145 090 
e-mail: info.cz@aak.com
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Jubilejní 
25. ročník 

Dnů chleba
Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 

výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů 
v České republice

Upříležitosti jubilejního 25. ročníku Dnů chleba uspořádal 
letos Svaz pekařů a cukrářů ČR akci v novém konceptu 

jako dvoudenní. První den proběhlo hodnocení chleba národ-
ní soutěže Chléb roku 2019 v pardubické potravinářské škole. 
Národní soutěž Chléb roku je velmi důležitá, protože soupeření 
pekařů přispívá k růstu kvality a nabízí spotřebitelům možnost 
zakoupit si český chléb té nejvyšší kvality. Druhý den byl zahá-
jen odborným seminářem, následně se program přesunul do 
centra Pardubic, kde byla tradiční pekařská slavnost otevřena 
veřejnosti. Na pardubickém Pernštýnském náměstí se ve středu 
5. června 2019 uskutečnil Pekařský den s vyhlášením výsledků 
národní soutěže Chléb roku, reprezentativní chlebovou výsta-
vou, ukázkami pekařského řemesla a ochutnávkami specialit. 

Největší pekařská akce v zemi

Tradiční pekařskou slavnost Dny chleba uspořádal 
Svaz pekařů a cukrářů v České republice prostřednictvím své 
servisní organizace Pekař a cukrář s. r. o. Strategickým part-
nerem akce byla již podesáté společnost Tesco Stores ČR, a. s.
„Patrony“, kteří akci fi nančně či organizačně podpořili, se 

letos staly fi rmy J4 s.r.o., Pfahnl Backmittel, spol. s r. o., IREKS 
ENZYMA s. r. o., MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o.,
a SPŠ potravinářství a služeb Pardubice. Dále měly letošní 
Dny chleba řadu dalších partnerů, kteří přispěli k úspěchu 
akce formou prodeje pekařských specialit v prodejních stán-
cích. Záštitu nad jubilejním ročníkem převzal primátor 
města Pardubic Martin Charvát. Odborný seminář na pod-
poru kvalitních tuzemských potravin a českého chleba 
fi nančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci 
25. ročníku se největší letošní pekařské akce v České repub-
lice zúčastnilo přes 450 odborníků z pekárenského oboru 
a pozvaných hostů. Dny chleba se od skromných začátků 
vyprofilovaly v prestižní akci, staly se místem setkávání 
odborníků, výměny zkušeností a hledání cest a způsobů, 
jak vyrobit a nabídnout spotřebiteli co nejkvalitnější chléb 
a další pekařské výrobky. 

Odborný seminář 

Nedílnou součástí Dnů chleba je každoročně odborný 
seminář. Ten letošní se konal v seminární místnosti SPŠPaS 
Pardubice. Pardubická průmyslovka letos oslavuje významné 
výročí „100 let“ od svého založení – umístění semináře 
do školy, která vychovala do praxe stovky pekařských, 
cukrářských či mlýnských odborníků, bylo tudíž symbo-
lické.

Nosným tématem semináře byly trendy ve výrobě a spo-
třebě chleba a pečiva v 21. století. Vzdělávací akci zaměřenou 
na podporu kvalitních tuzemských potravin podpořilo fi nančně 
Ministerstvo zemědělství ČR. Na semináři zaznělo celkem 
osm zajímavých a podnětných přednášek společností: Tesco 
Stores ČR, J4, Pfahnl Backmittel, IREKS ENZYMA, MLÝN 
PERNER SVIJANY, JRS ČR a SR, Siemens a Zeelandia. Spo-
lečnosti prezentovaly nové trendy ve výrobě, složení výrobků, 
prodeji, technologii i strojním vybavení pekáren či mlýnů, které 
mohou pomoci pekařům prosadit se na velmi náročném pekař-
ském trhu. 

Národní soutěž Chléb roku 2019

V Pardubicích se utkalo v pěti kategoriích rekordních 
95 soutěžních chlebů od pekařských fi rem z celé ČR. Pořa-
datel soutěže letos aktualizoval na základě vývoje výrobní 
praxe, trendů na chlebovém trhu a podnětů z členské základny 
pro jubilejní 25. ročník soutěžní kategorie: 
�  Chléb roku 900–1200 g, Chléb roku 500–800 g – kla-

sický pšeničnožitný či žitnopšeničný chléb
�  Chléb bez hranic – volná kategorie speciálních druhů 

chleba 

Velký zájem o seminář

Pekařský den na Pernštýnském náměstí
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�  Novinka roku – inovativní či významně zdokonalený chléb 
s účastí pekáren i společností, jež chléb vyvinuly 

�  Chléb mladých – zpětná vazba pro pekárny o vývoji chuťo-
vých preferencí mladé generace

�  Chléb obchodníků – kategorie pro výrobce chleba 
v obchodních řetězcích (kategorie nebyla obsazena) 

Svaz nominoval k hodnocení 20 komisařů – zkušených 
pekařských odborníků. Všichni úspěšně prošli certifikací 
pro posuzovatele senzorické analýzy pekařských výrobků. 
Hlavním komisařem byl jmenován přední odborník na výrobu 
chleba Mgr. Petr Šedivý. 

Podle schématu hodnocení posuzovalo stupeň jakosti 
přísně anonymních vzorků chleba v každé kategorii 5 komi-
sařů, kteří byli vyváženě složeni a následně vylosováni ze 
zkušených pekařů, mistrů a vedoucích pekáren, techno-
logů přísadářských fi rem, inspektorů SZPI či učitelů tech-
nologie potravinářských škol. Komisaři přiřazovali podle 
váhy body senzorickým parametrům: vzhled, tvar a objem 
chleba, dále kůrka a barva, střídka, vůně a samozřejmě 
chuť. 

Za čtvrt století své existence si tato největší národní 
přehlídka kvality chleba vybudovala značnou prestiž. Její 
nespornou devizou je vysoce objektivní a propracovaný 
100bodový systém hodnocení soutěžních chlebů. Samotná 
výroba chleba je „královskou pekařskou disciplínou“ 
a vyrobit chutný a kvalitní chléb je vědou i uměním zároveň. 
Cílem soutěže je usilovat o udržení „rodinného stříbra“ – čes-
kého chleba, ocenit a podporovat na trhu výrobce jakostního 
chleba. Již podesáté se prestižní akce pekařů i samotná soutěž 
uskutečnily ve strategickém partnerství s jedním z největších 
hráčů na maloobchodním trhu, společností Tesco Stores ČR. 
Svaz a obchodní řetězec společně propagují kvalitní chléb 
a snaží se jej nabídnout co největšímu množství spotřebitelů. 
Řada členů pekařského cechu úspěšně využívá při prodeji 
svých výrobků získaná ocenění Chléb roku či Chléb vynikající 
kvality. Tato označení jsou pozitivně vnímána spotřebiteli, 
protože v obchodech podle této značky rozliší vysoce kvalitní 
chléb od standardního. 

Výsledky soutěže

�  Kategorie CHLÉB ROKU 900–1200 g 
(přihlášeno 32 soutěžních vzorků)

Vítěz: UNITED BAKERIES, pekárna Praha 
Chléb vynikající kvality: ADÉLKA Pelhřimov, Pekařství 
Křižák Boleradice, PENAM Zelená louka, RACEK Přerov, 
Pekařství u Onďase Děčín, PENAM Rosice, Bartoňova 
pekárna Nový Jičín, LAPEK Jihlava, BEAS Lično, Pekařství 
Makovec, Pekařství Boček Fryčovice

�  Kategorie CHLÉB ROKU 500–800 g 
(přihlášeno 19 soutěžních vzorků)

Vítěz: Pekařství Křižák, Boleradice 
Chléb vynikající kvality: RACEK Přerov, PENAM Olomouc, 
Pekařství Boček Fryčovice, Pekařství Balabán Veverská 
Bítýška, PECUD Žandov, ENPEKA Žďár nad Sázavou

�  Kategorie CHLÉB BEZ HRANIC 
(přihlášeno 25 soutěžních vzorků)

Vítěz:  Bartoňova pekárna, Nový Jičín 
(Vícezrnný chléb se špaldou)

Chléb vynikající kvality: BEAS Lično, ADÉLKA Pelhřimov, 
ENPEKA Žďár nad Sázavou, Pekařství Boček Fryčovice, 
KARLOVA pekárna Židlochovice, PENAM Rosice, KULHÁ-
NEK&DRÁPAL Viničné Šumice, BENEA Benešov u Prahy 

�  Kategorie NOVINKA ROKU 
(přihlášeno 19 soutěžních vzorků)

1. místo:  BEAS, Choustníkovo Hradiště 
(Hradišťský slunečník)

2. místo: Pfahnl Backmittel, Litomyšl (Pastevecký chléb) 
3. místo. Bartoňova pekárna (100% žitný chléb)

�  Kategorie CHLÉB MLADÝCH 
(hodnocen Chléb roku 900–1200 g)

Vítěz: UNITED BAKERIES, pekárna Praha

Pekařský den v centru Pardubic 

Na Pernštýnském náměstí po celý den probíhal bohatý 
program spojený s popularizací chleba a pekařského řemesla. 
Organizátoři zbudovali u Zelené brány velké pódium s LED 
obrazovkou, kde se uskutečnil zahajovací ceremoniál, vyhlá-
šení výsledků národní soutěže Chléb roku 2019 a po celý den 
tu probíhal hudebně zábavný program. Desítky druhů chleba 
a dalších pekařských specialit mohla odborná i laická veřej-
nost ochutnat a také zakoupit na místním jarmarku a nahléd-
nout i trochu do historie pečení chleba. 

Vítěz kategorie Chléb bez hranic
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Přímo na náměstí byla v provozu vojenská polní pekárna, 
která v minulém století běžně sloužila v armádě. Tento his-
torický unikát, ve kterém se topilo dřevem, byl zapůjčen 
Technickým muzeem v Brně a provoz zajišťoval kolektiv 
technologů fi rmy IMPA Zruč. Pečení chleba v Pardubicích se 
dostalo i do médií – reportáže o polní pekárně odvysílala ČT1 
a ČT24, Český a pardubický rozhlas, u stánku se zastavovaly 
desítky pekařů i laická veřejnost. 

Pro menší děti připravili organizátoři dětský workshop, 
kde si mohli malé děti s pekařskou čepicí a zástěrkou vytva-
rovat a upéci své výrobky. Reprezentativní přehlídka chle-
bového sortimentu spojená s pokusem o překonání rekordu 

Vojenská polní pekárna

Svěcení chleba kardinálem

Zahájení dnů chleba

byla další atrakcí pro pardubickou veřejnost i odborníky 
z branže. Cílem bylo ukázat veřejnosti, jak bohatou nabídku 
chleba dokážou čeští pekaři vyrobit. Celkem čítala přehlídka 
přes stovku druhů chleba nejrůznějšího složení, tvarů, gra-
máží a povrchové úpravy. Prezident agentury Dobrý den 
Pelhřimov Miroslav Marek tak mohl na pódiu slavnostně 
vyhlásit nový chlebový rekord v počtu 108 kusů různých 
druhů chleba na jednom místě. Pro přihlášené účastníky 
akce postavili organizátoři velký stan, který sloužil k občers-
tvení, zároveň zde měli skvělou příležitost v přátelské atmo-
sféře pozdravit své kolegy z jiných fi rem a probrat novinky, 
situaci na trhu a uvolnit se od každodenních starostí ve 
fi rmě.

Slavnostní ceremoniál

Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnila celá řada 
významných hostů. Předseda představenstva Svazu Jiří 
Balabán ve svém příspěvku vyzdvihnul chléb, základní lid-
skou potravinu a podtrhnul význam Dnů chleba a soutěže 
Chléb roku. Akt svěcení chleba – „Božího daru“ celebroval 
a krásný projev o symbolice chleba pronesl kardinál a primas 
český Dominik Duka. Ministerstvo zemědělství ČR reprezen-
toval náměstek ministra Jindřich Fialka, který zároveň gratu-
loval a předával oceněným výrobcům chleba trofeje a diplomy. 
Viceprezident Potravinářské komory ČR Hynek Strnad zmínil 
důležitost výchovy mladých potravinářů k udržení vysoké kva-
lity českých potravin. Poslanec parlamentu a liberecký pekař 
Jiří Bláha uvedl oblasti, ve kterých je nutné bojovat za lepší 
postavení našeho řemesla. Pekařskou slavnost navštívila také 
Taťána Lopúchová, předsedkyně představenstva bratrského 
slovenského cechu – uvedla, že problémy i radosti slovenských 
pekařů jsou obdobné jako těch českých. Za odběratele pekař-
ského zboží poslal zdravici českým pekařům prezident Svazu 
obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Strategického 

Stánek pekárny NOPEK
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partnera, společnost Tesco, zastupoval na pódiu manažer 
nákupu pekařských výrobků Ladislav Lážňovský – uvedl 10 let 
partnerství a prodeje těch nejlepších chlebů v síti Tesco. Jako 
„chlebová celebrita“ vystoupil Petr Novák, trenér rychlobrus-
lařky Martiny Sáblíkové. Vzpomenul na svůj vztah ke chlebu 
v dětství i skutečnost, že v zahraničí chybí jeho týmu nejvíce 
kvalitní český chléb. Dny chleba 2019 na závěr ceremoniálu 
slavnostně otevřel primátor Pardubic – města potravinářů 
Martin Charvát.

Trendy na chlebovém trhu

V České republice se ročně vyrobí okolo 280 tis. tun 
chleba. Spotřeba chleba se dle údajů ČSÚ po mnohaletém 
poklesu zastavila na úrovni 40 kg na osobu a rok. Důvodem 
zastavení poklesu spotřeby je bohatá nabídka chlebového 
sortimentu v obchodech, výživová jedinečnost této potraviny 
a také přesun preferencí spotřebitelů od pšeničného pečiva 
směrem k chlebu. Každý Čech ročně utratí za chléb v průměru 
necelých 1000 Kč.

�  V současnosti vyrábí chléb v ČR cca 700 klasických 
pekáren. Ty provozují okolo 2500 specializovaných pekař-
ských speciálek, v nichž se prodává 15 % všech pekařských 
výrobků.

�  Zákazníci nakupují chléb nejčastěji v supermarketech (63 %)
a v pekařských prodejnách (27 %).

�  Většina zákazníků (70 %) preferuje nákup nebaleného 
chleba v cenové hodnotě 21–30 Kč za kg.

�  Kvalita chleba a pečiva je pro spotřebitele velmi důležitá 
a se zvyšující se koupěschopností obyvatelstva roste počet 
těch, kteří jsou ochotni si za ni připlatit. Při výběru chleba je 
pro zákazníky nejdůležitější vzhled (36 %), výrobce (24 %)
a další parametry, např. kvalita, chuť, složení výrobku či 
předchozí zkušenost (22 %).

VIP hosté při státní hymně

�  Cena je při nákupu důležitá jen z 15 % (cena je pod-
statná hlavně pro střední věkovou kategorii a pro osoby se 
základním vzděláním).

�  Při výběru chleba se spotřebitelé začínají orientovat na spe-
ciální a dražší druhy. Nejoblíbenější však stále zůstává kla-
sický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho pomoučněná 
varianta Šumava.

�  Téměř 1/3 chlebového sortimentu dnes tvoří speciální 
druhy. Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším podílem 
žitné mouky, celozrnných a vícezrnných chlebech. Zákaz-
níci také čím dále více vyhledávají kvalitní kvasový chléb od 
regionálních a řemeslných pekáren.

Zhodnocení jubilejního ročníku

Cílem akce bylo důstojně a reprezentativně oslavit jubi-
lejní ročník Dnů chleba a národní soutěže Chléb roku, ote-
vřít akci občanům Pardubic, zviditelnit pekařské řemeslo, 
profesní sdružení SPaC ČR, patrony a partnery akce, pro-
dejce pekařských specialit a výrobce kvalitního českého 
chleba před veřejností. A také popularizovat „rodinné 
stříbr o“ – český chléb a práci pekařů v médiích, což se 
reportážemi v TV, rozhlase a článcích v médiích podařilo 
splnit. 

Závěrem je možné sportovně konstatovat: „Sláva 
vítězům, čest poraženým“ – všichni svým dílem přispěli 
k oslavě pekařského řemesla. Letošní 25. ročník Dnů chleba 
byla důstojná oslava základní lidské potraviny – „Božího 
daru“ a zároveň reprezentativní přehlídka firem pekáren-
ského oboru. 

Vedení Svazu velmi děkuje všem patronům, partnerům, 
organizátorům i účastníkům jubilejních Dnů chleba za pod-
poru a těší se společně na další, již 26. ročník v Pardubicích 
v roce 2020. 

 �



14
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

9
a k t u a l i t y

Sedmnáctého ročníku soutěže o „Mlékárenský výrobek 
roku“ se zúčastnilo rekordních 23 tuzemských výrob-

ců, kteří do hodnocení přihlásili celkem 64 výrobků. Vý-
robky byly hodnoceny celkem v 11 kategoriích: 

   1. Tekuté mléčné výrobky nezakysané
   2. Zakysané mléčné nápoje
   3. Jogurty a skyry s tučností do 3,6 %
   4. Smetanové jogurty a zakysané smetany
   5.   Mléčné dezerty, tvarohové a smetanové krémy
   6. Tvarohy a čerstvé sýry
   7. Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé
   8. Přírodní sýry měkké zrající a plísňové
   9. Sýry na grilování
10. Sýry tavené
11. Speciality

V rámci soutěže byly vyhlášeny rovněž „Novinky roku 
2019“ v mléčné a v sýrové řadě.

Hodnocení za účasti 23 nezávislých porotců proběhlo 
25. dubna na Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. 
Při hodnocení se posuzovala nejenom celková kvalita přihlá-
šených soutěžních vzorků, ale také obchodní rozšířenost na 

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK
ROKU 2019

•  Ministerstvo zemědělství  •  Českomoravský svaz mlékárenský  

•  Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha

trhu, marketingové aktivity směřované na podporu prodeje 
a rovněž správnost označování výrobků dle platné potravi-
nové legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň produktové, pro-
cesní a obalové inovace, zaměření na specifi ckou cílovou sku-
pinu, „nové“ výživové parametry, reformulace, atraktivitu 
pro spotřebitele a také případný přínos pro životní prostředí.

Nejvyšší počet soutěžních výrobků byl opět ve třech kate-
goriích zakysaných mléčných výrobků, ale také v sýrech, které 
byly rozděleny dokonce do pěti kategorií. Úplnou novinkou 
letošní soutěže byly sýry na grilování, což je aktuální právě nyní 
se zahájením grilovací sezony. Pokračujícím trendem výrobců 
zůstávají také tzv. reformulace, tedy takové úpravy složení 
výrobků, které odrážejí současné požadavky zdravé výživy, 
tedy např. snížení obsahu cukru, soli, přídatných látek či obo-
hacování jinou výživově hodnotnou komponentou. Význam-
něji byly letos zastoupeny například bezlaktózové mléčné 
výrobky určené spotřebitelům trpícím laktózovou intolerancí.

Výsledky akce „Mlékárenský výrobek roku 2019“ byly 
za přítomnosti zástupců veřejného života, médií a samo-
zřejmě odborníků a manažerů mlékárenského průmyslu 
a zemědělské prvovýroby vyhlášeny 29. května na spole-
čensko-odborné akci „Oslava mléka“ v zajímavém prostředí

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.,
prezident AK ČR

Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda ČMSM Ing. Jindřich Fialka, náměstek, MZe

Ing. Hynek Strnad, viceprezident PK ČR Ing. Jiří Houdek, 
ředitel NZM v Praze
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Společně s vyhlašováním výsledků soutěže „Mléká-
renský výrobek roku“ byly tradičně předány také diplomy 
vítězům ankety o nejlepší sýrovou etiketu, letos proběhl již 
48. ročník této ankety.

Mezi oceněnými byly etikety společností: 

1. místo: Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s.

2. místo: Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s.

3. místo: Moravia Lacto a. s., Jihlava

VÝSLEDKY ANKETY 
O NEJLEPŠÍ ČESKOU SÝROVOU 

ETIKETU ROKU 2018

Národního zemědělského muzea v Praze, které umocnilo 
význam této potravinářské události.

Odborníci i veřejnost si takto připomněli Světový den 
mléka, který se z podnětu Mezinárodní mlékařské federace 
slaví každoročně již od roku 1957 a který připadá na 1. června. 
Záštitu nad letošní oslavou převzal ministr zemědělství 
Ing. Miroslav Toman, CSc.

 Zástupci úspěšných mlékárenských podniků zde 
převzali diplomy za oceněná místa v jednotlivých soutěž-
ních kategoriích, vyhlášen byl také absolutní vítěz sou-
těže, dvěma výrobkům bylo uděleno ocenění „Novinka 
roku 2019“ a zástupci novinářů předali ještě „Ceny 
médií“.

V závěru slavnostního ceremoniálu vyhlásil Českomo-
ravský svaz mlékárenský nový ročník soutěže o „Mlékárenský 
výrobek roku 2020“.

V soutěži o nejlepší novinku roku soutěžilo celkem
 48 výrobků. Novinkou roku v mléčné řadě se stal DIP – 
řecký jogurt Limetka & Chilli z POLABSKÝCH MLÉ-
KÁREN a. s. a v sýrové řadě si prvenství odnesl přírodní sýr 
HEROLD 12 měsíců ze společnosti Moravia Lacto a. s.

Absolutním vítězem v letošní soutěži se stal čerstvý sýr 
LUČINA Mini ze společnosti Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s., kterému porotci přidělili 96,4 bodů 
z celkových 100 možných.

V doprovodné soutěži novinářů získal prvenství a Hlavní 
cenu médií převzal Staročeský Jaroměřický tučný tvaroh od 
výrobce Jaroměřická mlékárna, a. s.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
předseda představenstva

Českomoravského svazu mlékárenského z. s.

 Redakceprof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., VFU Brno

Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT Praha
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MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK
ROKU 2019 

Oceněné výrobky – hodnocení odbornými komisemi
V Ý S L E D K Y  V  J E D N O T L I V Ý C H  S O U T Ě Ž N Í C H  K A T E G O R I Í C H

Pořadí Výrobek Přihlašovatel Bodové ohodnocení

Tekuté mléčné výrobky nezakysané – 6 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Ledová káva Mlékárna Hlinsko, a. s. 82,4

2. BIO mléko čerstvé plnotučné OLMA, a. s. 80,4

Zakysané mléčné nápoje – 4 výrobky; udělen 1 diplom

1. Skyr Drink borůvka Bohušovická mlékárna, a. s. 87,2

Jogurty a skyry s tučností do 3,6 % – 9 výrobků; uděleny 3 diplomy

1. Jogurt bílý bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 95,4

2. Jogurt borůvka bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 89,7

2. Jogurt jahoda bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 87,8

Smetanové jogurty a zakysané smetany – 11 výrobků; uděleny 3 diplomy

1.
Lahůdka zakysaná smetana 
na zahradních jahodách bez laktózy

MADETA a. s. 87,5

2. Choceňský smetanový jogurt pomeranč-citron Choceňská mlékárna s. r. o. 86,9

3. Crème fraîche BOHEMILK, a. s. 86,8

Mléčné dezerty, tvarohové a smetanové krémy – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Pribináček kokos Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 85,5

2. Pribináček Mixík – karamel/vanilka Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 84,4

Tvarohy a čerstvé sýry – 4 výrobky; uděleny 2 diplomy

1. Lučina Mini Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 96,4

2. Olešnický tvaroh jemný Mlékárna Olešnice RMD 91,0

Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Herold 12 měsíců Moravia Lacto a. s. 91,5

2. Tylžský sýr archivní – 6 měsíců zrání MADETA a. s. 91,1

Přírodní sýry měkké zrající a plísňové – 3 výrobky; udělen 1 diplom

1. Olomoucké tvarůžky malé A.W. spol. s r. o. 73,8

Sýry na grilování – 6 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Grillami Brazzale Moravia a. s. 84,7

2. Allami LAKTOS, a. s. 82,7

Sýry tavené – 3 výrobky; udělen 1 diplom

1. DELICATO tavený sýr 45 % TANY, spol. s r. o. 80,8

Speciality – 4 výrobky; udělen 1 diplom

1. DIP – řecký jogurt Limetka & Chilli POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. 90,4

N O V I N K A  R O K U  2 0 1 9
M L É Č N Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  3 1  v ý r o b k ů

1. DIP – řecký jogurt Limetka & Chilli POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

2. Jogurt jahoda bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o.

3. Jogurt borůvka bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o.

S Ý R O V Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  1 7  v ý r o b k ů
1. Herold 12 měsíců Moravia Lacto a. s.

2. Olešnický tvaroh jemný Mlékárna Olešnice RMD

3.
Tylžský sýr archivní – 6 měsíců zrání
Grillami

MADETA a. s.
Brazzale Moravia a. s.

A B S O L U T N Í  V Í T Ě Z  2 0 1 9
Lučina Mini Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a. s. 96,4

C E N A  M É D I Í  2 0 1 9
1. Staročeský Jaroměřický tučný tvaroh Jaroměřická mlékárna, a. s. 31,3 b.

2. Herold 12 měsíců Moravia Lacto a. s. 20,8 b.

3. Burro Superiore Frateli Brazzale Brazzale Moravia a. s. 14,6 b.

O
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Tekuté mléčné výrobky nezakysané – vítěz Mlékárna Hlinsko, 
a. s.

Zakysané mléčné nápoje – vítěz Bohušovická mlékárna, a. s.

Jogurty a skyry s tučností do 3,6 % – vítěz HOLLANDIA 
Karlovy Vary, s. r. o.

Smetanové jogurty a zakysané smetany – vítěz MADETA a. s.

Přírodní sýry měkké zrající a plísňové – vítěz A. W. spol. s r. o.

Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé – vítěz Moravia Lacto a. s.Mléčné dezerty, tvarohové a smetanové krémy, Tvarohy a čerstvé 
sýry – vítěz Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.

Sýry na grilování – vítěz Brazzale Moravia a. s.

FOTOREPORTÁŽ
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Sýry tavené – vítěz TANY, spol. s r. o. Speciality – vítěz POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

Novinka roku 2019 – mléčná řada 
– vítěz POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

Novinka roku 2019 – sýrová řada – vítěz Moravia Lacto a. s.

Sýrová etiketa 2018 – Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic, a. s.

Cena médií 2019 – Jaroměřická mlékárna, a. s.Absolutní vítěz 2019 – Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic, a. s.

Pohled do auditoria
�

FOTOREPORTÁŽ
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Nikdo z  nás netouží konzumovat spolu 

s  potravinami i  zbytky pesticidů. Přesto je 

však velice obtížné se jim vyhnout, současné 

zemědělství se bez nich totiž zatím ještě 

neobejde. Jak ukazují statistiky Státní země-

dělské a potravinářské inspekce (SZPI), loni byly 

objeveny rezidua pesticidů v  79 procentech 

zkoumaných vzorků potravin. Nechci ale šířit 

poplašné zprávy, povolené limity byly překročeny 

pouze ve 26 z 1186 zkoumaných potravin. 

Těch 26 vzorků je relativně malý počet, problém 

pesticidů je však mnohem komplexnější. K likvidaci 

hmyzích škůdců, hub a plevelů se běžně používají 

stovky mnohdy velice agresivních toxických látek, 

které mohou v  lidském organismu zvyšovat riziko 

vzniku rakoviny, způsobovat neplodnost nebo 

narušovat duševní vývoj dětí. Obecná rada umýt 

ovoce a zeleninu pod tekoucí vodou však v tomto 

případě nemusí pomoct. Některé pesticidy jsou totiž 

natolik odolné, že na ně voda nestačí. Co tedy s tím?

Tím, kdo by měl zákazníkům zajistit bezpečné 

a zdravé potraviny za co nejlepší cenu, je defi nitivně 

obchod. A řetězce skutečně před tímto problémem 

nestrkají hlavu do písku. Jejich interní pravidla jsou 

mnohdy ještě přísnější než mezinárodní normy, 

dobrovolně a na vlastní náklady testují prodávané 

potraviny na zbytkové pesticidy a výsledky kontrol 

sdílejí se státními orgány.

Od svých dodavatelů také vyžadují certifi kace 

produkce podle přísných mezinárodních standardů 

a  požadují po nich potraviny s  nižším obsahem 

zbytkových pesticidů, než připouštějí české zákony. 

Ale pozor, právě zde mohou se svou aktivitou tvrdě 

narazit a doplatit na ni přesně v duchu přísloví „Za 

dobrotu na žebrotu“.  

Představme si situaci, že obchodní řetězec 

v  dobré víře požádá dodavatele o  zavezení ovoce 

se snížením obsahem zbytkových pesticidů, tedy 

zdravějšího pro spotřebitele. A ten následně řetězec 

zažaluje za porušení zákona o významné tržní síle 

s velkou šancí na vítězství ve sporu.  Na jedné straně 

ochrana zájmu spotřebitele, na druhé straně ochrana 

obchodních a  finančních zájmů. Který nakonec 

zvítězí? 

Na konferenci, kterou Svaz obchodu a  ces-

tovního ruchu ČR ve spolupráci s  Ministerstvem 

průmyslu a obchodu a Radou kvality ČR na začátku 

června uspořádal, jsem měl dobrý pocit z toho, že 

Konference BEZPEČNÉ POTRAVINY PRO ČESKÉ SPO-

TŘEBITELE – efektivní kontrola a omezování kontami-

nantů v  potravinách dne 10. 6. 2019 na MPO. Zleva: 

Jiří Ruprich, Centrum zdraví, výživy a  potravin SZÚ, 

Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR, Pavel Vinkler, 

ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního 

obchodu, MPO, Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpeč-

nosti potravin, MZe, Martin Štěpánek, ředitel odboru 

potravinářského, MZe, Petr Cuhra, ředitel inspektorátu 

Praha, SZPI

Jak chutná pesticid?

problém bezpečnosti a kvality potravin si uvědomují 

v  podstatě všichni. Od zemědělců, producentů 

potravin, výrobců prostředků na ochranu rostlin 

přes obchodníky, kontrolní orgány i  samotný stát. 

Ti všichni mají zájem hledat co nejúčinnější řešení, 

jak minimalizovat rizika, aby se na trh nedostaly 

kontaminované potraviny. 

Já sám jsem přesvědčen, že právě stát musí být 

tou nejaktivnější stranou při řešení celého problému. 

Kdo jiný by měl ochránit své občany před zdravotními 

riziky? Očekáváme od něj, že nejen účinnými 

kontrolami zabrání vstupu kontaminovaných 

produktů na trh či nelegálních pesticidů do země-

dělství, ale současně bude vyvíjet i  aktivitu na 

mezinárodní úrovni a zasadí se za přijetí přísnějších 

limitů pro maximální hodnoty zbytkových pesticidů 

v  produktech primárního zemědělství. Dovolím si 

sebevědomě říct, že obchod dělá maximum, a to i za 

cenu potenciálních rizik. Pokud nám nasazení, které 

jsme prezentovali na konferenci, vydrží, nemá se 

český zákazník čeho bát.

Tomáš Prouza, 

prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR
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Hydrokoloidy 
a jejich využití 

v potravinářství 
– 5. část

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Pektin

Pektiny jsou přítomny v mnoha druzích ovoce. Je výhod-
né je vyrábět z těch zbytkových surovin, kterých je bě-

hem roku dostatek, jako jsou slupky citrusů a jablečné 
výlisky.

Nejkvalitnější pektin se vyrábí ze slupek citronů 
a limetek. Největší zpracovatelé jsou v Evropě a Latinské 
Americe. Je mnoho druhů pektinů a je dobře se radit s doda-
vatelem, který pektin je pro daný účel vhodný a jaké jsou pod-
mínky jeho správného používání. Při tom je třeba zachovávat 
pro ten který druh pektinu správné pH, koncentraci pektinu 
a cukrů (případně i škrobového sirupu), teploty a čas pří-
davku kyseliny, druh a množství sekvestrantu a dodržet dobu 
zpracování.

Takové zásadní dělení pektinů je na HM pektiny (high 
methyl ester) a LM pektiny (low methyl ester). Praktické 
dělení je také dle rychlosti tvorby gelu.

Obdobně jako u ostatních hydrokoloidů je třeba při roz-
pouštění zajistit rychlé rozdělení pektinových částic ve vodě 
buď okamžitým intenzivním mícháním, nebo předchozím 
rozmícháním s větším množství cukru anebo například roz-
mícháním pektinu do cca 25% roztoku cukru, kde pektin 
nehydratuje, a následným naředěním.

Při výrobě džemů tradiční metodou v otevřených kotlích 
při vyšší teplotě se používá rychle tuhnoucí pektin, zatímco 
při vaření při nižší teplotě v uzavřených kotlích pod vakuem 
se používá pektin pomalu tuhnoucí, jinak by gelovatěl před-
časně. Džemy s nízkým obsahem cukru lze snáze vyrobit s LM 
pektinem.

Pro pekařské džemy, které musí vydržet vysoké teploty, 
se používají HM pektiny v malovýrobnách. Tam, kde dochází 
k větším stresům džemu a docházelo by k synerézi, se použí-
vají LM pektiny, kdy s potřebným přídavkem Ca solí se docílí 
dobrého výsledku.

Při výrobě cukrovinek, kdy je požadována cca 78% 
sušina, se používá HM pektin a kvůli nízkému pH též pufro-
vací soli.

Pektiny jsou využívány také při výrobě mléčných 
dezertů, do pekařských výrobků zejména těch, které se 
zamrazí a pak dopékají, ty pak si lépe zachovávají vjem čer-
stvého pečiva.

Celulózy

Pro zpracovatelský průmysl a též pro náš potravinářský 
bylo vyvinuto a vyrábí se velké množství derivátů celu-
lózy. Až na mikrokrystalickou celulózu (kterou se v tomto 
stručném přehledu nebudeme zabývat) jsou všechny ve vodě 
rozpustné a fungují vesměs jako zahušťovadla mimo jiných 
specifi ckých vlastností, kterými se každá jinak vyznačuje. 
Jsou to především karboxymethylcelulóza (CMC), methyl-
celulóza (MC), hydroxypropyl methylcelulóza(HPMC), 
methylethylcelulóza (MEC), hydroxypropylcelulóza 
(HPC).

Karboxymethylcelulóza je rozpustná ve studené 
i horké vodě. S bílkovinami vytváří zajímavé komplexy, 
někdy je sráží a jindy proti vysrážení ochrání. Závisí na druhu 
CMC, druhu bílkoviny, prostředí, koncentraci iontů a teplotě. 
CMC je zajímavá zejména svojí schopností zahušťovat. Vyrábí 
se v mnoha variantách lišících se zejména mírou zahuštění, 
jaké stejné množství CMC dosáhne, a také zdrojem pro 
výrobu CMC. Obvykle je výhodnější používat CMC s vyšší 
zahušťovací schopností, neboť se projeví menší „gumovi-
tostí“, a cenově je to výhodnější.

Karboxymethylcelulóza svoje využití nalézá při zahuš-
ťování omáček, krémů, nápojů, zmrzlin, protlaků, kečupů aj. 
Zajímavé využití je také u pečiva, kde prodlužuje vláčnost, 
trvanlivost a zvětšuje objem. Při smažení koblih zhruba 0,3 % 
CMC v těstě znatelně sníží nasákavost tuku.
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Methylcelulóza a hydroxypropylmethylcelulóza jsou 
si vlastnostmi dost podobné. Jsou rozpustné ve studené 
vodě na roztoky o různé viskozitě v závislosti na koncent-
raci. Po zahřátí vytváří gely (MC při teplotě 52 °C, HPMC 
při ca 63–80 °C), které se ochlazením opět změní v hustý 
roztok. Při tom vykazují silnou hysterézi. Vytváří dobré fi lmy. 
Jsou využívány třeba tam, kde při smažení by původní tvary 
například některých měkkých potravin nebyly zachovány. 
Také spojuje ty součásti potravin, které by se za horka mohly 
oddělit, po zchladnutí je spotřebitel nepostřehne. MC je pou-
žívána např. do obalovacích směsí před smažením. Vhodné 
jsou do náplní pečiva, které se s ní peče, náplně se neroztékají 
a podrží tvar.

Hydroxypropylcelulóza je rozpustná ve studené vodě, 
ale ne ve vodě nad 45 °C. Vytváří kvalitní fi lmy, ale ne gel. Má 
dobrou povrchovou aktivitu, menší než MEC. Je rozpustná 
i v alkoholu na rozdíl od ostatních celulózových derivátů. HPC 
je zatím málo využívaná. Dobře drží tvary našlehaných krémů 
při běžné teplotě, a to již při malé koncentraci cca 0,3 %. Její 
dobrá rozpustnost v alkoholu ji předurčuje k výrobě zajíma-
vých likérů. Vytváří kvalitní pružné nelepkavé fi lmy odolné 
tukům.

Methylethylcelulóza je rozpustná ve studené vodě a po 
ohřátí tvoří gel. Vykazuje vysokou povrchovou aktivitu. Je 
výborným šlehacím prostředkem, zvláště ve spojení s bílkovi-
nami. Vytváří pěny jako vaječný bílek a po klesnutí pěny ji lze 
opět stejně našlehat. Je kompatibilní s mnoha potravinami, 
například i s tukem. Dají se tak připravit zajímavé dezerty, 
pěny a podobně.

Škroby

Tato velmi významná oblast hydrokoloidů již byla 
v Potravinářské Revue před pár lety dobře popsána našimi 
odborníky. Jistě jimi bude opět odborně rozebrána včetně 
novinek v této oblasti.

Našim technologům a pracovníkům ve vývoji potravin 
doporučuji k dalšímu studiu zejména Handbook of hydro-
kolloids, ze které jsem většinu informací čerpal. Naleznou 

tam nejen mnohem obšírnější informace, včetně některých 
receptur, o zmíněných hydrokoloidech, ale také o dalších, 
například mléčných a vaječných bílkovinách, rostlinných bíl-
kovinných izolátech, obilných beta glukanech, gumách tara 
a karaya, mnohých dalších a také mnoho teoretických i prak-
tických pojednání.

Práce s hydrokoloidy je nesmírně pestrá a vyžaduje peč-
livost a vytrvalost. V této zajímavé, podnětné a napínavé práci 
vám přeji mnoho úspěchů a potěšení z práce.  �

Jiří�Hotzký

ARSCI

JSOU�ROSTLINY�K�JÍDLU?

JIŘÍ HOTZKÝ:

„Tato dlouho očekávaná publikace již vyšla! Přináší vám na základě 

ověřených závěrů posledních let výzkumů informace, jak které součásti 

potravin na člověka působí. Ukazuje se, že zažité představy jsou zcela 

mylné a  že jsme si tak poškozovali zdraví. Přečtěte si, jaká je pravda 

o antioxidantech a vitaminech, o olejích, sádle a vejcích. O sóje a fazo-

lích. O zelenině, bramborách… Potravinový odborník i konzument v ní 

nalezne spoustu zajímavých a zásadních skutečností a také podnětů 

k tomu, jak potraviny vybírat a připravovat zdravěji než dosud. Dozvíte 

se o nebezpečích, která běžně potraviny skrývají a jež jsou spotřebitelům 

zamlčována, a  o  nebezpečích, kterými z  neznalosti ubližujeme sobě 

i svým dětem a která nám po léta kradla naše zdraví.“

Jsou rostliny k jídlu?
J A K  S E  Z D R A V Ě  S T R A V O V AT  A   V Y H N O U T  S E 

P O T Í Ž Í M  N E J E N  P Ř I  R O S T L I N N É  S T R A V Ě
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Základní přídatné 
látky v chlebu 

a pečivu
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Přídatné látky (aditiva) v potravinách jsou stále spotřebi-
telsky „vděčným“ tématem. Všeobecně negativní názory 

na přídatné látky a s nimi související některé mýty o potravi-
nách jsou často námětem ne zcela seriózních článků. Dokon-
ce bývají někdy opatřeny zkratkovitými až zavádějícími titu-
ly, jež mnohdy vedou až k poškození dobrého jména výrobců. 
Ani pekařský průmysl se tomuto fenoménu nevyhnul. Para-
doxně je přitom pekařský obor potravinářským odvětvím za-
kládajícím si na tradici a zachování tradičních technologií, 
i když v moderním pojetí s inovativním strojním vybavením 
pro odstranění těžké fyzické práce a s novými sofi stikovaný-
mi surovinami zlepšujícími kvalitativní vyrovnanost výrobků 
a zajišťujícími požadovanou bezpečnost i v případech pro-
dloužené doby trvanlivosti výrobků.

Pekařské řemeslo některé přídatné látky ve formě pří-
rodních funkčních složek používá po staletí nebo vznikají 
přímo při pekařské technologii. Následující text vysvětluje 
zdroje a funkci základních přídatných látek pro pekařskou 
technologii typických.

Kynutí a kypření 
– droždí (kvasinky) a kypřící prášek

Základem většiny tradičních pekařských i cukrářských 
výrobků je korpus vyrobený z těsta, které je vyrobeno z mouky, 
v drtivé většině pšeničné, u chleba, dalamánků, žitno-pšenič-
ného a pšenično-žitného chleba a pečiva pak ještě z mouky 
žitné. U speciálních druhů se do těsta přidávají i jiné druhy 
mouk, olejnatá semena, luštěniny a mnohé další složky. 
Základními stavebními kameny těsta je dále voda a sůl, u jem-
ného pečiva pak ještě cukr a tuk, případně náplň a posyp. 

Těsto musí být kromě nekynutých chlebů – křeh-
kých nekvašených macesů nebo kukuřičných placek tortill 
nakypřeno. To se děje dvojím způsobem. Buď biologicky, 
tj. pekařským droždím (kvasinkami), jež není považováno 
za přídatnou látku, ale za složku, nebo chemicky kypřicím 
práškem. Vyrobit například typickou „babiččinu bábovku“ 
bez kypřicího prášku není možné a nikdo snad přítomnost 
této přídatné látky nezpochybňuje. Ti, kdo pečou třené 
bábovky nebo jiné kypřené moučníky doma, si proto kypřicí 

prášek běžně kupují, k dostání je v každém obchodě s potra-
vinami. Ovšem pokud si spotřebitel na obale jemného pečiva 
přečte ve složení látky E 450, E 341, E 500 nebo E 336, pří-
padně slovní vyjádření dihydrogendifosforečnan sodný, 
dihydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenuhličitan sodný 
(jedlá soda neboli soda dicarbona) nebo vinan draselný, 
mnohému se zježí hrůzou vlasy na hlavě. Přitom jde o kypřicí 
látky, jež se v dvojkombinaci, aby proběhla příslušná che-
mická reakce mezi uhličitanem a kyselinou, od dob našich 
prababiček používají zcela běžně. Důvodem jeho použití je 
tvorba plynů v těstě (oxid uhličitý vznikne uvolněním z uhli-
čitanu) za účelem nakypření a zvětšení objemu. Vytvoří se 
typické póry v nadýchané struktuře korpusu. Tento vynález 
německého lékárníka Augusta Oetkera spatřil světlo světa 
již v roce 1893, ale dějiny kypřicího prášku spadají až do sta-
rověkého Říma objevem potaše, což je uhličitan draselný, 
jež reaguje v kyselém prostředí podobně. Spouštěčem dané 
reakce může být jakákoli kyselina, také citronová šťáva nebo 
ocet.

Zakyselení těsta – ocet

Když padla zmínka o octu, i zde najdeme v jeho sou-
časném maloobchodním balení „hrůzostrašné éčko“ E 150c. 
A to i ve Znojemském kvasném lihovém octu, na jehož eti-
ketě je napsáno „Vyrobeno podle tradiční receptury bez pou-
žití chemických přípravků“. Pod barvivem E 150c se skrývá 
amoniakový karamel defi novaný jako přírodní barvivo vyro-
bené tepelným zpracováním cukrů za přítomnosti amo-
niaku. V rámci EU je tato látka povolená pro široké spektrum 
potravin v omezeném množství. Samotný ocet je pak vlastně 
kyselina octová nejčastěji prodávaná v koncentraci 8 %. 

Pokud se v pekařské technologii pro vyšší zakyselení 
těst při produkci chleba nebo pečiva použije ocet, nejedná se 
o aditivum, ale o složku bez nutnosti použít příslušný E kód 
kyseliny octové (tedy alespoň zatím platí tato praxe). V pří-
padě použití čisté kyseliny octové (E 260) nebo jejích solí 
– octanů jako regulátorů kyselosti, případně látek s konzer-
vačními účinky má každá tato látka svoje defi nované „éčko“ 
(E 261–263) a je třeba ho do složení napsat. 

Bábovka je symbolem domácí kuchyně
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Významné zakyselení těst, třeba i pomocí přídavku 
kyseliny octové nebo octanů do receptury chleba s kvasem, 
je často základem úspěchu dobře nakynutého a tvarově doko-
nalého bochníku. To platí i pro případ, kdy žitná mouka nemá 
díky vlhkému počasí v době sklizně zrovna nejlepší technolo-
gické vlastnosti. Je třeba si uvědomit, že kynuté těsto s kva-
sinkami je živý a proměnlivý organismus, velmi závislý na 
kvalitě mouky i samotného droždí, a každý den se v podstatě 
může chovat trošku jinak. Aby pekař vyrobil vždy stejný chléb 
s dokonalým tvarem, póry ve střídě, barvou a chutí, tak má jen 
několik možností, jak celý proces ovlivnit. Použití zakyselují-
cích složek pro vyrovnání kvality žitné mouky nebo ovlivnění 
procesu kynutí je jednou z nich.

Při zmínce o octu mne napadá i jedna vzpomínka z dět-
ství. Mnozí z nás možná zažili v období překotného růstu 
a hrozícího odvápnění kostí a zubů domácí recept na doplnění 
vápníku formou namočených vaječných skořápek v octu. Tím 
se připravil organický koncentrát vápníku ve formě octanu 
vápenatého. Stačilo rozmixovat, osladit a trošku ovonět, třeba 
vanilkou, a dítě bez problémů lžíci tohoto „éčka“, tedy látky 
E 263, octanu vápenatého, spolklo. A doplnilo si potřebný 
vápník do překotně rostoucího organismu.

Dva výše popsané příklady tradičně používaných složek 
– kypřicího prášku a octa (zředěné 8% kyseliny octové) – 

demonstrují absurditu někdy přehnaných reakcí části spo-
třebitelů na přídatné látky. A také některých internetových 
databází hodnotících přídatné látky jako všeobecné zlo 
a něco uměle vneseného do potravin až v dnešní době. Tyto 
dva příklady dokládají, že se některá aditiva skutečně pou-
žívala i v minulosti a nejsou fenoménem dneška. Objektivně 
lze samozřejmě konstatovat, že difosforečnany jako látky 
nacházející se nejen v kypřicím prášku, ale i v mnoha uzeni-
nách, tavených sýrech nebo práškových směsích pro výrobu 
čokoládových nápojů mohou mít ve vyšším obsahu nežá-
doucí účinky, neboť jejich vysoké dávky mohou v těle způsobit 
nerovnováhu a zapříčinit nedostatek vápníku. V menších dáv-
kách jsou však difosforečnany považovány za bezpečné látky, 
což nepochybně platí pro jejich minimální obsah vnesený 
do tradiční bábovky z kypřicího prášku.

Zlepšení kvality mouky – kyselina askorbová

Když lidé chodí do lékárny pro vitamin C, který si kupují 
při nachlazení, rýmě, kašli, nebo když se cítí unavení, asi si 
málokdo z nich uvědomuje, že si kupuje látku E 300. Přirozeně 

se tato kyselina L-askorbová nachází v ovoci a zelenině. Pro 
naše tělo je esenciální a její nedostatek vede k onemocnění zva-
nému kurděje, jež se projevuje např. sníženou pevností cév-
ních stěn nebo snížením pevnosti vazivového aparátu zubů 
a s tím souvisejícím vikláním až vypadáváním zubů, sníženou 
antioxidační ochranou tělních buněk atd. 

V pekařských výrobcích najdeme kyselinu askorbovou 
jako základní látku zlepšující mouku. Z logiky věci by mělo 
vyplývat, že E 300 neboli vitamin C je natolik prospěšná látka, 
do těsta navíc používaná ve zcela minimální dávce v hmot-
nostním množství jednotek promile, v hotovém výrobku pak 
jen stěží detekovatelná, protože vlivem tepelného zpraco-
vání (pečení) se rozloží, je celkem nesmyslné zatěžovat spo-
třebitele údajem o jejím obsahu ve složení. Ale přesto se tak 
děje, a pokud je v receptuře zakomponována, nelze takový 
výrobek považovat za „bezéčkový“. V podstatě se tak pekaři 
dostávají do situace, že díky tradičnímu používání kyseliny 
askorbové v pekařské technologii nemají téměř žádný svůj 
výrobek bez přidaných aditivních látek. V dnešní době se pře-
stává tolerovat i praxe zažitá v Rakousku nebo Německu, kdy 
se zejména v biovýrobcích (ale nejen v nich) nahrazuje synte-
ticky vyrobená látka E 300 koncentrovanou sušenou šťávou 
z třešní aceroly, jež obsahuje vysoký obsah kyseliny askorbové 
v takovém množství, které je pro technologickou potřebu zlep-
šení kvality mouky dostačující. 

Proč se vlastně převážná většina pekařských výrobků 
bez kyseliny askorbové neobejde? Protože pomáhá vylepšit 
kvalitu mouky. Standardizuje její technologické vlastnosti 
svým účinkem na bílkovinnou část mouky, jinými slovy posi-
luje funkci lepku. Dále urychluje zrání mouky (tzn. vyrovnání 
její pekařské kvality) a umožňuje snadnější zpracování těsta. 
Výrobky lépe kynou a více zadržují plyny v těstě vzniklé čin-
ností kvasinek nebo působením kypřicího prášku při počáteční 
fázi pečení. V obou případech tak kyselina askorbová zajišťuje 
větší objem výrobků. Na nadýchané pečivo a chléb jsou spotře-
bitelé zvyklí, je pro ně standardem. Pekařská výroba se v drtivé 
většině bez E 300 neobejde, protože zákazník očekává výrobky 
stejné kvality, objemu, vzhledu, barvy a chuti, bez výkyvů 
vzniklých nekonstantní kvalitou mouky. Přitom rozdíly v para-
metrech mouky vznikají zcela přirozeně – v závislosti na klima-
tických podmínkách při růstu a zrání obilí i v době jeho sklizně 
nebo délce skladování obilných zrn. Rozdílné parametry 
vykazují i jednotlivé odrůdy, dokonce i místa jejich pěstování 
s rozličnými půdními podmínkami, chemickým ošetřením 
obilného pole, způsoby hnojení atd. Přídavek E 300 i ve velmi 
malé dávce desetin gramu na kilogram těsta znamená sma-
zání rozdílů ve smyslu pekařských technologických vlastností 
mouky a těsta z ní vyrobeného. Kyselina askorbová se dříve 
přidávala do mouky již ve mlýnech, nyní se spíš dávkuje ve 
vhodném přípravku spolu s pekařsky funkčními enzymy.

Silně pórovitý pšeničný chléb obalený v krupici ze semoliny

Celožitný domácí chléb s hutnější střídou bez dokonalého 
nakypření kvasem
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Kynutí – pekařské enzymy

Směsi enzymů, které působí na škrobovou část mouky, 
jsou další typickou a historicky používanou složkou pekař-
ských výrobků. Jejich kladného účinku hlavně na kvalitu pše-
ničného pečiva si všimli výrobci ječných pivovarských sladů 
z naklíčeného ječmene. Proto začali slad opatrně při nízkých 
teplotách sušit, poté mlít na prášek a prodávat pekařům. 
U šetrných způsobů zpracovaných sladů se totiž zachová 
enzymatická aktivita, což znamená, že enzymy jsou po pří-
davku do vodného prostředí těsta za příslušné teploty opět 
aktivní. Tyto amylolytické enzymy působí na škroby tak, že 
z dlouhých škrobových řetězců odbourávají (odkrajují) cukry. 
A ty pak slouží jako potrava pro kvasinky pekařského droždí. 
I doma při pečení buchet se droždí prvně nechává pomnožit 
v mléce s trochou cukru a mouky, a to proto, aby se díky 
cukrům nastartovala činnost kvasinek a ty se takto namno-

žily (připraví se domácí omládek, který po chvíli i přeteče 
z hrnku). Ve všech případech, v domácí kuchyni, řemeslné 
malé pekárně nebo v průmyslové fabrice, vždy technologie 
směřuje ke stejnému cíli – intenzivnější tvorbě oxidu uhliči-
tého jako hlavního kypřicího plynu při kynutí pečiva vlivem 
intenzivní činnosti droždí (kvasinek). Nejen že se tedy půso-
bením sladu zlepší objem výrobků, ale pečivo má i lepší zla-
tavou barvu, křupavější kůrku a nasládlejší a plnější chuť. 

Barevné odstíny – slady a barviva

K dalšímu zlepšováku v pekařské technologii došlo 
dodatečným tepelným opracováním sladů. Při zahřátí až 
opražení sladů se sice ztratí aktivita enzymů (protože enzymy 
jsou vlastně bílkoviny, jejich zahřátím dojde stejně jako třeba 
u vajec nebo masa při tepelném zpracování k jejich denaturaci, 
tedy ztratí svoji biologickou aktivitu), ale v tomto tepelném 
procesu se změní barva jejich cukerné části a vzniknou světle 
až tmavě hnědé látky. Ty pak následně vnáší do pekařského 
těsta barevnou škálu odstínů hnědé a také dodávají chlebu 
i pečivu větší chuťovou rozmanitost. To je důvod přídavku 
enzymaticky inaktivních tmavších sladů nebo sladových 
extraktů do pekařských receptur. Zde je namístě srovnání 
s pivem, jehož ohromná chuťová rozmanitost i škála odstínů 
je dána – mimo jiné – i použitím různých sladů nebo slado-
vých extraktů, tedy velmi podobných nebo totožných surovin 
(složek).

K dobarvení pečiva, hlavně pšeničného běžného i jem-
ného, se používá také betakaroten (E 160a(ii) – provitamin 
vitaminu A) a ribofl avin (E 101 – vitamin B2). Obě tyto látky se 
sice vyrábějí synteticky, ale svůj původ mají v barevném ovoci 
a zelenině, případně olejích (zejména palmovém). Vyskytují 
se tedy velmi hojně v přírodě, ovšem v pekařském výrobku 
již mají svoje příslušná „éčka“. Do pečiva se používají ve 
velmi malých množstvích, protože mají intenzivní schopnosti 
zabarvovat světlé pšeničné těsto a při vyšší dávce by výrobky 
měly velmi nepřirozený žlutý a žlutooranžový odstín. 

Kyselost chleba – kvasné kyseliny

Další skupinou látek, které sice vznikají při pekařské 
výrobě přirozeně, ale často v nedostatečné míře, jsou orga-
nické kyseliny ze žitného kvasu. V nejvyšším množství mezi 
mnoha organickými kyselinami se kvasným procesem 
vytvoří kyseliny mléčná a octová. U spotřebitelů je kvasový 
nebo (identický) kváskový chléb velmi poptávaným druhem. 
Způsob vedení kvasů v průmyslové výrobě, někdy nedostatek 
času (výroba kvasu je zdlouhavá několikahodinová záleži-
tost), případně nižší schopnost mouky tvořit kvasné kyseliny 
nebo nedostatečně namnožená kvasná mikrobiální kultura 
způsobí, že je kyselin málo a musí se pro řádné zakyselení 
těsta dodatečně přidat. Potom se na obale výrobků opět objeví 
přídatné látky, a to v podobě E 270 (kyseliny mléčné) a E 260 
(kyseliny octové). Případně jejich soli octany a mléčnany, 
i když ty se objevují spíš v jemném pečivu jako součást náplní – 
např. E 327 mléčnan vápenatý, nebo v těstě, kam se dostanou 
jako součást vaječných melanží – E 325 mléčnan sodný a E 326
mléčnan draselný (zde jen připomínka, že se mléčnany tvoří 
také v lidském těle ve svalových buňkách, ve sportovní výživě 
jsou označovány souhrnně jako laktát, který vzniká při anae-
robní intenzivní svalové práci). Tyto zakyselující látky se při-
dávají i v případě, že má žitná mouka poškozenou škrobovou 
část ve smyslu narušených škrobových zrn, jež může vznik-
nout třeba i při mlecím procesu. Dalším důvodem může být 
i nadbytek amylolytických enzymů a následně horší zpracova-
telnost žitného nebo žitno-pšeničného chlebového těsta (tedy 
s recepturou v níž převažuje žitná mouka nad pšeničnou), 
které je pak příliš lepivé a těžce zpracovatelné. 

Kdo si doma zkusil někdy vyrobit žitný chléb, třeba 
i s přípravou vlastního kvásku nebo v kombinaci kvásku 
s octem, tak ví, jak lepivá je to záležitost. A kolik úsilí stojí 
takový chléb vyrobit. Nejsnazší je pečení ve formě, protože 
vytvarovat bochníček ze žitného těsta je téměř marný boj 

Sladová zrna opražená do různých odstínů hnědé

Secesní etiketa prvního zlepšujícího přípravku na bázi sladu 
pro pekaře představená na Světové výstavě v Paříži roku 1900
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a tvar po upečení je obvykle velmi nedokonalý. Při kombinaci 
žitné a pšeničné mouky v těstě je situace o poznání snazší. 

Závěr

Současnou situaci kolem přídatných látek velmi výstižně 
popisuje text publikace vydané Českou technologickou plat-
formou při Potravinářské komoře ČR „Přídatné látky v potra-
vinách“, jejímž autorem je doc. Ing. Luboš Babička, CSc., 
a který v úvodu píše: „Negativní názor na aditivní látky byl 
s největší pravděpodobností vyvolán změnou v označování slo-
žení potravinářských výrobků a se zavedením označení ‚E‘ 

v osmdesátých letech minulého století. Do té doby byly všechny 
přísady uváděny v obecných skupinách, které označovaly jejich 
funkci, jako např. konzervační činidla, antioxidanty nebo bar-
viva. Nová pravidla o označování zavedla obsáhlé seznamy adi-
tivních látek s jejich chemickými názvy a nový číselný systém 
jejich označování čísly za písmenem E. Cílem této změny mělo 
být ulehčení orientace spotřebitelů o jejich použití v jednotli-
vých výrobcích. Bohužel celá řada emotivních článků v bul-
várním tisku o škodlivých účincích chemických přísad, jakožto 
příčiny různých onemocnění, od hyperaktivity až po chronické 
nemoci, však vyvolala u spotřebitelů negativní názor na jejich 
používání. Pozitivním výsledkem této ‚kampaně proti aditivům‘ 
je skutečnost, že výrobci potravin se zaměřili na minimalizaci 
použití aditivních látek do potravin, případně na jejich úplnou 
eliminaci, bez negativního vlivu na jakost.“

Pekaři jsou jedni z těch potravinářů, kteří se o eliminaci 
přídatných látek zasazují a používají jich co nejméně. Ovšem 
tlak prodejců na prodloužení trvanlivosti je vede k nutnosti 
některé z nich (zejména konzervační látky) používat v rámci 
zajištění bezpečnosti potravin. Jinými slovy zabraňují tím 
plesnivění ve fóliích balených chlebů a pečiva. 

V systému právě vznikajících Českých cechovních 
norem je pekařský obor sám na sebe velmi přísný. Tvůrci 
norem – členové Svazu pekařů a cukrářů v ČR – nepřipus-
tili kromě kyseliny askorbové žádné přídatné látky pro chléb, 
běžné pečivo a těsta jemného pečiva. Ovšem předem jsou tak 
vyloučeny používat označení „Vyrobeno podle české cechovní 
normy“ takové druhy balených výrobků, jež obsahují konzer-
vační látky pro jejich delší dobu trvanlivosti. U nebaleného 
sortimentu ve fi remních pekařstvích je však takový sortiment 
zcela běžný. 

 �

Domácí žitný kvásek jako základ zakyselení pro pečení chleba

2019
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Pro zdravotní 
bezpečnost 

cereálních výrobků

PAVEL FILIP,
Svaz průmyslových mlýnů ČR           

     

Inovace cereálních výrobků, reagující na požadavky výživy 
pro nový životní styl, mnohdy přináší větší starosti tech-

nologům, manažerům a majitelům mlýnských provozoven, 
a to zejména z hlediska přísných požadavků na zdravotní ne-
závadnost. Obiloviny, pseudoobiloviny a další zrniny olejnin 
i luskovin s sebou přinášejí přirozenou fyzikální, chemic-
kou a mikrobiologickou kontaminaci již přímo z pole. Její 
odstranění nebo snížení na přijatelnou úroveň je zásadním 
požadavkem již od dávných dob, ale dnes známe až 400 my-
kotoxinů, používáme pesticidy a máme k dispozici nové la-
boratorní metody pro jejich identifi kaci a změření míry kon-
taminace. Máme také vyšší nároky na zdravotní bezpečnost 
výrobků, protože při zpracování a před konzumací často 
nemusí docházet k dostatečnému tepelnému zpracování, 
které likviduje většinu mikrobiologické kontaminace. Přes-
to víme, že i po tepelném zpracování zůstávají ve výrobcích 
spory plísní, toxické látky a rezidua chemických látek. Řada 
nových cereálních výrobků navíc používá celá zrna nebo je-
jich obalové části, které jsou kontaminací nejvíce zasaženy. 
Je tedy důležité se tímto problémem zabývat a zajistit zdra-
votní nezávadnost cereálních výrobků na vyšší úrovni, než 
tomu bylo doposud.

Cereální potraviny pro nový životní styl reagují zejména 
na snížení hodnoty energetického příjmu a získání výživo-
vých benefitů obilné vlákniny, zvláště pak arabinoxylanů 
a beta-glukanů. Arabinoxylany mimo jiné na sebe váží řadu 
škodlivých látek a pozitivně ovlivňují složení střevní mikro-
fl óry. Beta-glukany pozitivně regulují hladinu cukru v krvi 
a působí na snižování cholesterolu. Preferovány jsou výrobky 
celozrnné, upravená celá zrna, nebo používání koncentrátů 
vyrobených z oddělených částí zrn, které mají odlišné výži-
vové hodnoty i vlastnosti při jejich zpracování. Tyto výrobky 
najdeme v pekárnách, pečivárnách, těstárnách a výrobnách 
nejrůznějších cereálních směsí a hotových pokrmů v podobě 

kaší nebo müsli. U celozrnných pekárenských výrobků 
například klesá hodnota glykemického indexu i pod 50, 
proti bílému pečivu, které má hodnoty kolem 75. Podobně 
je tomu u pekařských výrobků s přídavkem netradičních 
plodin. Ovesné vločky a ječné kroupy zase mají vyšší obsah 
beta-glukanů. Arabinoxylany najdeme naopak v pšeničných 
a v žitných otrubách.

Nebezpečné pro lidské zdraví jsou všechny typy zne-
čištění: fyzikální, chemické a biologické. Naštěstí ale víme, 
že kontaminovaná zrna mají často jiné fyzikálně mecha-
nické charakteristiky, kterých je možné využít v dekonta-
minačních procesech. Také víme, že většina kontaminací se 
nachází na povrchu zrna. Máme sice zavedené postupy kon-
troly, ale nelze se na ně úplně spolehnout, ať již jde o kontrolu 
při příjmu zrna od zemědělského prvovýrobce, nebo kon-
troly v průběhu čištění zrna a při jeho zpracování. Prvním 
problémem je spolehlivost vzorkování. I při dodržení stan-
dardních a normovaných postupů nelze vyloučit, že kon-
taminované zrno se do vzorku nedostane, protože během 
přepravy i v průběhu naskladňování a vyskladňování dochází 
k samotřídění. Druhým problémem je rychlost metod labo-
ratorního rozboru. Pokud jde o orientační testy, tak trvají 
minimálně 15 minut, ale přesnější stanovení je daleko delší. 
Ideální by byly on-line měření s automatickou regulací, které 
již v mlýnském a krmivářském oboru využíváme k jiným 
analýzám. Ale nejúčinnější jsou předem konstruovaná 
a ověřená ovládací opatření, která jsou součástí inovované 
technologie čištění a třídění zrn na speciálně vyvinutých 
strojích. Při provozu je potřeba pravidelně prověřovat jejich 
funkci a účinnost ke snížení pronikání kontaminantů do 
výrobků.

Ze zdravotního hlediska je nejzávažnější kontaminace 
plísněmi a následující ohrožení mykotoxiny. Zvýšení rizika 
kontaminace mykotoxiny přinášejí klimatické změny, kdy 
se i naše území dostává do pásma se zvýšeným nebezpečím. 
Přestože je u nás rizikovost stále většinou nízká, jsou ročníky, 
kdy se zvyšuje vlivem vlhkého a teplého počasí v určitých 
obdobích vegetace. Snížit rizika mohou kromě počasí agro-
technika pěstování, lokalizace a také druh předplodiny. Celý 
proces mlýnského zpracování pak obsah mykotoxinů pod-
statně snižuje. Hlavním krokem, při kterém k tomu dochází, 
je loupání, protože převážná část mykotoxinů je obsažena 
právě ve slupkách. Loupání může snížit obsah fuzáriových 
mykotoxinů o 70 až 95 % a v celém procesu výroby například 

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR

Vyčištěná pšenice po intenzivním loupání
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ovesných vloček je pak odstraněno 90–95 % veškeré kontami-
nace fuzáriovými mykotoxiny.

Prvním inovačním principem dekontaminace zrnin je 
intenzivní povrchové opracování, tedy loupání a broušení, 
při kterém se odstraňují nejvrchnější vrstvy zrna. Snižují 
se významně obsahy všech mikroorganismů včetně plísní. 
Odstraňují se také fyzikální kontaminace zrnky písku, prach 
a rezidua pesticidů, pokud nepronikly do jádra zrna. V sou-
časné době se nabízejí tři stupně intenzity povrchového opra-
cování. Nejintenzivnější je spojen s navlhčením povrchových 
vrstev, aby se lépe oddělily. V našich předních mlýnech na zpra-
cování pšenice se využívají účinné odírací stroje nové generace, 
které odpovídají prvnímu stupni intenzity povrchového opra-
cování, ale převyšují předchozí typy tohoto zařízení. Některé 
mlýny již využívají stroje v úrovni druhého stupně (lehký pí-
link).  

Druhým inovačním principem je třídění zrna podle 
měrné hmotnosti. Tento princip využívá skutečnosti, že napa-
dená zrna mykotoxiny jsou lehčí. Při tom se také vytřídí lehčí 
zrna plevelnatých rostlin, která jsou rovněž více napadena 
plísněmi. Masa zpracovávané suroviny je vedena na síto, 
kde je nadlehčována vzduchem, čímž dochází k oddělování 
lehčích zrn (směsný produkt) od těžšího čistého zrna. Při 
pokusu se silně kontaminovaným zrnem směs lehčích zrn 
vykazovala hodnotu DON 4,7 mg/kg. Z toho se podařilo 
získat 50 % zrna, která splňovala legislativní limit DON 

1,25 mg/kg a směs lehčích zrn s hodnotou DON 7,5 mg/kg. 
Kromě toho byly odsáty lehké nečistoty a prach s obsahem 
DON 31,4 mg/kg. Směs lehčích zrn je dále samostatně 
tříděna, přičemž bylo získáno 30,4 % využitelného zrna 
s obsahem 1,2 mg/kg. Dalších 9 % ze směsi s obsahem DON 
3,1 mg/kg by bylo možné použít ke krmným účelům, 8,2 % ze 
směsi obsahovalo DON 22,0 mg/kg a 2,4 % s DON 52,9 %, 
které je třeba likvidovat například spálením. Z tohoto pokusu 
vyplývá relativně vysoká účinnost, která rizika snižuje na 
přijatelnou úroveň. V praxi jsou hodnoty obsahu DON daleko 
nižší, ale účinnost je stejná. Tento princip je rovněž v předních 
průmyslových mlýnech plně využíván.

Třetím inovačním principem je optické třídění. Nové 
stroje dosahují dostatečnou výkonnost a lze je zařadit do 
velkokapacitních mlýnských linek. Používá se několik typů 
kamer, které jsou schopny identifi kovat tmavé i světlé defekty 
a odlišné povrchy zrn tak, že je možné vytřídění těch neshod-
ných. Odchylkami mohou být například zahnědlé špičky, 
zbarvené klíčky, zbarvená zrna, semena plevelů, plesnivá 
zrna a námel. Do stroje padá zrníčko po zrníčku v přesném 
rastru, kde dochází ke snímání a hodnocení. Neshodná zrna 
jsou vyfukována mimo – do odpadu. Zde již nejde pouze o síta 
a vzduch, ale jsou využívány pokrokové senzory a počítačové 
programy. Také tyto stroje jsou v našich předních mlýnech 
k dispozici, a to nejenom v pšeničných, ale i žitných a v jednom 
ovesném.

Klimatické změny dále zvyšují riziko kontaminace mykotoxiny 
Míra rizika afl atoxinů – c) rok 2016

Lehké nečistoty Směsný produkt 
(semena plevelů, půlky zrn)

Odsátý prach z obilí
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Hlavní problém současné praxe ale spočívá v tom, že 
uvedená technologie není k dispozici ve všech mlýnských pro-
vozovnách a že pro dosažení potřebných úrovní hygienické 
čistoty výrobků je třeba využívat všechny uvedené principy 
najednou. V některých provozovnách mají například optický 
třídič, ale ten sám o sobě nemůže stačit. 

Nová technologie nevylučuje používání laboratorních 
metod kontroly, které jsou nezbytné při pravidelné validaci 
procesů a ověřování výrobků. Rozhodně podporujeme inten-
zivní práci na metodách detekce použitelných v průmyslových 
podmínkách, tedy rychlost a dostatečná vypovídací schop-
nost. Uvedené a další principy čištění zrnin je třeba uplat-
ňovat při zpracování všech obilovin, luštěnin a olejnin. Jedině 
tak je možné jejich produkty využívat do nových cereálních 
výrobků.

V současné době se také rozvíjejí diskuse o nové mlýnské 
technologii, která by zajistila dosažení stejných vlastností 
celozrnné mouky jako mouky bílé z jádra zrna, což se ale zatím 
neprokázalo. Objevují se linky na velmi jemně mleté mouky, 
které mají propadnout sítem s otvory 100 μm. Tato techno-
logie má své výhody i nevýhody. Mezi výhody jistě patří jemně 
rozemleté otrubové části. Hrubé otruby totiž mohou způsobit 
i zdravotní potíže ve střevním traktu. Jemné mouky mají vyšší 
vaznost, urychlují fermentační procesy, ale naopak dosta-
tečně neuvolňují aromatické látky. Druhou cestou je separace 
jednotlivých částí zrna na výrobky s koncentrovanými obsahy 
nutričně významných látek nebo vitaminů, například zmíně-
ných beta-glukanů a arabinoxylanů. Jedině přídavek koncen-
trátu obvykle umožní označit výrobek výživovým tvrzením. 
Nové technologie umožní dosažení vysoké hygienické kvality 
všech cereálních výrobků. Nelze opomenout také vývoj tech-
nologií zpracování dalších obilovin a pseudoobilovin. Stranou 
nezůstal ani oves a jeho zdravotní přínosy. Oves má nejvíce 

proteinů, které mají některé zvláštnosti, zejména mnohem 
vyšší podíl albuminů a globulinů, a svým složením se blíží 
ideální bílkovině. Ovesný tuk má velmi dobrý poměr nasy-
cených a nenasycených mastných kyselin. Speciální složkou 
ovesné vlákniny je její rozpustná část, tvořená především 
beta-glukany s pozitivním vlivem na lidské zdraví. U ovsa, ale 
i u dalších obilovin je nezanedbatelná přítom nost stopových 
látek a vitaminů. 

Na trhu se objevuje celá řada nových výrobků tzv. cere-
ální výživy. Jejich spotřeba podle jednotlivých skupin je však 

omezená. Spotřebitel výrobek vyzkouší, ale nakupuje ho 
pouze jako doplněk svého jídelníčku. Řada výrobků se tak na 
trhu neudrží a zaniká. Cílem je dostat zdravotní benefi ty obi-
lovin, luskovin a olejnin do výrobků masové spotřeby. 

Inovační cesty jsou otevřené a na výsledky se můžeme 
těšit. Současně je důležité, že se také vyvíjejí stále účinnější 
technologie na dosažení vyšší hygienické kvality cereálních 
výrobků. Popřejme proto všem vývojovým pracovníkům 
úspěchy.

 �

Mikroskopický pohled na povrch zrna

Optický třídič



29
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

LETOS JIŽ 11. ROČNÍK
UZÁVĚRKA 12. ZÁŘÍ 2019

www.ceskachutovka.cz

ČESKÁ CHUŤOVKA
2019



30
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

9
i n f o r m a c e

Dopady zrušení 
kvót na 

evropské a české 
cukrovarnictví 

a řepařství
Ing. OLDŘICH REINBERGR, 
předseda Koordinační rady 

Českomoravského cukrovarnického spolku 
a předseda Svazu lihovarů

České cukrovarnictví za posledních 30 let prožilo několik 
milníků – pád komunistického režimu v roce 1989, 

restrukturalizaci od 90. let do roku 2004, kdy Česká repu-
blika vstoupila do Evropské unie, i období po vstupu do EU, 
kdy u nás začaly platit kvóty pro výrobu cukru. Prožili jsme 
období dobrá, museli jsme ale také čelit dobám těžkým. 
A právě nyní se opět nacházíme v době, která je pro komoditu 
cukrovka – cukr nesmírně těžká. Vždyť cena cukru je stejná, 
jaká byla v roce 1989, přičemž všechny výrobní náklady se 
zvýšily o stovky až tisíce procent (personální náklady, ener-
gie, doprava atd.). S každou tunou vyrobeného cukru tak 
cukrovary generují ztrátu. Co stojí za příčinou této možná 
nejhlubší krize českého cukrovarnictví od sametové revoluce 
a jaké z ní vedou cesty? 

Cukr je komodita a jeho cenu zásadně ovlivňuje potkávání 
nabídky a poptávky. Bohužel, jak světová produkce, tak výroba 
cukru v EU po pádu kvót vysoce převyšují spotřebu cukru. 
Světová nadvýroba cukru, na které se podílejí i největší svě-
toví výrobci cukru, jako například Indie nebo Brazílie, s sebou 
samozřejmě nese pokles světových cen, což evropským cukro-
varníkům způsobuje potíže v podobě nízkých exportních cen, 
za které jsou nuceni cukr vyvážet na světové trhy mimo EU. 
V roce 2018/19 se poprvé v historii stala největším světovým 
producentem cukru Indie, ve které vyrobili 34 milionů tun 
cukru a která tak přeskočila dosavadního lídra Brazílii, která 
ve sledovaném období vyrobila 32 milionů tun cukru. Každá 
z těchto zemí řeší svůj přebytek jinak, v důsledku ale přispívají 
k nízkým světovým cenám. Brazílie je velice liberální, konkuren-
ceschopná a zdravá země, která pomáhá svým cukrovarníkům 
devalvací domácí měny, a tím pomáhá jejich exportním schop-
nostem, Indie podporuje vývoz až 4 milionů tun cukru státními 
subvencemi. Celkově se ve světě v roce 2018/19 vyrobilo 185 mi-
lionů tun cukru, což přibližně odpovídá světové spotřebě. Ve 
světě je ale více než 70 milionů tun cukru na zásobách, což je 
hlavní faktor ovlivňující světovou cenu cukru. Ta se pohybuje 
na burzách v New Yorku a Londýně na úrovni 320 až 330 do-
larů za tunu cukru. Za tuto cenu je pro evropské cukrovarníky 
nesmírně těžké vyvážet, ale vzhledem k tomu, že i Evropa se 
potýká s velkým přebytkem cukru, nic jiného jim nezbývá. 

Příčinou evropského přebytku cukru je samozřejmě 
především zrušení kvót a liberalizace trhu po říjnu 2017. 
Kvóty pro výrobu cukru platily od roku 2004 a jejich prin-
cipem bylo vyrovnání nabídky a poptávky tak, aby ceny této 
komodity nebyly příliš volatilní. Zároveň tento režim zaru-
čoval pěstitelům cukrové řepy určitou standardní cenu, a to 
nejprve díky stanovené minimální a později referenční ceně 
cukru. Původní kvóta pro Evropskou unii činila 17,5 mi-

Bilance výroby a spotřeby cukru ve světě (mil. t)

Ceny bílého cukru na burze v Londýně (červeně)
a New Yorku (modře) (USD/t)
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lionu tun cukru, což zhruba odpovídá spotřebě. EU ale 
samozřejmě vyráběla cukr i nad tuto kvótu, který na základě 
vývozních licencí exportovala do třetích zemí mimo EU. 
Proti tomu se ohradily země jako Thajsko, Brazílie nebo 
Austrálie, které zažalovaly EU u Světové obchodní orga-
nizace s tím, že na světový trh exportuje příliš levný cukr. 
EU tuto arbitráž prohrála a musela restrukturalizovat svou 
výrobu a také jí byly omezeny exporty pouze na 1,3 milionu 
tun cukru. Restrukturalizace proběhla v letech 2006–2009 
a výroba EU byla během ní snížena z původních 17,5 mi-
lionu tun na 13,5 milionu tun cukru. Česká republika se ze 
454 tisíc tun cukru dostala na 370 tisíc tun. Příčinou bylo, 
že společnost Eastern Sugar uzavřela některé své cukro-
vary, například Hrochův Týnec, Němčice nebo Kojetín. 
České republice se ale podařilo udržet kvótu, která zhruba 
odpovídala národní spotřebě cukru. Zůstaly zde tedy cuk-
rovary v Dobrovici, Českém Meziříčí, Opavě, Hrušovanech, 
Vrbátkách, Litovli a Prosenicích. Těchto 7 cukrovarů vyrobí 
stejné množství cukru, jako vyrobilo 50 cukrovarů na začátku 
90. let. To svědčí o tom, že se v České republice posledních 
30 let nespalo, ale restrukturalizace pomohla výraznému zvý-
šení úrovně a konkurenceschopnosti tuzemských závodů. 
V říjnu 2017 potom došlo k úplnému zrušení kvót. To s sebou 
přineslo liberální trh, svobodu exportu (sice za nízké ceny, 
ale v neomezeném množství) a zrušení některých adminis-
trativních povinností. Nicméně zrušení kvót přineslo také 
obrovskou nadvýrobu, protože všechny globální společnosti 
v Evropě po zrušení kvót vyrobily značné množství cukru 
navíc, což způsobilo kolaps, který v současnosti na trhu 
s cukrem panuje. V roce 2016/17 se ještě vyrobilo v EU jen 
16 milionů tun cukru, ale v dalším roce, prvním po zrušení 
kvót, vystřelila evropská výroba až ke 20 milionům tun cukru. 
V roce 2018/19 už potom můžeme vidět opět mírný pokles 
výroby, který nastal právě v důsledku tíživé situace na trhu 
s cukrem. 

Tato situace se samozřejmě promítla i do zahraniční 
obchodní bilance s cukrem v EU. Evropa v době regulova-
ného trhu s cukrem mohla exportovat jen 1,3 až 1,4 milionu 
tun cukru, naopak importy musely být vyšší, až 2,9 milionu 
tun cukru, aby byla saturována evropská spotřeba cukru, pro-
tože Evropa byla nesoběstačná. V prvním roce po zrušení kvót 
ale Evropa musela kvůli masivnímu zvýšení výroby vyexpor-
tovat 3,6 milionu tun cukru a import klesl na 1,6 milionu tun. 
Na těchto číslech je zřetelně vidět přerod z kvótového do libe-
rálního prostředí. 

Naproti výše zmíněnému je výroba cukru v ČR poměrně 
stabilní. Česká republika nepřispěla ke kolapsu na trhu, ale 
jako tradiční cukrovarnická země zareagovala správně na 
vývoj situace a také po zrušení kvót navýšila svou výrobu, 
a to o necelých 10 %. ČR by nižší výrobou a obětováním 
sama sebe nepřispěla ke kultivaci prostředí ani by Evropě 
nijak nepomohla. Naopak je potřeba, aby ČR ukázala 
Evropě, a to především starým zemím EU 15, že je tra-
diční cukrovarnickou zemí a že dokáže v sedmi cukrovarech 
vyrobit až 630 tisíc tun cukru, což je téměř 100 tisíc tun na 
jeden cukrovar. Tím se ČR řadí k největším cukrovarnickým 
zemím a je sedmým největším producentem cukru v EU. 
Spotřeba České republiky je přitom zhruba 370 tisíc tun, 
takže ČR je ve výrobě cukru jako v jedné z mála země-
dělských komodit nejen soběstačná, ale také silně pro-
exportní. 

Výše zmíněné má za následek masivní propad cen cukru, 
které atakují historická minima. Aktuálně se cukr v Evropské unii 
podle hlášení Evropské komise obchoduje za 310 eur za tunu, 
což znamená, že žádná evropská cukrovarnická společnost není 
schopna dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Situaci 

Bilance výroby a spotřeby cukru v EU (mil. t) 

Bilance importu a exportu cukru v EU (mil. t) 

Bilance importu a exportu curku v ČR (tis. t)

Bilance výroby spotřeby cukru v ČR (tis. t)
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komplikuje také vysoká rozkolísanost cen biolihu, která je dána 
cenou na světových burzách, především v Rotterdamu. Naproti 
tomu cena pitného lihu, dalšího tradičního produktu cukrovar-
nických společností, je poměrně stabilní. 

Ke zhoršení situace v komoditě cukrovka – cukr přispí-
vají také nová nařízení Evropské unie pro pěstování cukrové 
řepy. Evropská komise 28. dubna 2018 rozhodla o zákazu 
aplikace neonikotinoidů clotianidinu, thiamethoxiamu a imi-
daclopridu na venkovních plochách. V nejhorší době pro 
pěstování cukrové řepy tak dochází k výrazným restrikcím 
v používání látek, které se používají pro ochranu cukrové 
řepy. Tyto restrikce prodraží pěstování řepy a zároveň i sníží 
konkurenceschopnost této plodiny vůči třtině, například tím, 
že se dají očekávat nižší výnosy, protože řepa nedostane vše, 
co potřebuje ke svému růstu, popřípadě ochraně. Pro zákaz 
těchto látek hlasovalo 16 členských států EU, například 
Francie, Belgie nebo Holandsko, čtyři země, včetně České 
republiky, byly proti, zdrželo se osm států. Česká repub-
lika prostřednictvím Ministerstva zemědělství požádala 
o výjimku, a tak může pro osev 2019 tyto látky ještě využívat. 
Jejich osud v dalších letech je však nejistý. Bude tak potřeba 
hledat nové způsoby, jak vykompenzovat problémy, které 
zákaz těchto látek v pěstování řepy způsobí. 

Na situaci českého cukrovarnictví také vzhledem k silné 
proexportní orientaci doléhá vývoj kurzu české koruny ke 
společné evropské měně euro. S každým posílením tuzemské 
měny totiž čeští producenti cukru ztrácejí tržby za vývoz 
cukru. Pokud mluvíme o tom, že Česká republika ročně vyveze 
až 300 tisíc tun cukru, znamená každé posílení koruny vůči 
euru o 1 korunu ztrátu pro tuzemské cukrovarnictví ve výši 
300 mil. Kč ročně. Intervence České národní banky dlouho 
držely kurz české koruny na úrovni 27 Kč/eur a naštěstí se 
nepotvrdily původní předpoklady, které hovořily o tom, že 
s koncem intervencí postupně koruna posílí až na úroveň 
23 Kč/eur, nicméně došlo k posílení na 25,5 Kč/eur. Ztrá-
címe tedy oproti kurzu zafi xovanému z dob intervencí ČNB 
zhruba 1,5 Kč na každém euru, neboli 450 mil. Kč ročně pro 
tuzemský cukrovarnický průmysl. 

Nic z výše zmíněného by nemělo na české cukrovarnictví 
tak dramatický dopad za předpokladu, že by cukrovarnické 
společnosti mohly pokles svých tržeb promítnout do cen své 
jediné suroviny pro výrobu – cukrové řepy. Pokud bychom pro-
mítli současnou cenu cukru do cen cukrové řepy, byla by její 
cena cca 500 Kč/t. To je samozřejmě cena, kterou zemědělci 
rozhodně neakceptují a za tuto cenu nejsou schopni ani ochotni 
cukrovou řepu pěstovat. Pokud tedy dnes cukrovary platí víc, 

Vývoj ceny bílého cukru podle Evropské komise (EUR/t) 

Vývoj ceny biolihu a pitného lihu v EU (EUR/hl) 
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a ony platí víc, tak je to s vědomím vlastní ztráty. Ani tak ale není 
cena dostatečně vysoká, aby pěstitelům dokázala pokrýt jejich 
náklady. I oni jsou tedy ve ztrátě. Pro pokračování pěstování 
cukrové řepy a výroby cukru v České republice je tedy nesmírně 
důležité, aby toto období netrvalo moc dlouho, protože cukro-
vary ani pěstitelé takovouto situaci nemohou dlouho vydržet. 

Nabízí se tedy otázka pomoci od Evropské unie. Ta zatím 
nechce na tuto možnost slyšet, zatím se k podpoře staví nega-
tivně. V žádném případě se do nově nastoleného liberálního 
prostředí nechce vměšovat a nechce nijak řešit současnou 
dramatickou situaci. Podpora odvětví cukrovka – cukr se tak 
řeší na úrovni jednotlivých členských států, přičemž mezi jed-
notlivými zeměmi probíhá de facto boj, ve kterém se rozho-
duje o tom, kde se bude pěstovat cukrová řepa a vyrábět cukr. 
A tento boj mohou vedle konkurenceschopnosti jednotlivých 
pěstitelů a výrobců rozhodnout také národní rozpočty a výše 
státních subvencí, které se mezi jednotlivými zeměmi výrazně 
liší. V zemích původní EU 15 mají stále vyšší podpory, než 
máme v České republice, a to mnohdy až o třetinu. Je třeba 
poděkovat Ministerstvu zemědělství, Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu a také nevládním organizacím, pro-
tože cítí vážnost situace a snaží se komoditě cukrovka – cukr 
pomoci. Řepa má v současnosti podporu v rámci tzv. citlivých 
komodit ve výši 450 mil. Kč, ve hře je také kompenzace ztrát 
způsobených suchem, mluví se až o 100 milionech Kč a hledá 
se v současnosti dotační titul. Dále se na Ministerstvu země-
dělství připravuje dotační titul pro podporu pěstování cukrové 
řepy v současné těžké době ve výši cca 200 mil. Kč, ale tato pod-
pora bude muset být notifi kována v Evropské unii. Podporou 
je i vratka na spotřební daň u nafty, tzv. zelená nafta, ve výši 
9,50 Kč/litr, která se vztahuje na ty pěstitele, kteří pěstují řepu 
na výměře vyšší než 10 % procent ze své celkové výměry orné 
půdy. Otázkou je, jaká bude výše podpor v ostatních zemích. 
Pokud přepočteme 450 mil. Kč z citlivých komodit na plochu, 
vychází nám podpora v ČR zhruba 240 eur na hektar. V někte-
rých zemích EU ale mají podpory výrazně vyšší, například 
na Slovensku 567 eur/ha, v Polsku 400 eur/ha, v Maďarsku 
395 eur/ha, a v Rumunsku dokonce 645 eur/ha. 

Cukrovarnické společnosti ale nespoléhají jen na 
pomoc státu a hledají řešení nastalé situace samy, neboť si 
uvědomují, že ji způsobily svou nadvýrobou cukru . Napří-
klad Francie má spotřebu 2 mil. tun cukru a vyrábí 6 mil. tun. 
Německo má spotřebu 2,5–3 miliony tun cukru a vyrábí 5 mil. 
tun. Holandsko na spotřebu 700 tisíc vyrábí skoro 2 miliony 
tun cukru. Česká republika vyrábí 630 tisíc tun na spotřebu 
370 tisíc tun. Některé společnosti proto již oznamují snížení 
výroby a zavírání některých svých továren. Německý Süd-
zucker oznámil snížení výroby o 700 tisíc tun cukru, přičemž 
plánuje uzavřít dvě továrny v Německu, dvě ve Francii a dvě 

až tři ve východní Evropě. Crystal Union chce uzavřít jednu 
továrnu ve Francii a jednu ve východní Evropě, British Sugar 
uzavírá jednu továrnu ve Španělsku.

Závěr

Česká republika je i nadále konkurenceschopná. Může 
konkurovat v pěstování řepy, a to i přes žalostný loňský rok, 
kdy panovalo extrémní sucho. Loňský rok by ale neměl být 
ukazatelem kvality českého řepařství. Je nesmírně důležité 
z jednoho extrému nevyvozovat závěry a nehledat v něm 
nový trend. Jsme schopní pěstovat až 90 tun řepy po hektaru. 
Také čeští výrobci cukru jsou vysoce efektivní a konkurence-
schopní. Je potřeba ale v tuto chvíli reagovat na vývoj situace, 
nadále se snažit o zlepšování pěstování cukrové řepy a sni-
žování výrobních nákladů v cukrovarech dle možností každé 
továrny. Je zapotřebí silné pozice Ministerstva zemědělství 
a ministra zemědělství v Evropské unii proto, aby ustál pří-
padné nevýhodné návrhy pro ČR, stejně tak potřebujeme 
silný hlas velkých nevládních organizací (Agrární komora, 
Zemědělský svaz), které jsou sdružené ve velkých evropských 
nevládních organizacích, a samozřejmě silný hlas ČMCS, 
který působí v CEFS. Je potřeba, aby naše reprezentace v EU 
odpovídala naší pozici 7. největšího výrobce cukru. Jen za 
takových podmínek bude české cukrovarnictví schopno tyto 
těžké časy přežít a vyjít z této situace posíleno. 

Souhrn

Evropské a české cukrovarnictví se nachází v nejhlubší 
krizi za posledních 30 let. Ta je způsobena vysokou nadvý-
robou cukru v Evropské unii, jež vedla k propadu cen na histo-
rická minima. Současně je nízká také cena cukru na světových 
trzích, jež neumožňuje vyvážet cukr za adekvátní ceny. Do už 
tak komplikované situace vstupují ještě další faktory v podobě 
posilování české koruny vůči měně euro nebo restrikcí v pou-
žívání přípravků k ošetření pěstování cukrové řepy. Evropští 
i tuzemští producenti cukru se tak nachází ve složité ekono-
mické situaci a v Evropě se znovu rozhoduje o tom, kde se 
nadále bude pěstovat cukrová řepa a vyrábět cukr. Významnou 
roli v tomto procesu sehraje postoj národních rozpočtů a výše 
státních podpor pro pěstování cukrové řepy. 

Článek převzat z Listů cukrovarnických a řepařských 
5–6/2019.

�

Zahraniční obchodní bilance cukru (tis. t)
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Rostliny 
s nootropním 

efektem
Ing. Bc. MATĚJ MALÍK,

Katedra agroenvironmentální chemie 
a výživy rostlin, ČZU v Praze

Úvod

Farmaceutické společnosti investují obrovské fi nanční pro-
středky na objevení látek, které by mohly být v budouc-

nu využity ke zmírnění či léčení mentálních poruch postihu-
jících mnoho lidí po celém světě. Zatímco potenciální zdroj 
těchto prospěšných látek, fytochemikálie, ještě nebyl zcela 
dopodrobna prozkoumán, u řady rostlin, které byly vybrány 
na základě jejich použití v tradičních odvětvích medicíny, vý-
zkum již prokázal řadu přírodních látek, které by mohly pů-
sobit jako nootropní činidla. 

Nootropika, v anglosaské literatuře známá též jako 
„smart drugs“, jsou heterogenní skupina léčivých látek. 
Termín „nootropikum“ poprvé použil Corneliu E. Giurgea 
v letech 1972/1973 a označil tak látky, které aktivují přede-
vším kognitivní funkce, jako jsou paměť a učení, a to zejména 
v situacích, kdy tyto funkce jsou porušeny. Ve své podstatě, 
tedy v jistém smyslu, zasahují do metabolismu neuronálních 
buněk centrálního nervového systému. Název se skládá ze 
dvou řeckých slov: „noos“ znamená myšlení a „tropein“ je 
v překladu směrovat. Většina nootropik nemá bezprostřední 
efekt po jednorázovém podání. Působí po delší době užívání.

KONKRÉTNÍ DRUHY ROSTLIN

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)

Opadavý strom dorůstající výšky až 40 m se silně zbráz-
děnou, rozpraskanou kůrou. Jeho listy s dlouhým řapíkem 
jsou vějířovité, se zářezy nebo laloky a na podzim mívají 
jasně zlatožlutou barvu (viz obr. 1). Vzhledem ke zvláštnímu 
tvaru listu je tento strom nezaměnitelný. Květy má dvou-
domé a bývají spíše nenápadné. U samčích rostlin jsou tvo-
řeny šišticovitými útvary podobným jehnědám. U samičích 
rostlin je tvoří nahé semeníky zelené barvy vyrůstající na 
stopce. Plodem je peckovice s průměrem 18–25 mm, která 
je z počátku zelená, ale po dozrání na povrchu žloutne. Vnější 

obal semene obsahuje kyselinu máselnou, a proto je charak-
teristický nepříjemným zápachem. 

Chemické složení 
Účinné látky jsou obsaženy převážně v semenech 

a v listech. Semena jinanu obsahují minerály, ginkgolovou 
kyselinu a ginnol, který inhibuje růst plísní a bakterií. Tyto 
látky mají svíravé účinky. V listech se vyskytují fl avonoidové 
glykosidy (quercetin, kaempferol a izorhamnetin), terpeny 
(ginkgolidy A, B, C, J, M) a bilobalidy. Dříve se z 10 dílů listů 
vyráběl 1 díl extraktu, v současnosti jsou extrakty koncentro-
vanější, většinou až 50 : 1, a standardně obsahují 24 % fl avo-
noidů a 9 % terpenoidů.

Využití a pozitivní účinky
Listy a někdy i zralé plody bývají sbírány od jara do 

začátku podzimu. Lze je sušit i pro pozdější využití. Jsou uží-
vány v podobě lihového extraktu neboli tinktury, suchého 
extraktu z listů nebo jako mletá sušená droga. V dnešní době 
je jinan součástí mnoha jednoduchých léků i preparátů. Lou-
paná a pražená jádra jinanu se konzumují. 

Hlavním účinkem, pro který je jinan užíván, je rozšíření 
cév a prokrvení celého organismu. Jinan patří mezi nejúčin-
nější adaptogeny a mimo to má i řadu dalších léčivých účinků. 
Látky obsažené v syrovém semeni mají obvykle intenzívnější 
účinky než látky izolované z listů. Odvary ze semen jsou použí-
vány při astma. Čajovými nálevy z listů se léčí hemeroidy a kře-
čové žíly. Jinanu je také využíváno proti zánětu mandlí, bolesti 
hlavy a při křečích od psaní. Hotové přípravky s jinanem 
pomáhají při poruchách prokrvení, například při pocitu 
chladných nohou. Díky tomu slouží úspěšně horolezcům, 
protože tlumí symptomy výškové nemoci. Dále také zlepšuje 
prokrvení mozku, poruchy paměti a zvyšuje výkonnost. Jako 
podpůrný lék jej užívají pacienti trpící Alzheimerovou cho-
robou a úspěšně se osvědčil i třeba jako antidepresivum. Vyka-
zuje taktéž antikancerogenní a antioxidační aktivitu. 

Vedlejší účinky a kontraindikace
Při běžných dávkách nebyly vykazovány žádné vedlejší 

účinky, ale při nadměrné spotřebě se občas objevuje lehké 
podráždění žaludku a bolest hlavy. Způsobuje zřeďování 
krve, a proto by drogu neměli užívat lidé před operací, a také 
ti, kteří užívají nějaké antikoagulační léky.

Obr. 1 Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
Copyright © Robert O´Brien
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Pupečník asijský (Centella asiatica)

Stálezelená, plazivá, půdokryvná rostlina náležící 
do čeledi miříkovité s lodyhami dlouhými až 1,5 m (viz obr. 2). 
V uzlinách zapouští kořeny. Má okrouhle ledvinovité, mělce 
vroubkované a až 30 cm dlouhé listy. V paždích listů se obje-
vují drobné, zelené či červené květy uspořádané po 2 až 5 do 
hlávkovitých okolíků. Plod má kulovitý tvar a vystouplá žebra.

Chemické složení
Hlavními účinnými složkami jsou triterpenové kyse-

liny, které se v rostlině vyskytují převážně volně (kyselina 
asiatiková, 6-hydroxyasiatiková, centelová, madekasová, 
betulová, thankuniková, isothankuniková) nebo ve formě 
glykosidů (asiatikosid, asiatikosid A, B, centelosid, made-
kasosid, braminosid, brahmosid, brahminosid, thankunisid 
a isothankunisid). Kvantitativní i kvalitativní zastoupení jed-
notlivých sloučenin se odvíjí od místa a doby sběru. Dalšími 
obsahovými látkami, které jsou v rostlině zastoupeny, jsou 
flavonoidy (kvercetin, kempferol, astragalin), fytosteroly 
(stigmasterol, ß-sitosterol), silice, polyiny, kumariny, ami-
nokyseliny, heterocyklické sloučeniny, třísloviny a pryskyřič-
naté látky. Alkaloid hydrokotilin byl zjištěn pouze v usušené 
droze.

Využití a pozitivní účinky
Lidové použití je velmi rozsáhlé a regionálně se často 

liší. V zemích původu bývají čerstvé listy konzumovány jako 
salát, součást kořeninových směsí typu curry nebo vařené 
jako zelenina. 

Droga má při malých dávkách stimulační účinky. Působí 
antibakteriálně a slouží k léčbě bronchitidy, epilepsie, dysen-
terie, horečnatých stavů a zánětlivých onemocnění. Dále je pou-
žívána jako diuretikum, nervové tonikum, proti průjmu a na 
zlepšení paměti. Má antioxidační, protinádorové a antivirové 
účinky. Zlepšuje kognitivní funkce a osvěžuje mysl. Pomáhá 
vyrovnávat psychiku, snižovat stres, navozuje stav harmonie, 
zvyšuje fyzickou odolnost a vitalitu. Zlepšuje krevní oběh 
a působí příznivě na oční sítnici. Zabraňuje usazování cho-
lesterolu a ulevuje při revmatických bolestech. Výtažky z natě 
jsou používány v přípravcích zevně jako mast nebo zásyp na 
rány, zejména popáleniny, a k příznivému ovlivnění zajizvení. 

Vedlejší účinky a kontraindikace
Droga ve větších dávkách působí jako narkotikum. 

Nejsou známy žádné interakce s jinými léčivy. Přestože nebyly 
zaznamenány teratogenní účinky, neměla by se droga užívat 
během těhotenství a laktace. Nedoporučuje se též užívání 
dětmi. Díky obsahu saponinů je třeba opatrnosti při užívání 
lidmi trpícími celiakií a malabsorpcí tuků. 

Bakopa drobnolistá (Bacopa monnieri) 

Plazivá, vytrvalá bylina z čeledi krtičníkovitých (Scro-
phulariaceae) dorůstá zpravidla výšky 10–30 cm. Rost-
lina má rozvětvené poléhavé či vystoupavé dužnaté lodyhy 
s drobnými přisedlými listy. Listy jsou vstřícné, obvejčité 
až vejčitě klínovité, dužnaté, 0,5–2,5 cm dlouhé a 3–8 mm 
široké. Květy vyrůstají v úžlabí listů, jsou pětičetné, nafi a-
lovělé, modravé či bílé barvy (viz obr. 3) s tmavšími žilkami. 
Plodem je tobolka.

Chemické složení
Bakopa obsahuje celou řadu látek, z nichž nejdůleži-

tější jsou triterpenické saponiny dammaranového typu, kon-
krétně bakosidy A, B a C a bakopasaponiny A, B, C a D, dále 
alkaloidy a steroidní látky. Z alkaloidů jsou zde zastoupeny 
brahmin, nikotinin a herpestin. Ze steroidů například stig-
masterol a ß-sitosterol, dále rostlina obsahuje také flavo-
noidy, například apigenin a luteolin. Mezi další látky, které 
jsou zde zastoupeny, patří hersaponin, monnierasidy a bako-
pasidy.

Využití a pozitivní účinky
V místech přirozeného výskytu je někdy používána jako 

listová zelenina, do salátů nebo polévek. 
Bakopa je silný antioxidant, zlepšuje paměť a schop-

nost učit se. Zvyšuje syntézu proteinů a aktivitu v mozko-
vých buňkách. Zklidňuje mysl, podporuje relaxaci, snižuje 
úzkost, neklid, zlepšuje představivost, působí proti nespa-
vosti a senilitě. Má vynikající účinky na srdce, snižuje krevní 
tlak a čistí krev. Ve vyšších dávkách a při delším užívání má 
antikonvulzivní účinek. Je užívána při epilepsii, Parkinso-
nově a Alzheimerově chorobě, při mozkových příhodách, 
nervovém vyčerpání, bronchitidě a astmatu. Slouží k léčbě 
mužské i ženské neplodnosti a nyní i jako mozkový nutrient. 
Léčí kožní problémy, neboť stimuluje růst kůže, vlasů a nehtů. 
V poslední době se uvádějí i protinádorové vlastnosti. 

Vedlejší účinky a kontraindikace
Zatím nebyly zaznamenány žádné závažné vedlejší 

účinky. Ojediněle se po požití může vyskytnout lehká sedace 
či zažívací potíže.

Obr. 2 Pupečník asijský (Centella asiatica) 

Obr. 3 Bakopa drobnolistá (Bacopa monnieri)
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Obr. 4 Paulinie nápojná (Paullinia cupana)  �

Paulinie nápojná (Paullinia cupana)

Tropická, stálezelená, plazivá dřevina z čeledi mýdelníko-
vitých (Sapindaceae). Jedná se o liánu se střídavými, lichozpe-
řenými listy, které mají 3–5 lístků. Její drobné květy, bílé nebo 
nazelenalé barvy, rozkvétají v mohutných hroznech a dozrá-
vají v nápadné jasně červené plody. Plodem je trojpouzdrá 
tobolka, která v každém z pouzder obsahuje jedno semeno 
tmavě hnědé až černé barvy a velikosti lískového oříšku (viz 
obr. 4). Někdy se stává, že se vyvine pouze jedno semeno.

Chemické složení
Hlavní účinnou látkou v guaraně je alkaloid kofein. Dále 

je přítomen také theofylin, theobromin, adenin, saponin, 
škrob a silice. 

Využití a pozitivní účinky
Sbírají se semena v plné zralosti, takzvané guaranové oříšky. 

Ty se nejprve praží, poté se prosíváním zbavují obalů, mechanicky 
drtí a za postupného přidávání vody se získává pasta hořké až 
svíravé chuti s vysokým obsahem kofeinu. Spařením guaranové 
pasty horkou vodou se připravuje nápoj podobný kávě, který se 
pije pro povzbuzení. Guaranová masa se přidává do sirupů a při-
pravují se z ní nejrůznější nealkoholické i alkoholické nápoje, 
oblíbené hlavně v Brazílii. Někdy se guaranová hmota suší a poté 
drtí na prášek, který se používá k výrobě posilujících tabletek.

Paulinie má povzbuzující účinky jak při fyzickém, tak 
i psychickém vyčerpání. Podporuje mozkovou činnost a před-
chází únavě. Uplatňuje se při léčbě průjmu, úplavice, depre-
sích a rekonvalescenci po dlouhodobých nemocech. Působí 
uklidňujícím způsobem při bolestivé menstruaci a migréně. 

Je vhodným prostředkem při redukčních dietách a výrazným 
afrodiziakem. Přípravky z guarany prodlužují věk, urychlují 
mentální koncentraci, zlepšují krevní oběh a brání usazování 
cholesterolu. Stimulující účinky guarany jsou ve srovnání 
s čajem nebo kávou velmi silné.

Vedlejší účinky a kontraindikace
Guarana by neměla být užívána při kardiovaskulárním 

onemocnění, kojení, těhotenství, chronických bolestech 
hlavy, cukrovce, nespavosti, psychických poruchách, žalu-
dečních vředech a lidmi užívajících theofylin. 

Použitá literatura je k dispozici u autora článku.

Mondelez_inzerce_Harmony_180x128_2c.ai   1   18.06.2019   19:09:10
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Prezentujte se na SALIMĚ 2020

20 ———— 23 4 2020

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.SALIMA.CZ

SALIMA Mezinárodní 
potravinářské 
veletrhy
SALIMA

MBK VINEXG+HSALIMATECHSALIMA
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Řeznický 
seminář 2019

Stejně jako minulý rok proběhl i letos koncem května ve 
fi rmě MASO-PROFIT tradiční řeznický seminář. Co se 

u nás dělo, co bylo k vidění a jaké novinky jsme si pro ná-
vštěvníky připravili?

MEAT·LAB: co umí naše stroje

Po přivítání a welcome drinku se hosté přesunuli do naší 
plně vybavené dílny – MEAT·LABu, kde po úvodním slovu 
bratrů Petra a Pavla Kužniarových začala prezentace strojů 
pod taktovkou našich technologů. Jako první bylo na pro-
gramu plnění vepřových konzerv na narážce REX a jejich 
následné uzavírání na poloautomatické zavíračce Lanico. 

Další prezentace proběhla na automatické kostkovačce 
MHS, na které náš obchodní zástupce Jiří Kaucký předvedl, jak 
si poradí s nařezáním sádla na škvarky pro následné škvaření 
v pánvi VarioCookingCenter. Po škvarcích se jen zaprášilo. 

Souběžně s touto prezentací se zároveň v konvektomatu 
Rational s 20 zásuvy pekla sekaná a následovalo celé sele. 
Pro tuhle mašinku žádný problém! V udírně Bastra se udila 
tekutým kouřovým aroma vepřová krkovice, která chutnala, 
jako kdyby byla zrovna vytažená z domácí udírny. Ještě před 
přesunem na dvůr se návštěvníci dozvěděli o omračovacím zaří-
zení se záznamem, které je velmi užitečné v jatečním provozu. 

„Moji zákazníci velice kladně hodnotili celkovou organi-
zaci a úroveň semináře,“ říká Miroslav Jílek – obchodní zás-
tupce.

Novinka: pánve VarioCookingCenter

Na dvoře čekala naše hosty zřejmě největší změna oproti 
minulým ročníkům, venkovní zastřešená kuchyň s posezením 
a barem. Zde probíhala především prezentace novinky v naší 
nabídce – pánvi Rational VarioCookingCenter (VCC) ve třech 
velikostech o objemu 28, 100 a 150 litrů. 

U prezentace bylo chvílemi celkem těsno, a proto mnozí 
jistě uvítali další novinku, kdy pomocí videopřenosu bylo 
možné sledovat dění v pánvích na velkoplošné obrazovce 
i opodál u baru a teplého pultu. Návštěvníky pak překvapila 
nejen časová a energetická úspora těchto pánví, ale také jejich 
snadné čištění a ovládání. 

Workshop aneb zkus si sám

Po prezentaci následoval workshop, při kterém si hosté 
sami vyzkoušeli přípravu lívanců a steaků v těchto multi-
funkčních pánvích. Pánve VCC vzbudily takový zájem, že 
ještě v průběhu semináře si našly všechny tři vystavené kusy 
své nové majitele a další pánve jsou hojně poptávány.

Novinka: autokláv VOSSchott Praktik

Stejný zájem jako pánve VCC vzbudil mezi našimi hosty 
také autokláv VOSSchott Praktik. V něm jsme ihned po 
výrobě v MEAT·LABu sterilovali připravené masové konzervy. 
Těch jsme zvládli během necelých tří hodin vysterilovat takřka 
tři sta. Všechny perfektně zakonzervované. Další novinka, 
Autokláv VOSSchott, se tak stal velice poptávaným zbožím 
a jistě se stane vítaným pomocníkem v každém provozu spe-
cializujícím se na konzervy. 

„Úžasné je, že nás navštívili noví zákazníci, navázala se 
a v některých případech se i prohloubila spolupráce s techno-
logy,“ uvádí obchodní zástupkyně Vladimíra Běhalová.

Pohoštění a atmosféra 

Kromě venkovního pohoštění jsme se o své hosty, jejichž 
spokojenost je pro nás prioritou, starali i v showroomu v pro-
storách nad MEAT·LABem, kde mohli ochutnat uzeniny 
připravené z našich nových kořenicích směsí a k výběrové 
kávě od Michala Křižky pak mohli zakousnout čerstvé sladké 
pečivo připravené v konvektomatech Rational. Z uzenin si 
hosté nejvíce pochutnali na Pivním salámu a hovězí šunce 
Burgundě s vinným nástřikem.

Co říci závěrem? Snad jen, že na řeznickém semináři 
panovala po oba dny skvělá atmosféra doprovázená takřka 
letním počasím, všichni si ho naplno užili a odcházeli, kromě 
uspokojených chuťových pohárků,  obohaceni především 
o cenné rady od našich technologů. Už nyní se těšíme na další 
ročník Řeznického semináře. Tak opět za rok na viděnou!

MASO-PROFIT s. r. o.

�
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V článku „Sběr není recyklace. Budoucnost patří cirkulární 
ekonomice“ v Potravinářské Revue č. 3/2019 jsme vy-

světlili, jak nedostatečně je v ČR řešeno nakládání s použi-
tými plastovými obaly, zejména s použitými PET lahvemi, 
a jaké rezervy jsou v jejich zpětném sběru a recyklaci. „Ke 
skutečné recyklaci, tedy technologickému procesu, kdy plasty 
přetváříme do podoby, ve které mohou být použity pro výrobu 
nových produktů, se v Česku, dle dat od zpracovatelů PET, do-
stane jen 57,5 % PET lahví uvedených na trh. Velká část stále 
zůstává v přírodě, což je patrné na první pohled,“ shrnuje fak-
ta Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky. 
Nemluvě o tom, že z oněch 57,5 % recyklovaných PET lahví 
dnes ve valné většině vznikají výrobky, které po dosloužení už 
není možné dále recyklovat.

Proč potřebujeme sbírat více 
použitých PET lahví?

Podle Jonášové se tak z oběhu bez nového využití každo-
ročně ztrácí cenný PET materiál v hodnotě až stovek milionů 
korun, který by přitom mohl být v podobě recyklovaného 
PET (rPET) opakovaně použit na výrobu nových lahví, čímž 
bychom uzavřeli cirkulární smyčku v rámci jednoho státu. 

K využití rPET pro výrobu nových PET lahví je ale 
potřeba čistý a vysoce kvalitní recyklát v potravinářské 
kvalitě. Takový zatím bohužel v ČR žádná zpracova-
telská fi rma nevyrábí, byť kapacit na zpracování PET je tu 
dost. Mezi hlavní příčiny patří až dosud nízká poptávka 
po rPET (což by se ale mělo změnit s příchodem nové 
evropské legislativy – viz box), částečně i různá úroveň 
znečištění PET lahví vytříděných ze žlutých sběrných 
nádob.

Efektivní cestou ke zvýšení zpětného odběru použitých 
nápojových obalů pro skutečnou a nejlépe opakovanou recy-
klaci je zálohový systém. Ty dnes úspěšně fungují v deseti 
zemích Evropy, konkrétně v Chorvatsku, Německu, Dánsku, 
Norsku, Finsku, Švédsku, Holandsku, Estonsku, na Islandu 
a v Litvě. Zavádět jej budou například Slováci a chystají se 
i další státy.

Estonsko zálohuje a jede

Rauno Raal, ředitel zálohového systému Eesti Pandi-
pakend, uvedl v rozhovoru pro ČTK 25. května 2019, že rok 
po zavedení zálohového systému v Estonsku v roce 2005 se 

Podle tří rozsáhlých studií nezávislých expertů 
zpracovaných pro skupinu ZÁLOHUJME má smysl 
zavést vratné zálohy na PET lahve a plechovky i v ČR. 
Studie počítají s výší zálohy 3 Kč a potvrdily, že po 
počáteční investici by byl systém plně fi nančně sobě-
stačný, povede k zásadnímu omezení množství odho-
zených lahví v přírodě či u dopravních cest, a především 
umožní České republice splnit cíle Evropské unie 
v oblasti třídění a recyklace. EU totiž chce do roku 2025 
zvýšit zpětný sběr plastových nápojových obalů na 
77 %, do roku 2029 pak na 90 %, a od roku 2025 mají 
PET lahve obsahovat minimálně 25% podíl recyklova-
ného PET (rPET).

Zálohy na PET lahve: Estonský příklad 
i podpora od českých pivovarů
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tamní sběr PET lahví zvýšil na 90 % z původních 32. Iniciá-
torem zavedení byla vláda. „Všimli si množství odhozených 
odpadků v přírodě a zkoumali, co je tvoří. Zjistili, že jedna 
třetina je tvořena PET lahvemi, plechovkami a sklem,“ řekl 
Raal. Estonsko má zavedený systém na všechny tři materiály 
a inspiraci pro řešení našlo ve skandinávských zemích.

Raal mimo jiné ČTK řekl, že povinnost obchod-
níků zavést systém je v Estonsku rozdělena podle velikosti 
obchodu: „Pokud je prodejní prostor větší než 200 m2, tak 
obchod musí sbírat PET lahve. Pokud je velikost do 20 m2, tak 
nemusí. Když je mezi, tak v podstatě musí, ale pokud tvrdí, že 
nemá místo, obrátí se na úřady.“  Ty pak zhodnotí, zda obchod 
skutečně nemá dostatek prostoru, nebo ho nechce vytvořit. 
Vyvrací tak tvrzení oponentů zálohového systému v ČR, že 
výkupní automaty a vykoupené lahve zaberou v obchodech 
mnoho místa a zavedení systému může být pro obchody 
drahé.

Nové „zálohy“ 
začínají podporovat i pivovary

K iniciativě ZÁLOHUJME, jejímž cílem je zavedení zálo-
hového systému na PET lahve a plechovky v ČR a u jejíhož 
vzniku stojí Karlovarské minerální vody, se přidávají další 
české firmy. Podporu vyjádřila Sodovkárna Kolín a plat-
forma Replechuj zaměřená na recyklaci plechovek. Nově se 
k nim zařadily Pivovar Bernard, Žatecký pivovar, Tradiční 
pivovar v Rakovníku, pivovar Krakonoš, Měšťanský pivovar 
Strakonice, pivovar Poutník a Měšťanský pivovar Havlíčkův 
Brod. „Bez konkrétních kroků budeme i nadále svědky 
nesmírného plýtvání, kdy většina hliníkových plechovek končí 

ve směsném komunálním odpadu, nebo dokonce v přírodě. 
Pojďme se poučit z praxe mnoha evropských zemí, kde zálo-
hování funguje, vyberme nejlepší model a zaveďme ho,“ řekl 
Filip Bernard, zástupce generálního ředitele Pivovaru Ber-
nard.

Úředníci shazují 
zálohy ze stolu

Zatímco slovenská vláda 29. května 2019 schválila 
návrh zákona, který zavádí zálohování PET lahví a ple-
chovek s nápoji od roku 2022, české Ministerstvo životního 
prostředí o týden později oznámilo, že o možném zavedení 
záloh na PET lahve a plechovky už dál uvažovat nebude, a to 
na základě zjištění studie, kterou si objednalo u Centra eko-
nomických a tržních analýz (CETA). To ovšem v posledních 
letech opakovaně podporuje současný systém třídění a zpra-
cování odpadu a explicitně se staví proti zálohovému systému. 
I vedoucí zpracovatelského týmu veřejně a opakovaně zálo-
hový systém odmítal. Nepřekvapuje proto, že studie například 
tvrdí, že 90 % úspěšnosti sběru PET lahví dosahuje „pouze“ 
6 zemí, kde jsou zavedeny zálohy. Neuvádí už ale, že 5 z 10 
evropských zemí se zavedenými zálohami této úrovně sběru 
dosahuje a na druhou stranu ze zemí, které zálohový systém 
nemají, 90 % úspěšnosti nedosahuje žádná. Vše tedy nasvěd-
čuje účelovosti zadání tak, aby ministerští úředníci dostali do 
ruky něco, co jim umožní setrvat na jejich negativních stano-
viscích vůči zálohám.

Karlovarské minerální vody, a. s.

�
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Aplikace 
oxidu uhličitého 

do skleníků
Ing. JANA POKORNÁ,

Messer Technogas s. r. o.

Vdnešní době se nabízí rozmanité technické vymoženos-
ti s cílem zjednodušit si nejen každodenní život, ale také 

usnadnit některé kroky ve výrobě téměř každého odvětví. Ani 
v zemědělství tomu není jinak, a vznikají tak vysoce techno-
logicky vyspělé skleníky s řízenou atmosférou pro pěstování 
rostlin, především rajčat.

Cílem moderního pojetí pěstování plodin ve sklenících 
je maximalizovat výnos zajištěním optimálních podmínek 
pro zrychlení procesu fotosyntézy, a tím zajištění efektivního 
růstu a produkce rostlin.

Fotosyntéza je z hlediska života na Zemi považována za 
nejvýznamnější proces, neboť tvoří základ rostlinné výroby 
a na její rychlosti závisí výnosy jednotlivých plodin. Jedná 
se o autotrofní typ výživy rostlin, který spočívá ve využívání 
energie světelného záření, oxidu uhličitého a vody k tvorbě 
energetický bohatých organických sloučenin (sacharidů) za 
současného uvolňování kyslíku, který je následně využíván 
ostatními organismy k dýchání.

Účinnost fotosyntézy je závislá především na slunečním 
záření, teplotě, vlhkosti a na koncentraci oxidu uhličitého. 

–     Sluneční záření je důležité pro rozvoj plodin, produkci 
a energetické požadavky rostlin. Rychlost fotosyntézy 
je z počátku přímo úměrná množství světla, od určitých 
hodnot už však další zvyšování intenzity světla fotosyntézu 
neovlivňuje. Při extrémně velkých dávkách světla naopak 
produkce fotosyntézy klesá z důvodu poškození fotosyn-
tetického aparátu.

–    Teplota má velký vliv na výtěžnost a velikost plodů. Opti-
mální teplota pro většinu rostlin je 25 až 30 °C. Čím více se 
zvyšuje teplota, tím více rostlina potřebuje oxid uhličitý.

–   Vlhkost podporuje vývoj listů.
–    Oxid uhličitý (CO2) má vliv na rychlost růstu a produkci. 

V běžných podmínkách fotosyntéza nejrychleji probíhá 
při koncentracích vyšších než přibližně 0,1 %. V současné 
atmosféře je koncentrace CO2 přibližně 0,03 %, takže 
pro mnohé rostliny je jeho nedostatek limitujícím fakto-
rem.

V umělých podmínkách, například v již zmíněných skle-
nících, lze řízeným zvyšováním koncentrace oxidu uhličitého 
produkci fotosyntézy podstatně zvýšit. Rostliny oxid uhličitý 
využívají převážně ve dne, čím větší je sluneční svit, tím větší 
je jeho potřeba. Požadavek rostlin na koncentraci oxidu uhli-
čitého je rozdílný, neboť závisí také na technologii pěstování. 
U hydroponie, což je pěstování rostlin mimo půdu, v živném 
roztoku či substrátu, je všeobecně vyšší, protože rostliny 
nemají k dispozici oxid uhličitý z půdy.  Obvyklý obsah oxidu 
uhličitého ve vzduchu, který dýcháme, je 340 ppm, pokud však 
bude tento obsah klesat, bude se také zpomalovat růst rostlin. 
Dosáhnou-li hodnoty oxidu uhličitého 100 ppm, může se růst 
dokonce zastavit. Naopak se stoupajícím obsahem se inten-
zita fotosyntézy může významně urychlit. Zvýšená koncent-
race oxidu uhličitého v atmosféře skleníku stimuluje proces 
fotosyntézy a zlepšuje asimilaci výživných prvků rostlin, což 
se projeví na rychlosti růstu, zvětšení úrody i zvýšením hmot-
nosti plodů. V závislosti na klimatických faktorech i druhu 
rostliny však existuje určitá optimální koncentrace, která se 
pohybuje v rozmezí 600 až 2000 ppm, při které jsou patrné 
pozitivní účinky na produkci. 

Takto pěstovat lze širokou škálu plodin, například raj-
čata nebo okurky, kde je optimální koncentrace oxidu uhliči-
tého 800–2000 ppm, u paprik je vhodná koncentrace kolem 
1000 ppm, v případě bylinek se využívá koncentrace oxidu 
uhličitého nižší, v rozmezí 400 až 1000 ppm. Řízenou atmo-
sféru lze využít i v případě pěstování květin, například u růží 
či chryzantém, kde by optimální koncentrace oxidu uhličitého 
měla být 750–1000 ppm.

Oxid uhličitý je za normálních podmínek stabilní plyn, 
těžší než vzduch. Jeho výroba je založena na separaci a vyčiš-
tění suro vého oxidu uhličitého získaného z průmyslových 
nebo přírodních zdrojů. Aplikaci tohoto plynu do prostoru 
skleníku s cílem zvýšit jeho obsah je nutné monitorovat a sle-
dovat pomocí vhodných detektorů, neboť z bezpečnostního 
hlediska by obsah oxidu uhličitého v prostředí neměl pře-
kročit 2 %. 

I přesto, že je možné využít oxid uhličitý z bioplynové 
stanice, kde vzniká jako produkt fermentace odpadu 
organického původu nebo spalováním propan-butanu, je 
jistě namístě poptat také dodavatele tohoto plynu, neboť pro-
cesem spalování se nezíská ani dostatečná čistota, ale hlavně 
ani dostatečné množství. 

Naše společnost, Messer Technogas, nabízí zákazníkům 
nejen vlastní dodávky plynu a skladovacích zařízení, ale také 
nejvýhodnější řešení realizace, včetně zásobování. V průběhu 
přípravy projektové dokumentace se řeší se zákazníkem 
především velikost základové desky pro umístění zásobníku 
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a odpařovačů a její vzdálenost od skleníku pro zajištění dosta-
tečně dlouhého potrubního propojení. Pro přesné dávkování 
můžeme na základě požadavku zákazníka připravit návrh 
regulační řady, včetně následné instalace.

Atmosférické odpařovače dodáváme pro změnu sku-
penství z kapalného oxidu uhličitého na plynný. Pokud však 
zákazník řeší nedostatek prostoru pro jejich umístění, je 
možné nabídnout atmosférické odpařovače s nuceným pro-
děním vzduchu. Významná pozitiva těchto odpařovačů tkví 
v minimálních nárocích na prostor, neboť se instalují do vnitř-
ních prostor skleníku (např. hala před vstupem do samotného 

skleníku), a tím pádem zde odpadá vznik námrazy v zim-
ních měsících. Co však zákazník ocení nejvíce, je minimální 
údržba při běžném provozu.

Oxid uhličitý stejně jako ostatní plyny skladujeme 
v zásobnících, které jsou v souladu s požadavky na bezpečný, 
snadný a hospodárný provoz.  Zásobník je tvořen z vnitřní tla-
kové nádoby a vnějšího pláště z uhlíkové oceli. Mezi vnitřním 
a vnějším obalem je izolace s vysokým vakuem, což zajiš-
ťuje dostatečně dlouhý skladovací čas. Zásobníky dodáváme 
o skladovacích kapacitách od 3 do 60 m³ dle předpokládané 
roční spotřeby.  �

Obr.: schéma aplikace CO2 do skleníku
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Kapalný 
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Regulačí 
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Společnost DALIX, s. r. o., téměř před čtvrt stoletím zača-
la zakázkovou výrobou mobilních chladniček a postupem 

času se specializovala na mobilní řešení pro profesionální 
chladicí dopravu.

DALIX nabízí zákazníkům fl exibilní, efektivní a eko-
nomická řešení pro všechny nové potřeby přepravy v chladí-
renském průmyslu, distribuci potravin, přepravu omezených 
objemů různých typů výrobků s různými teplotami, pro odběr 
vzorků a mnohé další požadavky formou mobilních chladi-
cích boxů v nákladovém prostoru standardních užitkových 
vozidel, pro které nejsou tradiční řešení (izolovaná vozidla 
s vestavěnou chladicí jednotkou) optimální. Řešení jistě 
konkurenceschopné z hlediska nákupu a sledování nákladů 
v porovnání s použitím specifických, upravených vozidel. 
Nemluvě o nízké zbytkové hodnotě konkrétního izolovaného 
vozidla na konci životního cyklu ve srovnání s komerční hod-
notou standardní dodávky bez jakékoliv úpravy, která používá 
k přepravě chladicí nebo mrazicí box. 

Novinkou v nabídce DALIX jsou chladicí a mrazicí kon-
tejnery ROLL a boxy BAC. Tyto produkty jsou ve skutečnosti 
izolované boxy vynikajících izolačních vlastností, které jsou 
chlazeny buď eutektickými deskami, suchým ledem nebo 
u vybraných modelů aktivní kompresorovou jednotkou. 

Eutektické jednotky (desky) jsou transportní 
chladicí zařízení založená na tání předchlazené pevné 
látky (eutektika). Při své činnosti nevyžadují trvalý provoz 
kompresorového chladicího okruhu. Instalují se do 
izotermických skříní (boxů) pro chlazenou přepravu nebo do 
chladicích kontejnerů pro kombinovanou přepravu teplotně 
citlivého zboží. 

Chladicí kontejnery ROLL nebo boxy BAC udržují 
potraviny na správné teplotě po dobu 24 hodin nebo dokonce 
více. Lze je použít pro přepravu chlazených i zmrazených pro-
duktů a lze je objednat pro následující teploty: 0 °C, -3 °C, 
-12 °C, -17 °C, -21 °C, -26 °C.

Kontejnery ROLL

Tyrkysové izolované kontejnery ROLL jsou vyráběny 
s použitím nejnovějších technologií rotačního tvarování, 
která umožňuje tvarování dvojstěnného tělesa (obalu boxu) 
a dveří „v jednom kroku“. Po fázi tvarování je izolační suro-
vina, nejnovější generace expandované polyuretanové pěny, 
vstříknuta do dvojité stěny. Jednolitý design poskytuje izo-
lovaným kontejnerům ROLL výborné izotermické vlastnosti 
a delší životnost izolační suroviny.

Vzhledem k tomu, že polyuretanová pěna je zapouzd-
řena uvnitř zcela utěsněné dvojité plastové stěny, zacho-
vává si izolační materiál svou celistvost a kvalitu po mnoho 
let.

ROLL je mobilní chladicí izolovaný kontejner, obecně 
vybavený kolečky nebo paletovými nožičkami (od modelu 
ROLL 220). Přední otevírání dveří umožňuje vizuální kont-
rolu a přístup k celému nákladovému prostoru. Vnitřní část 
kontejneru může být vybavena mřížkovými policemi pro 
umístění potravin bez rizika jejich poškození.

Izolované kontejnery řady ROLL jsou široce používány 
k distribuci potravin do prodejen nebo různých prodejních 
míst z distribučních center.

Mobilní chladicí a mrazicí boxy 
a kontejnery od firmy DALIX 

Vkládání eutektických desek do kontejneru Chladicí kontejnery řady ROLL
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Chladicí kontejner ROLL 300 COM o objemu 309 lit-
rů je speciálně navržen pro nejpoužívanější malá rozváž-
ková vozidla potravin. Kompresorová chladicí jednotka je 
určena pro napájení z palubní sítě vozidla 12 nebo 24 V, popř. 
z hlavní sítě 230 V. Kompaktní konstrukce kompresorové 
jednotky umožňuje velmi rychlý servisní zásah výměnným 
způsobem. Pro nezávislý provoz je nabízena varianta ROLL 
300 ACU s Li-Ion MLS Mastervolt baterií a integrovanou 
nabíječkou. Kontejner lze také doplnit 2 ks eutektických 
desek (zásobník chladu). Vnitřní teplotu lze nastavit dle spe-
cifi kace kontejneru, buď mechanickým nebo elektronickým 
termostatem. 

Chladicí boxy BAC

Tyrkysové izolované boxy BAC jsou rovněž vyráběny 
s použitím nejnovějších technologií rotačního tvarování 
s expandovanou polyuretanovou pěnou. Tato kombinace opět 
zaručuje výborné izotermické vlastnosti boxů a delší životnost 
izolační suroviny.

Boxy malých objemů jsou vybaveny integrovaným 
sklopným víkem. Pro lepší ergonomii jsou víka velkokapacit-
ních boxů opatřena plynovými tlumiči.

Izolované boxy BAC opatřené kolečky mají 2 pevná
kolečka udávající směr pohybu a 2 otočná kolečka umožňující 

Chladicí kontejner ROLL 300 COM ve vozidle CITROEN Ber-
lingo

Elektronický termostat pro nastavení a sledování vnitřní tep-
loty

Chladicí kontejner ROLL 300 COM ve vozidle VW CADDY

ROLL 300 ACU chladicí kontejner v nejvyšší výbavě s integro-
vanou nabíječkou a MLS Li-Ion baterií

BAC 320 s plynovými tlumiči a fi xačním rámem ve víku umož-
ňující stohovatelnost boxu
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PROFESIONÁLNÍ AUTOLEDNICE 
A VELKOOBJEMOVÉ CHLADICÍ/MRAZICÍ BOXY PRO DODÁVKOVÁ VOZIDLA

• přenosné
• vestavné
• pasivní boxy
• s řízenou teplotou

Termoelektrické, kompresorové a absorpční

Napájení na 12, 24 V DC /230 V AC, plyn nebo solar. Více 
jak 100 typů autolednic skladem k okamžitému dodání. 
HACCP certifi kace.

DALIX, s.r.o., certifi kovaný distributor pro ČR

Jamská 2439/59, 59101 Žďár nad Sázavou, tel: 566 626 563, mob: 603 227 448, info@dalix.cz www.dalix.cz

dalix_reklama_180 x 128 mm_2019.indd   1 14. 5. 2019   6:56:55

�

změnu směru nebo paletovými nožičkami. Boxy dodávané 
bez koleček jsou stohovatelné.

Pro skladování a přepravu suchého ledu jsou boxy opat-
řeny silikonovým těsněním.

Rozměry a velikosti

Řada kontejnerů ROLL se skládá ze série kontejnerů 
s užitečným objemem od 130 litrů do 1400 litrů. Řada boxů 
BAC je nabízena od 25 litrů do 420 litrů. Rozměry ROLL 
a BAC musí odpovídat logistickým standardům. Pokud 
zákazník pracuje s paletami, rychlost naplnění vozidla se 
optimalizuje pomocí kontejnerů s paletovými nebo půlpale-
tovými základnami.

Servis a údržba 

Chladicí kontejnery ROLL a boxy BAC jsou formou pře-
pravního obalu. Polyethylen, základní materiál kontejnerů 
a boxů, je velmi odolný vůči nárazům. I přesto je běžným 
jevem mechanické poškození při manipulaci. V případě 
náhodného poškození může být provedena oprava svařo-
váním horkým vzduchem, bez demontáže nebo výměny celé 
stěny, popř. celého obalu. 

U  aktivně chlazených kontejnerů vybavených kompre-
sorovou aparaturou je poskytován rovněž plnohodnotný 
záruční i pozáruční servis, přičemž záruka je poskytována 
v délce 24 měsíců.

DALIX, s. r. o. 
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ACO: potravinářská 
kvalita ve vinařství

Společnost ACO se specializuje na odvodňovací systé-
my a její divize vnitřního odvodnění nabízí své produk-

ty také vinařům. Obchodní zástupce pan Zdeněk Valošek 
hovoří o možnostech zlepšujících sanitaci sklepního hos-
podářství. 

Společnost ACO dodává řešení pro nové i rekonstru-
ované provozy, optimální ovšem je s nerezovým odvodňo-
vacím systémem počítat už ve fázi projektu. „Řešení můžeme 
dát dohromady buď s projektantem vinařství, více ale preferuji 
možnost zajet přímo za vinařem, probrat, co od řešení očekává, 
co by chtěl a v čem nám dá volné ruce a až poté vše dořešit s pro-
jektantem,“ uvedl Zdeněk Valošek. Při návrhu odvodňovacího 
systému se vychází z předpokládaného množství vody, které 
bude za daný čas vypuštěno, a zároveň komfortu zaměst-
nanců, tak aby nemuseli rozsáhlou plochu stahovat pouze do 
jedné vpusti. 

Výhody produktů ACO

Výhodou produktů společnosti ACO je podle Zdeňka 
Valoška hlavně kvalita zpracování. „Zatímco malí výrobci si 
naohýbají nerezový plech a pak jej svařují, my jsme schopni 
jej přímo vylisovat. Nerez je třeba po svaření povrchově znovu 
ošetřit mořením a pasivací. Je pak výrazně hladší a odolnější,“ 
vysvětlil. Zmíněné kroky povrch sjednotí, aby nepodléhal 
korozi. „Malí výrobci také často nejsou schopni odmoření 
a pasivaci udělat na celém povrchu, v lepším případě ji pro-
vedou pouze v místě sváru. Po nějakém čase tak i nerez může 
začít rezivět,“ dodal. 

Mezi další výhody produktů společnosti ACO je design 
sifonu. „Naše patentované sifony, které díky speciálnímu 
držáku perfektně těsní, a zápach z odpadu nemá šanci pronik-
nout. Je to i díky konstrukci sifonu bez svárů. Právě na nerov-
nostech svárů se totiž mohou usazovat nečistoty, kvasinky 
a podobně,“ uvedl.  

Krizovým místem je napojení nerezových prvků na pod-
lahy. „Bez ohledu na typ podlahy je potřeba okraj vpusti nebo 
žlabu vyplnit – možností výplní je celá řada a je vhodné je zvolit 
s ohledem na plánované zatížení – zabrání se pak praskání v mís-
tech spojů, kdy jsou tato místa často zdrojem mikroorganismů.“

ACO používá pro výplň okrajů u všech svých nerezo-
vých výrobků pryžovou výplň, která se osvědčila nejlépe, tím 
je zároveň chráněna samotná hrana před deformací od vyso-
kého zatížení, např. paletovým vozíkem. „Na hygienickém 
portfoliu ACO nenajdete žádné ostré rohy, které obvykle vzni-
kají běžným ohýbáním. Minimální rádius ve všech rozích je 
minimálně 3 mm, což zabraňuje usazování zbytků a podporuje 
snadnou sanitaci,“ dodává Zdeněk Valošek.

Obr. 3 Žádné ostré hrany, kde by docházelo k usazování nečistot

„Všechny ACO vpusti jak svislé, tak i s bočním odtokem 
jsou plně vypustitelné – v běžných vpustích malých, ale i vět-
ších výrobců stále zůstává trocha vody, které se lze zbavit jenom 
velmi obtížně. Ta se ve vpusti dříve nebo později zkazí,“ popsal. 
Když pak vinař vpusť vypláchne vysokotlakým čističem 
(„wapkou“), dostanou se nečistoty v aerosolu zpět do pro-
vozu. „Problémem je i to, když je kapacita vpusti malá a vypustí 
se větší množství vody. Vznikne pak kaluž, ve které se promísí 
čerstvá voda i s tou, která byla na dně žlabu či vpusti, a vše pak 
vyteče na povrch.“ 

Jednotlivé nerezové prvky jsou mořené a pasivované. 
„Všechny naše výrobky se máčí ve směsi kyselin, které vytvoří 
ochrannou vrstvu. Čisticí prostředky v potravinářských pro-
vozech jsou agresivní, například déle působícímu chlor-
nanu sodnému standardní potravinářská nerez neodolá,“ 
uvedl.

Obr. 1  Vpust s horizontálním odtokem, ve které nezůstává ve 
spodní části žádná voda. Tedy žádný zdroj pro mikro-
organismy

Obr. 2 Výplň okraje vpusti
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Nezbytné bourání

Pokud se odvodňovací systém instaluje do hotového pro-
vozu, bourání se vinař nevyhne. „Většina provozů má dlažbu, 
nebo betonovou stěrku. V obou případech ji musím vybourat, 
zabrousit a udělat novou podlahu, a to včetně odvodňovacích 
prvků. Pokud je v podlaze hydroizolační vrstva (obvykle fólie 
nebo lepenka), je vhodné ji systémově napojit na odvodnění, aby 
nemohlo dojít k netěsnostem a následnému snížení životnosti 
podlahy. Pro tento účel jsou naše odvodňovací systémy uzpůso-
beny,“ popsal Zdeněk Valošek. 

Sam otnou instalaci však ACO nezajišťuje. „Naše prvky 
instalují buď podlaháři, nebo instalatérské fi rmy, které dělají 
napojení na venkovní kanalizaci, nebo svody ze sociálních zaří-
zení,“ popsal praxi. 

Typy roštů

ACO nabízí také různé typy roštů. „Podle potřebné zátěže 
doporučujeme několik typů roštů, mřížkový rošt je vhodný pro 
provozy, které nejsou zatěžovány těžkou mechanizací, a není 
zde kladen důraz na vysokou hygieničnost provozu. Navíc jsou 
vhodné pouze pro pochozí zatížení. Pro provozy, které jsou více 
zatěžované a pohybuje se po nich už i mechanizace, je potřeba 
zvolit rošt příčkový nebo rošt z nerezové litiny. Všechny typy roštů 
splňují vysokou třídu odolnosti proti uklouznutí. V současné době 
jsou preferovány spíše příčkové rošty před mřížkovými, které se 
snadněji udržují čisté a přispívají k celkové hygieně systému.“

Vlastní hygieničnost tak spočívá v tom, že správně vyro-
bené odvodnění je vytvořeno tak, aby samo o sobě zabraňovalo 

usazování nečistot, růstu nežádoucích mikrobů, bylo snadno 
čistitelné a kontrolovatelné. To se týká všech jeho součástí, 
tedy – roštu, těla vpusti, kalového koše, sifonu i potrubí. 

Na závěr lze tedy shrnout následující 
skutečnosti

V poslední době a se stále větší intenzitou jsou na odvod-
ňovací systémy aplikovány stejné nebo alespoň velmi podobné 
požadavky jako na technologická zařízení. Zvláště na hygie-
nický design a jejich snadnou čistitelnost. Vše je s ohledem na 
stále přísnější požadavky norem, standardů na zvýšení hygie-
nické úrovně provozů a zabránění rekontaminace provozů 
odpadní vodou nebo přítomnými mikroby. Hygienické řešení 
pak přináší úspory vody, sanitačních prostředků a lidských 
zdrojů potřebných pro udržení optimální úrovně hygieny. �

Obr. 4 Příčkový rošt
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Dánská společnost FOSS uvedla na trh nový přístroj z řady 
Infratec™, první z nové generace analytických přístro-

jů „Smart“, která poskytuje uživatelům všechny osvědčené 
výhody rychlého, spolehlivého a bezproblémového testová-
ní zrna s možností monitorování přístrojů. Nový Infratec na-
vazuje na předešlé řady oblíbených přístrojů z řad Infratec™ 
1241 a Infratec™ Nova.

Nová technologie, kterou přístroj Infratec využívá, 
kombinuje nejnovější analytickou technologii v oblasti blízké 
infračervené analýzy s naprostou spolehlivostí, přičemž 
vychází z významného vývoje v oblasti testování obilí dosa-
ženého v posledních letech v oddělení inovací fi rmy FOSS. 
Eliminování řešení provozních problémů, zrychlení analýzy 
vzorků a rozšíření použitelnosti jsou mimo jiné vlastnosti, 
které umožňují a usnadňují kontrolorům kvality využití při 
výkupu obilí a kontrole kvality v často velmi proměnlivých 
a nepředvídatelných podmínkách při sklizni obilí. 

S plnou zpětnou kompatibilitou je Infratec připraven 
zapojit se do sítě NIR přístrojů typu Infratec nebo NIRS DS, 
aby buď nahradil či rozšířil existující přístroje zapojené v sys-
tému.

Spolehlivost výsledků analýz je základním 
kamenem každé manipulace s obilím

Komplexní ANN kalibrace spolu s dokonalou opakova-
telností a přenositelností mezi přístroji tvoří v tomto odvětví 
bezkonkurenční platformu pro testování obilí. Pokročilé pro-
pojení přístrojů do sítě – konektivita umožňuje kontrolorům 
kvality sledovat výkon přístroje a SOP operátora odkudkoliv. 

80 % OBILOVIN JE VE SVĚTĚ TESTOVÁNO FOSS ANALYZÁTORY!

Typ vzorku
pšenice, ječmen, kukuřice a další 
zrniny, olejniny, luštěniny …
mouky

Parametry
vlhkost, protein, olej, objemová hmotnost, 
škrob, mokrý lepek, vláknina, popel …

Technologie
NIR Transmitance

„Stálá a spolehlivá kvalita je pro nás velmi důležitá. Pokud od 
nás koupíte pšenici s deklarovaným množstvím proteinu 12,5 %,
dostanete 12,5% pšenici, ne 11,7 %. Zákazník musí vždy dostat 
kvalitu, za kterou zaplatil.“ Senior Trader, Germany

Přístroje mají robustní IP54, což znamená, že odolávají 
změnám teploty a vlhkosti.

Připojení do sítě pro rychlé řešení problémů 
a proaktivní údržbu

Pokroky v digitálním propojení – konektivitě přístrojů 
změnily v posledních letech provozní prostředí. V současné 
době je stále standardnější okamžitá podpora řešení 

Chytrý analyzátor zrnin Infratec™ 
– pro obchodování komodit 

a kontrolu kvality
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VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

FOSS PŘÍSTROJŮ

Hostivařská 538/56

102 00 Praha 10

Tel: +420 734 418 117

promo@milcom.cz
www.milcomservis.cz

Novinka pro mlýny a pekárny

Kvalita od zpracování obilí po f inální produkt

Infratec™
Nová generace nejúspěšnějšího 

analyzátoru zrnin a mouky Infratec™1241

80 % obilovin je ve světě 
testováno FOSS analyzátory!
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aktivitách více, neváhejte navštívit naše webové stránky www.
milcomservis.cz nebo kontaktujte přímo naše obchodní zá-
stupce.

Ing. Ondřej Borský, 
MILCOM servis a. s.

 �

„Odbavíme naložený kamion za 5–7 minut. Proto je pro nás 
nezbytné, zejména během sklizně, využívat rychlé analyzátory, 
kterým věřím.“ 
 Technical Manager, grain receiver, UK

Nový Infratec™ – od skladování, výkupu obilí po mlýny 
a pekárny, sladovny 

problémů specialisty a proaktivní údržba přístrojů. Ovládání 
dotykovým displejem a intuitivní rozhraní umožňuje bez-
chybný provoz i při práci sezonních pracovníků. Jednotka 
má rychlou a snadnou funkci automatického startu: stačí 
nasypat vzorek. Zdokonalené uživatelské rozhraní zahrnuje 
vlastní pin-kód přístup k funkčním oblastem podle úrovně 
operátora.

Společnost MILCOM servis a. s., která výše uvedené 
analyzátory pro český a slovenský trh výhradně dodává, 
zajišťuje svým zákazníkům k přístrojům i nezbytný servis. 
Spolupracuje v rámci své činnosti na projektech celostát-
ního významu, pravidelně se účastní odborných seminářů 
a provádí školení. Pokud máte zájem dozvědět se o našich 
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•      Pšenici podle zásad Iniciativy Harmony pěstuje pro 
nejznámější sušenkové značky 26 pěstitelů z Čech 
i Moravy

•      Logo Iniciativy Harmony se brzy objeví na produk-
tech BeBe Dobré ráno 

Společnost Mondelēz International rozšiřuje program pro 
udržitelné pěstování pšenice v České republice. Do tak-

zvané Iniciativy Harmony se zapojilo už 26 zemědělců, přede-
vším ze středních a severních Čech a z Moravy. Ti svou pšeni-
ci dodávají dvěma lokálním mlýnům, které zásobují továrny 
v Lovosicích a Opavě. Právě v tomto severomoravském městě 
společnost provozuje svou největší evropskou továrnu na vý-
robu sušenek. Čeští spotřebitelé najdou výrobky s logem Ini-
ciativy Harmony nejprve na obalech produktů BeBe Dobré 
ráno, které se vyrábějí v obou těchto továrnách. Společnost 
má závazek do roku 2022 pro všechny své sušenkové značky 
v Evropě usilovat o pokrytí spotřeby mouky z pšenice pěsto-
vané dle pravidel Iniciativy Harmony. 

„Naše produkty jsou založeny na dvou surovinách – 
kakau a pšenici – a pro obě tyto suroviny máme vlastní pro-
gramy udržitelnosti,“ říká Ivana Tůmová, generální ředitelka 
společnosti Mondelez pro Českou republiku, Slovensko 
a Maďarsko. „Chceme totiž spotřebitelům nabízet produkty, 
které jsou nejen vysoce kvalitní, ale také založené na surovinách 
pěstovaných udržitelným způsobem. Pro projekt Harmony 
jsme našli podporu v celém našem dodavatelském řetězci, tedy 
jak u našich mlynářů, tak u samotných pěstitelů,“ vysvětluje 
Tůmová. 

Trvale udržitelné pěstební a zpracovatelské zásady zahr-
nují opatření, jako je minimalizace užívání pesticidů a umě-
lých hnojiv, a to především díky výběru odolných odrůd 

pšenice, vhodné rotaci plodin, výsadbě meziplodin či spe-
cifi cké péči o půdu. Pokud dojde k využití pesticidů, musejí 
být tato ošetření cílená a odůvodněná. Omezení veškerých 
zásahů pomáhá snížit emise skleníkových plynů a chrání kva-
litu půdy a vody. Iniciativa Harmony usiluje také o zachování 
a zvýšení místní biologické rozmanitosti. Tři procenta pše-
ničných polí jsou proto ponechána pro osetí speciálně vybra-
nými medonosnými květinami, které opylovačům umožňují 
po celý rok získávat co nejvíce pylu a medu. Květinové pásy 
přinášejí rovněž potravu a stanoviště hmyzu, který je důle-
žitý v boji proti parazitům, což také snižuje potřebu používání  
pesticidů. 

„Zapojením do programu Harmony pomáháme dobré 
věci. Zároveň je to pro nás zodpovědnost, protože jsme upro-
střed dodavatelského řetězce, kde je kladen důraz na vysokou 
kvalitu. Ručíme za kvalitu sušenkové mouky Harmony, kterou 

Mondelez International zapojuje 
do programu udržitelného pěstování 

pšenice české zemědělce

–
Sídlo společnosti Mondelēz v Lovosicích
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dodáváme do závodů Mondelēz International v Čechách 
a na Moravě, a je pro nás tedy důležité vybrat si ty správné 
a zodpovědné partnery, kteří dokáží vypěstovat pšenici podle 
stanovených standardů Harmony,“ říká Daniel Perner, majitel 
společnosti Mlýn Perner. 

„Naše rodinná farma vyznává principy tradičního pří-
stupu k zemědělství a přírodě. Je pro nás důležité vnímat 
potřeby krajiny, protože to, jak se k ní budeme chovat my, nám 
bude ona za pár let oplácet. Iniciativa Harmony stojí na podob-
ných základech. Finanční podpora v podobě vyšší výkupní ceny 
je příjemným bonusem, který nám pomáhá držet vysoký stan-
dard naší práce,“ říká Petr Novák, majitel rodinné farmy 
Statek Novák Jarpice-Kamenice. 

Program Harmon y vznikl ve Francii v roce 2008 v part-
nerské spolupráci zaměstnanců společnosti Mondelēz Inter-
national, mlynářů, pěstitelů mouky a zemědělských družstev. 

Na jeho vývoji se podílely i neziskové a výzkumné organizace. 
Zemědělci zapojení do programu Harmony uplatňují trvale 
udržitelné pěstební a zpracovatelské metody, šetří vodou, 
chrání půdu i biodiverzitu a snižují emise oxidů uhlíku. 
Odměnou za to je jim vyšší výkupní cena. Správné dodržo-
vání stanovených postupů je předmětem pravidelných auditů. 
V současnosti je do Iniciativy Harmony zapojeno 1700 země-
dělců, 13 mlýnů a 21 družstev z šesti zemí – Francie, Belgie, 
České republiky, Itálie, Polska a Španělska. V roce 2017 
vyprodukovali 177 tisíc tun pšenice pro výrobu sušenek jed-
notlivých značek společnosti. Rozšiřováním programu Har-
mony by měla roční produkce pšenice do roku 2022 vzrůst 
na více než 280 tisíc tun. Více informací o Iniciativě Harmony 
naleznete na harmony.info/cs-cz

�Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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... žijeme s chutí.

UNI
K

ÁT
NÍ

  Z
P

SOB  SKLÁDÁNÍ  PLÁTK
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... dalo by se konstatovat z pohledu společnosti LE & CO –  
Ing. Jiří Lenc, s. r. o. S šestnácti nářezovými linkami patří 
na českém trhu mezi největší producenty plátkovaných 
výrobků v oblasti výroby šunky, měkkých salámů a dalších 
masných specialit.

Těžko byste před 30 lety hledali v tehdejších masnách a pro-
dejnách Jednoty nebo Pramenu vakuově balené plátky 

šunky, které mají trvanlivost až 21 dnů. Samozřejmě. Není 
nic lepšího než si nechat ukrojit čtyři pět plátků přímo u ob-
líbeného řezníka a téhož dne je sníst. Ovšem, doba je jiná. 
Bude mít Vaše řeznictví otevřeno třeba v sedm hodin večer? 
Chce se Vám pokaždé pro čerstvé potraviny, když bydlíte na 
periferii velkého města? Buďme upřímní. Nakoupíme před 
víkendem a v pondělí ráno prostě chceme chutnou snídani 
a svačinu. Paprika, rajče, marmeláda nebo třeba müsli, ale 
také sýr, šunka či slanina. Půjdete ráno do obchodu, zejména 
když spěcháte?

V současnosti prostě plátkované výrobky tvoří pod-
statný segment prodeje určitých druhů potravin a na tom se 

„Splněno!
Další nářezová linka v provozu“

v blízké budoucnosti nic nezmění.  LE & CO si tuto situaci 
dobře uvědomuje, jde s dobou a investuje do svého rozvoje. 
Jedním z konkrétních kroků je právě nákup nové nářezové 
linky, tentokrát automatické. Nejen že stoupá produkce, tato 
linka je minimálně o 30 % výkonnější než poloautomatická. 
Ale řeší i problém s nedostatkem pracovních sil na trhu. Jest-
liže u klasické poloautomatické linky je nutná práce osmi lidí, 
zde jsme na polovině. Aby byl celý proces výroby u této linky 
ještě efektivnější, LE & CO zakoupilo a za novou linku insta-
lovalo automatický stroj na lepení kartonů. I ten ušetří práci 
čtyř lidí.

Sečteno, podtrženo – řečeno slovy ředitele společ-
nosti LE & CO panem Ing. Alešem Lencem: „Chceme-li 
konečným spotřebitelům nabízet nejvyšší možnou kvalitu našich 
výrobků, a přitom zůstat konkurence schopným subjektem, 
musíme reagovat na požadavky trhu. A tak Vám s mírnou dávkou 
hrdosti představujeme naší novou nářezovou linku č. 16.“

LE & CO – Ing. Jiři Lenc, s. r. o.

�
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První chytrý jogurt, 

.

Olma odstartovala jako první éru 

Více informací o aplikaci najdete na 

Potkáme se v aplikaci!

rt, 

.

í éru
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Návštěva 
sýrařských škol 

v Mamirolle 
a Poligny aneb 

cesta za poznáním 
francouzského 

odborného školství

V roce 1901 se budoucí první ředitel mlékárenské školy 
v Kroměříži Dr. Antonín Líska vydal „na zkušenou“ po 

Evropě, aby získal sýrařské zkušenosti a poznal, jak vypa-
dá mlékárenské vzdělávání mimo Českou republiku. Jednou 
z jeho zastávek na této cestě byla i sýrařská škola ve francouz-
ském městečku Poligny. Po 118 letech se v jeho stopách vy-
dala i malá skupinka pedagogů z mlékárenské školy v Kro-
měříži. Cílem naší cesty byla mlékárenská škola v městečku 
Mamirolle a o 60 kilometrů vzdálenější, již dříve zmiňova-
ná, sýrařská škola v městě Poligny. Putovali jsme více než 
11 hodin přes Německo, ocenili kvalitu dopravních cest 
mimo Českou republiku a na konci prvního dne naší cesty 
jsme dorazili do Mamirolle, kde nás čekalo vlídné přivítání 
našich francouzských hostitelů.

Ještě než se vydáme na pomyslnou návštěvu obou potra-
vinářských škol, tak nám v úvodu textu dovolte krátce před-
stavit region Franche-Comté, kde se obě školy nachází.

Region FRANCHE-COMTÉ

Jedním ze způsobů, jak si užít tento překrásný region, je 
procestovat jeho cestičky: historické „route de Monts et Mer-
veilles“, francouzsko-švýcarskou „route Horlogerie“, „route 
des Fortifi cations de Vauban“, „route du Comté“ a mnoho dal-
ších. Ti z vás, kteří mají rádi umění a historii, se mohou vydat 
do Besanconu – hlavního města Franche-Comte – a do jeho 
muzeí, starých čtvrtí, citadel a na hudební festivaly, do Ormans 
a jeho muzeí, do Dole, rodného města L. Pasteura a jeho staré 
všeobecné nemocnice, do Montbéliard a jeho zámku, do Belfort 
se známým Bartholdiho lvem, do Fondremand na dny umění 

a řemesel a do jeho malebných čtvrtí se zvonicí Comtois „al‘im-
périale“. 

Vedle přírodního bohatství se tento region může 
pochlubit také originálním architektonickým dědictvím: 
Saline Royale d‘Arc a Senans se nacházejí na seznamu světo-
vého dědictví UNESCO, Champelle de Ronchamp navržený 
Le Corbusierem, vojenské dědictví zanechané Vaubanem, 
včetně Citadelle de Besancon. Vzhledem k tomu, že naše 
cesta trvala pouhé čtyři dny a měla velmi intenzivní pracovní 
program, tak jsme z výše uvedených kulturních a přírodních 
památek mohli poznat pouze velmi krátce centrum historic-
kého města Besancon.

Pro nás sýraře je velmi zajímavé, že Franche-Comté je 
významný evropský sýrařský region. Ne méně než tři druhy 
sýra této oblasti získaly označení Appellation d‘origine Con-
trôlée (AOC). Jsou to sýry Comté, Mont-d‘Or, plísňový sýr 
Bleu du Haut-Jura a ocenění brzy dostane i Morbier. Tyto 
druhy jsou připravovány podle starých receptur a stále jsou 
vyráběny s velkým podílem ruční práce. Poté, co se např. 
sýr Mont-d‘Or vybere z formy, je smíchán se smrkovou 
kůrou, která drží sýrovou masu pohromadě a sýru dodává 
dřevnatou chuť. Zrání sýra Comté trvá až 18 měsíců. Ale 
označení AOC by nemělo omezovat v tom, abychom ochut-
nali i další druhy sýra a sýrové speciality, jakými jsou Can-
coillotte a Mamirolle. Tyto sýry jsou nepostradatelné při 
přípravě Raclette a Fondue, ke kterým se často podává uzená
klobása. 

Výňatek z první výroční zprávy Zemské mlékařské a sýrařské 
školy v Kroměříži za školní rok 1902–1903

Návštěva historického Besanconu

Ukázka servírování sýrů v typické francouzské restauraci
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Potravinářské školy ENIL Besançon Mamirolle 
a ENILBIO Poligny

ENIL Besançon Mamirolle a ENILBIO Poligny jsou 
významnými francouzskými státními školami, které již více 
než 130 let (od roku 1888) poskytují vědecké, odborné, tech-
nické a praktické vzdělání. Původně obě instituce školily 
odborníky jen v problematice zpracování mléka a mléčných 
výrobků, v současnosti tyto dvě školy také vychovávají odbor-
níky, kteří hledají vzdělání v oblasti agropodnikání, biotech-
nologií a specializují se také na kvalitu a řízení technologie 
čištění odpadních vod. Každý rok vítají více než 600 účast-
níků vzdělávání, studentů středních škol, učňů a praktikantů 
v odborném vzdělávání. Jak již bylo výše zmíněno, jedná se 
o veřejné instituce fungující pod ministerstvem zeměděl-
ství a Regionální radou Burgundska Franche-Comté. Toto 
spojení se jeví jako mimořádně šťastné, protože na existenci 
škol se podílí stát i region. Chod škol spolufinancují také 
výrobní závody z regionu a na moderním vybavení labora-

toří i školních poloprovozů je to velmi znát. Obě školy, které 
jsou od sebe asi 60 kilometrů vzdálené, spolu velmi úzce 
spolupracují, mají jednoho ředitele, ale také svá jasná speci-
fi ka. 

Naším primárním hostitelem byla ENIL Besançon Mami-
rolle, která nabízí vzdělávání v následujících oblastech:
1. mléko a sýry,
2. laboratorní, biologické a biotechnologické analýzy,
3.  hospodaření s vodou.

ENILBIO de Poligny se specializuje na vzdělávání v těchto 
oblastech: 
1. potravinářský průmysl,
2. biologickém inženýrství pro fermentované nápoje,
3. kontrola kvality výroby potravin.

Ve spolupráci s Lycée Hôtelier de Poligny a CNAM vytvo-
řila ENILBIO de Poligny také vzdělávací programy v oblasti 
společného stravování.

Silnými stránkami obou škol je, že nabízí (podobně 
jako VOŠP a SPŠM Kroměříž) tři úrovně vzdělání: student 
(obdoba středoškolského či vyššího odborného vzdělání/
bakalářského v ČR), učeň (klasické učňovské vzdělání v ČR) 
nebo stážista v celoživotním vzdělávání (zaměstnanec fi rmy 
nebo uchazeč o zaměstnání, v ČR rekvalifi kace typu „Sýrař“ 
nebo „Mlékař“ atd.). Na vzdělávání se podílí profesionálové 
ve svém oboru, silně zapojení do života instituce, učitelé často 
provozují paralelní vzdělávací aktivity, odbornou činnost ve 
světě podnikání nebo výzkumu. Po absolutoriu v jakékoliv 
úrovni vzdělání přesahuje míra integrace do praxe 90 %, což 
je procento v České republice v tuto chvíli nereálné – ptejme 
se společně proč. Dle našeho názoru je to způsobeno i tím, že 
je zcela běžné, že všechny vzdělávací programy a kurzy jsou 
vyvíjeny společně s fi rmami, aby přesně odpovídaly potřebám 
trhu práce.

Pokud bychom se měli vzdělávání dospělých ve Francii 
věnovat více, je dobré zmínit, že je určeno každému, kdo 
opouští školský systém, všem, kteří chtějí získat znalosti 
a dovednosti pro podporu a realizaci svého osobního nebo 
odborného projektu.

ENIL Besançon Mamirolle a ENILBIO Poligny školí 
dospělé v široké oblasti potravinářských a zemědělských 
témat:
1. potraviny, aplikovaná fyzika,
2. technologie výroby potravin,
3. mlékárenské a sýrařské technologie,
4. nápojová technika,
5. řízení průmyslových zařízení,
6.  kontroly kvality potravinářských 

výrobků a vody, 
7. technologie úpravy vody a sanitace,
8. kvalita a bezpečnost potravin, hygiena potravin.

Setkání s Monique Cachod (uprostřed), hlavní koordinátorkou 
naší návštěvy

Chemická laboratoř v Mamirolle
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Areál ENIL Besançon Mamirolle, pod číslem 3 se nachází 
„školní mlékárna/provoz“

1 – školní restaurace, jídelna
2 – internáty
3 – HTLA (Hall des Technologies Laitieres et Alimentaries)
4 –  laboratoře chemie, mikrobiologie, automatizace, vodáren-

ství, geologie
5 – centrum výzkumu
6 – archiv
7 – administrativní budova
8 – učebny
9 – ubytování pro mladistvé 

Školní provoz v ENIL Mamirolle

Sýr Comté

Sýr Mamirolle

Ukázka výrobků školní mlékárny v Mamirolle

Sýr COMTÉ

Nejvýznamnějším produktem školních poloprovozů 
v Mamirolle a Poligny je sýr Comté. Jde o nejoblíbenější fran-
couzský sýr, kterého se vyrobí až 40 000 tun ročně. Sýr se 
vyrábí do kruhových forem (lubů) o průměru 40 nebo 70 cm. 
Typické pro sýr je, že má světle hnědou kůrku a střed je kré-
mově žlutý. Výroba sýru Comté musí splňovat přísné regule. 
Jde nejen o plemeno krav, povoleno je totiž jen mléko montbé-
liardských krav a dojnic plemene Simmental, ale pravidla jsou 
určena i pro pastviny a krmení těchto kraviček. Sýr musí být 
připravován bezprostředně po nadojení. I sýření se provádí 
v přesně stanovené době. Sůl se nesmí přidávat dovnitř sýra, 
ale pouze na jeho povrch. Francouzská vláda aktuálně povo-
lila vyrábět tento sýr pouze 175 výrobcům. Na sýru Comté se 
hodnotí celkový vzhled, kvalita kůrky, textura, chuť a vzhled 
středu. Sýr s nejvyšším ohodnocením pak získá zelený štítek 
s obrazem zeleného zvonku a může si říkat Comté extra. Mini-
mální doba zrání jsou 4 měsíce. Sýr Comté se výborně hodí na 

sýrový talíř, ale i na odpolední svačinu. Velmi dobře si rozumí 
s vejci. Konzumovat jej můžete nakrájený na plátky, kos-
tičky i strouhaný. Je škoda, že Comté u nás není možno běžně 
koupit. Nepatří zrovna k těm nejlevnějším, ale pokud na něj 
natrefíte, rozhodně si jej kupte, je opravdu výtečný. 

Sýr Mamirolle

Dalším významným produktem obou navštívených 
sýrařských škol je sýr Mamirolle. Jedná se o polotvrdý sýr 
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Provozy jsou určeny především pro výuku zpraco-
vání mléka, učí tu však také fermentační technologie – 
výrobu piva (potěšilo nás zařízení firmy Destila Brno), 
k výuce vinařství využívají nedaleké vinařství ve městě 
Arbois, kde žil od pěti let Louis Pasteur a právě zde odhalil 
tajemství kvašení a rozvíjel proces dnes známý jako pasteri-
zace.

Do provozů mléko nakupují z vybraných farem většinou 
den dopředu, o víkendech a svátcích mléko nezpracovávají, 
a tudíž ani nevykupují, o prázdninách mají pouze reduko-
vaný provoz. 

Každý provoz má několik stálých zaměstnanců, kteří 
zajišťují nutný chod klíčových provozů, v době výuky tito pra-
covníci vedou studenty. Nutno podotknout, že během našich 
návštěv jsme neviděli na jednom pracovišti s jedním mistrem 
více než tři studenty, což je dobrý příklad intenzívní indivi-
duální výuky. Studenti se během studia řízeně střídají na 
všech pracovištích od příjmu mléka až po distribuci výrobků, 
doslova si „osahají“ všechny práce.

Tento způsob realizace praktické výuky není nic nového. 
Jak je již výše psáno, pan Antonín Líska, budoucí první ředitel 
Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži, absolvoval 
studijní cestu po západní Evropě, a snad právě zde se s tímto 
modelem seznámil a po návratu do Kroměříže ho jako ředitel 
školy aplikoval. Rozdělením školy a školní mlékárny v pade-
sátých letech tento model skončil. Je však nezbytné dodat, že 
v mlékařsky vyspělých zemích je minimálně 120 let používán 
a zdokonalován. Jaké má tedy výhody? 

čtverhranného tvaru s omývanou, nádherně oranžovou 
kůrkou. Jak se podle obrázku dá tušit, sýr je typický svou 
pikantní, aromatickou chutí. Poprvé jej vyrobili studenti 
ENIL v Mamirolle, odtud také pochází jeho název. V roce 
1996 jej představila rodina Dubois ve své mlékárně Éco-
Délices v quebeckém Plessisville a od té doby je i kanadskou 
delikatesou. Původní sýr se ve Francii stále vyrábí, ale je užší 
se silnější tmavě červenou kůrkou.

Pár poznámek k praktické výuce 
ve školních provozech

Praxe žáků školy probíhá jak v ENIL Mamirolle, tak 
i ENILBIO Poligny ve výukovém zařízení označovaném 
zkratkou HTLA (Hall des Technologies Laitières et Ali-
mentaires). Tato pravidelná výuka je doplňována četnými 
exkurzemi a stážemi ve francouzských a zahraničních 
závodech. 

Oba dva moderní provozy (neodvažuji se nazvat je polo-
provozy) jsou navrženy dosti podobně, velkoryse a promyš-
leně, jejich koncepce není uzavřená, dovoluje tak postupné 
doplňování či obměnu zařízení. Samozřejmostí je uspořádání 
provozů tak, aby také vyhovovaly současným požadavkům 
na hygienu a bezpečnost. Pro občasné návštěvníky a exkurze 
je v obou provozech zřízena zakrytá galerie, z níž lze poho-
dlně pozorovat dění na dílnách, aniž by vzniklo nějaké bez-
pečnostní riziko. 

Vybavení jednotlivých dílen je možné rozdělit do několika 
skupin: 
�   Kompletní výrobní linky, které slouží k pravidelné výrobě. 

Prodejem těchto výrobků škola získává část finančních 
prostředků. Zařízení je prakticky stejné jako v men-
ších mlékárnách nebo větších farmách. Zde se jednalo 
o sýrařská zařízení k výrobě sýru Comté, Morbier, Mami-
rolle a linky na výrobu jogurtů.

�  Zařízení poloprovozních charakteristik sloužící k výukové 
výrobě. Jedná se zpravidla o různé prototypy menších 
kapacit, které výrobní strojařské firmy zapůjčily, pří-
padně věnovaly škole. Ucelené linky lze stavebnicově 
poskládat. Výrobky (např. máslo, čerstvé sýry atd.) 
jsou rovněž prodávány nebo použity ve školní jídel-
ně.

�  Třetí skupinou jsou zařízení malých výkonností vyhra-
zená pro různé demonstrativní ukázky studentům a prová-
dění výzkumných prací a pokusných výrob. Tato zařízení 
jsou také často pronajímána i fi rmám pro vývoj nových 
výrobků.

Tato futuristická stavba ukrývá školní provoz v Poligny

Sýrárna v Poligny

U poutače před vyhlášenou sýrařskou restaurací v Besanconu
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Prohlídka „měkké“ sýrárny v Poligny

Těžiště praktické přípravy studenta je ve školním pro-
vozu, jehož hlavním cílem, na rozdíl od privátních fi rem, není 
zisk, ale vzdělávání. V privátní fi rmě za výrobek nese odpo-
vědnost fi rma, ve škole žák, resp. škola.

•  Mají-li být absolventi připravováni pro různé fi rmy, nelze 
školu spojit s jednou konkrétní privátní fi rmou.

•  Vybavenost dílen zařízením o různých výkonnostech 
umožňuje studentům „normálně“ vyrábět pro prodej a mít 
zároveň odpovědnost za výrobek, nebo prací s malým množ-
stvím si ověřovat různé postupy a vlivy či aktivně vymýšlet 
něco nového.

•  Velikostní pestrost zařízení umožňuje vést specializované 
kurzy a provádět vývoj nových výrobků.

•  Potravinářské výrobní firmy a firmy dodávající techno-
logie, pomocný materiál a služby mají možnost se spon-
zorsky podílet na vybavení provozů, což pro ně může být 
i marketingově zajímavé.

•  Jedinou nevýhodou, zdá se, jsou vysoké pořizovací náklady 
takto vybavených provozů. Finančních prostředků není 
nikdy dost, věděli to již naši předci po první i druhé světové 

válce, proto se snažili jít cestou koncentrace výuky do jed-
noho místa, a to náležitě vybavit vším potřebným. Drobení 
prostředků je i v době relativní hojnosti mrháním státními 
a evropskými penězi.

Po dvou namáhavých dnech jsme odjížděli neradi, vždyť 
zde bylo tolik podnětného. Na obou místech bylo znát, že 
Francie si velmi cení zemědělství a navazujícího zpracovatel-
ského průmyslu. Lidé jsou hrdi na plody své země a dávají jim 
přednost. Je to trochu jiná situace než v ČR, kde je stále ještě 
rozhodující cena bez ohledu na kvalitu a  kde je potravinářství 
prakticky na okraji zájmu. 

V každém případě exkurze v ENIL v Mamirolle a ENI-
LBIO v Poligny byly velmi inspirativní a věříme, že se na obě 
místa brzy vrátíme, tentokrát i s žáky. 

Obě vzdělávací instituce mají velký zájem o krátkodobé 
výměnné pobyty s naší školou. Na podzim uvítáme v Kro-
měříži první francouzské studenty z Mamirolle a hned vzá-
pětí pojedou naši studenti na zkušenou do Francie. Tentýž 
model budeme opakovat na jaře příštího roku se školou 
v Poligny. Očekáváme, že studenti obou zemí poznají odlišný 
model výuky a studijní prostředí, výrobní postupy a techno-
logie nových výrobků, ocení a rozvinou své jazykové a sociál-
ní dovednosti a pochopitelně budou mít šanci vnímat 
svět v jeho nesmírné rozmanitosti. Vzájemné porozu-
mění a nadšení francouzských a našich pedagogů pro 
spolupráci se zdá být velmi upřímným – přesně tak si před-
stavujeme život ve společné Evropě a skutečně se z něj 
radujeme. 

Zdroje: webové stránky ENIL Mamirolle a ENILBIO Poligny. 
https://www.enil.fr/ (accessed June 06, 2019).

Ing. Josef Mrázek, 
Mgr. Ing. Michal Pospíšil, 

Mgr. Soňa Pyšňaková  

�

S francouzkými průvodci při prohlídce provozu v Poligny
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Já se vrátím
LADISLAV STEINHAUSER

Když musel velitel amerických vojsk generál Douglas Mac-
Arthur na počátku roku 1942 opustit Filipíny, mezi se-

vřenými zuby procedil, že se vrátí. Podařilo se mu to po třech 
letech a tento den si opravdu vychutnal. Nechal se na pláži 
ostrova Leyte novináři fotit, jak se v pozadí vyloďovacího člu-
nu, v parádní uniformě brodí po kolena ve vodě spolu se sui-
tou svého štábu. Odhodlaný výraz, který neskryly ani tmavé 
brýle, zdvižená brada, pevný krok, kolem zpěněná voda – fo-
tografi e, která obletěla svět a stala se součástí historie. Ob-
racela se tehdy stránka největší námořní bitvy druhé světové 
války. Japonci si byli hodnoty Filipín dobře vědomí a poslali 
proti spojeneckým vojskům vše, co jim ještě zbývalo. Nestači-
lo to, a tak došlo ke zlomu, japonský císař byl na kolenou, jen 
to stále nechtěl přiznat. Zato MacArthur šel zarputile dál a fi -

nální okázalou derniéru připravil v Tokijském zálivu, kde na 
palubě vlajkové lodi Missouri spolu s admirálem Nimitzem 
převzali 2. září 1945 japonskou kapitulaci. 

Američané si jsou strategické polohy Filipín dobře 
vědomi. Byly málem jejich další hvězdou na jejich vlajce! Když 
Filipíny v roce 1901 dobyli, sebrali Španělům, vyhlásili v roce 
1934 po vzoru Anglie Philippine Commonwealth a faktickým 
vládcem byl MacArthur. Američané jsou zde i dnes nepřehléd-
nutelní. Už jen velikost areálu jejich velvyslanectví v Manile 
budí respekt a cestou z letiště je rozhodně nelze bez povšimnutí 
minout. A setkat se s americkými vojáky, kteří cvičí v terénu, 
také není také žádnou zvláštností. Filipínci jejich přítomnost 
vítají, jsou odmala proamericky vychovávaní, mluví anglicky 
a ti nejlepší se v angličtině vzdělávají už od základních škol. 
Fotografie vypálené Manily, tak podobné Drážďanům, ale 
i bronzové sochy amerických vojáků na pláži Manila Bay-
walk pro jistotu nedávnou historii připomínají. Mezi mnoha 
sochami na nábřeží byla donedávna i skulptura ženy se šátkem 
přes oči, proti které Japonci natolik protestovali, že ji radnice 
odstranila. Obě strany uznale pokývaly hlavami, že stavět 
sochu prostitutkám se nehodí, byť byly zdejší bordely a sexu-
ální otrokyně symbolem japonské okupace. Jenže sám čert 
ví, jak to bylo. Japonci jsou už dávno pryč a na ulicích se to 
dále hemží hejny holek i kluků, kteří nabízejí masáže splňu-
jící i ty nejbujnější představy. A ony bordely? Těch je v Manile 
jako zrnek máku, a aby je někdo přece jenom nepřehlédl, jsou 
vzorně označeny, jednotně černo-červeně natřeny a naháněči 

Sousoší generála MacArthura při vylodění na Leyte

Do roku 1991 se zde tyčil třísetmetrový vrchol
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se jim tag. Tag-init je teplé od března do května, tag-ulan je 
obdobím dešťů od června do listopadu a tag-lamig je obdobím 
chladným. Tak si vyberte. Mokrý monzun habagat dorazí 
v květnu a zlobí do října a hned na to udeří tajfuny. Domo-
rodci jim říkají baguio, podle stejnojmenného města, kde 
v roce 1911 spadlo za jeden den neuvěřitelný více než kubík 
vody na metr čtvereční, za tři dny to bylo nepředstavitelných 
2,2 metru. Dovedete si představit, že by vám napršel vrchovatý 
bazén?! Ve své dravosti v novodobé meteorologické historii 
ale vede tajfun Haiyan z listopadu 2013, tehdy se vítr rozfoukal 
rychlostí 285 km/hod., a aby byly výsledky uznané, nebyla tato 
rychlost měřená v poryvu, ale po dobu deseti minut. To už je 
opravdu moc i na Filipínce, kteří mají vypracované výstražné 
systémy pro tajfuny, zemětřesení i sopečné erupce a setkáte se 
s nimi na každém kroku, dokonce i hráči karet si mohou číst, 
co si je třeba pro evakuaci sbalit. A hlavně, žádnou paniku!

Pojďme ale k příjemnějším věcem. Co takhle pěstování 
rýže? Říkáte, že jste už ženy zabořené po kolena v bahně 
a sázející jednu rostlinku vedle druhé viděli mnohokrát? 
Věřte, že je velký rozdíl plahočit se na polích ve Vietnamu 
anebo na Filipínách. Kde je rovina, dá se využít i technika, 
jenže Filipíny jsou hornaté a stráně natolik příkré, že by z toho 
na pastvě nebyly nadšené ani krávy. Domorodci po staletí, 
historici tvrdí tisíciletí, budují uzoučká políčka ohraničená 
kilometry často až šest metrů vysokými kamennými zídkami. 
Celá údolí se tak stala úžasnými stavbami dokonale srost-
lými s přírodou. Nenavštívit rýžová pole a proslulou vesničku 
Batad by bylo turistickým hříchem. Pravda, cesta autem je 
sem poněkud trnitá, z Manily trvá deset hodin a pak ještě něco 
navíc místními tricykly. Kdo není fyzicky zdatný, projde se pár 
kilometrů na vyhlídkovou terasu, dá si místní pivo Red Horse 
či San Miguel a kochá se. Ale to je žalostně málo. Zážitek je 

Rýžová pole nad Batadem

Tohle vše vytvořili lidé

Pole zaplavená před výsadbou řýže

nenechají nikoho z chlapů na ulici chvilku v klidu. Manila 
přece byla a je městem hříchu. Těšili se sem vojáci i námoř-
níci a nevěřím, že na to MacArthur při neofi ciálních setkáních 
se svými vojáky zapomněl. Vždyť tady sloužil hezkých pár let.

Filipíny mají mezi námořníky ikonické postavení. Je to 
přece místo, které bylo poprvé dosaženo z východu obeplutím 
světa i ze západu kolem Afriky. Poprvé sem dorazil při své 
cestě kolem světa Portugalec ve službách španělského krále 
Fernão de Magalhães a bohužel zde našel i svůj hrob. Při-
vezl na Filipíny křesťanství a panovník na ostrově Cebu před 
Ježíšem Kristem poklekl, ale pod podmínkou, že mu Španělé 
pomohou proti jeho sousedovi na ostrově Mactan. Magalhães 
viděl boj svých mušketýrů proti primitivním lučištníkům jako 
pouhou formalitu, ale přepočítal se. Sám v bitvě padl a jeho 
muži měli natolik nakvap, že museli dokonce obětovat jednu 
ze tří zbývajících lodí. Do Španělska dorazila z bývalé pětice 
jen jedna loď. Byla plná hřebíčku a ten král Karel V. prodal 
tak dobře, že se mu celá výprava kolem světa nakonec bohatě 
vyplatila. Nejdůležitější ale bylo poznání, jak je Země veliká 
a že cesta kolem Ohňové země je stejně nebezpečná jako 
okolo mysu Dobré naděje a navíc prodloužená cestou přes 
Pacifi k, který není zdaleka tak tichý, jak se zprvu zdál. 

Filipíny jsou zemí ostrovů. Mají jich pod svojí vlajkou, 
podobné té naší, přes sedm tisíc, přesně 7641, ale možná už 
dnes je toto číslo jiné. Sem tam se nějaká ta skalka čnící nad 
hladinou moře potopí, jiná zase vyroste. Nedivte se, pohybu-
jeme se v oblasti pacifi ckého ohnivého kruhu. Každý den se 
zde země otřese, většinou ale jen tak, že to zachytí pouze hustě 
osazené seismické stanice, sem tam se probudí i sopka. Nej-
častěji zlobí Mayon, Taaal či Pinatubo. Ta poslední bouchla 
v roce 1991 a odstřelila třísetmetrový vrchol s takovou vervou, 
že popílek vyletěl do výšky téměř čtyřiceti kilometrů, vyplivla 
30 megatun aerosolu kyseliny sírové a stala se tak druhou nej-
větší erupcí ve dvacátém století. Dnes je v průměru dvouapůl-
kilometrová kaldera zaplavená vodou a vzniklé jezero láká 
nahoru řady turistů. Před vlastním rozhodně ne složitým 
výstupem ale musí terénní auta překonat prstenec vrstvy 
popílku, který umrtvil vše v okruhu dvaceti kilometrů. Sopka 
tehdy zabíjela i ve vesnicích šedesát kilometrů vzdálených 
a prchat museli i Američané, kteří zde měli leteckou základnu 
Clark. Dnes ji zase zbudovali a pilně zde na „měsíční“ kra-
jině cvičí. Když jsme se kolem nich probíjeli mračnem prachu, 
rozhodně jsme klukům jejich službu nezáviděli. Jejich velitel 
si ale může být jistý, že jeho zocelení muži se všude jinde 
budou cítit jako v bavlnce.

Na Filipínách bývá živo. Když nezlobí sopky, můžete 
si být jistí, že přijde monzun a s ním pořádná bouřka. Jezdit 
sem v období tajfunů není zrovna ideální, i když v tu dobu jsou 
obvykle nejlevnější letenky. Období se zde střídají tři a říká 
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kulinární tabu. Ba naopak, projevuje se zde vliv čínské 
kuchařské vynalézavosti. Ryby, drůbež, často i kachny, vep-
řové, hovězí. Co si jen vyberete. K tomu nepřeberná paleta 
ovoce, zeleniny, bylinek a koření. A co si dát na závěr? Dopo-
ručuji kokosovou zmrzlinu, ale jestli na vás někde na ulici 
bude vykřikovat klučina s polystyrenovým boxem buko, buko, 
mrkněte se, jak je jeho kokosová zmrzlina zabalená. Jestli 
není domácí. Proč? Mikrobi jsou pěkní prevíti! Umí zrychlit 
krok, že se pak člověk svému výkonu sám diví.

Na cestách se má 
ochutnat, co se dá. Něco je 
ale méně bezpečné, něco 
vysloveně rizikové a něco 
bezpečné, ale nepozře-
telné. Místní delikatesou je 
balut, na první pohled oby-
čejné vajíčko, do kterého 
se po oloupání muži s chutí 
zakusují. Že jsou kachní? 
Pak je u nich vyšší riziko 

salmonel, to je známé. Ale když je vejce vařené, čehopak se 
bát? Drobnosti. Jedná se o kachní embryo! To víte, že jsme 
si je koupili a rozkrojili. Brrr, ještěže nám křesťanská tra-
dice konzumaci nenarozených plodů zakazuje. Tak vidíte, co 
Magalhães nestihl či zapomněl. 

Možná nezapomněl, možná proto kajícníci, kteří celý 
rok hřešili, se při velikonočních průvodech tak vehementně 
mrskají po zádech do krve a ve vesnici San Pedro Catud se 
dokonce nechávají mladíci ukřižovat. Ten vid dokonavý 
ale není přesný, nechávají se „pouze“ křižovat, ještě živé je 
nakonec sundají. Je to jistě zážitek pro všechny, ale při plá-
nování tohoto show si dejte pozor, kdy budou Velikonoce. 
Pozdní dubnové jsou na Filipínách hodně teplé. �

Filipínské tricykly Na mnoha ostrovech najdete krásná místa ke koupání

Věřte, že na Filipínách dostanete krevety čerstvé Vyšňořený místní autobus

Balut, dobrou chuť

sejít krkolomnou cestou dolů, balancovat hodiny po chod-
nících širokých jako fošna a doufat, že když spadnete, tak 
do bahna nahoře, a ne někam dolů. U vodopádu se občer-
stvíte a pak vás čeká cesta nahoru po schodech, které jsou do 
třiceti centimetrů široké, s patnácticentimetrovým nášlapem 
a vysoké různě, obvykle co krok dá, takže i víc než půl metru. 
Jistěže bez zábradlí. Věřte, že cesta stojí za to a pivo pak 
nahoře chutná sakramentsky dobře. A malé překvapení na 
závěr – za celý výlet nezapípá ani esemeska. Údolí je bez sig-
nálu, možná z bezpečnostních důvodů – aby někdo, civějící do 
mobilu, nešlápl vedle. Žití zde jednoduché není, vše se musí 
pracně přinést na zádech. A rýže? Ještěže existuje značka bio, 
ještěže je někdo ochoten za ni zaplatit a ještěže posílá vláda 
sem tam drobný příspěvek, aby lidé neutekli. Pro jistotu na to 
přece jenom dohlíží úředníci z UNESCO.

Filipínci jsou výborní rybáři a nabídka ryb a všemož-
ných mořských plodů je bezmezná. Čerstvé kraby vám na 
místě připraví na kdejaké malé plážičce. Ale moře už pro 
necelých 110 milionů obyvatel samo nestačí. Farmáři nyní 
produkují okolo osmi set tisíc tun akvakultur, mezi nimiž 
nadpolovičně dominují krevety. K jejich chovu jsou zde 
výborné podmínky – teplo, dostatek vody, z nich je velká část 
brakických a levná pracovní síla. Dvě stě sedmdesát farem 
obhospodařuje téměř čtyři tisíce hektarů vodních ploch. 
Krevety jsou slušným přilepšením jídelníčku a jsou k dostání 
v každé restauraci. A co s těmi vytříděnými? Ty jsou suro-
vinou pro rybí moučky, musím ale dodat, že při jejich sušení 
se okolím šíří dost nelibý pach. Máte pocit, že něco takového 
páchne i vzadu od kuchyně? To asi vítr nabral sušící se kru-
nýře, které včerejší hosté oloupali a kuchař si je skladuje, aby 
i je zhodnotil.

Křesťanství tlaku islámu na severních ostrovech pod 
španělskými křídly odolalo, a tak zde snad nenajdete žádné 



70
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

2,5 mil. tun zpracované řepy 300 tis. tun vyrobeného cukru
80 tis. tun vyrobených pelet 275 tis. hl surového lihu
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Nizozemsko 
– Land of Dairy

Ing. JAROSLAV VALENTA 

ONizozemsku by se dalo napsat mnohé, neboť jde o zemi, 
která je zajímavá a velmi specifi cká až výstřední. Obsa-

hem této krátké reportáže není ani tak další opakování již 
notoricky známých nizozemských postřehů, kterých se nám 
dostává bohatě, a vždy začínají větami charakterizující ten-
to severozápadní kout Evropy jako zemi tulipánů, větrných 
mlýnů či vodních kanálů. Vše jmenované je nepochybně vy-
stihující a pro turisty lákavé, ale pozornému a především ze-
mědělsky zainteresovanému návštěvníkovi zcela jistě neu-
nikne, že se nachází na území, které je snad bez nadsázky do 
posledního hektaru plně využité. Převážná část země je kul-
turní krajinou naznačující intenzivní a vyspělou zemědělskou 
produkci, jejímž základem je živočišná výroba. Rád bych 
vám tak představil Nizozemsko jako zemi dojeného skotu 
a mléčné produkce. To stejné, co znamená stát Wisconsin pro 
USA nesoucí přezdívku „America’s Dairyland“, tak by mohlo 
pro Evropu znamenat Nizozemsko jako Land of Dairy. 

Nizozemsko je rovinatá země s rozlohou více než 
41 000 km2, téměř o polovinu menší než ČR, protkaná nesčetnou 
a velmi bohatou sítí vodních kanálů, kdy vodní plocha zaujímá 
více než 18 % rozlohy. Jelikož je Nizozemců asi o 6 milionů více 
než Čechů, není překvapením, že se jich tísní přes 400 na km2, 

jedná se tedy o jeden z nejhustěji obydlených států světa. Vedle 
těchto geografi ckých faktů je však nutné zmínit, že se Nizo-
zemci pyšní přední ekonomikou s vysokým HDP a dlouhodobě 
patří ke státům s nejvyšší životní úrovní. Jedním ze stavebních 
kamenů hospodářství je i zemědělství, ve kterém se používají 
velmi moderní technologie, a je tak nesmírně efektivní. Inves-
tice do inovativních přístupů a nadstandardní modernizace 
tohoto produkčního sektoru vede k tak zásadní výkonosti, že 
ačkoliv Nizozemsko zaujímá poměrně malé území, je po USA 
druhým největším světovým vývozcem potravin. 

Pokud bychom se zaměřili na pěstování rostlin, pro 
řadu plodin nejsou zcela jistě nizozemské zeměpisné šířky 
vhodné, přesto dosahují výnosů, které mnohdy předčí i geo-
grafi cky přívětivější lokality. Základem úspěchu této efek-
tivní produkce je obrovské množství průmyslových skleníků, 
kdy některé mohou zaujímat několik desítek hektarů plochy. 
Nizozemci tak v kontrolovaném a přesně regulovaném pro-
středí pěstují rostliny v podmínkách nezávislých na vnějším 
mírném podnebí země. Názorným příkladem nizozemské 
efektivity je pěstování brambor, jejichž celosvětový prů-
měrný výnos na akr (0,4 ha) je kolem 9 tun, řada nizozem-
ských podniků produkuje však více než 20 tun. Vysoká úroveň 
technologií a specifi cké holandské přístupy umožňují v rost-
linné produkci řady pokroků. S ohledem na téměř uběhlé dvě 
dekády 21. století se povedlo dosáhnout výrazného snížení 
používání potřebných hnojiv, zvýšení výnosů při současném 
snížení energie, vyloučení pesticidů ve sklenících a u řady 
plodin až 90 % úspory vody pro pěstování. 

Holštýnský (černostrakatý) skot. Farmáři menší rodinné farmy vyhánějí krávy na pastvinu

Nizozemská provincie Frísko je charakteristická svými zele-
nými pastvinami a všudypřítomnými kanály
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Velmi specifickou oblastí holandského zemědělství 
je živočišná výroba, která se orientuje především směrem 
k chovu dojeného skotu. Vysoká koncentrace černostrakatého 
(holštýnského) dobytka na východě a na severu území napo-
vídá, že se jedná o oblast původu tohoto dojeného plemene. 
Krajina této části Nizozemska je jednou velkou zelenou past-
vinou s malými, ale i velkými stády pasoucího se dobytka, kam 
jen naše oko dohlédne. Pro chov skotu a kvalitní pastviny zde 
hrají příhodné klimatické podmínky, ale i rovinatý charakter 
krajiny a systém větších, ale i menších vodních kanálů. Vedle 
mléčného skotu však můžeme vidět i stáda masného dobytka, 
stejně tak i farmy s jinými hospodářskými zvířaty, jakými jsou 
zejména ovce. Zvířecí kolorit holandského venkova doplňují 
i všudypřítomní koně pasoucí se hrdě vedle stád dobytka. 

Bohatá přítomnost dojeného skotu v nizozemské krajině 
je odrazem obrovské historické tradice produkce a konzumace 
mléka, stejně jako másla, a především typických holandských 
sýrů. Stejně tak jako v jiných zemích se tento sektor potýkal 
s řadou problémů a čelil mnohým výzvám, jejichž vyústěním 
bylo zefektivnění prvovýroby. Údaje z roku 2015 hovoří 
o 1,622 milionech dojených krav (364 tis. dojnic v ČR, r. 2017) 
chovaných na 18 265 farmách s průměrnou mléčnou užitko-
vostí 8338 kg mléka na kus. Vedle skotu jsou zdrojem mléka 
i ostatní přežvýkavci. Ve stejném roce (2015) se chovalo téměř 

Velkou část nizozemského území zaujímají pastviny s dojeným skotem, ovcemi ale i dalšími hospodářskými zvířaty

Právě otelená kráva s teletem na jedné z větších nizozemských 
farem

Jedním z důležitých aspektů vysoké a kvalitní produkce jsou 
velké a vzdušné stáje. Fotografi e zobrazuje dojnice, které si 
vychutnávají kvalitní krmivo na poměrně prostorném krmném 
stole

Jízdní kolo je klasickým a velmi praktickým dopravním pro-
středkem po celém Nizozemsku
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Rodinná mléčná farma Kaasboerderij De Gelder chovající asi 
350 dojnic je zaměřena na výrobu sýrů (farma Kaasboerderij 
De Gelder, Frísko)

Zázemí vlastní kamenné prodejny rodinné farmy je jistě 
zásadním benefi tem. V prodejně jsou nabízeny vedle vlastních 
produktů i jiné regionální výrobky (farma Kaasboerderij De 
Gelder, Frísko)

Na farmě se vyrábí asi 11 druhů sýrů, mezi které, vedle tradiční 
Goudy, patří specialita farmy, sýry Tynjetaler a Opsterlander. 
Na obrázku jsou zaznamenány 70kg sýry zrající 9 mě-
síců, na jejichž výrobu bylo nutných cca 700 kg mléka (farma 
Kaasboerderij De Gelder, Frísko)

Speciální sýr Tynjetaler vznikl možná náhodou, ale také díky 
odvaze vytvořit něco zcela nového a odlišit se od tradičních 
výrobců klasické Goudy. Na obrázku lze vidět zrající 12kg 
sýry, kterých farma vyprodukuje asi 500 ks za týden (farma 
Kaasboerderij De Gelder, Frísko)

Mezi sýry z kravského mléka lze vidět i ovčí sýry, které jsou velmi 
oblíbené (farma Kaasboerderij De Gelder, Frísko)

Některé ze sýrů čekají již na export (farma Kaasboerderij 
De Gelder, Frísko)
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300 tisíc dojených koz na 546 farmách a 7000 dojených ovcí 
na 30 farmách. Mezi lety 2005–2015 se sice postupně snižoval 
počet farem s dojeným skotem z více než 23 tisíc na 18 265, 
ale počty dojnic posupně rostly z více než 1,4 milionu kusů 
na výše zmíněných 1,6 milionu. Chov dojeného skotu je proti 
našim podmínkám v řadě ohledů poměrně rozdílný. Pro Nizo-
zemsko je typická pastva dojeného skotu, kterou praktikuje 
cca 82 % všech farem. Pokud se na tento fakt podíváme detail-
něji, tak v roce 2015 se dostávalo na pastvu 69,9 % dojnic, a to 
alespoň na 120 dní po dobu minimálně 6 hodin denně. Toto 
číslo se meziročně postupně snižuje, ale rozsáhlé množství 
pastvin, které se v daných oblastech vyskytuje, farmářům tuto 
možnost nabízí. Je třeba zmínit, že travní porosty a pěstování 
kukuřice zaujímá v Nizozemsku 28 % plochy. Samozřejmě 
i u nás se setkáme s pasoucím se dojeným skotem, ale jedná 
se zejména o nedojící krávy (zaprahnuté krávy) nebo mladý 
dobytek (jalovice). Zajímává je i struktura farem, kdy naprostá 
většina z oněch cca 18 tisíc farem představuje rodinné podniky 
chovající od 30–150 kusů dojnic. Zcela největší podíl zaují-
mají malé farmy do 100 kusů dojnic. Co se týče dojíren, tak 
stále v Nizozemsku převládají rybinové dojírny, ale lze sledovat 
trend zvyšujícího se podílu kruhových dojíren, a zejména vyu-
žívání dojících robotů, jejichž podíl se na farmách od roku 2005 

z 3 % zvýšil během 10 let do roku 2015 na 20,6 %. Toto číslo jen 
potvrzuje velké zastoupení rodinných farem, jež do těchto sys-
témů investují za účelem zvýšení pracovní soběstačnosti. Auto-
matické dojící systémy však nabízejí i jiné výhody, příkladem 
jsou neustálé informace o dojnicích a kvalitě jejich mléka. 

Inovace a investice na farmách jsou také velmi zřetelné, 
kdy samozřejmě je snahou o co nejšetrnější přístup ke krajině 
a také především k welfare zvířat. Obecně se farmám v Nizo-
zemsku podařilo od roku 2005 snížit do roku 2015 spotřebu 
energie na provoz o 25 %, asi 6 % farem využívá solární panely 
a 28 % farem dokáže zpětně využívat vyprodukované teplo. 
Při srovnání roku 2005 s rokem 2015 se podařilo snížit využí-
vání antibiotik o 47 %. 

Dalším specifikem mléčné produkce je i charakter 
zpracovatelského průmyslu. Na území Nizozemska operuje 
v mléčném zpracovatelském průmyslu velké množství společ-
ností a několik desítek mlékáren. Největší společností pokrýva-
jící převážnou část Nizozemska je FrieslandCampina, která je 
asi 6. největší společností v mlékárenském průmyslu na světě, 
tedy po společnostech, jakými jsou Nestlé (Švýcarsko), Lactalis 
(Francie), Danone (Francie), Dairy Farmers of America (USA) 
a Fonterra (Nový Zéland). Z 55 % nadojeného mléka se vyrábí 

sýry (velmi typické jsou např. Gouda a Edam), cca 7 % zůstane 
jako konzumní mléko a čerstvé mléčné výrobky, 13 % zaujímá 
sušené mléko, 7 % kondenzované mléko a 2 % máslo. Tato čísla 
ukazují, jak velké oblibě se v Nizozemsku dostává sýrům, jež 
jsou i hlavním mléčným exportním artiklem. I když by se mohlo 
zdát, že Nizozemsko ve výrobě sýrů má přední postavení, zau-
jímá ve světě jen 4% podíl, daleko za USA, ale i Německem 
a Francií.  Asi 35 % veškeré mléčné produkce zůstává uvnitř 
Nizozemska, 45 % putuje do zemí EU a asi 20 % na světový trh. 
Mléčný průmysl se podílí na nizozemské ekonomice asi 1,2 % 
(celkový zemědělský a potravinářský průmysl se podílí z 8,1 %). 

Nizozemsko je tedy z hlediska zemědělství a potravinář-
ství na velmi vysoké úrovni. Vztah lidí k chovu zvířat, tole-
rance všudypřítomného dobytka, farem, traktorů a hnojení, 
to vše jsou záležitosti obdivuhodné a velmi svědčí o vyspě-
losti národa stejně tak jako o vztahu k vlastní zemi a vnímání 
hodnot. Pokud se vydáte do této země, určitě si vedle klasic-
kých a pro nás velmi zajímavých památek a atrakcí všimněte 
úrovně zemědělství, návštěva některých z mléčných farem, 
jež si například vyrábějí a prodávají vlastní mléčné produkty, 
určitě stojí za pozornost a obdiv.  

Všechny fotografie pořízené při návštěvě Nizozemska 
v květnu 2019 jsou z osobního archivu autora. �

Jak vysvětluje majitelka farmy paní Jenny Vogel-Van Emst, 
solná lázeň je důležitým procesem při výrobě sýrů a pro jejich 
zrání. Solný roztok se udržuje již od roku 1994 s tím, že se 
každý týden přidává sůl. Paní majitelka si libuje, že čím je solný 
roztok starší, tím je lepší. Solná koupel se sýrům dopřává na
 2 dny (farma Kaasboerderij De Gelder, Frísko) 

Městečko Giethoorn je protkáno spletitou sítí vodních kanálů, 
po kterých se můžete plavit několik hodin loďkou nebo se pro-
cházet pěšky

Giethoorn je pro vjezd motorovým vozidlům zakázán. Nachází 
se zde mnoho krásných a charakteristických venkovských domů
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Potrefená husa 
a její manuál

OD SPONTÁNNOSTI 
KE KALKULU

Ing. IVAN JEMELKA

Společnost Pivovary Staropramen provozuje v Česku fran-
šízu, která spravuje síť restaurací pod značkou Potrefená 

husa. Konceptem vymyšleným pro města od 50 až 70 tisíc 
obyvatel projde ročně přes několik milionů hostů. Restaura-
ce jsou určeny pro městská centra, kde je největší koncentra-
ce zákazníků. Nejlépe nároží s výklady, aby kolemjdoucí vidě-
li a nechali se zlákat. Po letech postupného rozvíjení tohoto 
konceptu „Potrefených hus“ funguje po celé České republice 
kolem třiceti těchto restaurací. Z toho nejvíc v Praze, kde je 
Staropramen doma. 

Z betonu na pohovky

Pivovar si od projektu sliboval především předvedení 
značky Staropramen, a to jak v kvalitě ošetřování piva, tak cel-
kově v úrovni služeb. I když nikdy nešlo o úplně prvoplánový 

marketing, teď je to dobře fungující byznys. Na začátku byl 
také koncept více spojovaný se značkou belgického piva Ste-
llou Artois, proto design Potrefené husy vycházel z tradič-
ních belgických hospod. Interiéry byly syrové, k tomu dubové 
dřevo a hodně betonu. Na Čechy to bylo trochu ponuré 
a podivné. Se změnou zaměření na česká piva vzhled restau-
rací zdomácněl. Změkl a probarvil se, dalo by se říct. Prak-
ticky to znamená více čalounění i interiérové eklektiky.

Manuál na atmosféru

Základní myšlenkou Potrefené husy bylo přenést atmo-
sféru útulné české hospody do tradičně delikátního prostředí 
restaurace střední třídy, myšleno sociologicky i kvalitou. 
Architekti tuto ideu uvedli v život pomocí omezeného pro-
storu. Do restaurace doslova nacpali co nejvíce míst, aby hosté 
seděli blízko sebe. Ideální velikost restauračních prostor se 
tak pohybuje v rozmezí 250 metrů čtverečních. Kapacita míst 
k sezení by měla dosahovat více než 120 hostů. Architektům 
se skutečně podařilo vyvolat iluzi podniku našlapaného lidmi, 
kde to takzvaně žije. Ovšem iluze je jen iluze. Smysl celého 
tohoto záměru je poněkud nejasný.

Pokud se jedná o gastronomii, každá restaurace má svoje 
specifi ka, například grilování nebo vyzrálá masa či exotické 
pokrmy a podobně. Především se ale tyto provozovny mají 
prezentovat kvalitním a rychlým servisem v duchu hlesla: 
náš zákazník náš pán. Firma Pivovary Staropramen, s. r. o., 
proto sestavila univerzální manuál, který obsahuje komplet 
všechno potřebné k provozu „Potrefených hus“. 

Dvojitá kontrola

Jedním z hlavních bodů, kterým by se měli řídit všichni 
pracovníci, je dvojitá kontrola.

Pojem dvojitá kontrola zní složitě, ale je jednoduchý.
Číšník objedná u stolu seznam nápojů, který zaznamená do 
chytré pokladny a vytiskne. Barman se řídí zásadou, co je 
psáno, to je dáno. Připraví nápoj a postaví jej na vytištěnou 
objednávku. Číšník nápoj vezme, objednávku přečte, a když 
je to správně, jde. Tedy, jak stojí v manuálu, než se objednávka 
dostane k zákazníkovi, je zkontrolována minimálně dvěma 
osobami personálu. Některé běžné a samozřejmé činnosti lze 
rozpracovat do téměř záhadné vědeckosti. Dodejme, že dvo-
jitě se v Potrefené huse mají kontrolovat i číšník a kuchař.

Cesta k úspěchu skrze osobnost

Smysluplnost a rychlost práce jsou důležité, ale hlavní 
cesta k úspěchu je ta, co každý dělá prostřednictvím své osob-
nosti. Tato věta dosti zamotaného smyslu a téměř fi lozofi c-
kého ražení je rovněž z provozního návodu sítě restaurací 
Staropramen, a jak se v něm dále píše, role každého z perso-
nálu spočívá v obohacení hosta o nové zkušenosti, základem 
je výborná znalost jídelního i nápojového lístku, ale důležitá 
je i schopnost být nápomocen hostovi při výběru. Možná byste 
si řekli, že nevědět, co a jak dnes kuchař vaří, by dokázal jen 
číšník narkoman nebo opilec, nicméně lépe někomu patrně 
zní „obohacení o nové zkušenosti“. Přesto, stále jsme se 
nedostali k tomu, co znamená ona cesta k úspěchu skrze čin-
nost prostřednictvím své osobnosti. Přitom osobnost hos-
tinského byla to, na čem stál úspěch většiny historických 
hospod. Zkusme tedy číst a hledat v manuálu dále.
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Výjimečně slušné vychování

„Přinesením jídla na stůl role obsluhujícího nekončí, 
i během jídla se obsluha musí snažit, aby byl host spokojen 
tím, že popřeje zákazníkovi dobrou chuť nebo se po chvíli 
zeptá na spokojenost s jídlem. Právě toto zaměření se na 
detaily je tím, co činí restaurace Potrefená husa výjimeč-
nými oproti konkurenci,“ stojí v návodu. Naprosto pravdivé 
a přesné, pokud tedy autor počítá i se zaměstnanci, kteří 
vyrostli na pustém ostrově a nedostalo se jim absolutně 
žádné výchovy. Ovšem o cestě k úspěchu a osobnosti pořád 
nic.

Charakteristika personálu

Pokročme tudíž k charakteristice obsluhujícího perso-
nálu „podle Staropramenu“, třeba se nám dostane vysvět-
lení tam. Tato charakteristika byla vytvořena, aby personál 
pochopil, co se od něj očekává.

Tak tedy, číšník v Potrefené huse je pohostinný, přátelský 
a taktní ke všem hostům bez výjimky. Implicitně je tím nejspíš 
myšleno dodržování zákonů na ochranu menšin a proti hano-
bení národa, rasy a přesvědčení.

Je pozorný a vyplní všechna přání hosta. Neradi bychom 
se zaplétali, ale když se nad tím zamyslíte, trochu problema-
tické, což? 

Dokonale komunikuje se svými kolegy, vedoucími pra-
covníky a v neposlední řadě i s hosty. Nevíme, kolik zájemců 
o práci v Potrefené huse tento požadavek odradil. Dokonalý 
může být jen Bůh, neříká se to?

Uvědomuje si, že je součástí týmu a chová se dle toho. 
Co to znamená? Jeden za všechny, všichni za jedno-
ho?

Je spolehlivý, má trpělivost a je propagátorem dobré 
nálady. Že by to do manuálu uniklo z nějaké internetové 
seznamky?

Má dokonalou znalost pokrmů, nápojů, především 
čepovaných piv, jejich složení a cen. Zase ta dokonalost.

Je přesný při vystavování účtů a přijímání hotovostních 
i bezhotovostních plateb. Nekrade?

Je dostatečně fyzicky zdatný nosit plná číšnická plata 
i v přeplněných prostorách. Tohle dává praktický smysl. 
Pozn. autora: V hospodě u Glaubiců kdysi roznášela pivo 
Maruška. Drobná a křehká dáma třímala nad hlavami štam-
gastů plato s dvaceti půllitry. Nebyla sice fyzicky zdatná, ale 
uměla to.

O fyzické zdatnosti se dále v manuálu dočteme, že je to 
i schopnost vykonávat chůzi nebo stání, udržet a donést jídlo, 
ohýbání, klekání, zvedání, sundávání a zřetelně, hlasitě mluvit. 
Postižení tedy patrně nemají šanci.

Uniforma s úsměvem

Budeme však pokračovat v hledání, kudy vede cesta 
k úspěchu přes „něco dělat prostřednictvím své osobnosti“.

Podle manuálu je důležité, aby každý z obsluhujícího 
personálu měl nezmačkanou a čistou černou košili s logem 
Staropramen se jmenovkou na viditelném místě. Dále také 
čisté modré džínové kalhoty a černou obuv. Nežádoucí jsou 
výrazné doplňky, na které by host mohl upoutat svou pozor-
nost, stejně tak nežádoucí je nošení cigaret, mobilních telefonů 
a jiných osobních věcí v kapsách, neboť to nepůsobí profesio-
nálně. Každý z personálu by měl mít při sobě vždy účtenky, na 
které lze psát, a dva kusy tužek. Mezi pracovní uniformu je také 
důležité zařadit úsměv, který je vyžadován při jakémkoli kon-
taktu s hostem. Když to shrnete, není to uniforma s úsměvem 
a pravý opak toho, co chápeme pod pojmem osobnost?
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Pravidla jednání

Pojďme raději na pravidla jednání s hosty. Jak stojí 
v návodu, důležitý je vždy první dojem, proto je podstatné uvítat 
hosta již u dveří a s úsměvem, což hostovi přináší příjemný 
pocit. Tedy, většinou, ale zásada to není špatná.

Pokračujeme: Základem úspěchu je také neustálá komu-
nikace a udržování očního kontaktu, i v případě, kdy obsluha 
není schopna se okamžitě hostovi věnovat, je dobré dát 
očním kontaktem najevo, že host bude co nejdříve obsloužen. 
Mrkáním? Nebo odfukováním a otíráním potu z čela, jako že 
toho máme moc? Máváním?

Další pravidlo: S komunikací úzce souvisí naslouchání, 
není vhodné v hostovi vzbuzovat dojem, že svým přáním otra-
vuje či ruší. Jistě. O tom není sporu.

Citujeme: Vždy je potřeba mít přehled o svém úseku a ptát 
se hostů na spokojenost s kvalitou všech chodů, tedy předkrmu, 
hlavního chodu a dezertu, zhruba po dvou soustech nebo jedné 
minutě. Číšník tudíž musí viset hostu doslova na rtech nebo 
s sebou nosit stopky.

Tak jako kdysi, za doby Habsburské monarchie, se 
v hostincích zakazovaly řeči o politice, je dnes v Potrefených 
husách nevhodné diskutovat s hosty o osobních záležitostech. 
Co se tím ale myslí? Nemá se číšník svěřovat hostům, že je 
v exekuci, nebo to platí obráceně?

Nastav i druhou tvář

Jedno přikázání v návodu dále praví, že každý jednotlivec 
z personálu musí akceptovat hostovu kritiku a omluvit se 

i v případě, že nenese vinu za chybu, která zapříčinila jeho 
nespokojenost. Úcta je více než pravidlo, proto je podstatné 
stále dávat hostovi najevo jeho důležitost a neustále pozitivně 
vystupovat, píše se v manuálu. Nezdá se ani v tomto případě, 
že z principu nastavení druhé tváře by vyrůstala kýžená osob-
nost vedoucí k úspěchu.

V čem to vězí

Manuál, respektive několik krátkých ukázek z něj, vypra-
covaný pro síť restaurací Potrefená husa pravděpodobně 
dobře vystihuje největší rozdíl mezi historickými hostinci 
a novými restauračními podniky. To, co bylo dříve přirozené, 
nepsané, bezděčné a samozřejmé, to je dnes umělé, složitě 
naaranžované a pracně vykonstruované. To, co bylo v minu-
losti intuitivní, emocionální, zkrátka vyrůstalo ze života, to je 
nyní racionální, vysoce sofi stikované a víceméně neživé.  �
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VYHLAŠUJÍ 11. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

                     G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                            P A R T N E Ř I  S O U T Ě Ž E :

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I :

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova 
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Milana Štěcha 

a Jana Horníka

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Karel Melzoch, rektor VŠCHT

Z Á Š T I T A  R E S O R T U :

Miroslav Toman, ministr zemědělství
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

12. září 2019
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2019
Přihlašovatel

Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

a vyplněnou ji zašlete na e-mail: ceskachutovka@sympex.cz, 
případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 12. září 2019
� registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)
�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)
�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)
Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 
kterou uhraďte nejpozději do 12. září 2019 na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímá-
no dne 18. září 2019 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 19. září 2019 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

Elektronickou přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2019.

Logo „Naše chuťovka“
– DOPLNĚK K SOUTĚŽI ČESKÁ CHUŤOVKA

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

5
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE
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Mgr. DANIELA ŘEPÁSKOVÁ, 
pověřená řízením SOU potravinářského, 

Praha 4 – Písnice

Historie, současnost, obory 
a jejich zaměření, uplatnění

Vzáří 2017 zahájilo naše učiliště novou čtyřicítku svého pů-
sobení, během této doby jsme získali významná ocenění, 

zejména však dobré jméno v našem oboru. 
Na našem středním odborném učilišti potravinář-

ském v Písnici vyučujeme studenty ve třech učňovských 
oborech a jednom nástavbovém studiu. Jsou jimi tříletý 
obor Kuchař, obor Kuchař – číšník a velice žádaný obor 

Řezník – uzenář, zakončené evropským výučním listem. 
Nástavbovým studiem s maturitou je obor Gastrono-
mie.

Úspěšným zakončením tříletého oboru Kuchař získá 
student znalosti pro odbornou přípravu a odbyt pokrmů 
a nápojů. Díky oboru Kuchař – číšník se navíc může rozhod-
nout pro práci samostatného číšníka či restauratéra. Absol-
vent oboru Řezník – uzenář je kompetentní pro odbornou 
práci při zpracování masa a výrobě masných výrobků, 
včetně obchodních zařízení zabývajících se prodejem masa 
a masných výrobků. Díky praxi ve všech třech oborech jsou 

Střední odborné učiliště potravinářské 
v Písnici má pro výborné studenty 

stipendium

Studenti SOU Písnice
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absolventi připraveni na soukromé podnikání v oblastech 
řezník a uzenář nebo pohostinství.

Absolventi naší školy určitě mohou pomýšlet na studium 
na vyšších odborných školách podobného zaměření.

Praktická výuka, spolupráce s firmami, 
odborné činnosti a soutěže

Výuka tříletých oborů se skládá z pravidelně se střídají-
cích jednotýdenních bloků teorie a praxe. V praxi jsou žáci vedeni 
profesionály ve svém oboru, mistry a učiteli praktické výuky. 

Praktickou výuku navíc zajišťují smluvní zařízení – 
hotely, restaurace, masozávody a hypermarkety. Tímto způ-
sobem získávají studenti základní pracovní návyky a orientaci 
na trhu práce. Nezanedbatelná je též šance získat budoucí 
zaměstnání přímo při praxi. Důkazem konkrétního zájmu 
o řeznické učně našeho odborného potravinářského učiliště 
potravinářského v Písnici jsou nadstandardní podmínky, 
které pro ně připravily obchodní řetězce Globus či Kaufl and. 

Spoluprací s cateringovými společnostmi si naši učni 
prohlubují odborné znalosti a praktické dovednosti při akcích, 
kde se zúčastňují řady banketů a rautů na Pražském hradě, 
v Obecním domě, dále pak na zámcích Jemniště a Štiřín. Pro 
studenty organizujeme tematické exkurze (U Prince, Ungelt, 
U Fleků, restaurace Indie).

Jezdíme též na kulinářské výstavy, veletrhy o potravinář-
ství (SALIMA) a účastí na dalších akcích (Chef time fest) se 
snažíme, aby žáci drželi krok s dobou a znali nejnovější trendy 
ve svých oborech.

Naše škola pořádá pro studenty barmanské a baristické 
kurzy, kurz vyřezávání ovoce a také oblíbenou soutěž Bram-
borák. Zajišťujeme komerční akce nebo akce u zákazníků, kde 
se žáci mohou aktivně zapojit, a zlepšit tak svou praxi.

Učiliště v Písnici se prezentuje na přehlídkách pražských 
škol – Schola Pragensis. Žáci uvedených oborů se účastní růz-
ných celostátních soutěží (Řeznická sekyra, Gastro Junior, 
Princ výčepních, Grilmánie aj.). 

V průběhu školního roku se žáci SOUp zúčastňují 
sportovních soutěží (jako třeba – O pohár pražských škol) 
a turnajů se zaměřením: kopaná, fl orbal, stolní tenis, šachové 
turnaje. Žáci mohou využívat moderně vybavenou posilovnu 
a místnost pro stolní tenis v internátu, který je k dispozici stu-
dentům.

Problémy, se kterými se naše škola potýká

Problémem naší školy v současnosti paradoxně není 
nedostatek potenciálních studentů, jako tomu bylo v posled-
ních letech. V letošním roce si podalo žádost o studium na naší 
škole více žadatelů s konkrétním zájmem o některý z oborů, 
než jsme mohli přijmout. Samozřejmě jsme tomu rádi a zna-
mená to, že si můžeme mezi uchazeči vybírat.

Pravděpodobně i díky vyplácení stipendií se výrazně zvy-
šuje počet zájemců o studium na naší škole.

Naše prospěchová stipendia přinesla velký efekt. Stu-
denti se lépe učí, líbí se jim, že je někdo potřebuje, že je o ně 
zájem. 

Velkým problémem, se kterým se naše škola potýká 
a který určitě řeší i jiné školy, je nedostatek vyučujících všeo-
becných předmětů, jakými je například matematika. Problém 
spočívá v jejich důstojném fi nančním ohodnocení. V součas-
nosti je nejen těžké sehnat kvalitního učitele matematiky, ale 
poté si ho i udržet.

Řeznictví má zlaté dno!

Před třiceti lety bylo v každém kraji hned několik uči-
lišť, která připravovala množství kvalitních řezníků a uze-
nářů. Už tehdy platilo, že u řeznického řemesla byla poměrně 
vysoká fl uktuace lidí, a proto bylo důležité hledat usilovně 
mladé lidi. 

Postupem času však došlo k rušení velkého množství 
masokombinátů a s ním i učilišť. Některým učilištím se přesto 
podařilo toto období překonat, nebo se alespoň ubránit slou-
čení s jinou školou.

Dnes dochází k renesanci řeznického řemesla a poptávka 
po kvalifikovaných pracovnících se zvyšuje. Nedostává se 
vyučených řezníků – uzenářů, což určitě způsobila mimo jiné 
i dlouhodobě klesající demografi cká křivka.

Odborná učiliště, která jsou pyšná na svou historii, 
řeší problém, jak získat na své školy kvalitní studenty. Stále 

Na kuchařské soutěži v Karlových Varech

Praktická výuka studentů SOU Písnice
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převládá zájem o všeobecné vzdělání na úkor odborného 
a v minulých letech na odborná učiliště přicházeli zpravidla 
ti, kteří se nedostali na svou preferovanou školu. Nezřídka 
se na učilištích koncentrovali studenti bez motivace o daný 
obor.

Rodiče si často přejí to, co se jim v životě nepovedlo, mít 
maturitu. Stačí si zajít na některou základní školu a nabíd-
nout žákům vyučení řemeslu. Učební obory zkrátka nejsou 
populární a pro rodiče dostatečně prestižní. Přitom se stačí 
podívat na výsledky státních maturit nebo se zamyslet nad 
kvalitním a perspektivním uplatněním absolventů na trhu 
práce. 

Důvodem je často neinformovanost potenciálních stu-
dentů a jejich rodičů, co jim může škola nabídnout. Studenty 
vedou zkušení mistři a učitelé, profesionálové ve svém oboru. 
Praktickou výuku zajišťují smluvní zařízení – hotely, restau-
race, masozávody a hypermarkety, od kterých už v průběhu 
studia získávají studenti nadstandardní měsíční finanční 
odměnu. Významnou úlohu hrají zřizovatelé škol, kteří stu-
dentům s výbornými studijními výsledky poskytují stipen-
dium. 

Naše škola nabízí velmi slušné odměny z praxe během 
studia. V prvním roce je to až osm tisíc korun měsíčně, 
ve druhém až devět tisíc pět set korun a ve třetím dokonce 
patnáct tisíc korun. Po úspěšném ukončení studia nabízí náš 
partnerský masozávod nástupní mzdu 35 000 korun. O naše 
absolventy je obrovský zájem, neexistuje, že by absolvent 
nenašel uplatnění. Studenti si toho jsou vědomi, studují bez 
problémů a v letošním roce jsme zaznamenali zvýšený počet 
uchazečů o studium na naší škole.

Závěrem

Naše učiliště chce připravit své studenty na úspěšný, 
smysluplný a odpovědný občanský, osobní i pracovní život.

Myslím si, že role školy spočívá ve vytvoření profesních 
návyků studentů, které v budoucnosti využijí na trhu práce. 

To je jedním z důvodů, proč se studenti naší školy během 
studia setkávají a mají možnost pracovat s odborníky z praxe. 
Další motivací k výborným studijním výsledkům je stipen-
dium.

Osobně bych si přála, aby se studenti v naší škole cítili 
dobře a byli hrdí na své řemeslo a školu. Těší mě, že naši absol-
venti neměli, nemají a jsem přesvědčena, že ani v budouc-
nosti nebudou mít žádné problémy s uplatněním v dalším 
profesním životě. Naopak si myslím, že se poptávka po nich 
bude stále zvyšovat.

Troufám si říct, že řemeslníci včetně řezníků nepři-
jdou o práci ani v časech potenciální ekonomické krize. Lidé 
budou pořád jíst, pořád budou potřebovat instalatéra, vyma-
lovat byt atd. U dobrého řemeslníka, a to se týká samozřejmě 
i řezníků, mám jistotu, že i když přijde o práci, tak si oka-
mžitě najde novou nebo začne podnikat. Tito lidé se zkrátka 
neztratí.

�

Studenti SOU Písnice na veletrhu

Studenti SOU Písnice na exkurzi
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Mgr. Milan Přibyl
 – „Všechno, 

co děláš, dělej 
nejlíp, jak umíš“

Tuto větu slýchal od svého otce, dnes ji s oblibou při svých 
divadelních představeních užívá Jaroslav Dušek. Je v ní 

mnoho moudra. Známý herec po jejím vyslovení akcentuje 

to, že se ani dítě, ani dospělý nemá stresovat neustálým srov-
náváním s výkony svých spolužáků nebo později kolegů a že 
se má soustředit pouze na to, aby ze sebe sama dostal to nej-
lepší, co v něm je. Jeho otec tím myslel spíše na to, že člověk 
by se k jakékoliv práci i životní situaci měl stavět pozitivně, 
nic neodbýt, ale naopak vše promyslet a udělat co nejlépe. 
Mockrát si na něj proto i on sám vzpomněl. Zjistil, že ač se 
vlastně věnuje něčemu, co si nikdy přímo neplánoval a co by 
mu tedy nemělo být nějak blízké, ale fakt, že se mu daří, že 
jeho práce přináší úspěch a nějaký efekt pro ostatní i pro něj, 
s sebou automaticky nese i pocit spokojenosti, který je v živo-
tě strašně důležitý.

Mgr. Milan Přibyl, jednatel 
obchodní fi rmy Inopack Czech 
Republic s. r. o. (nástupce 
známého Poly-clip System 
s. r. o.), má zajímavou životní 
cestu. Narodil se v roce 1970, 
jak sám říká, v automobilové 
rodině. Už jeho dědeček byl 
automobilový fanoušek, vlastnil 
v malém východočeském městě 
obchod se součástkami na kola 
i motocykly s přilehlou dílnou. 
Otec vystudoval automobilní 
průmyslovku, vedl v Praze velký 
autoservis a měl velkou zálibu 
v automobilových veteránech. 
Milan už v pěti letech jezdil 
na motocyklu, v osmi řídil 
auto, v jedenácti náklaďák a ve 

Škoda-Hispano-Suiza 1927 a 1928

Na motocyklu Ducati
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třinácti ho otec nechal popojet 300 metrů s autobusem plným 
jeho spolužáků.

Ač z úplně nehudebnické rodiny, kde nikdo neuměl číst 
noty, začal jako 10letý hrát na klasickou kytaru, poté byl přijat 
na Pražskou konzervatoř. V letech 1984–1990 strávil krásná 
studentská léta v inspirativním i politicky značně tolerantním 
prostředí, obklopen spolužáky, herci i hudebníky. Vyhrál dvě 
mezinárodní soutěže a pomalu se rozhodoval, kam dále. Cítil, 
že muzika je mu sice blízká, ale v porovnání s jeho spolužáky, 
syny filharmoniků, ne úplně v jeho životě jediná a vlastní. 
Ovlivněn odvážným profesorem psychologie, který se na škole 
nikdy nebál vyslovit jasné, ale pro tu dobu velmi nebezpečné 
postoje, podal si po sametové revoluci přihlášku na FFUK, obor 
psychologie. Vypůjčil si knížky z biologie, fyziologie, anatomie 
a jiných předmětů, které se tenkrát ani nyní na konzervatoři 
nevyučují, přečetl pár knížek z psychologie a za tři měsíce 
úspěšně prošel přijímacími testy i ústními zkouškami.

V té době kromě studia pomáhal otci s dostavbou 
rodinného domu a přilehlých renovačních dílen pro veterány, 
rozkoukával se v novém tržním prostředí, jezdil na burzy, 
zprostředkovával prodeje autoveteránů, často i zpětné 
dovozy ze západní části Evropy, kam byla auta odsud 
dříve vyvezena a po revoluci již znovu bohatými českými 
podnikateli koupena zpět. A pak se prakticky denně věnoval 
restaurátorským pracím pod vedením otce, kde se během
90. let dokončily renovace dvou významných automobilů 
z 20. let. Ještě během řádného denního studia tzv. psychologie 
práce, jak se specializace zahrnující obory marketingu, 
psychologie trhu, ergonomie, reklamy a dalších oborů 
jmenovala, začal pracovat jako prodejce automobilů Opel. 
Po dvou letech přešel již ke zmíněné fi rmě Poly-clip System 
a začal se seznamovat s potravinářským prostředím.

„Obchod je vždycky jen jeden, ať obchoduješ s čímkoliv,“ 
říkal mu už jeho děda. Babička vždy dodávala, že je lepší metr Terezka u REXE

Tři automobily ŠHS,  uprostřed automobil v renovaci
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S budoucí manželkou na závodě Zbraslav-Jíloviště (rok 1998)

Dcera ředitele Loevensteina v limuzíně ŠHS

kšeftu než kilometr práce, ale děda prý zvážněl a mluvil o tom, 
že pravidla byla a jsou všude stejná. Obě strany musí být 
v obchodě spokojeny a hlavní je vždy dodržet slovo, i kdyby to 
mělo znamenat prodělek. A náš zákazník, náš pán. To se ctilo 
vždy a musí se to ctít stále. „Pokud člověk vyrůstá v takovém 
prostředí, byť z vnějšku značně zdeformovaném socialismem, 
nemusí mu pak nikdo nic moc vysvětlovat, máte to v sobě,“ říká 
Milan Přibyl.

Od roku 2008 je jednatelem společnosti, která nyní exklu-
zivně zastupuje na českém a slovenském trhu 4 světové značky: 
Poly-clip System – výrobce sponovacích strojů, Inotec – výrobce 
vazaček, děliček, mělničů, míchaček a celých linek, REX – 
výrobce narážek a Günther – výrobce nastřikovaček a masírek.

Je zodpovědný za růst firmy, kde původně dceřiná 
společnost fi rmy Poly-clip System prodávala a servisovala 

klipsovačky převážně pro masný průmysl. Nyní společnost 
expanduje všemi směry a své zakázky, často dosti objemné, 
dopravuje k zákazníkovi ve více kamionech najednou.

„Nudí-li se žena, vznikne v manželství brzy problém. 
Nemá-li chlap pořádného koníčka, nemá kam ‚utéct‘, jeho život 
je prázdný.“

Tyto věty také slýchával od otce. Aby předešel sta-
rostem z první věty, pořídil své ženě obchod s dětskou módou 
v nákupním centru a mají spolu 3 děti. Protože je manželka 
o deset let mladší a poslední dobou chodila z obchodu, kde 
se jí její zákaznice rády chodí pochlubit čerstvě narozenými 
přírůstky, s přáním ještě dalšího potomka, čekají v listopadu 
4. dítě. Nudit se jeho manželka nebude, to je defi nitivní. A co 
se týče koníčků, má Milan Přibyl poměrně široký záběr: hraje 
tenis, lyžuje, rád chodí s rodinou do přírody, do divadla, ces-

tuje, ke kytaře (na kterou už téměř nehraje) si pořídil kvalitní 
digitální piano, zajímá se o architekturu, sbírá různé staré 
artefakty, ale hlavně, sbírá a renovuje oldtimery.

„Veteránistické prostředí miluju. Vyrůstal jsem v rodině, 
kde otec některé veterány ještě před mým narozením koupil, 
a posléze je sám a později i se mnou renovoval. Otec ještě pama-
toval ty staré krásné časy, kdy v pražských ulicích stály automo-
bily Horch, Bugatti, Delahay, BMW, Mercedes, Cord a velká 
spotřeba jejich často až pětilitrových motorů, nepraktičnost pro 
rodinné použití a nedostatek součástek nutily majitele k pro-
deji. V cenách od 3 do 15 tisíc Kčs se prodávala auta, která se 
dnes prodávají za 7–8místné částky. Ve stodolách se vedle zcela 
běžných Pragovek či Škodovek objevovaly opravdové poklady. 
Tu nádhernou dobu „houbaření“ jsem bohužel už nezažil, ale 
znám ji perfektně z vyprávění i otcových současníků, a mám 
ji podloženou skutečnými fotografi emi jejich nálezů. S otcem 
jsem zažil ještě v devadesátých letech četná pátrání po starých 
adresách z 60. let a i jen nálezy původního startéru, dynama, 
tachometru, figurky volavky na chladič automobilu Škoda-
Hispano-Suiza byly pro mě nezapomenutelným zážitkem. 
Málokdo si uvědomuje, že když chcete často i pouhé trosky 
dochovaného veterána přivést do původního stavu, vyžaduje 
to kromě peněz, množství času i práce také značnou přípravu. 
Máte-li v garáži něco, s čím jezdili ve dvacátých letech prezi-
dent Masaryk, ministerský předseda Švehla, princ Fürsten-
berg (majitel hradu Křivoklát a zámku Lány), nejbohatší 
bankéř Preiss, politik Stříbrný a dalších 95 známých podni-
katelů nebo příslušníků šlechty (co majitel, to nesmazatelná 
stopa nejen české historie), měl byste začít nejprve pátráním po 
všech možných archivech a dokumentech, než se do čehokoliv 
pustíte. Cenné jsou jakékoliv dokumenty, ke kterým se dosta-
nete, a časem zjistíte, že nedocenitelné jsou původní fotografi e, 
i takové z rodinných alb, kde vidíte jen zadní lampičku auto-
mobilu. Všechny tyto znalosti a vědomosti, cit pro správnou 

Syn řidiče rodiny Loevensteinů za volantem limuzíny ŠHS
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Renovovaný pojízdný podvozek Škoda-Hispano-Suiza

BMW 327 cabrio z r. 1941

renovaci (auto není obraz, auto musí jezdit a brzdit, konkrétně 
tato téměř třítunová monstra s třiadvacetipalcovými drátovými 
koly, s motorem OHC o obsahu 6,7 litrů, hravě jezdila rychlostí 
140 km/hod.), k tomu ohromná dávka trpělivosti a vytrvalosti 
vám teprve dovolí nevytvořit paskvil, kterých i u nás vzniklo 
a vzniká stále dost,“ dodává s nadšením pro věc Milan Přibyl. 
Povídáme si dále a dozvídáme se, že neméně zajímavá je celá 
historie spjatá s těmito automobily. „Zavoláte-li kamarádům 
z oboru, včetně těch, kteří píšou do časopisů odborné články, ať 
přijdou na návštěvu, že k vám v sobotu přijede 83letá dáma, 
majitelka zrestituovaného zámku, dcera JUDr. Karla Loeven-
steina, generálního ředitele Škodových závodů v Plzni, zaměst-
návajícího tenkrát asi 20 000 zaměstnanců a 82letý syn jejich 
osobního šoféra Vám přiveze originální návody k obsluze auta, 
dobové fotografi e a při dosednutí do auta si přesně pamatuje, 

kde se na volantu ovládala bohatost směsi benzínu, kde vol-
noběh, a při odpolední kávě na zahradě posloucháte o tom, jak 
k nim do Vily Bianca v pražské Bubenči chodil Jan Masaryk, 
který z dalších politiků nebo dnes slavných hudebníků a lite-
rátů té doby byl často zvaným hostem nedělních dýchánků, koho 
naopak neměl její otec rád, máme pak z toho setkání všichni 
nezapomenutelné zážitky. A mně osobně se pak vše (doba-
zvyky-majitel-vila-auto) krásně propojí,“ říká Milan Přibyl.

Při tomto povídání pan Přibyl prozrazuje, že veš-
keré dokumenty včetně více než 300 originálních fotografi í 

Faeton ŠHS z r. 1928

a kompletního seznamu všech 100 původních majitelů, 
včetně výrobních čísel aut i motorů, hodlá použít pro vydání 
knihy o automobilech Škoda-Hispano-Suiza.

V současné době si pan Přibyl renovuje překrásný kab-
riolet BMW 327 z roku 1941. Tento automobil nerenovuje 
od opískovaného rámu, naopak si cení toho, že byl prvním 
automobilem jeho otce, který si on před více než padesáti 
lety opravil pro běžný provoz. Opět si proto sehnal mnoho 
původních fotografi í, poradil se se svými kamarády z oboru, 
nechal si u odborné fi rmy zrenovovat původní motor, opravil 
nebo nechal opravit (při svém povolání nemá už mnoho vol-
ného času) všechny hlavní skupiny podvozku a nyní již dopl-
ňuje či nahrazuje drobnosti původního příslušenství. „Tento 
dvoulitrový šestiválec má překrásný zvuk a díky plně synchro-
nizované a na tu dobu velmi moderní převodovce ZF je to auto 
vhodné do běžného provozu. Stejně jako moderní auta startu-
jete i toto tlačítkem (musíte ovšem předtím otočit klíčkem ve 
spínací skříňce), motor má sílu, tento nadčasový sporťák s leh-
kostí vyjede každý kopec stokilometrovou rychlostí, mám na 
něm zcela běžnou SPZ.“

Bylo by ještě dlouho si co vyprávět, ve vzduchu je znát 
entusiasmus sběratele a člověka, s kterým si popovídáte 
o čemkoliv. Loučíme se a odjíždíme z příjemného setkání 
s přáním, ať se daří a ať nás nadšení pro cokoliv nikdy neopustí.

Ing. František Kruntorád, CSc.
 �
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