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Váení ètenáøi,
dostává se Vám do rukou ji tøiadvacáté vydání Mlynáøské roèenky. Tradiènì zaèíná hodnocením aktuální hospodáøské situace v mlýnském
oboru a konèí dùleitými statistickými údaji. Nechybí zde ani odborné
statì vìnované prognózám poadavkù nového ivotního stylu na cereální výrobky a technologii v mlýnských provozech.
Mlýnský prùmysl se ji nìkolik let nachází v nelehké trní situaci. Je sevøený cenovým diktátem zemìdìlských pìstitelù na stranì jedné a zpracovatelù mlýnských výrobkù na stranì druhé. Nemá pøíli prostoru pro
vytváøení potøebných zdrojù na investice a inovace. Pøesto prokazuje
svou ekonomickou sílu a stabilitu. Vyvíjí se správným smìrem a udruje
si konkurenceschopnost vùèi zahranièí.
V budoucích dvou letech bude svaz realizovat vzdìlávací projekt, který
je podporován dotací ze strukturálních fondù EU. Je zamìøen èistì na
odbornou problematiku s dùrazem na novinky v technologii i v metodách
zkouení surovin a výrobkù. Máme tím monost pozvat nejvìtí odborníky ze zahranièí, pøedevím z firmy Bühler a z Mezinárodní organizace
cereálních chemikù. Kromì toho budou probíhat rekvalifikaèní a pøípravné kurzy ke zkoukám profesních kvalifikací. K základním znalostem
pøibyly standardy pro technické pozice v naich podnicích.
Pøejeme vem èeským mlynáøùm mnoho úspìchù v jejich práci a také
dostatek kreativity pøi realizaci potøebných inovací.

Ing. PAVEL HRDINA, MBA
pøedseda Svazu prùmyslových mlýnù ÈR
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MLÝNSKÝ PRÙMYSL V ÈESKÉ REPUBLICE
2017-2019
Pavel Filip
Pro mlýnský prùmysl v Èeské republice, ale i pro tento
sektor v celé Evropì, nebylo období po sklizni roku 2017
a také po sklizni roku 2018 pøíli pøíznivé. Pøíèinou byly rostoucí ceny obilovin, zejména penice, které se nepodaøilo
dostateènì promítnout do cen finálních výrobkù. Poukázal
na to i Evropský kongres mlynáøù a výrobcù tìstovin
Prague 2018. Neádoucími trendy v mlýnském oboru jsou:
- sniování marí, - tlak na ceny mouky a tìstovin ze strany
maloobchodu, - a v neposlední øadì pak nekonsolidované
trní prostøedí.
Ve spotøebì mlýnských výrobkù dochází stále k zásadním strukturálním zmìnám. Významný je pokles exportu
obilí a mouky z Evropské unie do tøetích zemí, klesá spotøeba mouky v domácnostech a mìní se pomìry v pekárenském oboru, který je doposud nejvìtím zákazníkem mlýnù.
Vývoj pekáren ovlivòuje nìkolik faktorù. Prvním jsou zmìny
v distribuèních kanálech koncentrovaného maloobchodu.
Výroba pøechází do moderních prùmyslových podnikù
s kompletní sortimentní nabídkou a roste podíl pøedevím
pekáren ovládaných pøímo obchodem. Stejnì tak se nezastavil rùst spotøeby peèiva ze zmrazeného polotovaru dopékaného pøímo v prodejnách, který zhoruje pasivní bilanci
zahranièního obchodu pekaøských výrobkù ÈR. V podmín7

kách Èeské republiky se pøedpokládá dalí zvyování podílu tìchto výrobkù. Druhým faktorem je investièní deficit, kdy
v pekárnách zaostává mechanizace a automatizace výrobních procesù. V tomto smìru se pekárny nacházejí v bodu
zvratu a jejich existence bude závislá na finanèních zdrojích
pro své nezbytné modernizace cílené na zvýení produktivity práce. Tøetím faktorem je zákazník a jeho poptávka po
výrobcích regionálních nebo tradièních, po bio potravinách,
potravinách bez E, èistých potravinách, bezlepkových
produktech (rostou o 2  3% roènì). Aktuální je také fortifikace mouky vitaminy a produkce výrobkù se specifickou
nutrièní hodnotou, které patøí do skupiny funkèních potravin. Tyto zmìny pøímo ovlivòují existenci mlýnských podnikù, protoe vìtina je s pekárnami propojena. Na jedné
stranì jde o výhodu, ale na druhé stranì vzniká existenèní
hrozba pøi zániku propojené pekárenské kapacity.
Mlýnský prùmysl se nachází ve sloitém období a dalí
existence výrobních podnikù závisí na jejich schopnosti reagovat na probíhající zmìny. Jistì je velmi pozitivní modernizace technologií èeských mlýnù realizovaná v posledním
desetiletí, ale urèitý problém pøináí skuteènost, e pouze
v omezeném mìøítku investice smìøovaly ke zvýení podílu
výrobkù s vyí pøidanou hodnotou. Také je tøeba konstatovat, e se v èeských mlýnech investuje daleko ménì ne
v Nìmecku nebo v Rakousku.
Výroba
Èeské mlynáøství zpracovává roènì pøiblinì 1200 tis.
tun penice, 110 tis. tun ita, 16 tis. tun ovsa, 5 tis.tun jeèmene, 10 tis.tun kukuøice a 3 tis.tun ostatních obilovin.
Pøesné objemy v posledních letech uvádí statistické tabulky
v poslední èásti roèenky. Mezi mlýnské výrobky z penice
a ita patøí hladké mouky svìtlé, polosvìtlé a tmavé, které
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mají vyí obsah obalových èástí zrna, tedy i vlákniny.
Z penice dále mouky polohrubé a hrubé, krupice hrubé
a jemné. Penièná jemná krupice se také suí na Dìtskou
dehydrovanou krupièku. Oves se zpracovává pøevánì na
vloèky, jeèmen na kroupy rùzných velikostí. Z jeèmene
a ovsa se vyrábìjí rovnì hladké mouky a díky výivovým
hodnotám také otruby nebo tmavé mouky. Kukuøice je urèena pøedevím na výrobu krupice pro extruzi, ale také pro
bezlepkové mouky. Podobnì z pohanky se vyrábìjí pøevánì kroupy a dále krupice a bezlepková mouka. Mezi mlýnské výrobky patøí i oloupaná semena dalích obilovin, luskovin a olejnin. Zpracovává se zde i rýe. Dále se zvyuje
výroba speciálních cereálních výrobkù, vèetnì jejich smìsí.
Strukturu mlýnských výrobkù v ÈR urèují pøedevím
specifické stravovací návyky obyvatel. Významnou støedoevropskou raritou je výroba itného chleba (pøestoe významnì klesla), unikátní pak výroba knedlíkù, a to nejen klasických houskových, ale i knedlíkù z vaøených a ze syrových brambor, knedlíkù pekových a ovocných. K tomu je
potøeba vyrábìt hrubé a polohrubé mouky, co není ve svìtì bìné. Proto se klasická èeská technologie mletí lií od
jiných technologií bìnì pouívaných ve svìtì. Je sloitìjí
v etrném mletí zrna na krupice, v jejich èitìní a tøídìní.
Zajímavostí zùstává získávání a devíti výrobkù jedním kontinuálním procesem. Novinku posledních dvou desetiletí
pøedstavuje fortifikace mouky zlepovacími pøípravky a výroba mouky na míru podle konkrétní potøeby zákazníka.
Pro obchodování jsou dnes nejdùleitìjí uivatelské parametry výrobkù zakotvené vìtinou ve smluvních podmínkách uzavøených mezi dodavateli a odbìrateli. Prosazují se
také jemnì mleté celozrnné mouky a speciální mouky s vyím obsahem vlákniny, tedy jedlé otruby jako penièná
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vláknina. Na trhu se objevují i otruby z ovsa a jeèmene. Tyto
výrobky vak vyadují velmi úèinnou dekontaminaci zrna,
a to pøedevím od plísní a jejich toxinù.
Více ne 70% mlýnských výrobkù míøí ke zpracování
v pekárnách, 10% pak do výroby krmiv, 8% do prùmyslu
trvanlivého peèiva, 8% do domácností a pøiblinì 8% do
výroby tìstovin (z toho ale je cca 50% dováená semolina).
V rámci uvedených poloek dochází k dynamickým strukturálním zmìnám, na které je tøeba reagovat. Jde pøedevím
o rozvoj výroby mraeného peèiva, vznik pekáren v supermarketech, a v neposlední øadì napøíklad prùmyslovou
výrobu knedlíkù a jiných polotovarù.
Dnes rovnì vystupuje do popøedí téma funkèních
a dietních potravin. Mezi takové výrobky patøí tøeba bezlepkové mouky nebo smìsi. Také je ádána obilní vláknina
v nejrùznìjích formách zpracování. Vyvíjí se výrobky s vysokým obsahem rozpustné vlákniny  beta glukanù. Je jisté,
e výroba funkèních a dietních potravin znaèí pøíleitost
pro rozvoj mlýnského oboru. Patøí sem jistì i vyí vyuívání
ostatních obilovin ve výivì, jak je ji výe uvedeno.
Zajímavé je historické srovnání pomìrù mezi zpracovanými obilovinami v ÈR. Zøetelný je úbytek ita a jeèmene.
Tyto trendy nejsou pøíznivé z hlediska výivy, protoe se
sniuje konzumace vlákniny a zejména jejích rozpustných
sloek, které jsou obsaeny nejménì u penice, více u ita
a nejvíce u jeèmene a ovsa. Døíve se zpracovávalo velké
mnoství ostatních zrnin, vèetnì luskovin. Ale velký podíl
mìla napøíklad pohanka, která má blahodárný význam pro
celý kardiovaskulární systém èlovìka. Obrodu jejího pìstování a zpracování u nás pøináí výrobci biopotravin. Pokles
objemu zpracování ita je zpùsoben zmìnou technologie
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920 358
60 867
150 882

ito

Jeèmen

Ostatní

120 442

70 856

770 253

690 591

1946

1989

2000

2012

32 000

16 000

410 000

28 000

10 500

286 858

14 300

2 500

170 000

22 000

4 000

140 000

6 242

2826

200

1960

120

1970

44

1988

59

2000

44

2018

29 000

5 000

120 000

Vyuití kapacity

Kapacita (P+)
28,5%

35%

99,7%

91,4%

101,3%

69%

80,4%

5 137 220 5 108 710 1 420 000 1 500 000 1 507 880 2 050 200 1 704 000

Semelek/rok (P+) 1 465 200 1 787 000 1 416 000 1 371 000 1 527 691 1 415 000 1 370 000

Poèet mlýnù

1950

Tab. 2 Poèty provozoven pšenièných a žitných mlýnù, využití jejich kapacit
1936

2018

1 130 000 1 240 833 1 220 000 1 250 000 1 200 000

1966

Rok 2018: Kukuøice 10 tis. tun roènì. Oves 16 tis. tun roènì. Ostatní zrniny 3 tis. tun roènì.

820 743

Penice

1936

Tab. 1 Vývoj objemu zpracování zrnin podle druhu v tunách/rok

výroby chleba v pekárnách, pokles jeèmene a dalích obilovin zapøièiòuje vývoj poptávky po výrobcích s vyím stupnìm zpracování. V souèasnosti se u nás výroba rùznì upravených cereálních výrobkù roziøuje.
Novinkou posledních nìkolika desetiletí se stala výroba
zlepovacích pøípravkù a hotových smìsí, urèených pro
zpracování pøedevím v pekárenském prùmyslu. Tato výroba je u nás z velké èásti oddìlena od prùmyslových mlýnù,
co je velká koda, protoe jde o mlýnské výrobky s vyí
pøidanou hodnotou. Od mlýnù se ale také oèekává výroba
tzv. mouky na míru podle konkrétní potøeby zákazníkù,
respektive technologie výroby. Tu rozhodující èeské mlýny
plnì zvládly. Pro obchodování s moukou jsou dnes nejdùleitìjí její uivatelské parametry, které jsou zakotvené ve
smluvních podmínkách, uzavøených mezi dodavateli a odbìrateli.
Výrobní kapacity
Vývoj výrobní základny naich mlýnù charakterizuje
výrobnì technická koncentrace a specializace. K plánovitému øízení tohoto trendu dolo za socialismu. Pouze v krátkém období po roce 1990 se poèty provozoven skokovì
zvýily na 220 díky obnovení provozu v nìkterých malých
restituovaných mlýnech a také budováním malých mlýnù
u obilních sil. Vzhledem k tomu, e nízkokapacitní mlýny
nemohly konkurovat vìtím mlýnùm, postupnì zanikaly.
Vysoká výrobní kapacita sniuje fixní i reijní náklady na jednotku výroby a rovnì umoòuje dosahovat vyí výtìnosti
svìtlých mouk, protoe lze zpracovávat samostatnì meziprodukty stejné kvality a stejné granulace. Trendy koncentrace zùstávají stále aktuální v pøípadì výroby základních
druhù mouky.
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Poèet mlýnù
(provozoven)
52
50
48
48
47
47
48
46
48
44
45
44
44
44
44

Kapacita t/24 h x 300
provozních dnù
2.109.000 tun
2.085.000 tun
1.897.500 tun
1.933.500 tun
1.809.000 tun
1.867.500 tun
1.879.500 tun
1.705.500 tun
1.893.000 tun
1.761.000 tun
1.743.000 tun
1.725.000 tun
1.776.000 tun
1.776.000 tun
1.704.000 tun

Semelek skuteèný
v daném roce
1.342.000 tun
1.425.000 tun
1.320.000 tun
1.260.000 tun
1.350.000 tun
1.340.000 tun
1.210.000 tun
1 407.000 tun
1 385.000 tun
1.350.000 tun
1.350.000 tun
1.340.000 tun
1.370.000 tun
1.370.000 tun
1.370.000 tun

Vyuití kapacity
celkem
63,6%
68,4%
69,6%
65,2%
74,6%
65,3%
64,4%
82,5%
73,2%
77,5%
77,5%
77,7%
77,14%
77,14%
80,4%

Penièných 4740 t/24 h x 300 dnù = 1.422.000 tun/rok ve 38 provozovnách  semelek 1,25 mil. = vyuití 87,9%
itných
940 t/24 h x 300 dnù = 282.000 tun/rok v 19 provozovnách  semelek 0,12 mil. = vyuití 42,6%

2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

Rok

dle metodiky Mezinárodní asociace mlýnù EU = denní výrobní kapacita
za 24 hodin provozu x 300 provozních dnù v roce.

Poèty pšenièných a žitných mlýnù a jejich celková kapacita

Dlouhodobì se sledují poèty provozoven penièných
a itných mlýnù. Aby byl zøejmý obrovský pokrok, v tabulka
uvádí hodnoty od roku 1936.
Stále velmi dynamicky roste produktivita práce. Zatímco
v roce 1946 pracovalo ve mlýnech 22 tisíc pracovníkù,
do roku 1970 se tento poèet sníil na 5 tisíc a do roku 2018
na 1,5 tisíce pracovníkù. Trendy ve specializaci ukazují
ve svém dùsledku na zvyování kvality mlýnských výrobkù.
Specializovaná mlýnská technologie je daleko úèinnìjí,
protoe kadá zrnina vyaduje specifickou technologii zpracování.
Souèasné mlýny jsou prakticky bezobsluné provozy,
øízené poèítaèem nebo jiným procesorem. Vyuívají se
prvky automatizace, tedy automatické regulace vybraných
procesù. Nezasvìcený návtìvník souèasného mlýna mùe
být pøekvapen sloitým soustrojím, které vyrábí prakticky
bez lidské ruky. Provozy jsou navíc pod trvalou kontrolou
vlastních laboratoøí, které jsou vybaveny nejmodernìjí
laboratorní technikou pro posuzování uivatelských charakteristik mlýnských výrobkù.
Výrobnì technický stav naich mlýnských provozoven
se neustále mìní. Význam má rovnì investièní podpora ze
strukturálních fondù EU, z Programu rozvoje venkova. Podpoøené investice se ale týkají pouze cca 30% výrobních kapacit naich mlýnù. Pøitom je stále tøeba dohánìt investièní
deficit z éry socialismu, kdy byl mlýnský obor zaøazen mezi
rozvinuté obory, a proto mu byly zdroje odèerpávány ve
prospìch jiných oborù potravináøského prùmyslu. Dohánìt
je také zapotøebí deficit z období po privatizaci, ve kterém
bylo nutné nejdøíve splatit úvìry na poøízení podnikù. Nìco
se podaøilo. Zejména modernizace hlavních technologických souborù a náhrada døevìných zásobníkù za kovové.
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Velká èást prostøedkù smìøovala k zajitìní bezpeènosti
potravin. Zvýila se i úèinnost technologie.
Hospodáøská situace
Hospodáøská situace mlýnù se od krizových let 2007
a 2012 nejdøíve stabilizovala díky pøíznivìjímu vývoji cen
obilovin, ale v letech 2017 a 2018 znovu není pøíznivá.
Od roku 2016 se obchodní rozpìtí mezi prùmìrnou cenou
nakupovaného obilí a prùmìrnou cenou výrobkù v roce
2018 sníilo o 25 - 30 procent. Toto rozpìtí se v roce 2018
pohybovalo slabì nad 1000 Kè/t. U ita o 200 Kè více.
V obou pøípadech je to nedostateèné, mìlo by se pohybovat nad 1600 Kè/t. Pøitom výrobní náklady rostou. Spotøeba
elektrické energie roste pøedevím vlivem zlepování hygienických podmínek výroby a uplatòováním aspiraèních systémù a pneumatické dopravy, ale také zvýením její ceny
pøiblinì o 10 procent. Rostou také mzdy díky situaci na trhu práce, a to o 20 procent proti pøedchozímu období. Náklady na dopravu vzrostly kvùli cenám pohonných hmot.
Zvýily se i ceny obalù o 20 procent. Náklady na jednu tunu
semletého obilí nelze úplnì srovnávat, protoe mlýnské
provozy mají znaèné rozdíly v kapacitách, ve vybavení a ve
výrobkové struktuøe, co ve na nì má pøímý vliv. Dùleitý
je objem semelku. Prùmìrný provoz vykazuje 450  500
Kè/t na osobní náklady, 150  180 Kè/t na elektrickou energii, 50  100 Kè/t na dopravu, 70 Kè na obaly, 60  90 Kè/t
na opravy a náhradní díly. Prùmìrné a teoreticky vypoèítané
odpisy pøedstavují 170  250 Kè/t. Statistika ukazuje, e
u mlýnù opìt narùstá investièní deficit, a vlastnì hospodaøí
na úkor své budoucnosti. Ceny obilovin, které mají pøímý
vliv na hospodáøskou situaci mlýnù, se zvýily, ale ceny
mlýnských výrobkù jsou dlouhodobì prakticky stabilní.
Mlýnské podniky se v roce 2018 dostaly i do ztrátového
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hospodaøení, a èasto nevydìlávají ani na pokrytí odpisù
dlouhodobého majetku. Proto jsou donuceny èerpat z rezerv a také se zadluují. Po sklizni roku 2017 se zvýily ceny
penice o 10 procent a po sklizni roku 2018 o dalích 20
procent. Ceny mlýnských výrobkù se ale zvyovaly velmi
obtínì a nedostateènì. Trh mlýnských výrobkù se i pøes
vysoké vyuití mlýnských kapacit penièných mlýnù vyvíjí
nenormálnì. Mezi mlýny pøetrvává cenová válka, která udruje nízkou cenovou úroveò a sniuje ziskovost. Proto se
obor nerozvíjí tak, jak by bylo ádoucí.
Objemy výroby v tunách se prakticky nemìní, v posledních letech spíe mírnì stoupají. Pøesto je tøeba v dlouhodobém vývoji spatøovat mírný pokles. Poèet zamìstnancù
v dùsledku koncentrace a automatizace stále klesá. Jejich
prùmìrná hrubá mzda roste a dosahuje pøes 30 tis. Kè za
mìsíc. Úèetní pøidaná hodnota stále klesá, stejnì jako ukazatel EBIT. Také hodnota investic není dostateèná a evidentnì se projevuje investièní deficit. V tomto smìru mohou
pomoci dotace. Vývoj ukazatelù svìdèí o klesající konkurenceschopnosti oboru v rámci zpracovatelského prùmyslu.
V tomto smìru má i na mlýny v Èeské republice významný vliv vývoj maloobchodních sítí, které tlaèí na ceny.
Nejvìtím problémem se jeví sjednávání roèních cen výrobkù z mouky pøedem, pøièem ceny prvotních surovin se mìní témìø kadý mìsíc. Pekárny, pro které je mouka hlavní
nákladovou polokou a její cena rozhoduje o realizaci dodávek do obchodních øetìzcù, tlaèí na sniování. Mlýny ve své
podstatì cenou mouky drí své pekárny, ale je to na úkor
vlastní ekonomické kondice. Jsou nuceny k podnákladovým cenám, a to jen proto, aby udrely existenci svých odbìratelù. Konkurenèní boj mezi pekárenskými spoleènostmi
je pod tlakem obchodních øetìzcù stále silnìjí. Ceny peèi16

va dodávaného do obchodních øetìzcù neodpovídají nákladùm na výrobu. Tím se ekonomicky vyèerpává nejenom
obor pekáren, ale také obor mlýnù. Ztracené finanèní zdroje
se vak nikdy nevrátí.
Konkurenceschopnost
Z pohledu konkurenceschopnosti jsou kromì finanèních
ukazatelù problematické budovy a stavby èeských mlýnù,
které pocházejí z konce 19. a z první poloviny 20. století.
Mají vìtinou døevìné nosné konstrukce, jsou nevhodnì
umístìné z hlediska napojení na silnièní sí a také nemají
napojení na eleznièní vleèku. Na druhé stranì se jeví jako
optimální teritoriální struktura mlýnù, které svou kapacitou
pokrývají urèité území s odpovídající sítí zákazníkù.
Na budovách a technologiích je tøeba realizovat øadu
poadavkù k zajitìní bezpeènosti potravin. Nevyhovují také nìkteré konstrukce starích strojù, nebo je nedostateèná
jejich úèinnost. Napøíklad technologie èitìní a pøípravy zrna
pøed mlýnským zpracováním není ve vech mlýnech dostateènì modernizována. Slabá místa jsou pøedevím v povrchovém opracování zrna a v délce odleení. Problémy jsou
také s materiály v pøímém styku s potravinou. Nejde ani tak
o sklenìné spádové potrubí, které vzhledem ke tlouce
stìn není tak nebezpeèné jako døevo se svými spárami, kde
se ukrývají kùdci.
Mezi pøetrvávající problémy patøí nízký podíl výrobkù
s vyí pøidanou hodnotou. Pouze minimálnì jsou vyrábìny
mouèné smìsi a zlepující pøípravky do peèiva. Jejich pouívání v souèasném pekárenském prùmyslu je tak znaèné,
e sniuje spotøebu bìné mouky. Modernizovat je tøeba
technologie na zpracování jeèmene, ovsa, pohanky a dalích minoritních obilovin. S pøidanou hodnotou souvisí i po17

díl výroby finálních výrobkù z celkových objemù produkce
ve srovnání s výrobou surovin pro dalí proces.
Významná je u nás vertikální integrace mlýnù na jedné
stranì s výkupními a skladovacími organizacemi, na druhé
stranì s pekárnami, tìstárnami a dalími zpracovateli. Tato
integrace ve spoleèných podnicích se stále roziøuje a je
konkurenèní výhodou naeho prùmyslu. Ale i zde existuje
urèité nebezpeèí. A tím je trní situace a konkurence v pøísluném segmentu. Zøetelné je to u pekáren, kde pùsobí
znaèný pøebytek výrobních kapacit a kde probíhá dynamická restrukturalizace. Pokud napøíklad vypadne pekárna z trhu, zaèíná mít problémy rovnì mlýn. Platí to vak i pro neintegrované subjekty, kde pùsobí vertikální integrace pouze
neformálnì.
Z technologického hlediska je základní mlýnská výroba
plnì konkurenceschopná, a to jak z hlediska výtìnosti, tak
i výkonnosti, tedy zatíení mlecích válcù a vysévací plochy.
Dokonce jsme úspìní i ve spotøebì energie na jednotku
výroby, ale pøi uplatnìní vech poadovaných opatøení na
výstupu výrobkù, napøíklad pneumatické dopravy výrobkù,
se spotøeba energie zvyuje. Abychom dosahovali srovnatelných výsledkù s konkurencí, bude potøeba aplikovat dalí
moderní regulaèní prvky a úsporná opatøení.
Nai konkurenceschopnost musíme posuzovat také
z hlediska stupnì koncentrace výrobních kapacit, a trní situace na stranì surovin a na stranì výrobkù. V Èeské republice jsou nízké výrobní kapacity mlýnských jednotek,
co neumoòuje dosahovat velmi nízkých reijních nákladù.
U nás je provozováno 38 penièných mlýnù, které vyrábìjí
celkem 1 milion tun mouky. Prùmìrná produkce penièného mlýna v ÈR èiní 25,7 tis. tun roènì. Vyuití kapacit penièných mlýnù je nad 80%. Patøí to k naim pøednostem,
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ale v praxi není tato okolnost dostateènì vyuita vzhledem
k udrování relativnì nízkých cen mlýnských výrobkù.
Napøíklad v Nìmecku, ve Francii, v Belgii, ve výcarsku
a v Rakousku mùeme vidìt provozovny mlýnù s denní kapacitou 1000 tun. Prùmìrná denní kapacita èeských mlýnù
je 133 tun za 24 hodin. U nejlepích zahranièních mlýnù je
tøeba také vidìt vyí úroveò staveb i technologického zaøízení, které vyhovují tìm nejnároènìjím hygienickým poadavkùm na potravináøské provozy. Je správné, e se srovnáváme s tìmi nejlepími. Jedinì tak mùeme obstát v nároèném konkurenèním prostøedí.
Slabinou èeských mlýnù je nízká ziskovost. Ta je sice
patná v celé Evropì, ziskovost mlýnù za posledních est
let významnì poklesla, ale v ÈR doléhá na mlýny jetì citelnìji kvùli vývoji pekáren a maloobchodních øetìzcù.
Z globálního pohledu pùsobí negativnì ji zmínìná volatilita cen penice a ostatních obilovin na svìtových i evropských trzích. Je vak tøeba sledovat i regionální odlinosti.
Zatímco na globálních trzích ovlivòují cenový vývoj obilovin
vìtinou virtuální obchody s rùznými finanèními deriváty,
avak lze uzavírat závazné dlouhodobé kupní smlouvy,
u nás pùsobí stále spekulace pøímých úèastníkù trhu, kteøí
vìtinou termínované obchody odmítají. Èeské ceny vycházejí z míry prodejnosti obilí na zahranièních trzích. Exportùm
obilovin a pøedevím potravináøské penice se velice daøilo,
i kdy v posledním roce je to horí, protoe stagnuje export
z EU do tøetích zemí.
Obilovin se vyváí kolem 3 milionù tun, z toho penice
pøes 2 miliony tun. V posledním desetiletí obilní trh také
ovlivòuje spotøeba obilovin na výrobu energií. Vedle výroby
kvasného lihu z obilovin zde pùsobí i spotøeba obilovin
a kukuøice v bioplynových stanicích.
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Pokud se chceme dívat do budoucnosti, pak nelze pøehlédnout nástup robotizace a automatizace vech výrobních i administrativních èinností a procesù. Platí to pro mlýny i pro pekárny. Právì v pekárnách lze oèekávat øádové
zvýení produktivity práce a sníení poètu zamìstnancù.
Budou to právì pekárny, jejich vývoj ovlivní trh s moukou
a dalí etapu koncentrace a specializace mlýnských podnikù nebo provozoven. Kadá koncentrace v pekárnách se
projeví ve struktuøe mlýnských dodavatelù. Tím je jasnì naznaèeno, e spolupráce oborù mlýnù a pekáren je nevyhnutelná a nezbytná.
Nové poadavky trhu
Patøí sem pøedevím výroba speciálnì upravovaných
cereálních výrobkù a tzv. funkèních a dietních cereálních
potravin. Jde o výrobky s vyím obsahem obilní vlákniny
a výrobky ze skupiny ostatních obilovin, pøípadnì luskovin
a olejnin. Od mlýnù se oèekává separování jednotlivých
èástí zrna se specifickým nutrièním sloením, pøípadnì výroba koncentrátù získaných sloek a jejich pouití pro výrobu potravin nového typu. Tyto trendy souvisejí se zmìnou
stylu ivota i stravovacích zvyklostí, a nezbývá nic jiného,
ne na novou poptávku reagovat nabídkou nového sortimentu výrobkù. Èásteènì se to ji daøí. Novinkou jsou také
speciální jemné celozrnné mouky. V souvislosti s tím vystupují obzvlá naléhavì poadavky na èistotu zrna, respektive na zajitìní úèinné dekontaminace. Obalové èásti zrna
jsou nejvíce kontaminovány fyzikálními neèistotami, bakteriemi, plísnìmi produkujícími toxické látky a nìkdy i chemickými látkami, nevyjímaje tìké kovy a pesticidy. Procesy
dekontaminace zahrnují technologii èitìní, ale také pøístroje a zaøízení na identifikaci kontaminantù a na kontrolu èistoty výrobkù. Nezbývá nic jiného, ne se s tìmito otázkami
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zabývat. Trh na nás nebude èekat a klidnì vyuije naí konkurenci. Kromì funkèních potravin vystupují do popøedí
i nové poadavky na bìné mouky. Odlinosti jsou v granulaci, ve speciálních úpravách, ale také ve specifických uivatelských vlastnostech.
Prognózy
Dále se velmi dynamicky budou vyvíjet nové poadavky
na výrobky a také na výrobní praxi a podmínky výroby, které zajiují hygienickou bezpeènost výrobkù. Urèitì je tøeba
odpovìdìt na výzvy adresované vývoji výrobkù pro nový
ivotní styl, i funkèních a dietních potravin. Je jisté, e budoucnost bude pøát tìm mlýnùm, které budou inovovat svùj
sortiment a investovat do technologií. Dùleité je rovnì
rozíøení podílu výrobkù s vyí pøidanou hodnotou, co by
mìlo pøispìt k ekonomické stabilitì mlýnských podnikù.
Lze toti pøedpokládat, e ceny bìných mouk se budou
udrovat na nejniích moných hodnotách a míra zisku bude minimální. Pro ty podniky, které nedisponují dostatkem
zdrojù, mùe být východiskem dalí kapitálová a výrobnì
technická koncentrace. Nevyrovnanost v úrovni výrobnì
technické základny a technologie zde pùsobí ji delí dobu.
Pøestoe evidentnì øada mlýnù zaostává, dosahují vysoké
výtìnosti výrobkù s relativnì nízkými náklady, co je drí
na trhu. Tato výhoda se ale velmi rychle ztrácí. Na druhé
stranì je ale ji zcela zøetelné posilování mlýnù s rozhodujícím postavením na trhu, nebo i malých provozù s vysokou
inovaèní aktivitou. To jsou pozitivní signály pro budoucí
vývoj èeského mlynáøství. Jedinou cestou k úspìchu jsou
rozumné investice a rychlé inovace.
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Mlýn Kromìøíž - Penam
PENAM, a.s.,
Cejl 504/38, 602 00 Brno - Zábrdovice
tel.: 545 518 111
fax: 545 518 141
e-mail: penam@penam.cz
www.penam.cz
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Mlýn Znojmo - Penam

Mlýn Vojkovice - Penam
23

Penam a.s. je nejvìtím mlýnskopekárenským podnikem v ÈR.
Je vlastnìný skupinou Agrofert. Provozuje 4 prùmyslové mlýny
a 11 pekáren. Významné je i propojení s velkokapacitním
skladováním obilí.
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Mlýn Brnìnec - Penam
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Mlýn Litomìøice - tel: 416 574 660

GoodMills Èesko s.r.o.
Èeskomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
tel.: 242 454 906
tel.: 242 454 907
e-mail: info@goodmills.cz
www.goodmills.cz
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V Èeské republice provozujeme dva mlýny - v Litomìøicích a v Kyjovì. Oba jsou vybaveny laboratoøemi s nejmodernìjími pøístroji a jsou certifikovány dle nejvyích hygienických standardù.
Nai zákazníci se mohou vdy spolehnout na stabilní vysokou kvalitu naich produktù, která dokáe maximálnì
uspokojit i ty nejnároènìjí z nich. I proto se nae èeská
znaèková mouka Babièèina volba stala bìhem nìkolika let
nepostradatelnou souèástí kuchyní milovníkù peèení.
V naem irokém portfoliu balených, pytlovaných i volných mouk, které se stále rozrùstá, najdete produkty, které
dokáí dret krok s tìmi nejlepími v Evropì i ve svìtì.
Znaèková mouka Babièèina volba patøí mezi milovníky
peèení u øadu let k tìm nejoblíbenìjím. A to pøedevím
díky své kvalitì a iroké nabídce.
Na výbìr máme hned nìkolik druhù, od penièné hladké
a po paldovou celozrnnou, na jejich kvalitu se mohou
spotøebitelé vdy spolehnout.
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Mlýny Kyjov - tel: 518 602 221
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Mlýn Perner Svijany

MLÝN PERNER SVIJANY spol. s r.o.,
Svijany 17, 463 46 Pøíovice
tel.: 485 177 129
tel.: 485 177 106
e-mail: info@mlynperner.cz
www.mlynperner.cz
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Nejmodernìjí mlýnská technologie na svìtì,
dodána firmou Bühler, splòuje vysoké nároky na
hygienu a kvalitu.
Mouky lze upravovat dle poadavkù zákazníka.
Èistírna je vybavena moderním zaøízením SORTEX oddìlující plísnìmi napadená zrna z obilí, které je jako první instalováno v Èeské republice

Mouky penièné

Mouka ovesná
Mouka celozrnná ovesná

Hladká pekaøská speciál
Hladká chlebová

Mouky paldové

Polohrubá výbìrová

paldová hladká

Hrubá
Celozrnná jemná

Mouky jeèné
Jeèná celozrnná
Krmiva

Mouky itné

Krmná mouka
Otruby

Hladká chlebová

Celozrnné mouky a vláknina
Mlecí zaøízení na velmi jemnì mleté celozrnné
mouky a vlákninu má kapacitu 10 000 tun/rok, umíme
vyrobit mouky celozrnné jeèné, paldové, itné,
ovesné i velmi jemnì mletou peniènou vlákninu.
Granulace tìchto celozrnných výrobkù je jako u hladké mouky a zaruèuje velmi dobrou stravitelnost.
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Mlýn Louny
MILLBA-CZECH, a.s.
Mlýn Louny
Benátky 276, 400 01 Louny
tel.: 415 652 093
e-mail: mlynlouny@millba-czech.cz
e-mail: sotka@millba-czech.cz
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Zlepující pøípravky
 do bìného
 jemného peèiva
 chleba
Pekaøské smìsi
 lámanková
 rustikální
 cereální
 sójová
 vícezrnná
Mouky pro prùmyslové zpracování
 Penièná krupice hrubá
 Penièná krupice jemná
 Penièná mouka hrubá
 Penièná mouka polohrubá
 Penièná mouka hladká svìtlá
 Penièná mouka hladká polosvìtlá
 Penièná mouka hladká chlebová
 Penièná mouka celozrnná graham
 Penièná trhanka
 Penièná vláknina
 Penièné klíèky jedlé
 Penièná mouka krobárenská
Krmiva
 Penièná mouka krmná
 Penièné klíèky krmné
 Penièné otruby krmné
MILLBA-CZECH, a.s.
U krèského nádraí 229/17 Krè, 140 00 Praha 4
tel.: 417 635 102
e-mail: millba@millba-czech.cz
www.millba-czech.cz
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Žitný mlýn Køesín
36

Pšenièný mlýn Raspenava, tel./fax: 482 319 324
L. Klíma automatické mlýny Køesín  Libochovice s.r.o.
Køesín èp. 35, 410 02 Lovosice
416 591 431, 416 591 432
e-mail: info@automatickemlyny.cz
www.automatickemlyny.cz
Zpracování penice, ita a jeèmene
na mlýnské výrobky vèetnì výrobkù BIO
Mlýn Raspenava, Luhová 103, 463 61 Raspenava
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Mlýn Pøedmìøice nad Labem
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Mlýny J. Voenílek, spol. s r.o. - provozuje dva prùmyslové mlýny Automat Pøedmìøice a Budín. Mlýn Automat byl
komplexnì rekonstruován s pouitím technologie od firmy
Bühler. Dodává bìné penièné a itné mouky, ale také
speciální mouky na míru.
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Mlýn Budín

Mlýny J. Voenílek, spol. s r.o.,
Prùmyslová 107,
503 02 Pøedmìøice nad Labem
tel.: 495 581 312
e-mail: info@mlynyvozenilek.cz
e-mail: reditel@mlynyvozenilek.cz
www.mlynyvozenilek.cz
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Pšenièný mlýn Bøezí
Europasta SE
U sila 246, 373 82 Borov nad Vltavou
tel.: 387 201 164
e-mail: email@adriana.cz
e-mail: info@europasta.eu
www.europasta.eu
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Tìstárna Litovel
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Žitný mlýn Boršov

Boršov silo
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Mlýn Kojetín
Mlýn Kojetín, spol. s r.o.,
Mlýnská 280, 752 30 Kojetín
tel.: 581 705 535
tel.: 606 750 144
e-mail: mlynkojetin@mlynkojetin.cz
www.mlynkojetin.cz
www.kojetinskamouka.cz
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Pšenièný mlýn Šternberk
MJM Litovel, a.s.
Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
Provoz Mlýn ternberk,
Dvorská 19, 785 01 ternberk
tel.: 585 011 748, 585 012 707
e-mail: mjm@mjm.cz
www.mjm.cz
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Pšenièný mlýn Palhanec
MLÝN HERBER spol. s r.o.,
Mlynáøská 1, 747 73 Vávrovice
tel.: 553 793 260
tel./fax: 553 780 500
e-mail: herber@mlynpalhanec.cz
www.mlynpalhanec.cz
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PENIÈNÁ MOUKA
Volnì loené a pytlované mouky
Penièná krupice a penièná mouka





Hrubá Zlatý klas
Polohrubá výbìrová
Pekaøská hladká svìtlá speciál
Hladká polosvìtlá






Peèivárenská mouka
Celozrnná mouka graham
Celozrnná mouka trhanka
Penièná vláknina

Balení pro maloobchod
 Penièná krupice hrubá
 Penièná mouka hrubá Zlatý klas
 Penièná mouka polohrubá
 Penièná mouka polohrubá výbìrová
 Penièná mouka hladká speciál 00 extra
 Penièná mouka hladká
Penièné výrobky KRMNÉ
 Penièné otruby
 Penièná mouka krmná

 rot z penièného kalibrátu
 Penièné klíèky
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ITNÉ VÝROBKY
Volnì loené
 itná mouka hladká tmavá chlebová
Pytlované
 itná mouka hladká tmavá chlebová
 itná mouka výraková
 itná mouka celozrnná Graham
itné výrobky KRMNÉ
 itné otruby

MIKRONOVÌ MLETÉ PRODUKTY
Velmi jemné produkty ze zrnin, lutìnin, rostlinných bílkovin
a vlákniny od roku 2020.
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Mlýn Píseèná
Zemìdìlské drustvo AGROHOLDING
se sídlem v Bernarticích
Bernartice 111, 790 57 Bernartice
tel.: +420 584 458 560
tel./fax: +420 584 442 104
e-mail: mlyn@agroholding.cz
www.agroholding.cz
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Pèenièný mlýn Týnec nad Labem

Èeský mlynáø s.r.o.
Pivovarská 137
281 26 Týnec nad Labem
tel.: 731 622 198
e-mail: info@ceskymlynar.cz
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Pšenièný mlýn Havlíèkùv Brod
Mlýn Havlíèkùv Brod spol. s r.o.,
Na Valech 137, 580 40 Havlíèkùv Brod
tel.: 569 433 505-06
fax: 569 425 378
e-mail: mlynhb@mlynhb.cz
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Penièná krupice hrubá
Penièná krupice jemná
Penièná mouka hrubá
Penièná mouka polohrubá
Penièná mouka hladká svìtlá
Penièná mouka hladká polosvìtlá
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Penièná mouka hladká chlebová
Penièná mouka celozrnná hrubá
Penièné otruby speciální
Penièné klíèky
itná mouka tmavá chlebová

Mlýn Janderov spol. s r.o.

Mlýn Janderov
Mlýn Janderov spol. s r.o.
Janderov 189, 537 01 Chrudim II.
tel.: 469 681 331
e-mail: janderov@volny.cz
www.mlyn-janderov.cz
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Kombinovaný pšenièný a žitný mlýn
Vyrábíme vekerý sortiment penièných, itných výrobkù pro
nejrùznìjí odbìratele, èasto podle jejich specifických poadavkù.
Pøímo ve mlýnì máme otevøenu firemní prodejnu.
Ing. Jiøí Pekárek - Pekárkùv mlýn
Rantíøov 15, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
tel.: +420 567 276 192
fax: +420 567 276 260
info@pekarkuv-mlyn.cz
www.pekarkuv-mlyn.cz
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Kombinovaný pšenièný a žitný mlýn
NUFRA, s.r.o.
Provodov 42, 549 08 Provodov  otov
Tel.: 491 426 493
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
Zahradní 76, 541 01 Trutnov
Ústøedna: 499 846 211, Fax: 499 811 169
info@pekarnynachod.cz
www.pekarnynachod.cz
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Náchodský mlýn vyrábí penièné a itné mouky pro své pekárny
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Pšenièný mlýn Èistá

Mlýn Èistá, spol. s r.o.,
Èistá 49,
270 34 Èistá u Rakovníka
tel.: 313 549 430
tel./fax: 313 549 529
e-mail: mlyncista@seznam.cz
www.mlyncista.cz
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Výrobní program:
mouka hladká speciál pekaøská - pro výrobu peèiva a cukráøských výrobkù,
mouka hladká chlebová - pro výrobu chleba a tmavého peèiva,
mouka hrubá Zlatý klas - pro výrobu knedlíkù a tìstovin,
mouka polohrubá výbìrová - pro výrobu jemného cukr. peèiva,
mouka krmná - pro výrobu krmných smìsí,
penièné otruby krmné - pro krmné úèely.
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Pšenièný mlýn Kelè
Petr Vavøík, Mlýn Kelè, spol. s r.o.,
756 43 Kelè
tel.: 571 641 105
fax: 571 641 538
e-mail: mlynkelc@quick.cz
www.mlynkelc.cz
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Mlýn Kelè byl zaloen v roce 1901 Janem Strnadlem jako parní válcový
mlýn. Dnem 1. 9. 1992 byl mlýn Kelè privatizován formou pøímého prodeje
firmì Petr Vavøík, Mlýn Kelè s.r.o. Díky svému umístìní na rozhraní Valaska
a Hané má zajitìn stálý pøísun kvalitní suroviny právì z oblasti Hané. Díky
kvalitní surovinì vykazují vekeré výrobky výbornou a stabilní jakost. Mlýn
má také vlastní balírnu a jeho balená mouka je v oblibì nejen v regionu.
Nabízí celý sortiment penièných a itných mlýnských výrobkù. Pøipravujeme mouky dle pøání zákazníka.
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Pšenièný mlýn Hoštice-Heroltice
MLÝN HEROLD spol. s r.o.,
Bulharská 1049/52, 612 00 Brno
Provoz: Hotice-Heroltice 44,
683 26 Hotice-Heroltice
tel.: 517 361 224
fax: 517 362 241
e-mail: info@mlynherold.cz
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Spoleènost Mlýn HEROLD spol. s r.o. byla zaloena v roce 1993 a zabývá se výrobou mlýnských a pekárenských produktù. Zaèátkem 90. let,
po odkoupení nefunkèního mlýna jeho nynìjím majitelem panem Miloslavem Knichalem a kompletní opravì, byl mlýn opìtovnì uveden do
provozu. V roce 2014 proel mlýn velkými stavebními úpravami a kompletní obnovou strojní technologie. Byl zaveden automatizovaný øídící
systém. Zároveò byl vybaven nejmodernìjí technologií znaèky Prokop, vèetnì zásobníkù na mouky a obilí. Výrobní kapacita mlýna se tak
zvýila na 30 000 t/rok.
Nabízíme kompletní sortiment penièných, celozrnných a itných mouk
volnì loených nebo balených po 25 kg nebo 50 kg.
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J.A. Langer a synové, spol. s r.o.

Žitný mlýn Brodce nad Jizerou
J.A. Langer a synové, spol. s r.o.,
294 43 Brodce nad Jizerou 195
tel.: 326 312 132
fax: 326 312 203
e-mail: mlynbrodce@seznam.cz
www.mlynbrodce.cz
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Sortiment
Jedlé výrobky:
itná mouka chlebová tmavá - volnì loená
- pytle PPH 50kg
- pytle papír 50kg
itná mouka svìtlá výraková - pytlovaná 50kg
itná mouka celozrnná jemná - pytle PPH 50kg
itná mouka celozrnná hrubá - pytle PPH 50kg

Krmiva:
itné obruby

- volnì loené
- pytlované 40kg

69

Mlýn Pouzdøany - zpracování pšenice, žita, jeèmene a kukuøice
NADÌDA FEITHOVÁ
U Mlýna 238, 691 26 Pouzdøany
tel.: 519 415 351
tel.: 777 677 722
e-mail: mlyn.alfa@selfnet.cz
e-mail: odbyt@mlynalfa.cz
www.mlynalfa.cz
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Firma vyrábí: l mlýnské výrobky (mouky a krupice, smìsi na peèení) l
jeèné kroupy a loupaný hrách l tìstoviny (pøílohové i zaváøkové, ruènì
balené) l mlýnská krmiva. Nabízí slubu balení napø. výrobkù pro zdravou
výivu (pohanka, jáhly, èoèka, fazole, mák, vloèky). Øada vlastních výrobkù
nese ocenìní znaèky KLASA.
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Pšenièný mlýn Sedlèany
Pejùv mlýn Sedlèany spol. s r.o.
Potoèní 911, 264 01 Sedlèany
tel.: 318 820 120
mobil: 602 492 832
e-mail: info@pejsuvmlyn.cz
e-mail: eva.makalousova@pejsuvmlyn.cz
www.sedlcanskamouka.cz
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Mlýn Mirotice spol. s r.o.

Žitný mlýn Mirotice - propojený podnik s mlýnem Sedlèany
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V souèasnosti ve mlýnì pracuje ji está generace rodu se svou vyí
a irí kvalifikací, co pøináí lepí spolupráci s odbìrateli. Zodpovìdnost vech zamìstnancù je zárukou dobrého fungování a jména firmy.

Konkordia, spol. s r.o.
Mrzkovice 34, 582 91 Svìtlá nad Sázavou
mobil: 777 879 237
objednávky -mobil: 777 879 235
www.kukuricnymlyn.cz
jan.kolar@kukuricnymlyn.cz
anna.kolarova@kukuricnymlyn.cz
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Celý výrobní sortiment splòuje poadavky vyhláky è.54/2004 Sb. pro
zvlátní výivu - celiakii. Bezlepkovost suroviny kontrolované rozbory,
zadávanými akreditované laboratoøi SVÚ Jihlava. Souèástí sortimentu
jsou BIO výrobky. Vstupní surovina pochází z ÈR a není geneticky modifikovaná, co dokládáme vyetøením.

Kukuøièné krupice - extra hrubá, hrubá, polohrubá, jemná a lámanka.
Kukuøièné mouky - hrubá, polohrubá, hladká 300 a hladká 206.
Výrobky s vyím obsahem vlákniny - Kukuøièná smìs pro extruzi,
Kukuøièný vlákninový koncentrát, Kukuøièný vlákninový koncentrát hrubý,
Kukuøièné køupky obsahují pouze kukuøiènou krupici. Vyrábí se buï jemnì
solené (do obsahu 2,5% kuchyòské soli) nebo natural (100% kukuøièné krupice).
Kukuøièná instantní kae je vhodná ji pro dìti od kojeneckého vìku, u kterých
lékaøi doporuèují vylouèit ze stravy potraviny s obsahem lepku.
Kukuøièná strouhanka - je ideální na obalování masa, ryb nebo zeleniny pøed
smaením, ale i na zahuování omáèek a polévek.
BIO Kukuøièné køupky,
BIO Kukuøièná kae instantní,
BIO Kukuøièná strouhanka.

75

Jaroslav Chochole DELTA
- obchodní podnik

Pšenièný mlýn a výroba køupek, Praha
Jaroslav Chochole DELTA - obchodní podnik
Marie Cibulkové 21, 140 00 Praha 4
tel.: 261 001 134
mobil: 602 282 623
e-mail: jaroslav.chochole@telecom.cz
www.chochole.cz
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Prokop mlýn Borovy, s.r.o.

Pšenièný mlýn
Prokop mlýn Borovy, s.r.o.
Borovy 19, 334 01 Pøetice
tel.: 376 393 308
tel./fax: 376 393 515
e-mail: info@prokopmlyn.cz
www.prokopmlyn.cz
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MALITAS s.r.o.

Mlýn Vìrovany
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Mlýn Slatinice
MALITAS s.r.o.
Slatinice 134, PSÈ 783 42
e-mail: malitas@malitas.cz
tel.: 585 944 611
www.malitas.cz
Mlýn Slatinice  penièný a itný mlýn
Slatinice 134, PSÈ 783 42
Mlýn Vìrovany  penièný mlýn a výroba tìstovin
Vìrovany 166, PSÈ 783 76
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Mlýn a krupárna MRSKO, s.r.o.
U Jatek 127, 341 01 Horaïovice
tel.: 376 512 617, tel./fax: 376 513 717
mobil: +420 777 553 377
e-mail: petr.roubal@mlynmrskos.cz
e-mail: info@mlynmrskos.cz
www.mlynmrskos.cz
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Jaroslav ebek, Mlýn Kasanice

Kombinovaný mlýn Kasanice
Jaroslav ebek Mlýn Kasanice,
Kasanice 10,
285 22 Zruè nad Sázavou
tel./fax: 327 323 231
mobil: 723 812 435
e-mail: jaroslav.sebek@centrum.cz
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VESCO spol. s r.o.

Pšenièný a žitný mlýn Veselí nad Lužnicí
VESCO spol. s r.o.
Sokolská 114, 391 81 Veselí nad Lunicí
tel.: 381 581 205, 381 581 436
fax: 381 581 046
e-mail: vesco@mlyn-veseli.cz
www.mlyn-veseli.cz
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IK TRADE, s.r.o.

Pšenièný mlýn Køemýž
IK Trade, s.r.o.
Døínov 109, 273 71 Zlonice
tel.: +420 602538534
Provozovna: Mlýn Køemý 36, 415 01 Teplice
tel.: 773409813
e-mail: iktrade@iktrade.cz
www.iktrade.cz
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Ranerovy pekárny - holding a.s.

Kombinovaný pšenièný a žitný mlýn Vyškov

Ranerovy pekárny - holding a.s.
Brnìnská 484/31a, 68201 Vykov
tel.: +420 517 347 484
e-mail: rasnerova.pekarna@seznam.cz
www.pekarstvi.rasner.sweb.cz
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Ing. Petr Hrubý - mlýn Hrubý

Pšenièný a žitný mlýn

Ing. Petr Hrubý - mlýn Hrubý
Sídlo: Komenského 234, 572 010 Polièka
Provozovna mlýna: Drustevní 425, 572 010 Polièka
petrhruby@email.cz
tel.: 461 725 877
mobil: 728 924 868
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Proko-Syter, spol. s r.o.

Proko-Syter, spol. s r.o.
V Ráji 1188, 530 02 Pardubice
tel.: + 420 466 304 112
fax: + 420 466 304 113
e-mail: info@proko-syter.cz
e-mail: opocensky@proko-syter.cz
www.proko-syter.cz
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O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
Boøetická 2668/1, 193 00 Praha 9
tel.: +420 281 091 460, mobil: 602 275 131
fax: +420 281 866 264
e-mail: info@oks.cz
www.biopro.cz
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Blií informace o kompletní nabídce Vám poskytneme
pøi osobním jednání.
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FYZICKÉ OSOBY
Brachtl Josef
Okruní 5, 779 00 Olomouc-Samotiky
tel.: 602 594 146
Mlýnský technolog a specialista.
V souèasné dobì pracuje
jako poradce OSVÈ.
Filip Pavel Dr.
Nad Kazankou 45, 171 00 Praha 7
tel.: 602 152 120, fax: 241 401 893
e-mail: filip-pavel@tiscali.cz
Mlýnský technolog, projektant, ekonomický poradce a certifikovaný auditor systémù kvality a bezpeènosti potravin.
Zpracovává podnikatelské zámìry, ádosti o dotace. Spoluzakladatel svazu a redaktor Mlynáøských novin.
Perner Bohumil Ing. CSc.
Ohrazenice 195, 51101 Turnov
tel.: 481 321 300, mobil: 602 364 503,
e-mail: bperner@seznam.cz
Poradenská èinnost: navrhování a zavádìní výroby mouk se
specifickými vlastnostmi, výbìr vhodných prostøedkù pro
úpravu mouk. V období 2001 - 2005 byl pøedsedou svazu.
Pavel Skøivan Ing. CSc.
Mattioliho 3272/9, 106 00, Praha - Zábìhlice
tel.: 724 778 755
e-mail: p.skrivan@o2active.cz
Poradce a konzultant, zpracování odborných studií a posudkù. Vypracování technických návrhù, vývoj nových výrobkù
a technologií.
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Py Miloslav
Mlýn O.  Svinov, K Okovici 57/6, 708 00 Ostrava-Svinov
tel.: 596 963 482, 602 793 061, fax: 596 963 484
e-mail: secalo@volny.cz
Mlýnský odborník a manaér. Dlouholetý vedoucí mlýna
Svinov. Dnes poradce a obchodník s mlýnskými výrobky.
PROMLYN s.r.o.
Strnadova 2394/10, 628 00 Brno - Líeò
Støelský Rostislav, tel.: 728 487 500
e-mail: rostislav.strelsky@promlyn.eu
Vytykaè Robert Ing., tel.: 724 662 860
e-mail: robert.vytykac@promlyn.eu
www.promlyn.eu
Projektová pøíprava pro výstavbu a rekonstrukce mlýnù,
poradenská èinnost.
Schaffer Petr Ing.
Lidická 370, 530 09 Pardubice
tel.: 603 224 523
e-mail: janderov@volny.cz
Mlýnský technolog a specialista. Odborný poradce a obchodník s obilím a moukou. Dnes je angaován v provozu
mlýna Janderov.
Vítek Josef Ing.
Branická 86, 147 00 Praha 4
tel.: 605 945 954
e-mail: vitekjosef007@gmail.com
Významný mlýnský odborník, technik, výzkumník, projektant
a technolog. Pùsobil v Sudánu, Iránu, USA a dalích zemích.
Spoluzakladatel a dlouholetý funkcionáø Svazu prùmyslových mlýnù ÈR.
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Zpracování potravin, krmiv a pokroèilých materiálù
Petr Doleal
Area Manager CZ & SK
M +420 774 585811
petr.dolezal@buhlergroup.com

Petr Matìjka
Customer Service + Sortex
M +420 725 606 266
petr.matejka@buhlergroup.com

Radek Novák
Area Sales Manager GL & Feed
M +420 775 407 700
radek.novak@buhlergroup.com

Renée Válová
Customer Service
M +420 724 049 845
renee.valova@buhlergroup.com

BÜHLER PRAHA s.r.o.
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
e-mail: office.praha@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com
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Válcová stolice DIORIT MDDY / MDDZ

q Nejlepí pomìr cena/výkon
q Nenároèná údrba
q Extrémnì pevný rám

q
q
q
q

q

- z litiny
- perfektní mletí
Quick pack zajiující rychlou výmìnu obou válcù najednou - nízké náklady na údrbu
Kontinuální monitorování pro vysokou provozní efektivitu
Pøesné monitorování je základem pro konstantní a spolehlivý provoz válcové stolice
Válcová stolice Diorit poskytuje integrovaný monitoring
vyrukování válcù. To zabraòuje mletí válcù proti sobì
bez produktu a tím i pøehøátí.
Rychlost zadního mlecího válce je kontinuálnì monitorován pro ustavení správné funkce pøevodového
øemenu.
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Válcová stolice DIORIT MDDY / MDDZ

q Plochy pøicházející

q
q
q
q

do kontaktu s produktem
jsou z nerezové oceli.
Nerezový vpádový nástavec
Unikátní a bezevá zadní
strana za válci zabezpeèující nejvyí míru sanitace.
Monosti odkrytí funkèních èástí umoòuje snadný pøístup pro èitìní
Podávací systém - patentovaný výklopný systém pro
snadné èitìní
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NOVAPUR Síta - Excelentní sanitace
a produktová bezpeènost
q Polyuretanové sítové rámy

s nerezovými vkládacími
rámeèky
q Nejlepí sanitace
(bez døeva, zaoblené hrany)
q Vysoce otìruvzdorné
q Plná flexibilita s více
ne 240 variacemi

B

N

S

C

Rám

Popis

Poèet frakcí

B

Pro maximální sítovou plochu

a 6

N

Standardní rám

a 8

C

Pro vysoké výkony kontrolního prosevu

a 2

S

Pro paralelní vysévání 2 produktù

a 10
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Vytloukaèka Otrub MKLD

Efektivní odstranìní krobnatých èástí z otrub. A o 15%
lepí separace. 8 lamel pro intenzivní zpracování otrub
MKLD-50/90
q 2.5 t/h
2
q 1.4 m (plocha síta)
MKLD-50/50
q 1.5 t/h
2
q 0.8 m (plocha síta)
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Nárazový sterilizátor MJZH MATADOR
q Nový princip práce  køíový tok
q Vícenásobný náraz produktu
q Provozní bezpeènost  monitoring teploty a vibrace

Typ

100

165

200

303

440

Výkon

6,5 t/h

10,6 t/h

15,8 t/h

28,2 t/h

40 t/h

Velikost
motoru

11 kW

18,5 kW

30 kW

55 kW

90 kW
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Kontrolní prosev
MKZI / MKZK / MKTA /MPAS

Kontrolní síto MKZI - pro pneumatickou dopravu
q Dveøe s rychlouzávìrem
q Vodící lita pro síto
q Umístìní síta nad strojem

Kontrolní sítko MKTA
pro volnou nakládku
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Kontrolní síto MKZI - pro pneumatickou dopravu

Kontrolní síto MKZK
pro atmosferickou dopravu
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Malý rovinný vysévaè SEGINUS MPAS
q Vysoký výkon na minimálním prostoru
q MPAS 114: 300 µm = 15 t/h
q Plné vyuití NOVAPUR technologie
q Plnì izolovaný, nerezový oddíl
q Automatický upínací systém
q Integrované omezení upínací síly
q Inovativní integrovaný pohon

 Bezøemenový pohon
 Bezúdrbový
q iroký rozsah vyuití
A 4 vpády
A 10 výpadù

MPAS-114
MPAS-122
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Typ

Max. sít

Vys. plocha

MPAS-114

14

5,6 m2

MPAS-122

22

9,0 m2

Vpád

Výpady

1-4

a 10

q Inovativní integrovaný

pohonný systém
(patentovaný)
q Nejmení moný prostor
q Øízen frekvenèním mìnièem
q Bezúdrbový

MPAS-122 SF
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Nový nárazový rozmìlòovací systém MJZI
MJZI vyuívá výhod pøedchozích 4 zaøízeních a kombinuje
je do konfigurovatelného systému

q Robustní konstrukce
q Modularní systém
q Volitelnì: teplotní a vibraèní senzor
q Dostupné i ve chemicky niklované

verzi
q Sniuje odpor v mlýnské pneudopravì
q Bypass pro procesní vzduch
ji není potøeba
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Typ MJZI-GD
q Jemné rozmìlnìní

mouèných vloèek

q Rotor má kulaté kolíky
q Èisté pasáe
q Pasáe s klíèky  vymílání

a 1LB

Typ MJZI-ID
q Intenzivní rozmìlnìní

mouèných vloèek

q Rotor má ètyøhranné kolíky
q Stator má kulaté kolíky
q Èisté pasáe

Typ MJZI-MG
q Doplòkové mletí ve mlýnech
q Extrakce mouky z otrub
q Rotor i stator mají

ètyøhranné kolíky

q Zvýení stupnì jemnosti

mouk do < 85 µm
mikronizace
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OBILNÍ TRH A VÝSLEDKY SKLIZNÌ 2018
Pavel Filip
Je veobecnì známo, e ji druhý rok po sobì výsledky
skliznì obilovin u nás ovlivòuje sucho, které letos zasáhlo
vìtinu území republiky. Sucho, ale letos také ovlivnilo výsledky skliznì v celé Evropì, a bezpochyby je dùsledkem
pesimistických odhadù mírnì pasivní svìtové bilance obilovin pro marketingový rok 2018/19. Bylo to právì sucho,
které vyhnalo v srpnu 2018 ceny obilovin skokovì vzhùru
a souèasnì probudilo spekulace na trhu.
Svìtová produkce obilovin pro marketingový rok
2018/19 se odhaduje na 2106,8 mil. tun a jejich spotøeba na
2154,7 mil. tun. Z toho penice se urodilo728,8 mil. tun a její spotøeba se pøedpokládá ve výi 740,2 mil. tun. Jsou ale
k dispozici dostateèné koneèné zásoby. U obilovin je to
pøes 600 milionù tun a u penice 273,4 milionù tun, co je
sice ménì ne v pøedcházejícím roce, ale dostateèné na to
aby nevznikl deficit.
Produkce obilovin v EU dosáhla letos 285,2 milionù tun,
z toho penice celkem 137,3 milionù tun, jeèmene 57,3 mil.
tun, kukuøice 62,6 mil. tun, ita 6,4 mil. tun, ovsa 8,1 mil. tun
a ostatních obilovin 13 mil. tun. Témìø celou Evropu zasáhlo sucho, produkce poklesla o 7,5 procent proti pøedchozímu roku. Napøíklad o 10,1 procent ve Francii, o 8,1 procent
ve Spojeném království, o 19,1 procent v Polsku a o 16,9
procent v Nìmecku. Naopak produkce meziroènì vzrostla
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ve panìlsku (o 36,4 procenta), v Rumunsku (o 34,5 procent) a v Maïarsku (o 3,7 procent). Celková nabídka obilovin v EU je 358,9 mil. tun a spotøeba se odhaduje v úrovni
317,5 mil. tun.
V Èeské republice se sklidilo celkem 6,87 mil. tun obilovin s prùmìrným výnosem 5,30 t/hektar. Je to o 586,8
tis.tun ménì ne v pøedchozím roce. Jde ale o prùmìrnou
sklizeò, která je srovnatelná s roèníky 2010 a 2012. Z toho
penice ozimé 4,3 mil. tun s prùmìrným výnosem 5,59
t/hektar, penice jarní 0,2 mil. tun s prùmìrným výnosem
4,45 t/hektar a ita 125 tis. tun s prùmìrným výnosem 4,92
t/hektar. U penice ozimé sice dolo ke sníení osevních
ploch o 40 tisíc hektarù, a to ze 784 tisíc na 744 tisíc hektarù, ale pøi prùmìrném hektarovém výnosu to není problém
pro uspokojení domácí spotøeby i exportních moností.
Naopak nárùst osevních ploch je zaznamenán u ita, a to
o 20 procent, tedy témìø o 5 tisíc hektarù. Penice celkem
je proti pøedchozímu roku ménì pouze o 121 tisíc tun a ita
je více pøiblinì o 20 tisíc tun.
Urèitým problémem byla vysoká poptávka ze zahranièí,
a to ne z hlediska bilance produkce a spotøeby, ale pøedevím z hlediska vlivu na vnitøní ceny obilovin, zejména
penice. Jen v pøedchozím hospodáøském roce, tedy od
1.7.2017 do 30.6.2018, bylo z naí republiky vyvezeno necelých 1,9 milionù tun penice. Rok pøedtím byly vyvezeny
dokonce 3 miliony tun penice. Vyváí se i ostatní obiloviny.
ita se vyvezlo celkem 18 tisíc tun a ovsa 35 tisíc tun. Dá se
dokonce konstatovat, e dochází ke sniování zásob, a to
u vech základních obilovin, penice i ita. Koneèné zásoby
u obilovin i penice se sniují od marketingového roku
2015/16 pøiblinì o 20 procent roènì. Tuzemské ceny tedy
vzrostly podle cen na burzách v zahranièí.
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139,1
675,4
7 512,6

172,0
928,2
6 595,5

Oves

Kukuøice

Obiloviny celkem

Pramen: ÈSÚ, Mze ÈR

1 593,8

179,3

146,9

ito
1616,5

4 700,7

3 518,9

Penice celkem

Jeèmen celkem

2013

2012

Vývoj produkce obilovin v ÈR

8 779,3

832,2

152,2

1 967,1

129,1

5 442,4

2014

8 183,5

442,7

154,6

1 991,4

107,9

5 274,3

2015

8 596,4

845,8

132,2

1845,3

104,4

5 454,6

2016

7 283,4

532,5

145,4

1675,6

105,2

4 649,0

2017

6 693,0

473,0

150,6

1 572,5

123.5

4 373,4

2018

Vnitøní trh Èeské republiky se øídí pøevánì burzou Matif
v Paøíi. Ceny penice na této burze se v srpnu 2018 vyplhaly
na úroveò kolem 220 euro za tunu. Pozdìji zaèaly kolísat kolem 200 euro za tunu. Na tyto signály okamitì reagovali producenti. Svou cenovou nabídku penice zvýili o 15 a 20
procent a nemìli zájem prodávat, protoe èekali jetì na vyí
ceny. Také výkupní organizace s velkokapacitními sklady potøebovaly nakupovat a naplòovat své sklady, èím se tlak na
ceny dále zvyoval. Pozdìji se ceny penice stabilizovaly nad
5000 Kè za tunu. Od zemìdìlských podnikù se nakupuje
mírnì pod touto hranicí a od výkupních firem nad touto hranicí. Obdobný vývoj se projevuje u dalích obilovin, vèetnì
krmných. Vliv vysokých zásob se projevil a ke konci marketingového roku 2018/19, kdy se významnì sníila poptávka ze zahranièí, a ceny penice z volného trhu zaèaly klesat.
Loòská produkce vech obilovin u nás, vèetnì penice
a ita, pro domácí spotøebu dostaèuje. Také jejich kvalita je
dobrá, i kdy existují znaèné regionální rozdíly. Penice má
vysoké hodnoty obsahu dusíkatých látek. Pøesto je jejich
kvalita vìtinou dobrá. Zrno vech obilovin, zejména tìch
jarních, je drobnìjí, a tím je dosahována nií výtìnost
mlýnských výrobkù. Velký problém velikosti zrn je u ovsa na
výrobu vloèek. Oves je pøíli drobný. Sladovnický jeèmen
má zase pøíli vysoký obsah bílkovin. Prostì problémy jsou,
a je nutné se s nimi vyrovnat. Velmi dobrá je hygienická
kvalita sklizených obilovin. Sucho a vysoké teploty zamezily
rùstu plísní, a tím i mykotoxinù. Naopak je tøeba varovat
pøed výskytem hmyzu pøi skladování.
Klesající export obilí i mouky
Tendencí evropského trhu s obilím a moukou je zejména klesající export. Zatímco domácí spotøeba mouky je relativnì konstantní, export mouky z EU poklesl z pùvodních 10
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mil. tun za marketingový rok v devadesátých letech minulého století na 2 mil. tun v roce 2005/06, a dokonce na 1,3
mil. tun v roce 2017/18. Pøitom celkový svìtový obchod
s moukou stále stoupá z 11 mil. tun v roce 2005/06 na necelých 17 mil. tun v roce 2017/18. Evropu nahrazují Turecko, Kazachstán a ostatní zemì. Pøíèinou poklesu evropského exportu mouky jsou vyí evropské ceny, zejména pak
budování mlýnù v rozvojových zemích a celková stabilizace
v rozvojovém svìtì, kam exporty smìøovaly.
Evropa je bezesporu nejvìtím producentem i exportérem penice ve svìtì. Penice také tvoøí 50 procent produkce vech obilovin. Penice seté se vypìstuje kolem 140
mil. tun a penice tvrdé 8 mil. tun roènì. Z toho export
pøedstavoval v letech 2015 a 2016 kolem 33 mil. tun a v roce 2017 pøes 21 mil. tun. V roce 2001 lo jen o 14 mil. tun.
Z tìchto èísel je vyplývá, e export mouky do jisté míry nahrazuje export penice. Ale rozhodnì to neznamená, e tato
úroveò exportu se udrí. Cílovou oblast severní Afriky
a Støedního východu silnì zasahují exporty penice z Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu. V posledním roce z tìchto zemí
odelo na svìtový trh 46 mil. tun penice. Lze konstatovat,
e na vysoké exporty se nadále nelze spoléhat.
Kvalita zrna penice ze skliznì roku 2018
Do sledování potravináøské kvality penice bylo zahrnuto celkem 551 vzorkù irokého odrùdového zastoupení
(86 odrùd). Poadavky na jakost pekárenské penice splnilo
ve ètyøech hodnocených parametrech (tj. bez pøímìsí a neèistot) pro celou ÈR 80 % vzorkù; 79 % vzorkù sklizených
v Èechách a 81 % vzorkù sklizených na Moravì. V roce
2017 byl podíl vyhovujících vzorkù celkovì nií (66 %),
pøedevím u vzorkù z Èech: vyhovìlo 56 % vzorkù sklizených v Èechách a 75 % vzorkù sklizených na Moravì.
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U objemové hmotnosti vykázal prùmìr vech vzorkù
hodnotu 80,2 kg/hl, tj. tøetí nejvyí za posledních 12 let. Na
poadavek normy minimálnì 76,0 kg/hl vyhovìlo 95 %
vzorkù, o nìco více vzorkù z Èech (96 %) ne z Moravy
(93 %). Nejménì vyhovìla penice z kraje Jihomoravského
(86 %) a Støedoèeského (92 %). Nií podíl vzorkù vyhovujících na OH je spojen s kraji nejvíce postienými suchem.
Naopak nejlepí OH mìla letos penice v krajích Jihoèeském, Moravskoslezském, Pardubickém a Plzeòském, kde
shodnì vyhovìlo 100 % vzorkù. Zjitìné vysoké hodnoty
objemových hmotností vak nekorespondují s nií výtìností mouk ve mlýnech. Je to dáno tvarem zrna, které je vlivem suchých období scvrklé, s niím podílem endospermu
a výtìnost mouk je tím nií. Objemová hmotnost je spolehlivý ukazatel pro obvyklý, oblý tvar zrna. Pokud je zrno
nestandardní, je vhodnìjí pro predikci výtìnosti zvolit jiné
ukazatele, jako napøíklad podíl pøedních zrn nebo hmotnost
tisíce zrn.
Obsah bílkovin (N-látek) vykázal prùmìrnou hodnotu ve
výi 13,5 %, je výraznì nad poadavkem normy 11,5 %.
Letoní obsah N-látek v penici lze z dlouhodobìjího hlediska pokládat za velmi dobrý, a to i vzhledem k dosaeným výnosùm. Prùmìrný obsah bílkovin je sice mírnì nií
ne v roce 2017 (2017: prùmìr 13,7 %; 2018: prùmìr
13,5 %), avak podíl vyhovujících vzorkù (>11,5 %) je v letoním roce vyí (2017: 89 %; 2018: 94 %). Ve srovnání
s rokem 2016 (12,7 %) je letoní prùmìr vyí. Na obsah
N-látek v èeských krajích poadavkùm normy vyhovìlo
93 % vzorkù, nejvíce ze Støedoèeského kraje  100 %
a z Pardubického kraje  100 %. Nejménì na obsah N-látek
vyhovìla penice z Plzeòského (78 %) a Královéhradeckého (87,5 %) kraje. Na Moravì poadavkùm normy na obsah
N-látek vyhovìlo 95 % vzorkù, nejlépe jsou na tom vzorky
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z kraje Jihomoravského (vyhovìlo 100 %) a Moravskoslezského (vyhovìlo 100 % vzorkù), nejhùøe z kraje Vysoèiny
(vyhovìlo 81 % vzorkù).
Kvalita bílkovin hodnocená Zelenyho testem vykázala
prùmìrnou hodnotu 45 ml a normì vyhovìlo 90% vzorkù.
Jde o parametr, který je nejvíce ovlivnìn odrùdou, tj. její geneticky danou kvalitou, vliv podmínek prostøedí vak také
není zanedbatelný. Ve srovnání s pøedchozími roky se jedná
o dobrý výsledek. Na kvalitu bílkovin na Moravì vyhovìlo
normì na Zelenyho test 92 % vzorkù, v Èechách 88 %.
Vìtí rozdíly jsou v rámci krajù  nejvíce vyhovìly vzorky
v kraji Jihomoravském (100 %) a Jihoèeském (100 %), nejménì v kraji Plzeòském (72 %) a Vysoèina (78 %). Tyto výsledky naznaèují dobrou kvalitu mouk s vysokým obsahem
N-látek, lepkových bílkovin a vyhovujícími viskoelastickými
vlastnostmi lepku.
Hodnoty èísla poklesu byly veobecnì vysoké. Poadavek normy pro FN èiní 220 s, skuteènì dosaená prùmìrná
hodnota dosáhla 328 s, co je hodnota prùmìrná a nadprùmìrná, v naich podmínkách v posledních letech obvyklá. Letos jsou obecnì mezi moravskými a èeskými kraji
v kvalitì malé rozdíly zejména s ohledem na FN: vyhovìlo
srovnatelnì vzorkù z Èech (96 %), jako z Moravy (97 %).
Podíl v jednotlivých krajích neklesl pod 93 %. Nemìly by
být problémy s porostlostí penice a nadmìrnou aktivitou
á-amylázy. Její nízkou aktivitu lze dobøe kompenzovat øadou amylázových pøísad.
Alveografické výsledky (pouze alvegrafická energie a pomìrové èíslo) byly získány jen z velké èásti Moravy a z východních Èech. Nelze proto spolehlivì rozliit rozdíly v pevnosti tìsta a tanosti mezi jednotlivými lokalitami, nejnií
hodnoty jsou vak zaznamenány v oblasti severní Moravy.
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Hodnoty alveografické energie jako hlavního ukazatele pekaøské kvality mouky ukazují na
vyí hodnoty u vzorkù ze støední a jiní Moravy. Obdobné výsledky jsou zaznamenány u alveografického pomìrového èísla.

Alveografická energie
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Alveografické pomìrové èíslo

Nií hodnoty alveografického pomìrového èísla mohou
být zpùsobeny niím alveografickým odporem pøi zachované tanosti tìst, co by mohlo naznaèovat problémy
s pevností lepkových bílkovin. Podobný trend naznaèují
i výsledky extenzografických a farinografických mìøení, které jsme dostali k dispozici. Nií pevnost lepkových bílkovin
by mìla za následek nií pevnost tìst, výrobky by nedrely
svùj tvar a objem hotových výrobkù by byl nií. Problémy
s nií pevností lepku by lo vylepit pøídavkem kyseliny
askorbové, ovem za peèlivého hlídání pøidaného mnoství
na farinografických pøístrojích. A je tøeba si uvìdomit, e
pøídavek kyseliny askorbové mùe sniovat tanost.
Zjitìné uivatelské charakteristiky ita ze skliznì 2018
Celkem bylo analyzováno 45 vzorkù ita, z toho bylo 15
vzorkù sklizeno v Èechách a 30 na Moravì. Nejvíce zastoupena je oblast Vysoèiny (15), Královéhradeckého (6) a Zlínského (6)kraje. Odrùdová skladba èítala 14 odrùd.
Poadavky ÈSN splnilo ve tøech sledovaných parametrech souèasnì (OH, FN, celkový obsah pøímìsí a neèistot)
93 % vzorkù ita. Prùmìrná hodnota objemové hmotnosti
byla 77,0 kg/hl a je nejvyí v èasové øadì od roku 2007.
Èíslo poklesu vykázalo prùmìrnou hodnotu 216 s. Nevyhovující podíl porostlých zrn nebyl zjitìn. Námel byl nevyhovující ve dvou vzorcích (obsah sklerocií více ne 0,05 %).
U objemové hmotnosti ita je stejná situace jako v pøípadì objemové hmotnosti penice. Relativnì vysoké hodnoty objemové hmotnosti nekorespondují s horími výsledky vymílání, co je dáno odliným tvarem scvrklého zrna.
Èísla poklesu byla veobecnì vysoká, take i namìøené
minimální hodnoty dobøe vyhovují pro pekaøské zpracování.
itné zrno sklizené v roce 2018 má velmi dobrou kvalitu.
Kvalita ita v Èechách a na Moravì se liila jen nepatrnì.
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Zelenyho test (ml)
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Objemová hmotnost (kg/hl)

Èíslo poklesu (s)

223
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237

73,7
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111
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40

12,5

82,2

Tabulka 2. Prùmìrné hodnoty parametrù žita sklizeného v letech 2007–2018

320

13,1

N-látky v su. (%)

Èíslo poklesu (s)

78,5

Objemová hmotnost (kg/hl)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prùmìrné hodnoty parametrù pekárenské pšenice sklizené v letech 2007–2018

V obou oblastech vyhovìly vechny vzorky na OH a po jednom vzorku nevyhovìlo na FN.
Zmìny v zemìdìlském sektoru
V posledních pìti letech se na tuzemském trhu s obilím
zaèaly projevovat významné zmìny. Pøedevím jde o ekonomickou konsolidaci zemìdìlských podnikù, které se zabývají pøevánì nebo zcela rostlinnou produkcí. Díky dotacím vzrostla jejich ekonomická sobìstaènost, sníily se
úvìry od podnikù zemìdìlského zásobování a nákupu
a realizovaly se významné investice do skladovacích kapacit a agrotechniky. Jsou to právì zemìdìlské podniky, které v obilní vertikále dosahují nejvyích marí a míry zisku.
To ve se projevuje ve výsledcích produkce obilovin.
Pøedevím se sniuje závislost výnosovosti na charakteristice roèníku. Jednoznaènì rostou výnosy vech obilovin, a to
i v roèníku, kdy jsou nepøíznivé povìtrnostní podmínky
v prùbìhu vegetace. Vysoká úroveò zemìdìlské techniky
umoòuje rychlé provedení sklizòových prací a setí v optimálních lhùtách a podmínkách, které zajiují dobrou úrodu.
Pro obchodní prostøedí pøispìly investice do skladovacích
kapacit a posklizòových linek u zemìdìlských podnikù, podpoøených evropskými dotacemi. Významná je skuteènost,
e zemìdìlský podnik nemusí prodat svou produkci hned
v období skliznì, nebo krátce po ní. Mùe èekat na výhodnìjí cenu. Tyto kapacity také umoòují lépe tøídit produkci
podle kvality a odrùd, co døíve prakticky nebylo moné.
Nezávislost na podnicích zemìdìlského zásobování
a nákupu se projevuje v tom, e se výraznì omezily úvìry
na osiva a hnojiva. Zemìdìlský podnik v zájmu nezávislosti
tyto potøeby nakupuje a platí. Ji jen velice zøídka je vymìòuje za svou produkci.
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I pøes tato pozitiva pro zemìdìlský sektor existují hrozby. Zásadní je znaènì omezená struktura pìstovaných
komodit uplatnitelná na trhu. Pøi pøísnìjím sledování uhlíkové stopy budou s jistotou omezovány souèasné výroby
energetických zdrojù z obilovin a olejnin. Dalí hrozbou je
závislost na exportu. Vìtina exportu míøí k nadnárodním
obchodním organizacím, ale export obilovin vèetnì mouky
z Evropy do tøetích zemí v posledních letech klesá.
Velkým problémem je ale struktura obchodníkù s obilovinami, luskovinami a olejninami. Zemìdìlské podniky a
na malé výjimky prakticky nemají své vlastní obchodníky.
Závisí na velmi roztøítìné síti pøevánì malých, ale i velkých, obchodních organizací. Vzájemné vztahy zemìdìlcù
a tìchto organizací podmiòují osobní vazby. Obchodní podmínky se pøitom tvoøí vìtinou u zákazníkù v zahranièí.
Význam mají velkokapacitní obilní sila, která mají
dùleitý vliv na uskladnìní produkce obilovin. Jejich ceny
jsou logicky vyí ne ceny od zemìdìlských prvovýrobcù.
Mlýnské organizace proto vyuívají monosti pøímého nákupu, aby byla cena nakupovaného obilí pøíznivìjí. V posledních letech se ale podíl nákupu mlýnù z velkokapacitních sil
zvyuje. Velkokapacitní sila umoòují dlouhodobé skladování a také vytváøení kvalitativnì vyrovnaných a dostateènì
velkých arí. To èím dál tím více zaèínají vyuívat i mlýnské
podniky.
Spoleèná zemìdìlská politika EU
Èeská republika je povinna dodrovat principy a pravidla Spoleèné zemìdìlské politiky, které zabezpeèují regulaci
trhu s obilovinami. Princip jednotného trhu pøedstavuje volný pohyb zemìdìlských produktù mezi èlenskými státy.
Jde tedy o velký jednotný vnitøní trh s vylouèením cel, obchodních omezení, vývozních dotací a podobnì. Princip
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preference poskytuje pøednost odbytu produktùm vyrobených v èlenských zemích. Chrání vnitøní trh pøed levnými
dovozy a pøed kolísáním svìtového trhu. Princip finanèní
solidarity souvisí s dotacemi a se spoleèným placením
nákladù.
Spoleèná zemìdìlská politika uplatòuje jednotné zásady v podpoøe exportu zemìdìlských komodit a pøístup na
trh v podobì preferenèních ujednání. Pro dovozy do EU
platí spoleèný celní sazebník vèetnì jednotných celních
preferencí a preferenèních celních kvót. K základním
nástrojùm této politiky patøí intervenèní nákup penice,
intervenèní prodej a intervenèní skladování obilovin.
V marketingovém roce 2018/19 se intervenèní nákup
realizuje dle naøízení Rady (ES) è. 1308/2013 pro intervenèní
nákup penice s mnostevním omezením 3 miliony tun pro
celou EU za pevnou cenu 101,31 EUR/t. Ke kadé nabídce
je nabízející povinen sloit na úèet platební agentury (SZIF)
záruku ve výi 20 EUR za kadou nabízenou tunu. Minimální
mnoství pro podání jedné nabídky penice èiní 160 tun.
Celková smluvní skladová kapacita pro intervenèní skladování v ÈR se pohybuje kolem 500 tis. tun. Jsou uzavøeny
dlouhodobé smlouvy se 48 subjekty v 85 skladech. Za
drení volných skladových kapacit SZIF skladovatelùm
nehradí ádné poplatky.
Celní opatøení
Celní kvóty stanovené v rámci EU jsou spoleèné pro
vechny státy EU dle Naøízení (EHS) è. 2454/1993. Vztahují
se na dovoz zemìdìlských komodit a jsou spravovány
v rámci licencí. O licence se ádá na SZIF. Získáním licence
má deklarant rezervovanou èást celní kvóty pro pøísluný
kalendáøní rok. Jednou z podmínek udìlení licence je sloení záruky, která se driteli licence vrací v pøípadì vyuití
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licence. Licence jsou obchodovatelné a platí ve vech státech EU.
Celní sazba se stanovuje na základì rozdílu mezi intervenèní cenou pro obiloviny zvýenou o 55 procent, a reprezentativní dovozní cenou CIF pouitelnou pro dotyènou
zásilku. Takto stanovené clo vak nesmí pøekroèit smluvní
celní sazbu urèenou na základì kombinované nomenklatury. Napøíklad dovozní kvóta pro penici setou støední a nízké jakosti s celní sazbou 12 EUR/t o celkovém objemu
2 378 387 tun z ostatních tøetích zemí kromì USA a Kanady, a 122 790 tun ze vech tøetích zemí.
Kvóty pro dovoz obilovin z Ukrajiny do EU v roce 2019
pro penici a nìkteré produkty z penice ve výi 980 tis.
tun, na jeèmen a jeho produkty na 310 tis. tun a pro kukuøici
ve výi 550 tis. tun. V rámci tìchto kvót je sazba dovozního
cla nulová.
Pøímé platby na plochu zemìdìlské pùdy (SAPS)
SAPS tvoøí nejvýznamnìjí èást pøímých plateb. Jsou
poskytovány od roku 2004 a v roce 2018 lo o 3388,15
Kè/ha, respektive 131,67 EUR/ha zpùsobilé zemìdìlské
pùdy. Závisí na splnìní podmínek zemìdìlského podnikatele, øádným obhospodaøováním zemìdìlské pùdy, dodrováním podmínek dobrého zemìdìlského a environmentálního stavu a také dodrováním povinných poadavkù na hospodaøení. Napøíklad jsou vymezeny tøi sloky: diverzifikace
plodin, zachování výmìry trvalých travních porostù a vyhrazení plochy vyuívané v ekologickém zájmu.
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NOVÉ POHLEDY NA CEREÁLNÍ TECHNOLOGII
Pavel Skøivan, Marcela Sluková,
Lucie Jurkaninová, Ivan vec - VCHT Praha
Cereální technologie se v naem kulturnì-civilizaèním
prostoru chápe tradiènì jako linka vedoucí od obilí pøes
mouku k chlebu a peèivu. U nás, ve støední Evropì máme
svou pøedstavu o chlebu, jinou mají Francouzi, panìlé èi
Italové. Jinou mají v anglosaské oblasti, jinou ve Skandinávii
nebo v Rusku.
Chléb byl po mnohá staletí prakticky synonymem pro
slovo jídlo. Pøesto se v posledních letech pohled na cereálie
v lidské výivì znaènì promìòuje. Konèí tisíciletá chlebová éra? Pokusme se na tento fenomén podívat hloubìji
a pojmenovat jeho základní aspekty i s jejich monými dùsledky.
My sami hovoøíme s naimi studenty o nových pohledech na cereální technologii, moná, na první pohled nepøimìøenì, i o novém paradigmatu, novém modelu. Vycházíme z toho, e existují reálné otázky, které si, a chceme nebo ne, v souvislosti s postavením obilovin v lidské výivì
musíme klást. V naich pøednákách a semináøích se zamìøujeme primárnì na to, co se týká nás v Èesku a Evropì.
Pøipomínáme ale, e problém je irí a komplikovanìjí.
Domníváme se, e v globálním mìøítku je nejhlubím základem pro debatu o cereáliích rùst lidské populace a pro121

gnózy jejího vývoje. V prùbìhu zhruba tøí generací se poèet
obyvatel Zemì zdvojnásobil na stávající 7,5 miliardy a do
roku 2050 se pøedpokládá nárùst k 10 miliardám. Zajitìní
dostatku vody a potravy se stává ji nyní zásadním problémem, který má dalekosáhlé dopady sociální, ekonomické,
politické.
Cereálie jsou jedním z hlavních zdrojù lidské obivy.
Díky zelené revoluci ve druhé polovinì minulého století
se podaøilo mohutným zpùsobem zvýit produkci zemìdìlských plodin vèetnì obilovin díky novým agrotechnickým
postupùm. Nicménì agrobiologové a botanici stále èastìji
upozoròují na to, e zelená revoluce svùj potenciál ji vyèerpala. Pravdìpodobnì budeme muset pøijmout fakt, e bez
genového inenýrství - dnes u mnohých tak obávaných genových manipulací - se v budoucnu neobejdeme.
Obavy o dopad genových manipulací do ivotního prostøedí nepostrádají racionální základ, ale jsou liché v tom, e
lidské poèínání v posledních staletích, a zejména v tom minulém, natolik promìnilo ivotní prostøedí na Zemi, e nevede cesta zpìt a nezbývá ne se vemi riziky hledat nová øeení. Obavy o dopad do bezpeènosti potravin také nejsou
zcela prosté racionálního jádra. Ale ani zde nejspí nebude
moné se novému pøístupu vyhnout.
Nejsme ani agrotechnici, agrobiologové èi botanici,
a proto se nebudeme v tomto smìru poutìt do hlubích
úvah, ale jako cereální technologové nemùeme o této
problematice nevìdìt nebo ji ignorovat. Pro nás z výe
struènì popsané globální situace vyplývá následující: pøipravujme se na pøíchod nových typù obilovin, pseudoobilovin, pøipravujme se na rozíøení spektra zpracovávaných
plodin. Ale hlavnì, a to je nae prvotní odpovìdnost, hledej122

me cesty k maximálnì efektivnímu vyuití vech sloek naich surovin pro lidskou výivu a výivu hospodáøských zvíøat a pracujme na technologických postupech, kterými se
bude zvyovat bezpeènost potravin a krmiv.
Pøestoe o hlavních i minoritních slokách dnes zpracovávaných obilovin a pseudoobilovin ji víme díky moderním
analytickým technikám skuteènì velmi mnoho, intenzivní
výzkum nás èeká v oblasti stanovení jejich skuteèných fyziologických úèinkù v lidském organismu a v oblasti jejich
reálné vyuitelnosti èi dostupnosti. Jestlie o mnohých látkách obsaených v obilovinách na základì experimentální
práce in vitro, v laboratoøi, pøedpokládáme pozitivní nebo
naopak negativní bioaktivitu, neznamená to jetì, e se ve
sloitém prostøedí organismu stejným zpùsobem také projeví a e je organismus, ná trávicí systém, a ji pøímo nebo
nepøímo prostøednictvím støevního mikrobiomu, dokáe získat a vyuít.
Pro nás, technology, to pak znamená na základì poznatkù základního výzkumu hledat postupy, jak bioaktivní
látky chránit pøed dopadem technologického zpracování,
jak eliminovat ty, jejich biologická aktivita se ukáe jako
nepøíznivá a jak, u tìch pøíznivých, pøináejících nutrièní
benefity, zvyovat jejich biologickou dostupnost.
Toto ve platí obecnì a týká se skuteènì celého globálního prostoru. Ale, jak víme, zatímco pro velkou èást obyvatel planety je nejdùleitìjí otázkou èeho se vùbec najíst,
pro nás v Evropì èi Americe, ale ji také ve stále více zemích v Asii, jsou významnìjí otázky výbìru potravin. Civilizaèní choroby, kterých pøibývá a které zasahují i velmi mladé jedince, jako je cukrovka 2. typu, její výskyt se ji nìkdy
oznaèuje za epidemii, projevy metabolického syndromu
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a jeho následné kardiovaskulární komplikace, i nìkteré druhy nádorových onemocnìní, mají jednoho základního spoleèného jmenovatele: tím je nae metabolická energetická
bilance.
Cereálie sehrály svou historickou roli v období neolitické
zemìdìlské revoluce proto, e obsahují vysoký podíl krobu, tedy jedné ze základních energetických ivin a e se dají
relativnì snadno pìstovat a bezpeènì, i dlouhodobì,
uskladnit. Obiloviny se tak staly jedním z nejvýznamnìjích
energetických zdrojù v lidské výivì a tuto roli hrály po tisíce let. A pro velkou èást populace byly po vìtinu roku
prakticky jediným energetickým zdrojem.
A do poèátku 20. století a mnohde jetì i v jeho prùbìhu platilo, e vìtina obyvatel Evropy byla nucena pomìrnì
intenzivnì fyzicky pracovat. Ve druhé polovinì 20. století se
vak zaèala situace radikálnì mìnit a v dnení dobì ji vìtina z nás fyzicky pracovat prakticky nemusí. Podobnì
i zpùsob naeho pohybu se z døíve zcela pøevaující chùze
zmìnil na pøepravu dopravními prostøedky. Nedostatek pohybu se týká jak dospìlé populace, tak i dìtí. Energetická
bilance metabolismu vìtiny z nás je zcela jiná, ne tomu
bylo po mnoho tisíciletí naeho vývoje a ne odpovídá geneticky urèenému nastavení naeho metabolismu. Výhoda
obilovin jako bohatého a dostupného zdroje energie se v této souvislosti ocitá ve zcela jiném svìtle.
Metabolismus pøetíený pøíjmem energetických ivin,
zejména sacharidù a lipidù, døíve èi pozdìji selhává. Projevuje se to v první fázi nadváhou, poté obezitou, zvýenou
hladinou glukózy a lipoproteinù v krvi, èasto v kombinaci
s hypertenzí. Dostavují se projevy výe zmínìných chorob.
Vedle energetické hodnoty se tak u cereálních produktù do124

stává do centra pozornosti také glykemický index. Velièina,
která je urèena mírou nárùstu glykemie (hladiny glukózy
v krvi) po poití dané potraviny. Její hodnota pro èistou glukózu, ke které se vztahují ostatní potraviny, je 100. Bìné
penièné peèivo dosahuje hodnoty 70, co se ji povauje
za vysokou hodnotu glykemického indexu.
Primární zpracování obilovin se postupnì zúilo
pøedevím na mlýnské zpracování. Standardní mlýnská
technologie, hlavnì technologie mlýnského zpracování penice, je zaloena zcela v souladu s principem maximálního
vytìení energeticky bohatých èástí zrna. Za staletí vývoje
jsme v moderních penièných mlýnech dosáhli limitu fyzikálních moností. Dokáeme prakticky beze zbytku oddìlit
energeticky bohatý endosperm od obalových a podobalových vrstev zrna a vytìit tím maximum krobnatých svìtlých, polosvìtlých a chlebových mouk, které ve svém souètu skuteènì reprezentují témìø vekerý endosperm a jsou
v nich jen v minimální míøe zastoupeny èástice obalových
vrstev.
Standardní penièné mouky tvoøí témìø výluènì krob
a zásobní proteiny. Moderní penièný mlýn je tak ve své
podstatì vysoce efektivní rafinérií, která produkuje tyto
mouky s maximální dosaitelnou výtìností a ve vysoké
kvalitì, a obalové a podobalové vrstvy separuje a vyluèuje
jako vedlejí produkt (otruby). Otruby obsahují (zejména
u penice) prakticky vekeré sloky vlákniny obilného zrna.
U ita, jeèmene nebo ovsa se pøinejmením èást celkového
obsahu vlákniny ve formì arabinoxylanù èi beta-glukanù
vyskytuje i v endospermu. Penièné arabinoxylany se naopak v endospermu, a tudí v moukách vyskytují pouze
v nepatrných koncentracích, a odcházejí tedy po separaci
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v otrubách. Podobnì je tomu i s dalími látkami, které jsou
souèástí vlákniny (napø. nìkteré oligosacharidy), nebo které
ji doprovázejí (polyfenoly).
To, e obilná vláknina a zejména ty její sloky, které zde
uvádíme, pøináejí nutrièní a zdravotní benefity, víme ji
dlouhou dobu, by jejich skuteèná biologická aktivita a vliv
na støevní mikrobiom se stále (a intenzivnì) zkoumá. Víme
samozøejmì také, e obiloviny nejsou ani zdaleka jediným
zdrojem vlákniny a e napøíklad pro dìti, zejména v nízkém
vìku, není obilná vláknina vhodná. Fyziologickou potøebu
vlákniny lze jistì zcela uspokojit dostateènou konzumací
zeleniny, ovoce nebo lutìnin. Nicménì v souvislosti s obsahem krobu a glykemickým indexem se pozitiva obilné
vlákniny a zvlátì arabinoxylanù a beta-glukanù dostávají
do nové perspektivy.
V celozrnných výrobcích je obsah krobu (a tudí energie) vdy relativnì nií, co zcela jednodue, aritmeticky,
souvisí s jeho obsahem v endospermu a absencí v obalových a vìtinì podobalových vrstev. Díky tomu, ale zøejmì
i díky biologické aktivitì nìkterých sloek vlákniny (právì
napøíklad zmínìných arabinoxylanù a beta-glukanù), u celozrnných výrobkù významnì klesá také glykemický index.
Jestlie u bìného peèiva dosahuje výe uvedené hodnoty
70, u bìného konzumního chleba minimálnì 65, u celozrnných pekárenských výrobkù jeho hodnota klesá i pod 50,
co ji tyto produkty øadí mezi produkty s nízkým glykemickým indexem.
Tato fakta vedou ke zdánlivì jednoduchému závìru 
problém obilovin v lidské výivì v moderní technologicky
vyspìlé spoleènosti trpící nadbytkem pøíjmu potravin
s vysokým obsahem energie i glykemickým indexem mo126

hou vyøeit celozrnné cereální produkty. Teoreticky mohou,
to je jednoznaèné a lze to spoèítat. Ale prakticky naráíme
na nìkolik zásadních problémù. Zaprvé jejich senzorické
vlastnosti se èasto výraznì lií od bìného peèiva èi chleba
a pro velmi významnou èást populace nejsou pøitalivé.
Zadruhé pro dìti, zejména v nízkém vìku, nejsou vhodné.
Ale hlavním problémem, který u celozrnných výrobkù vyvstává, je konfigurace èistírenských linek ve standardních
mlýnech, které se výrobou celozrnných mouk (jako vedlejího produktu vedle standardního sortimentu) èasto zabývají.
Stávající èistírenské linky i po zaøazení optických tøídièù,
které výraznì zvýily jejich úèinnost, nemusejí být pro výrobu celozrnných mouk dostateènì úèinné.
Ze zdravotního hlediska nejzávanìjí kontaminace,
kontaminace mykotoxiny, pokud se vyskytuje, vyskytuje se
pøevánì v obalových vrstvách zrna. Nadlimitní nálezy mykotoxinù (i reziduí pesticidù) jsou, pokud se standardním
zpùsobem provádí vstupní kontrola i pøíprava zrna k mletí,
u bìných mouk sestavených z èástic endospermu spíe
vzácné. V pøípadì celozrnných mouk se vak potenciálnì
mùe jednat o podstatnì vìtí problém.
Zatímco dosud diskutované aspekty týkající se problematiky obilovin ve výivì se týkají celé populace, její nezanedbatelnou èást (0,5  1 %) tvoøí lidé trpící celiakií. Závanou autoimunitní chorobou, jejím spoutìèem je frakce
prolaminù (dnes v pøeneseném slova smyslu oznaèovaná
jako lepek), která se vyskytuje u obou støedoevropských
chlebových obilovin, penice i ita, dále také u jeèmene
a v mení míøe u ovsa. Celiaci, pokud si chtìjí zachovat
zdraví, musejí se tìmto obilovinám a jejich produktùm
(s výjimkou nìkterých speciálních produktù z ovsa) dùslednì vyhýbat.
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Podíl populace, která pochybuje o vhodnosti lepku ve
stravì, pøípadnì jej zcela odmítá, je ale podstatnì irí. Bez
ohledu na to, e lepek podle vech dosavadních podloených údajù lidem, kteøí netrpí celiakií ani nìkterými vzácnìjími projevy jeho nesnáenlivosti, objektivnì nikterak nevadí a jeho vylouèení ze stravy jim nepøináí ádný prokázaný
zdravotní benefit, je tøeba tento fakt pøijmout.
Z tohoto dùvodu se stále vìtí pozornosti tìí bezlepkové potraviny vèetnì cereálních produktù vyrábìné s pouitím obilovin, které lepek neobsahují. Ale také jde o iroké
spektrum jiných plodin  pseudocereálií, lutìnin apod.
Kdy shrneme ve, co jsme dosud uvedli a vztáhneme
k technologii primárního zpracování obilovin, mùeme
snadno zformulovat nìkolik tezí, které se s vysokou pravdìpodobností týkají velmi blízké budoucnosti a které jsou výzvami ji nyní:
1. Význam obilovin se z pozice dostupného a snadno
vyuitelného zdroje energeticky bohatých potravin díky
radikální zmìnì ivotního stylu technologicky vyspìlých
civilizací pøesouvá do pozice nikoli nutnì zcela základní
potravináøské suroviny, v ní nacházíme zdroje nutriènì
zajímavých a biologicky aktivních látek (významných sloek
vlákniny a nìkterých doprovodných látek).
2. Pøes dosavadní výsledky cereální vìdy, chemie
a analytiky u mnohých tìchto látek neznáme zcela pøesnì
jejich skuteènou fyziologickou aktivitu a jejich biologickou
dostupnost naemu organismu (bioavailability). Nicménì
víme, e jejich pøítomnost v cereálních produktech a) sniuje energetickou hodnotu, b) sniuje jejich jinak vysoký glykemický index.
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3. Obì nae chlebové obiloviny  penice i ito  podobnì jako jeèmen a oves  obsahují frakci prolaminù v dietologickém slova smyslu oznaèovanou jako lepek, která prokazatelnì vyvolává projevy celiakie, kterou trpí v ÈR 0,5  1 %
populace a která podstatnì irí èástí obyvatel, by bez
exaktnì prokazatelného dùvodu, pøestává být akceptována.
4. Jak v souvislosti s bodem 3. èi dalími (a racionálními nebo iracionálními) výivovými trendy, tak v souvislosti
s rozvojem globálního obchodu potravináøskými surovinami, stoupá v Evropì dostupnost i poptávka po tradièních
i zcela netradièních dosud minoritních cereálních surovinách (pohanka, proso, èirok, amarant, quinoa, chia), zvyuje se zájem o produkty z lutìnin (opìt jak regionálnì tradièních, tak importovaných).
Výe shrnuté teze týkající se výivových potøeb a poadavkù populace technologicky vyspìlých civilizací se následujícím zpùsobem dotýkají postupù primárního zpracování
obilovin, pseudoobilovin, lutìnin a podobným zpùsobem
uívaných plodin:
1. Standardní mlýnské zpracování chlebových obilovin,
a zejména penice, pøestoe bude jistì i nadále dominovat,
svým principiálním zamìøením pøestalo odpovídat novým
výivovým poadavkùm pro populaci vyspìlých civilizací,
respektive je s nimi èasto v protikladu.
2. Dlouhá staletí vývoje standardní mlýnské technologie
cílící k maximálnì efektivnímu vytìení endospermu a separaci obalových a podobalových vrstev zrna, která zejména
u penice v souèasnosti dosahuje limitu svých fyzikálních
moností, vyústila do konfigurace mlýnských jednotek velmi
sloité a relativnì energeticky nároèné.
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3. Standardní mlýnské zpracování zrna je zhotoveno pro
zpracování penice, ita (ve støední a východní Evropì),
kukuøice, rýe, sóji a nìkolika dalích významných komodit,
pøièem takto konfigurované mlýny prakticky neumoòují
zpracování jiné suroviny. Konfigurace vysoce efektivních
mlýnù je dnes velmi specializovaná, co pøedstavuje jistý
problém pøi vzrùstajících nárocích na pestrost zpracovávaného sortimentu.
4. Technologické postupy primárního zpracování obilovin a zejména postupy pøípravy zrna k mletí (èi jinému typu
primárního zpracování) v pøípadì dekontaminace (èitìní,
tøídìní a povrchová úprava) nereflektují zcela dokonale zvýená rizika kontaminace u celozrnných produktù, v pøípadì
hydrotermické pøípravy zrna jsou zamìøeny pøedevím na
fyzikální (mlýnské) vlastnosti anatomických èástí obilky
a nevyuívají dostateènì potenciálu zvýení dostupnosti
èi dokonce zvýení koncentrace bioaktivních sloek.
Vechny tyto teze, které jsme se zde pokusili co nejpøehlednìji shrnout, pøedstavují výzvy pro výzkum, vývoj
a technologický rozvoj.
Jak jsme ji uvedli: Tento posun ve vnímání role obilovin
ve výivì naí populace jistì nepovede k úpadku standardních mlýnských technologií. Nejene by to byla koda,
nebo jsou fascinující a jsou dìdictvím generací mlynáøù,
kteøí stáli bez jakéhokoli pøehánìní historicky v èele poèínající prùmyslové revoluce. Produkty standardního mlýnského
zpracování chlebových obilovin, pekaøské mouky budou
i v budoucnu dominovat cereální produkci. Na otázku, kterou jsme si poloili hned v úvodu tohoto èlánku, toti zda
konèí éra chlebová, si i pøi zváení vech výe uvedených
argumentù troufáme odpovìdìt, e nikoli.
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Nový pohled na cereální technologii, ono nové paradigma, spoèívá spíe v posunu v naem uvaování a chápání potenciálu, který cereálie a dalí suroviny, jimi se
dnes zabýváme, skrývají z hlediska monosti pøinést
významné výivové benefity, v chápání toho, e tradièní,
standardní a osvìdèené postupy lze modifikovat a roziøovat jejich zábìr, doplòovat je postupy zcela novými a netradièními. Nebo naopak postupy velmi starými, èasto zapomenutými, ke kterým vak mùeme pøistoupit s dneními
znalostmi v oblasti fyziky, chemie a biologie, a vyuít tak
jejich zatím èasto netuené monosti.
Domníváme se, e je tøeba se zabývat v tomto ohledu
v technologii primárního zpracování obilovin, pseudoobilovin, lutìnin a dalích zrnin následujícími aspekty:
1. Zvýení úèinnosti vstupní kontroly pøi jakémkoli primárním zpracování a dalí zdokonalení dekontaminaèních
postupù. Zejména infekce plísnìmi a následující kontaminace mykotoxiny, o jejich zhoubných dopadech na lidské
zdraví víme stále více, by nás mìly vést k intenzivní práci
jak na metodách detekce pouitelné v prùmyslových podmínkách, tak na metodách úèinnìjího sníení nebezpeèí
prùniku mykotoxinù pøedevím do celozrnných produktù.
2. Hydrotermická úprava (pøíprava) zrna, která se dnes
ve standardních mlýnských postupech omezuje na nakrápìní a odleení zrna, zamìøené na co nejvhodnìjí modifikaci soudrnosti a mechanických vlastností obilky, skrývá
znaèný potenciál z hlediska úpravy zmínìné biologické dostupnosti bioaktivních látek. Práce s øízenou sorpcí vody do
zrna v rùzné intenzitì a rychlosti pøi rùzných tepelných podmínkách mùe být jak souèástí pøípravy zrna k mletí èi jiné
formì dezintegrace, tak mùe být samotnou úpravou zrna
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k pøímé konzumaci èi jinému sekundárnímu zpracování. To
není jistì zdaleka nic nového  kondicionování, máèení
a nìkdy i naklíèení, vaøení zrna (zápara) apod., ve se pouívalo a pouívá. Zásadním úkolem ale je docílit cíleným øízením hydrotermických procesù, vedle zlepení mechanických a senzorických vlastností, zlepení nutrièní hodnoty
navýením dostupnosti a pøípadnì i koncentrace bioaktivních látek.
3. Samotný dezintegraèní postup skýtá mnoho moností pro zvýení nutrièního pøínosu obilovin. I zcela standardní
mlecí postupy umoòují úèinnou regulací zatíení mlecích
strojù (v tomto pøípadì válcových stolic) a modifikací jejich
parametrù regulovat zejména stupeò mechanického a tepelného pokození krobových zrn, s dopadem do hodnoty
glykemického indexu. Obrovské monosti vak skýtají rùzné dezintegraèní techniky pøi výrobì celozrnných produktù.
Granulace èástic obalových vrstev má zásadní vliv jak na
senzorické a technologické vlastnosti (napø. vaznost), tak
na skloòovanou dostupnost sloek vlákniny a doprovodných látek. V kombinaci s více èi ménì etrnou dezintegrací
endospermu pøedstavují tyto techniky obrovský potenciál.
A není vdy nutné (èi ádoucí) míøit k celozrnným moukám
v pravém slova smyslu. Pokud dezintegraci pøedchází øízená povrchová úprava (peeling) rùzné intenzity, lze docílit
velmi zajímavého sloení produktu s vysokým obsahem bioaktivních sloek vlákniny a se sníeným obsahem celulózy
a ligninu, které zásadní nutrièní význam nemají. A souèasnì
se takovým postupem znaènì sníí riziko kontaminace.
4. Zejména technickou výzvou pak je vedle vysoce
efektivních specializovaných mlýnských jednotek vyvinout
takové konfigurace dezintegraèních a separaèních strojù,
132

které povedou k sestavám mlýnských linek s vysokou variabilitou, a tudí moností zpracování irího sortimentu surovin na jedné a tée lince bez nutnosti podstatných technických zásahù.
Pøedstavili jsme jen velmi hrubý a jistì zdaleka ne úplný
nástin toho, co cereální technologii, zejména se zamìøením
na primární zpracování zrna, nejspí èeká. Pohlíejme na tyto výzvy ne jako na potenciální ohroení postavení naich
stávajících mlýnských systémù, ale jako na pøíleitost k jejich obohacení a v dùsledku k posílení atraktivity cereálií
coby kdy ne základní, tak velmi významné sloky lidské
výivy. Éra chlebová nekonèí, naopak se nabízejí monosti jak vyrábìt atraktivní a chutné chleby, vèetnì kvasových,
s výraznými nutrièními benefity.
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VARIABILITA ARABINOXYLANÙ V OBILOVINÁCH
Zuzana Dvoøáková, Václav Dvoøáèek
Penice je významným zdrojem ivin a je nedílnou souèástí lidské stravy. Vzhledem k vysokému obsahu krobu
i nezanedbatelnému obsahu dusíkatých látek pokrývá penice ve stravì vìtiny populace zhruba jednu tøetinu energie
a asi 2025 % potøebných bílkovin. Penièné zrno dále obsahuje i øadu dalích nutriènì a biologicky hodnotných látek, kam lze zaøadit skupinu polyfenolických látek jako pøirozených antioxidantù, øadu minerálních látek (Ca, P, K, Fe,
Zn aj.) a vitamíny pøedevím skupiny B. Obilné zrno dále
obsahuje významný podíl tzv. nekrobových polysacharidù,
je jsou nedílnou souèástí nutriènì významné celkové vlákniny. Obilná zrna obsahují rùzné mnoství tìchto nekrobových polysacharidù v rùzných koncentracích s výskytem témìø ve vech èástech zrna.
Vrchní obalové vrstvy zrna obsahují pøedevím ve vodì
nerozpustné polysacharidy celulosu, lignin a hemicelulosu.
V podobalových vrstvách vèetnì endospermu zrna pøevaují více skupiny nerozpustných i vodorozpustných hemicelulóz tvoøené v pøípadì penièného zrna arabinoxylany a výraznì mením podílem ß-glukanù. Pomìr arabinoxylanù
a ß-glukanù se významnì lií podle druhu obilovin, napøíklad penice a ito jsou bohaté na arabinoxylany, zatímco
jeèmen a oves mají mnohonásobnì více ß-glukanù.
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Arabinoxylany známé také pod oznaèením pentozany
jsou dlouhé øetìzce strukturních nekrobových polysacharidù, které lze rozdìlit na arabinoxylany ve vodì rozpustné
a nerozpustné. Rozpustnost je dána stupnìm vìtvení, èím
jsou molekuly arabinoxylanù vìtvenìjí, tím se rozpustnost
zvyuje. Základem arabinoxylanù je ß-(1,4) xylosová kostra
obsahující rùznì navázanou arabinosu, dále ß-glukosu
a nìkdy dalí minoritní stavební jednotky. Arabinoxylany
rùzných obilovin se specificky lií pomìrem arabinosy a xylosy. Nerozpustné arabinoxylany doprovázející celulosu se
nacházejí v bunìèných stìnách, zatímco vodorozpustné
arabinoxylany (WEAX) jsou pøítomny pøedevím v endospermu obilky. Ve srovnání s ostatními zrny je mnoství arabinoxylanù v penici podobné jako u jeèmene (6 %), nií ne
u ita (10 %), ale vyí ne u ovsa (3 %), èiroku (2 %) nebo
rýe (3 %). Zajímavé je i srovnání obsahu arabinoxylanù
mezi penicí setou a nutriènì vyzdvihovanými pluchatými
penicemi (palda, jednozrnka èi dvouzrnka), pøièem dosavadní studie potvrzují vyí obsahy jak v pøípadì vodorozpustných, tak celkových arabinoxylanù ve prospìch penice seté. Obsah arabinoxylanù závisí na genetických a klimatických faktorech, jejich zastoupení kolísá i v jednotlivých strukturách penièné obilky. Velmi vysoký obsah arabinoxylanù je v otrubách 2332 % èi v aleuronové vrstvì
2332%, mnohem nií je v endospermu 23 %. Tuto skuteènost lze vyuít i technologicky napøíklad pøirozenou fortifikací mouky o pøídavek vhodnì obrouené vrstvy zrna s výe uvedenými vysokými obsahy arabinoxylanù.
Dùvodù pro sledování obsahu arabinoxylanù v penièném zrnu je mnoho. Jak ji bylo uvedeno, arabinoxylany
jsou významnou slokou celkové vlákniny, a nejsou rozklá135

dány endogenními enzymy v tenkém støevì. Dále se jejich
prospìnost v organismu odvíjí od rozpustnosti ve vodì.
Nerozpustné arabinoxylany ve støevu témìø nefermentují,
tím zvyují rychlost prùchodu potravy, stimulují støevní svalstvo a váou na sebe øadu kodlivých látek. Vodorozpustné
tzv. fermentující arabinoxylany jsou významnou prebiotickou slokou, která pozitivnì ovlivòuje sloení støevní mikroflóry, zvyuje viskozitu tráveniny, a tím zpomaluje vstøebávání napø. cholesterolu nebo cukrù, èím pozitivnì reguluje
jejich hladiny v krvi.
Pøedevím vodorozpustné arabinoxylany dále pozitivnì
ovlivòují i technologickou (pekaøskou) kvalitu prostøednictvím zvyování vaznosti mouky. Navzdory tìmto pozitivním
vlastnostem i monosti predikce tìchto parametrù s vyuitím napøíklad ve výkupech bìnì vyuívaných pøístrojù
na bázi blízké infraèervené spektrometrie není sledování
tìchto sloek standardní souèástí hodnocení kvality penièného zrna. Paradoxnì vìtí zájem o arabinoxylany projevuje v souèasnosti ivoèiná výroba, a to z hlediska negativního efektu na sniování vstøebávání ivin, resp. jejich
pozitivních prebiotických vlastností pøedevím v pøípadì
výkrmu drùbee.
Vzhledem k malému poètu informací o výskytu tìchto
nekrobových polysacharidù u souèasných v ÈR registrovaných odrùd penice se pokusil ná tým Kvality rostlinných produktù ve VÚRV, v.v.i. Praha tuto problematiku
zmapovat trochu detailnìji.
Ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno byl vybrán ze souboru
doporuèených odrùd (SDO) deset v pekaøské kvalitì kontrastních materiálù (Annie (E), Artist (B), Bonanza (C), Fabius
(E) Ozon (C), Sailor (A), Tobak (B), Turandot (A) a Vanessa
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(C/K), pìstovaných ve dvou letech 2015 a 2016, ve tøech
klimaticky odliných lokalitách (Èáslav 260 m nad. m., Jaromìøice nad Rokytkou 481 m nad. m. a Vysoká 585 m nad.
m.) a ve dvou systémech oetøení. V prvním systému oetøení byla penice hnojena základním mnostvím dusíku
a nebylo aplikováno ádné chemické oetøení, zatímco
v druhém systému bylo hnojení zvýeno o 40 kg N/ha, byly
pouity fungicidy a regulátory rùstu dle metodiky vedení
pokusù pøi ÚKZÚZ Brno.
Vedle hodnocení obsahu zmínìných vodorozpustných
(WEAX) a celkových arabinoxylanù (TAX) byl dále sledován
obsah celkové dietní vlákniny (TDF) a obsah krobu (SK).
Souèasnì byla kladena otázka, který z pùsobících 4 faktorù
(odrùda, lokalita, intenzita oetøení a roèník) se na variabilitì
sledovaných parametrù projeví nejvíce. Efektivní vyhodnocení vech sledovaných parametrù bylo provedeno na pøístroji Nicolet Antaris II (Thermo Electron Corporation, Madison, USA), který pracuje na principu mìøení v systému
blízké infraèervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FT-NIRS).
Zjitìné obsahy celkových a vodorozpustných arabinoxylanù v testovaných odrùdách penic se pohybovaly v rozmezí 2,195,36 % v pøípadì TAX, resp. od 0,25 do 0,89 %
v pøípadì WEAX. Navzdory standardnímu sortimentu testovaných odrùd obsahy TAX byly spíe nií ve srovnání
s variabilitou hodnot zjitìných u 22 francouzských penièných odrùd (Saulnier aj. 1995), resp. ve studii u vybrané
svìtové kolekce penic, u nich obsahy TAX kolísaly v rozmezí 57 % (Andersson aj. 2013). Naopak dosaené rozsahy WEAX byly zcela v souladu s dosaenými výsledky francouzských materiálù.
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Z dosaených výsledkù lze odvodit nìkolik závìrù.
Pøestoe se s výjimkou obsahu krobu na sledované parametry penice nelechtí, byla potvrzena významná odrùdová specifiènost ve sledovaných parametrech. Zatímco nejvyí prùmìrné hodnoty WEAX (0,57 %) a TAX (4,5 %) byly
zjitìny u odrùdy Vanessa, v pøípadì TDF byl nejvyí prùmìrný obsah zjitìn u odrùdy Bonanza (12,3 %) a nejvyí
prùmìrný obsah krobu byl nalezen u odrùdy KWS Ozon
(66,2 %). Vechny sledované faktory signifikantnì ovlivòovaly sledované parametry, jejich význam vak byl pro variabilitu jednotlivých parametrù rùzný. Zatímco celkové arabinoxylany, dietní vláknina a krob byly identifikovány jako
nejvíce odrùdovì závislé parametry, vodorozpustné arabinoxylany byly více ovlivnìny rokem a lokalitou. Intenzita
oetøení a hnojení pak mìly na variabilitu vech sledovaných parametrù nejmení podíl.
Na závìr lze shrnout, e postupné zvyování obsahu
arabinoxylanù v penièném zrnu mùe díky jejich pozitivním
vlastnostem významnì zlepit v poslední dobì dosti poramocenou nutrièní povìst penice. Ta je dána jednak objektivnì nutriènì nepøíznivým vysokým glykemickým indexem
bílé mouky èi vyí frekvencí osob s diagnostikovanou celiakií, ale také ménì objektivnì v souvislosti s rostoucím hnutím k lepkové intoleranci, resp. iritaci vyvolávané mezi nìkterými specifickými skupinami konzumentù napø. z øad vrcholových sportovcù èi jiných celebrit.
Pro zaøazení problematiky zvyování arabinoxylanù do
lechtitelské strategie penice bude nutné odpovìdìt na
øadu otázek. Zcela klíèovým faktorem je zájem trhu, tzn.
konzumentù pøípadnì zpracovatelù, vykazující ekonomický
pøedpoklad návratnosti takovéto lechtitelské investice.
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Souèasnì se neobejdeme bez iroké detekce vhodných genetických zdrojù (tzv. donorù) nesoucí poadovanou vysokou koncentraci arabinoxylanù, vèetnì vývoje efektivních
pøedevím molekulárních nástrojù pro ranou selekci perspektivních køíení. Z výe uvedených faktù lze zcela objektivnì konstatovat, e i v pøípadì okamitého rozhodnutí pro
tuto lechtitelskou strategii nelze novou odrùdu s touto
vlastností oèekávat na trhu døíve ne za deset let. V tomto
kontextu provádìné analýzy na souèasném irokém sortimentu registrovaných odrùd budou jetì dlouho jediným
vodítkem pro pøípadný zájem zpracovatelù na zvýení arabinoxylanù v produktech.
dvorakova@vurv.cz
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MONOSTI A OMEZENÍ ZNAKU VAZNOSTI VODY
PØI UPLATNÌNÍ V PRAXI
Marie Hruková
Vaznost vody patøí jednoznaènì do kategorie znakù
dùleitých pro pekaøe, proto oznaèovaných jako pekaøské. Význam vaznosti bývá chápán pøevánì z ekonomického pohledu, protoe pitná voda je levnìjí ne
penièné mouky. Hodnota vaznosti má vak vliv na pekaøskou technologii a promítá se i do kvality cereálních
výrobkù. Je potøeba vyjasnit rozdíl mezi farinografickou
vazností a vazností spojenou s pøípravou tìsta pro konkrétní cereální výrobky, i kdy se vzájemnì podmiòují.
V obou pøípadech jde o vyjádøení schopnosti mlýnských
výrobkù koloidnì vázat vodu. Stanoví se po pøídavku
vody v procesu hnìtení a odtud jsou rozdíly, dané technikou a podmínkami (dobou, teplotou, intenzitou mechanického procesu) pøípravy tìsta.
Stanovení a význam vaznosti pro pekaøe
Cereální chemici ji v polovinì minulého století hledali
monost, jak vaznost stanovit pomocí pøístrojù tak, aby co
nejlépe predikovala technologické potøeby pekaøù. Experimentálními zkoukami zjistili, e na výi vaznosti se podílí
z cca 46 % krob, 31 % bílkoviny, 31 % pentozany a dalí
nekrobové polysacharidy Vycházeli z praktické zkuenosti
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v USA, kde byla pro suenky poadovaná vaznost 50 a
54 %, bílý chléb 60  62 % a speciální peèivo napø. typu
Ciabatta 80  90 %. Pøi zkoukách v pekárnì zjistili závislost pøidaného mnoství vody, tvaru a objemu formového
chleba. Z výsledkù je zøejmé, e nejlepí chléb odpovídal
výi pøídavku vody 58,3 % na mouku a objem odpovídá
i naim výrobkùm.
Voda/mouka
(%)

Výka chleba
ve formì (mm)

Mìrný
objem
3
(cm /100g)

40.3

72.3

290

58.3

79.0

330

71.3

63.9

280

Farinografická vaznost patøí k ukazatelùm, které informují o reologických vlastnostech mlýnských výrobkù. Podle
vaznosti vody a ostatních charakteristik se posuzuje tzv. síla mouky a vhodnost ke konkrétnímu uití. Stanoví se nejèastìji na farinografu Brabender podle ISO ÈSN 55 30-1 pøi
0
naváce 300 g mouky (14% vlhkost) a teplotì 30 C. Udává
mnoství vody potøebné pro dosaení konsistence 500 Brabenderových jednotek pøi optimálním vývinu tìsta. Pøedpokládá se, e po titraci molekuly vody hydratují lepkotvorné
bílkoviny (gluteniny a gliadiny), pokozený krob a dalí
sloky. Za pøístupu vzduchu a dodání energie definovaným
hnìtením (dvì protismìrnì se otáèející lopatky pøístroje) se
vlivem vodíkových a hydrofilních vazeb s vodou tvoøí tøífázový systém vodné, kapalné a plynné fáze. Hnìtením vznikne nelepivé tìsto optimálních vlastností pro pekaøské operace. Ekvivalentní informace o mnoství pøijaté vody poskytuje alveografická zkouka s tím rozdílem, e optimální konsistenci urèuje konstantní vlhkost mouky.
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Hodnocení penièné mouky na alveografu kategorizuje
znaky ro pekaøe podle znakù vaznost (V % ) a energie
2
(W cm ):
slabá mouka

V 50

W 90-160

støednì slabá

V 55-65

W 160-250

støednì silná

V 65-75

W 250-310

silná

V 75-90

W 310-370

Informaci o vaznosti mouky vycházející ze sledování
dalích charakteristik udává zkouka na SD Maticu Chopin
(stanovení pokozeného krobu) a RVA pøístroji Perten
(popis viskozitního profilu v závislosti na teplotì). Stanovení
retenèní kapacity pro vodu také umoòuje predikovat vaznost mlýnských výrobkù. Pro rychlé orientaèní stanovení lze
vyuít disperzní NIR pøístroje. Z prací VCHT Praha byla
v souboru 320 vzorkù penièné mouky z laboratorního zámelu penice (1998-2001) zjitìna farinografická vaznost
v rozsahu 54,8  67,4 %. Pøi mìøení na spektrofotometru
NIRSystem 6500 a vytvoøením kalibraèní køivky pomocí
programu ISI Present WINISI II byla chyba stanovení pøi nezávislé validaci 2  4 %. Se správností cca 4 % vaznosti bylo také ovìøeno uití firemní kalibrace pro Inframatic 8600
Perten.
Pekaøská kvalita vyjádøená jako síla penièné mouky
souvisí pøedevím s mnostvím a sloením bílkovin, proto
bývá také popisovaná hodnotou vaznosti. V pekaøském
procesu ovlivòují výi vaznosti dalí faktory - receptura,
technologický pøídavek vody (tuhá - volná tìsta), postup
hnìtení (napø. rychlohnìtení) aj. Zpracování tìsta s optimální vazností urèené orientaènì jakoukoliv výe uvedenou
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zkoukou je pøedpokladem dobré zpracovatelnosti,
optimálního objemu, tvaru a trvanlivosti daného cereálního
výrobku.
Stanovení a význam vaznosti pro mlynáøe
Vaznost vody závisí na obsahu bílkovin, ale lineární
vztah ovlivòuje jejich sloení dané odrùdou penice. Poslední výzkumy cereálních chemikù naznaèují, e vìtí vliv
na vaznost má obsah nelepkových bílkovin (albuminy a globuliny) ne pomìr gluteninù a gliadinù. Projevuje se také
mnoství pokozeného krobu, pentozanù a beta glukanù.
Z toho je zøejmé, e výe vaznosti souvisí s mlecím procesem, kde je potvrzen i prùkazný vztah k obsahu popele
a granulaci mlýnského výrobku. Jemnìjí mouka má vìtí
povrch a tím schopnost vázat více vody. Vaznost je také
ovlivnìna tvrdostí zrna, protoe mouka z tvrdozrných odrùd
vykazuje vìtí mechanické pokození krobu a v dùsledku toho pøijímá vìtí mnoství vody ne mìkké penice.
Z Obr. 1 je patrná souvislost mezi vazností mlýnských meziproduktù a výrobkù, znázornìná ve vztahu k retenèní kapacitì vody. Tento ukazatel se dá podle normy ACCC
56-11 (2000) rychle stanovit z malého mnoství vzorku,
a není potøeba ádný reologický pøístroj.
Stanovení vaznosti odrùd potravináøské penice provádí
UKZÚZ Brno. Ve skupinì jakostních ukazatelù jsou pouívány rámcové hodnoty pro zaøazování do jakostních tøíd E
(58,7 %), A (55,5 %), B (53,9 %). Pøi hodnocení výsledkù
odrùdových zkouek se stanoví bodové kritérium podle
kontrolní odrùdy, napø. pro tøídu E je Sulamit. Kolísání hodnot vaznosti podle tøídy odrùdy uvádí Obr. 2. Na výrobu
penice pro suenky a oplatky je doporuèena vaznost
48  53 %.
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Obr. 1 Stanovení farinografické vaznosti a retenèní kapacity pro mlýnské meziprodukty

146

Obr. 2 Farinografická vaznost vody pro rùzné odrùdy potravináøské pšenice
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Obr. 3 Reologické vlastnosti odrùd z mezinárodního pokusu CIMMYT

Reologické charakteristiky odrùd z mezinárodního pokusu CIMMYT potvrzují, e farinografická vaznost vody je
více ovlivnìna jinými ne lepkotvornými bílkovinami mouky,
které prùkaznì urèují vlastnosti tìsta podle extenzografické
zkouky (Obr. 3). Hodnota energie napø. pro silné americké
odrùdy, tøeba Jagger (body) neodpovídá vysoké vaznosti na
rozdíl od èeských odrùd Samanta a Vlasta.
Závìr
Vaznost vody lze oznaèit za mlynáøský i pekaøský jakostní znak, který je urèen sloením zrna penice a mlýnskou technologií. Pøi hodnocení odrùd patøí mezi kritéria pro
zaøazování do jakostních tøíd. Z laboratorních zkouek bylo
zjitìno kolísání vaznosti v závislosti na roèníku a lokalitì
pìstování potravináøské penice. Kromì vlivu suroviny lze
vaznost ovlivnit mlecím procesem, jak je zøejmé z hodnot
zjitìných pro mlýnské meziprodukty. Komerèní mouky pokrývaly klasifikaci støednì slabá  silná. Stanovení farinografické vaznosti pøedpokládá zkouku na nìkterém z reologických pøístrojù. NIR pøístroje je vak mohou nahradit, protoe mají v softwarovém vybavení ekvivalentní firemní kalibraèní rovnice. Rychlé stanovení vaznosti spolu s dalími
znaky potravináøské penice lze vyuít i pro øízení mlýnské
technologie.
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OBECNÉ SHRNUTÍ REÁLNÝCH POADAVKÙ
NA KVALITU A FORMU DODÁVEK MOUKY
Z POHLEDU ZPRACOVATELÙ
Petr edivý
Základní surovinou pro vekerý pekaøský sortiment je
mouka. U tìst tvoøí více ne 60% hmotnosti tìsta. Kombinace jejích rozmanitých vlastností, technologie výroby a pøidání dalích surovin urèuje charakter finálního výrobku.
Pøi výrobì tìst v Èeské republice se pouívají pøedevím mouky penièné a itné, ale díky hlavnì mladým lidem
se mìní stravovací návyky obyvatel a zvyuje se poptávka
i po moukách paldových a pohankových. Stoupající zájem
o zdravou výivu sebou nese poptávku nejen o mouky více
vymleté, ale i celozrnné. Alergici na lepek a lidé s módními
stravovacími trendy poadují mouky rýové, kukuøièné, kokosové.
Mìnící se trh s pekaøskými výrobky se odráí i na mlýnských obilných výrobcích. Pokles spotøeby chleba (cca z 80
kg na osobu /rok na souèasných cca 41 kg chleba na osobu /rok) neznamená nií pekaøskou výrobu a s ní ruku v ruce nií odbyt mouky, ale naopak stoupající spotøeba bìného a jemného peèiva vyaduje kvalitnìjí pøední mouky.
Pro výrobu jemného peèiva je vhodné pouívat hladké pekaøské penièné mouky svìtlé, èím snííme riziko ménì
kvalitního výrobku na minimum.
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Vzhledem k vývoji trhu je ovem tøeba zpracovávat
i mouky tmaví s vyím obsahem popela a lepku, který je
vak tanìjí a u peèiva drí hùøe tvar. Zcela bìnì mouka
pekaøská hladká (T 650) obsahuje od nìkterých dodavatelù
více ne 0,7% popelovin. Penièné hladké mouky polosvìtlé se zpracovávají hlavnì na výrobu bìného peèiva, avak
pøi výrobì mùeme témìø vdy oèekávat technologické
problémy, zvlátì pokud byla strojnì technologická zaøízení
konstruována pøedevím na peniènou mouku hladkou speciál. Strojnì technologická zaøízení jsou velmi citlivá na viskozielastické vlastnosti tìsta, a zmìna vlastností tìsta (vaznost, tanost, lepivost, elasticita) vlivem mouky, na nì byla
zaøízení konstruována, vede k technologickým problémùm
(lepivost pøi tvarování, rychlé kynutí, mení objem, rozteklejí tvar, silnìjí zabarvení pøi peèení, tmaví støídka, vyí
vypeèení za stejnou nastavenou dobu peèení). Nepøíznivá
kvalita mouky se vyrovnává pøídavkem zlepujícího pøípravku. Je zde také prostor pro pøidávání kyseliny askorbové
do mouky pøímo ji ve mlýnì. I kdy se pekárny snaí co
nejvíce inovovat výrobky a nabízet zákazníkùm co nejirí
sortiment pekaøských výrobkù, jejich základem výroby jetì
dlouho zùstane klasický chléb, standardní bìné peèivo
a oblíbené jemné peèivo. V porovnání s dalími mlýnskými
výrobky a ostatními surovinami se tedy neustále v daleko
nejvìtích objemových a hmotnostních mnostvích zpracovávají dva mlýnské penièné výrobky:
l Hladká mouka svìtlá - Pekaøská hladká speciál, mezi
pekaøskými odborníky dosud pouívané typové oznaèení T 530
l Hladká mouka chlebová  Chlebová hladká, T1000
a jeden mlýnský itný výrobek
l Hladká mouka chlebová  itná chlebová, T930
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Kadá mouka má své nezamìnitelné charakteristické
technologické vlastnosti a podle toho se v pekárnì zpracovává.
-1
Mìrná hmotnost mouky je cca 720 g.l . Manuální manipulace s vìtím mnostvím mouky (nad 15 kg) je z hlediska
pekaøe znaènì namáhavá, nebo následuje mísení a hnìtení
tìsta, a není  li provozovna vybavena potøebným zaøízením, je fyzická práce s více ne 25 kg tìsta pomìrnì vysilující. Manipulace s pytli s moukou patøí tudí k nejtìím pracím ve vech provozovnách, a to i tehdy, mají-li sebelepí
manipulaèní zaøízení.
Namáhavou fyzickou práci pøi manipulaci s tìkými pytli
v pekárnách odstraòují mouèná sila vech velikostí. S vývojem mlýnské a pekaøské technologie se zdokonaluje skladové hospodáøství podlahových skladù a vyvíjejí se stále
modernìjí silové systémy.
Do velkých, støedních, a podle finanèních a prostorových moností i do malých pekáren vybavenými silami, se
mouka dopravuje speciálními cisternami s pneumatickým
mechanickým vyprazdòováním a plnìním sil.
Pneumatická doprava mouky z cisterny nákladního automobilu do sila a po odleení následné vyprazdòování pøes
prosévací stroj, magnety a k váze nad hnìtaèi je jedna
z prvních fází odstranìní tìké fyzické práce v pekárnì jetì
pøed zaèátkem výroby. Pneumatická doprava nejen odstraòuje døinu, ale má i velice pøíznivý vliv na provzduòování
mouky, a tím na její oxidaèní procesy pøi dozrávaní a na následné poadované dobré technologické vlastnosti. Dobøe
nakypøená a provzdunìná mouka se nesléhává a dobøe se
s ní pracuje.
Druhy mouk, které se nespotøebovávají ve velkém
mnoství, se dodávají pytlované automobilovou dopravou.
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Automobilové nástavby musí být uzavøené, a k tomu úèelu
urèené.
Mouka je biologický produkt, a pokud se nedodrují
známá pravidla, rychle podléhá zkáze. Problémem nejen
mouèných skladù a sil jsou kùdci veho druhu a jejich
marný a nekoneèný boj s nimi. Vyprázdnìná mouèná sila se
podle potøeby èistí a plynují.
Deratizaèní firmy alespoò dvakrát roènì deratizují a plynují i vnitøní prostory pekárny. Tìký je boj se zavleèenými
kùdci v surovinách.
Podlahový sklad musí být prostorný, suchý, vzduný,
s minimálními teplotními výkyvy. Ve skladu musí být zabránìno roziøování mikroorganismù, musí se pravidelnì bílit
vápnem, v oknech musí být umístìny sítì proti hmyzu
a dveøe ve spodní èásti musí být oplechovány proti vniku
hlodavcù.
Pøed zpracováním by se mìla nechat mouka v pekárnì
odleet, aby se zlepily pekaøské vlastnosti. itná mouka
dozrává minimálnì sedm, penièná deset a ètrnáct dní.
Pokud se zpracovává neodleená mouka, vznikají výrobky horí jakosti - nií, mení, rozteklé. Po dvou týdnech
odleení se výraznì zvìtuje objem a spodní èást výrobku
se zaobluje. Asi po ètyøech týdnech odleení se tvary jetì
vylepují.
Velkou roli hraje vìtrání. Mouka se chová jako ivý organismus, spotøebovává kyslík ze vzduchu, odevzdává mu
oxid uhlièitý a vodu. Tomuto procesu se øíká dýchání
a mouka pøi nìm získává optimální pekaøské vlastnosti.
Pekaøská technologie nepotøebuje nejlepí mouku,
nebo pod tímto termínem si nelze pøedstavit, co je pro
pekaøe nejlepí mouka.
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Urèitì to není mouka s nejvyími namìøenými hodnotami a parametry. Termín nejlepí mouka je lépe zamìnit za
termín nejvhodnìjí mouka.
Nutno øíci, e z mouky s nejlepími parametry nemusíme vyrobit nejlepí výrobek. Pravdou ale je, e z takové
mouky se pekaøùm nepodaøí vinou mouky vyrobit neprodejný výrobek.
Spotøebitelé peèiva, mlynáøi i pekaøi si pøejí èistou mouku. Èistá mouka, tj. mouka semletá z obilí bez jakýchkoliv
úprav, je velmi pøíjemná komerèní záleitost, ale nìkdy neodpovídá poadovaným parametrùm mouky pro daný druh
výrobku, a pekaø mùe mít pøi zpracování potíe. Taková
mouka se mùe stát velkým skrytým problémem pøi výrobì
a hledání nápravy vady výrobkù.
Na obrázku vidíme 11 vzorkù bulek ze stejné druhové
mouky od rùzných mlýnù. Byly upeèeny za stejných podmínek v jedné pekárnì, jedním zamìstnancem. Velké rozdíly
jsou v objemu, tvaru, síle a barvì kùrky, chuti, pórovitosti
a prunosti støídky. Z uvedeného plynou velké rozdíly v kvalitì mouky zpracovávané v Èeské republice.
Zdokonalit jakost mouky pomùou do tìsta pøimíchávané zlepující pøípravky.
Velkopekárny a dalí prùmyslové provozy zpracovávající desítky tun mouky kadého druhu mohou mít s dodavatelem smlouvu o mouku na míru.
Dodavatel mouky mùe na základì poadavkù odbìratele vyrábìt, mísit a následnì dodávat mouku o rùzných,
pøedem dohodnutých parametrech, vyhovujících modernímu strojnímu zaøízení. Tomu je mnohdy potøeba pøizpùsobovat vlastnosti zpracovávaného tìsta, vyadujícího mouku
vyrobenou a dodanou na pøání zákazníka.
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Vzorky bulek upeèené z pšenièné hladké mouky

Mouky na míru lze pøipravovat pøímo mícháním jednotlivých vykoupených odrùd obilí s urèitými, ji oèekávanými
vlastnostmi, nebo smícháním u umletých mouk a pøípadnou dalí úpravou dle poadavku zákazníka.
Mouky pro tìsta na nìkteré speciální druhy peèiva
(bagety, ciabatty) nemusí vyhovovat rozmezí obecných
parametrù, a musí se upravovat mnoství a kvalita lepku.
Vhodné vlastnosti lze dosáhnout regulovaným pøídavkem
proteáz (proteolytické enzymy) nebo L-cysteinu (redukèní
èinidlo). Enzymatickou aktivitu mouky lze zvýit pøídavkem
sladové mouky.
Mouky pøipravované na míru povauji z pohledu pekaøe
za vrchol mlynáøského umu a dodavatelsko-odbìratelských
vztahù. Mìly by být zárukou stability poadovaných, pøedem domluvených parametrù, co je vykoupeno vìtinou
vyí cenou mouky. Pøi dodrení technologického postupu
je potom výsledkem poadovaná kvalita finálního výrobku.
Pro prùmyslové provozovny zpracovávající mnoho tun
mouky dennì je moné jen stìí skladovat a nechávat odleet mouku v silech, a to jak z prostorových, tak ekonomických hledisek. Ani dodavatel není schopen skladovat a nechat dozrávat tak objemné mnoství mouky. V tomto pøípadì se ve velkopekárnách zpracovává mouka vyrobená na
míru o pøesnì daných parametrech. Kadá dodávka mouky
se vzorkuje a v provozní laboratoøi se kontrolují smluvené
parametry. Nevyhoví-li mouka by v jednom parametru, je
vrácena zpìt dodavateli.
Pytlované mouky jsou jednou z moností pro uskladnìní a umonìní zracího procesu. Pytlovaná mouka je vak
pøed zpracováním slehlá, zhutnìlá. Výhodou je, e nekvalitní pytlovanou mouku lze lépe vrátit dodavateli.
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Vechny provozovny zpracovávající pytlovanou mouku
øeí pravidelnì technologické problémy. Je-li problém
zvládnutelný v rozsahu technologických úprav, vìtinou se
o kvalitì mouky nemluví, problémy se pøipisují jiným faktorùm. Teprve je-li výroba nezvládnutelná technologickými
zásahy a výrobek je neprodejný (tmavý bez objemu, tekoucí
støída, propadající se vrchní kùrka), hledá technolog pomoc
jinde. Sledováním zaèátku zpracovávání nové dodávky
mouky si technolog uetøí mnoho starostí.
V maloobchodì se prodávají rùzné druhy balených
mouk vìtinou pro domácí zpracování. Balená mouka má
zpravidla parametry mouky pouívané pro prùmyslové
zpracování a stínosti na kvalitu jsou jen výjimeèné.
Na rozdíl od pekaøského výrobku se u mouky kvalita
nepozná na první pohled. S nevyhovující moukou, je-li
pøiznána výrobcem, lze dále pracovat, tj. upravovat, míchat,
do tìsta lze pøidávat zlepující pøípravek, mìnit a upravovat
parametry pekaøské výroby. Finálnì vyrobený patný pekaøský výrobek ji napravit nelze.
Pøísloví Dobrý pekaø si poradí s kadou moukou. je
tìce zavádìjící. V mení míøe lze pøísloví uplatnit v malé
pekárnì, ale pro vìtí a velkou provozovnu je toto pøísloví
nezodpovìdné, neprofesionální.
Z výe uvedeného není moné mít v silech nevyhovující
mouku. Je témìø nemoné nevhodnou nebo patnou mouku ze sila odèerpat a vrátit dodavateli. Nutno øíci, e malé
mlýny i vlastníci mlýnù a zároveò pìstitelé obilí semelou
jakékoli obilí bez kontroly a vyrobenou mouku dodají pekárnì. Vìtinou mùeme oèekávat problémy.
Vechny tyto skuteènosti jsou podmínìny kadodenní
snahou zamìstnancù pekárny produkovat co nejkvalitnìjí
výrobky.
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Zákazník oèekává charakteristické dlouhodobì získávané vjemové znaky (vzhled, tvar, lesk, chu, vùnì, pórovitost, vláènost) kvalitních základních pekaøských výrobkù.
I malé odchylky v jednom ukazateli pøijímá zákazník negativnì, by nejvíce vnímané znaky (napø. chu) mohou být
sebelepí. Stane-li se to, nastávají pekaøskému technologovi horké a nepøíjemné chvíle. Má vekerou zodpovìdnost za nápravu ve výrobì, a to neprodlenì, kdy se vypékají z pece nestandardní výrobky. Proto se musí snait
najít pøíèinu a musí co nejrychleji zjednat nápravu, aby
zamezil vznikajícím ztrátám.
Pøi nestandardních pekaøských výrobcích se pøíèiny øeí
od nejjednoduích náprav k nároènìjím pomocí vyøazovací metody.
l

Zamìstnanci a obsluha strojního zaøízení:
− patnì naváené suroviny,
− neznalost výrobního procesu,
− nedodrování pracovní káznì,
− nedodrování technologické káznì.

l

Technolog:
− nevhodný technologický postup,
− patné nastavení parametrù výroby.

l

Suroviny:
− drodí,
− sùl,
− cukr,
− olej,
− mouka.
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Vylouèíme-li pøi výrobì nestandardních výrobkù lidský
faktor, nezbývá nic jiného, ne se zamìøit na suroviny. Opìt
postupujeme kontrolní vyøazovací metodou od suroviny
nejrizikovìjí /drodí/, její kvalita zpùsobuje vadu dobøe
a rychle zjistitelnou. U dalích surovin má vliv vìtinou
nesprávné dávkování. Poslední surovina, na kterou se pøi
nestandardním výrobku zamìøujeme, je mouka. Pekaøský
technolog chce mít vdy pro výrobu co nejlepí mouku, ale
jak ji bylo uvedeno výe, nejlepí mouka nemusí být pro
daný výrobek nejvhodnìjí.
Bonusem dodavatele odbìrateli by byla informace o zaèátku mletí obilí z nové skliznì, èi zmìny v dodávce obilí.
Dnes vìtina pekaøských provozoven vech velikostí
spoléhá na deklarované parametry v pøísluném laboratorním protokolu dodané mouky, nebo vstupní laboratorní
kontrolu jakosti mouky si neprovádí z nìkolika dùvodù,
z nich k nejvýznamnìjím patøí:
− dùvìra odbìratele k dodavateli,
− ekonomická provázanost odbìratele a dodavatele,
− majetkové propojení.
Nejlepí potvrzení vady mouky je srovnání mouky s druhovì
stejnou moukou z jiného mlýna. Srovnání se provádí souèasným paralelním peèením stejných výrobkù ve stejných
podmínkách pouze se zamìnìnou moukou.
Je-li výrobek vyrobený z dodané mouky nestandartdní,
nato neprodejný, a má-li technolog 100% jistotu, e pøíèina je v mouce, musí neprodlenì konat technologickou
nápravu, od nejjednoduí z hlediska technologa, a po nejkomplikovanìjí.
q Výmìna mouky (nejjednoduí náprava, v silech nejobtínìjí provedení)
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q Smísení s dobrou moukou ve vhodném pomìru
q Pøidání vhodného zlepujícího pøípravku
q Úprava receptury
q Úprava technologického postupu

V prvních tøech bodech technolog zásadnì nemusí
vstupovat do technologického procesu. Vstup do technologického procesu sebou nese mnohdy komplikované pøenastavování nových parametrù, seznamování s nimi obsluhu
a po srovnání kvality mouky opìt zpìtné pøenastavování
strojního zaøízení a opìtovné ovìøování výroby. To znamená
pro technologa být 24 hodin k dispozici, ve støehu a stresu.
Dojde-li v sile pekárny jedna z mouk, pekaøi mohou
nouzovì øeit zámìny mouk ve výrobì.
q itná mouka - Hladká mouka chlebová  itná chlebo-

vá, T930 nelze ji v ádném pøípadì nahradit peniènou
mouku.

q Penièná mouka - Hladká mouka svìtlá - Pekaøská

hladká speciál, T 530 a hladká mouka chlebová 
Chlebová hladká, T1000, je moná zámìna, ale je tøeba upravit parametry výroby.

Zámìna nebo náhrada s itnou moukou není moná,
pokud máme na mysli výrobky vyrábìné ze 100% penièné mouky (jemné peèivo).
Bìné a jemné peèivo vyrobené z mouky Chlebové
hladké, T1000 má mení objem, viditelnì tmaví støídku, ploí tvar a na povrchu je více zabarvené.
Zámìna nebo pøídavek penièné hladké mouky Pekaøské hladké speciál, T 530 za Chlebovou hladkou,
T1000 pøi výrobì chleba je moný, ale chleby jsou potom svìtlejí, objemnìjí, tvar je kulatìjí.
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Základní parametry penièné hladké mouky pro základní druhy bìného a jemného peèiva:
l
l
l
l
l

vlhkost do 15%,
obsah popela 0,5  0,65%,
vaznost nad 54%,
obsah mokrého lepku v rozmezí 27% - 35%, záleí vak
na jeho kvalitì,
granulace 257/96-162/nejménì 75.

Ø Reologické vlastnosti:
Farinograf:
− Vývin tìsta do 2 minut
− Stabilita 5-10 minut
Alveograf:
-4
− Energie 190-250x10 J, P/L0,7-1,2
Extenzograf:
− Energie100-150 EJ
− Pomìrové èíslo 1-2
Èíslo poklesu (Falling Number):
− 200-350 s
Amylograf:
− Teplota mazovatìní krobu nad 80 °C, 400  600AJ
Základní parametry penièné hladké mouky chlebové
pro peniènoitný a itnopenièný chléb:
l
l
l
l

vlhkost do 15%,
obsah popela 0,91  1,2%,
vaznost nad 53%,
obsah mokrého lepku v rozmezí 25% - 30%, avak opìt
záleí na jeho kvalitì.
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Ø Reologické vlastnosti:
Èíslo poklesu (Falling Number):
− 240-300 s
Amylograf:
− Teplota mazovatìní krobu nad 80°C, 400  600AJ
Základní parametry hladké itné mouky pro peniènoitný a itnopenièný chléb:
l
l
l

vlhkost do 15%,
obsah popela 0,91  1,1 %,
vaznost nad 60 %.

Ø Reologické vlastnosti:
Èíslo poklesu (Falling Number):
− 130-200 s
Amylograf:
− Teplota mazovatìní krobu nad 63-66°C, 350  500AJ
Výe uvedené mìøitelné parametry zatlaèují do pozadí komplex krobù a amylolytických enzymù. krob a jeho pokození, a úmyslné èi neúmyslné, má velký vliv na výrobu,
kynutí, tvar a peèení (barvu) výrobkù.
Aktivita amyláz mùe udìlat mouku zcela nepouitelnou, jsou upeèeny zmetky (nenakynuté, tmavé). V lepím
pøípadì je tìsto vyrobené z takové mouky lepivé, roztékavé
a tomu odpovídá i výrobek. U itných mouk tvoøí mazlavou
støídu s brouskem a finální výrobek je tmavý.
Proteolytické enzymy (proteázy) jsou schopny tìpit bílkoviny mouky a na aminokyseliny. Pro pekaøství a peèivárenství má význam proteináza, nebo má velký vliv na fyzikální vlastnosti penièného lepku. Proteázami se povoluje
lepek pro lepí strojové zpracování tìsta. V mouce je jí
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obsaeno znaèné mnoství v inaktivní formì. Významným
aktivátorem proteáz je napø. dipeptid glutathion obsaený
v drodí. Velký pøídavek drodí (nad 10 %) aktivuje proteázy, lepek povoluje a jako dùsledek je roztékavost tìsta
a patný tvar finálního výrobku.
Urèení a korekce enzymatických vad je pro pekaøského
technologa jeho vrcholnou dovedností, nebo technolog nedostává vechny výe uvedené parametry, ale pouze vybrané, které mohou být v poøádku, protoe v silách dodavatele
mouky není kontrolovat neustále vechny parametry.
Významné a neodmyslitelné místo v pekaøské technologii
mají zlepující pøípravky, nebo:
1. vyrovnávají kolísající kvalitu mouky a dalích surovin,
2. umoòují jednoduchý zámis tìsta na záraz,
3. zkracují výrobu,
4. zvyují recepturní dávku vody,
5. usnadòují práci,
6. minimalizují a tolerují drobné chyby zamìstnancù,
7. zvyují toleranci vùèi pøehnìtení tìsta,
8. stabilizují parametry výroby,
9. umoòují lépe vyuívat moderní technologie a techniky,
10. tvoøí tìsta o ideálních vlastnostech-elastická, suchá,
dobøe zpracovatelná na vekerém strojním zaøízení,
11. zlepují poadované vlastnosti peèiva (vzhled, objem,
tvar, vùnì, chu, støída, barva),
12. stabilizují finální výrobek v jednotlivých roèních obdobích (vysychání, krabacení, propadání),
13. prodluují èerstvost, trvanlivost a ivotnost pekaøských
výrobkù.
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Výe jmenovaná pozitiva mnohonásobnì pøevaují nad
mnohdy nepravdivými argumenty oponentù.
Pøídavek zlepujícího pøípravku èiní minimálnì 0,5%,
vìtinou 1 %, maximálnì a 5%. Nad tuto hranici mluvíme
o smìsích. Bìné peèivo bez zlepujícího pøípravku za
4 hodiny výraznì tvrdne, rychle stárne, stává se neprodejným. Tuto skuteènost zpomalí jen vysoká dávka tuku, co je
zcela jiná charakteristika peèiva.
Odlehèení pro sklady surovin, skladové hospodáøství,
a pøesto obohacení výrobního programu, sebou pøináejí
pekaøské smìsi. Pekaøi je s oblibou pouívají a nali v nich
obohacení výrobního sortimentu. Smìsí existuje velké
mnoství v zastoupení pro vechny druhy pekaøských i cukráøských výrobkù.
Mouèné smìsi, základní smìsice surovin pro speciální
výrobky, sniují riziko lidského faktoru. Obsahují mouky
o pøesnì definovaných vlastnostech, ale vìtinou i dalí suroviny jako napø. sùl, cukr, suená vejce. Tvoøí základ i pro
zlepující pøípravky.
Velmi známé jsou smìsi s vysokým obsahem vlákniny
tj. vícezrnné, paldové, lutìninové apod. Oblíbené jsou
i smìsi s exotickými plodinami.
Zvlátní skupinu tvoøí smìsi koblihové a speciální.
Komerènì prodávané smìsi lze rozdìlit do tøech kategorií:
Ø 5  15 % smìsi základní,
Ø 15  50 % smìsi obohacené,
Ø 100% smìsi.
K základní smìsi, mouce a vodì (10  15 %) dovaujeme
více vlastních základních surovin (sùl, drodí, olej, vejce,
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vodu, aroma). Lidská práce váením surovin zvyuje náklady na práci a prodluuje se výrobní proces.
Èím má smìs vyí procentuální zastoupení (20  30%)
na hmotnosti mouky, tím obsahuje více surovin, nìkdy
vèetnì suených vajec. K mouce, vodì, drodí, oleji se
nìkdy pøidávají èerstvá vejce.
Ke 100% smìsím pøidáváme pouze dávkované mnoství vody, tuku a drodí a dobøe vyhnìteme tìsto. Nìkteré
smìsi obsahují i suené drodí, pøilévá se pouze voda. Tìsto má pak konstantní vlastnosti.
Pekaøské provozovny jsou charakteristické a osobité
svojí výrobou a kadá provozovna se alespoò trochu specializuje na urèitý sortiment výrobkù. Malé a støední pekárny
v rámci konkurenèního boje a snahy o pøeití vyrábìjí vekerý pekaøský sortiment. V zavádìní nových a inovovaných,
by i drobných výrobkù, je v pekaøském øemesle skryto
obrovské úsilí odpovìdných pracovníkù, kteøí se snaí najít
na trhu mezeru v poptávce urèitého, vìtinou speciálního
druhu výrobku. Podaøí-li se vyvinout nový výrobek, bez
úèinného marketinku je tìké výrobek prosadit na trhu.
Èeský zákazník je velmi nároèný a konzervativní. Problém je
i u odbìratelù.
Pekaøské technologie se vyvíjejí a zdokonalují rychlým
tempem, výrobci se musí pøizpùsobovat novým technologickým trendùm jako je mraení výrobkù, výroba polotovarù
a jejich následné dopékání v pecích marketù. To vyaduje
neustálou inovaci technologie a obmìnu strojního zaøízení.
Udrení se na trhu nutí pekaøskou výrobu pracovat
s dodanou moukou, vìøit jejím dobrým pekaøským vlastnostem, a to je hlavní úkol pro mlýny - dodávat pekaøùm
vhodnou mouku se stabilními parametry.
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Vady chleba a peèiva zpùsobené moukou z pohledu
technologa
1) Chleba z porostlého obilí
Plochý tvar, vlhký pruh ve spodní èásti, silné zabarvení kùrky, lepivá støída, fádní, mdlá, sladká chu, støída se v horní
èásti oddìluje od kùrky.
Pøíèinou je nízké pádové èíslo - pod 130.
Silné odbourávání krobu zvýenou enzymatickou aktivitou
klíèícího zrna (porostlé obilí), b-amylasa zkvauje na jednoduí cukry, a-amylasa na dextriny. Enzymatické odbourávání bílkovin má za následek silný vývin plynù a jejich malou
schopnost udrení se v tìstì.

2) Chleba z mouky s nízkou enzymatickou aktivitou
Kulatý tvar, nestejnomìrná pórovitost, pod kùrkou zmenená pórovitost, malá elasticita støídky, svislá prasklina ve støídì, vysoká drobivost, málo výrazná, lehce hoøká chu, pøípadnì lehce nakyslá vùnì, slabé zbarvení kùrky.
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Pøíèinou je vysoké pádové èíslo - nad 300. Mouka má malou schopnost bobtnat.
Mouka je namleta z èerstvì sklizeného obilí (nedostateèná
enzymatická aktivita).
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3) Chleba z mouky s vysokou teplotou mazovatìní
krobu, se slabými peèícími schopnostmi, patnì vázající vodu
Volná voda uvnitø støídky tvoøí vlhký kruh, na povrchu kùrky
jsou tmavé fleky.

4) Chléb vyrobený z mouky s nedostateènou vazností
vody
Nevázaná voda se uvolòuje uvnitø tìstového kusu a hromadí se pod kùrkou, která se odfukuje od støídky a propaluje
se, dùsledkem jsou dutiny ve støídce.
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5) Chléb ze silnì bobtnající, vodu vázající mouky kladoucí zvýený odpor kvasným plynùm a projevující se
malou taností.
Nedostateèné nakypøení chlebové støídy.

6) Chléb z mouky obsahující kroby s nedostateènou
schopností bobtnání
Nepruná hutná støídka, která se nevrací do pùvodního stavu.

7) Bìné peèivo z èerstvì namleté, neodleelé, nevyzrálé mouky
Malý objem, nestejnomìrné zbarvení tvrdé kùrky, nevýrazná
raba, necharakteristický tvar.
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8) Bìné peèivo z odleelé mouky se silným nebo velkým mnostvím lepku
Malý objem, kulatý tvar, fádní chu, odpadající kùrka, dutiny
ve støídì.

9) Bìné peèivo z mouky chudé na lepek, se slabým
lepkem nebo jeho nevhodnou kvalitou
Ploché, nízké peèivo, nevhodný tvar, výrobek má irokou,
ostrou spodní hranu, vyraený vzor je slitý.
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10) Bìné peèivo z mouky se silným lepkem nebo
s velkým mnostvím lepku
Malý objem, ostré tvary a vzory, gumovitá konzistence,
dlouhé kynutí.

11) U jemného peèiva jsou vady zpùsobené moukou obdobné jako u bìného peèiva.
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METODY POUÍVANÉ PRO HODNOCENÍ
ITA A ITNÝCH VÝROBKÙ
Václav Müller
ito: vlhkost, objemová hmotnost, pøímìsi a neèistoty, èíslo
poklesu.
itné výrobky jedlé: vlhkost, granulace, popel, èíslo poklesu, (v malé míøe stanovení maltózy-redukujících cukrù).
itné výrobky krmné: jetì N-látky, vláknina a krob.
Pro hodnocení pekaøské jakosti se pouívá Amylograf
a Mixolab. Základním rozdílem mezi tìmito pøístroji je forma
vzorkovaného materiálu. Pøi amylografické zkouce se pracuje se suspenzí, u Mixolabu s klasickým tìstem. Zkouky
na obou pøístrojích mohou hodnotit jak mouky, tak rot
z obilí z hlediska teploty mazovatìní, tak z hlediska amylografické síly, respektive hodnoty torzní síly u Mixolabu.
Pøi pouití pøístroje Mixolab má uivatel navíc monost
získat hodnotu vaznosti a protoe tento pøístroj má i chlazení, na konci zkouky hodnotu síly pøi retrogradaci (obdoba
jako na Viskografu).
Na pøístroji Mixolab je zároveò moné sledovat jakostní
parametry smìsi penièné a itné mouky, smíchané v pomìru obvyklém pro pøípravu tìsta v prùmyslové pekárnì. Tím je
moné pøedejít nepøíjemným pøekvapením na provozní lince.
Zároveò má uivatel monost s pouitím vytvoøených tzv.,
cílových profilù kontrolovat standardnost suroviny.
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Tab. 1 Pøehled jakostních parametrù
Síla pøi

pøístroj

Vaznost

Teplota
mazovatìní

Amylograf

NE

ANO

ANO

NE

Mixolab

ANO

ANO

ANO

ANO

Hodnota
mazovatìní retrogradace

Je dùleité zároveò pøipomenout malou nároènost na
obsluhu, oproti jiným reologickým pøístrojùm. Uivatel pouze
zvolí konkrétní protokol zkouky, zadá vlhkost a vaznost
vzorku a spustí test. Dalí postup zkouky je automatizován.
Po skonèení testu má obsluha k dispozici velké mnoství
dat, popisujících jakostní parametry testovaného vzorku.
Sledování kvality vzorkù ita, získaných na VUZ v Kromìøíi, v období sklizní od roku 2013 do roku 2016,
tj. 4 roèníky, jsme hodnotili znaky dodaných vzorkù.
Tab. 2 Hodnocení z hlediska poètu vzorkù
Rok

2013

2014

2015

2016

Poèet vzorkù

19

36

30

37

Hodnocení z hlediska odrùd ita
2013: Dankowskie Agat, Dankowskie Diament (3), Helltop,
Kapitan (3), Gonello, Palazzo, Herakles, Selgo, Askari (3), Fugato (3)
2014: Dankowskie Diament (4), Herakles (4), Askari (4),
Gonello (3), Matador (3 nová), Kapitan (2), Palazzo
(2), Fugato (2), Helltop, Selgo, Bojko (nová)
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2015: Dankowskie Diament (3), Helltop (1), Gonello (4)
Kapitan (2), Askari (5), Palazzo (2), KWS Progas (2),
SU Stakkato(5) Brasetto(1), Herakles(2), ito ozimé (1), Matador(1), Aventino(1)
2016: Askari (2), Aventino (3), Bojko (1), Dankowskie
Diament (8), Gonello (1), Helltop (1), Kapitän (1),
KWS Daniello (1), Matador (1), Palazzo (2), SU Santini (2), SU Stakkato (6), ito (9)
Hodnocení z hlediska okresù a krajù, kde byly vzorky
získány
2013: Kromìøí, ïár nad Sázavou (6), Znojmo, Nový
Jièín, Tachov, Litomìøice, Rychnov nad Knìnou,
Opava, Prostìjov (5), Jihlava
2014: Prostìjov (6), Opava (2), Plzeò jih (2), Náchod (2),
Rychnov nad Knìnou, Beneov, Chrudim, Pelhøimov, Tábor, Ústí nad Orlicí, Tøebíè, ïár nad Sázavou (5), Znojmo, Trutnov
2015: Støedoèeský kraj (4) Jihoèeský kraj (3) Plzeòský
kraj (2) Královohradecký kraj (4) Liberecký kraj (1)
Pardubický kraj (2) Kraj Vysoèina (5) Jihomoravský
kraj (5) Olomoucký kraj (2) Moravskoslezský kraj (2)
2016: Písek, Náchod(2), Rychnov n.K.(2), Mìlník, Jihlava (3), Uherské Hraditì (3), ïár n.S. (4), Èeský
Krumlov, Opava, Olomouc, Ústí n.O. (3), Tøebíè, Pelhøimov, Kolín, Prostìjov (6), Chrudim, Jeseník (2)
Po dohodì s VUZ v Kromìøíi bylo rozhodnuto zatím dále
v testování nepokraèovat. Není to z dùvodù, e by uvedená
data nebyla zajímavá, ale protoe získaných dat je pøíli
a velice obtínì se hledá nìjaký smysluplný výstup.
I vzhledem k tomu, e kadý rok se mìní místa odbìru
vzorkù, a vzorky se získávají stále obtínìji.
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64 Selgo (Prostìjov)

72,5 Askari (Jihlava)

nejnií

nejvyí
75,1 Gonello (Prostìjov)

63 Matador (Plzeò-jih)

2014

0,36 Askari (ïár n.S.)

2,76 Kapitan (Tachov)

nejnií

nejvyí

2,475 Gonello (Prostìjov)

2013

63,8 Askari (Jihlava)

79,7 Selgo (Prostìjov)

rok

nejnií

nejvyí

79,2 Gonello (Prostìjov)

65,9 Herakles (Prostìjov)

2014

69,5 Askari (Písek)
77,4 Dankowskie Diament
(ïár n.S)

77,5 Kapitan (Opava) a SU
Stakkato (ïár n.S.)

2016

2,583 KWS Daniello (Kolín)

1,528 SU Stakkato (Opava)

2016

74,1 Askari (Písek)

63,7 Helltop (ïár n.S.)

2016

73,2 KWS Progas (J.Hradec)

2015

1,801 Askari (Znojmo)

0,944 Matador (Plzeò-jih)

2015

75,2 Askari (Znojmo)

2,295 Dankowskie Diament
(ïár n.S.)

2014

Tab. 5 Hodnocení z hlediska teploty tìsta v bodì C3 (°C)

2013

rok

2015
64,1 Dankow.Diament (Tøebíè)

Tab. 4 Hodnocení z hlediska torzní síly v bodì C3 (Nm)

2013

rok

Tab. 3 Hodnocení z hlediska vaznosti (%)

Jednou z moností dále pokraèovat je projekt spolupráce s VUZ v Kromìøíi, který by zaèal od poèátku pìstìní
v cílených oblastech s vybranými odrùdami. Nebo existuje
druhá monost uí spolupráce se itnými mlýny, které by
byly zdrojem vzorkù ita z celé republiky, a zároveò by bylo
moné hodnotit získávané mouky z tìchto surovin. Druhá
varianta pøedpokládá spolupráci mlýnù a jejich ochotu se
do tohoto projektu zapojit. Dùleitá je i spolupráce Svazu
prùmyslových mlýnù ÈR.
Závìrem je potøeba øíci, e ito je v Èeských zemích historicky pìstovaná plodina a e problémy s jejím pìstováním
(hlavnì ochotou) se projevují u dlouhou dobu (cca 30 let).
Abychom zachovali i naim potomkùm monost ochutnat
chléb ze itné mouky, musíme se touto problematikou dále
zabývat a diskutovat moná východiska.
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ODBORNÉ VZDÌLÁVÁNÍ
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ODBORNÝ VÝCVIK PRACOVNÍKÙ
V MLÝNSKÉM PRÙMYSLU
Pavel Filip
Svaz prùmyslových mlýnù ÈR podal ádost o podporu a uzavøel smlouvu s MPSV na realizaci vzdìlávacího projektu Odborný výcvik pracovníkù v mlýnském prùmyslu
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010937 (06/2019  06/2021).
Projekt øeí zajitìní pokraèovacího vzdìlávání a rekvalifikace pracovníkù a zamìstnancù v mlýnském prùmyslu
i navazujících pekaøství a ve výrobì tìstovin. Naléhavost
tohoto úkolu je dána spoleèenskou potøebou zajistit výrobu
zdravotnì nezávadných potravin pøi absenci vzdìlávacích
institucí (S, V), které by tento úkol plnily. V oborech mlynáø a krmiváø ji nìkolik let nejsou k dispozici uèilitì ani
specializované støední koly. V niích úrovních pracovního
zaøazení se projevil nedostatek kvalifikovaných pracovníkù.
U støedních odborných úrovní manaerù chybí monost doplnìní kvalifikace z hlediska vývoje nových technologií
pøedmìtných oborù.
Cílem projektu je zvýit úroveò znalostí a dovedností zamìstnancù a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s poadavky na vykonávané pracovní èinnosti v oborech cereální vertikály napøíè celou strukturou pracovních
pozic èlenských i neèlenských spoleèností (skladování obilí,
mlynáøství, výroba tìstovin, pekaøství). Poèet osob zapojených do projektu (podpoøených osob) je 166.
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Cílovou skupinu budou tvoøit zamìstnanci zapojených
subjektù, kteøí pracují v rùzných úrovních funkèní a øídící
struktury podnikù.
Popis cílových skupin:
q Technik øízení a kontroly kvality, laborant - støedokolsky nebo vysokokolsky vzdìlaní pracovníci, zastávající pracovní pozice v laboratoøích pro kontrolu surovin, meziproduktù a výrobkù a pracovníci zajiující øízení hygienické údrby a bìné ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace - v poètu 30 pracovníkù, kteøí vytvoøí 3 vzdìlávací skupiny.
Celkem 6 dnù kolení à 2 dny na kadé téma navreného modulu:
Kvalitativní ukazatele obilovin a mlýnských výrobkù.
Metody zkouení obilovin a mlýnských výrobkù.
Uivatelské charakteristiky mlýnských výrobkù + nástroje jejich regulace.
q Technik øízení výroby - støedokolsky nebo vysokokolsky vzdìlaní pracovníci v oboru, kteøí øídí výrobní
provozovny a regulují technologické parametry výrobkù
- v poètu 54 pracovníkù, kteøí vytvoøí 5 vzdìlávacích
skupin.
Celkem 6 dnù kolení à 2 dny na kadé téma navreného modulu:
Obiloviny a jejich kvalita.
Technologie pro èitìní a pøípravu obilovin pøed mlýnským zpracováním.
Technologie mlýnského zpracování a hodnocení efektivnosti technologických procesù.
Stroje na balení mlýnských výrobkù.
q Technolog - støedokolsky nebo vysokokolsky vzdìlaní pracovníci v oboru, kteøí navrhují a vyvíjejí mlýnské
výrobky, rozhodují o regulacích technologických procesù
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v provozu, a zpracovávají dokumentace výrobkù - v poètu 12 pracovníkù, kteøí vytvoøí 1vzdìlávací skupinu.
Celkem 6 dnù kolení à 2 dny na kadé téma navreného modulu:
Mikrobiologická a chemická nebezpeèí v mlýnském
provozu a technologické procesy k jejich sníení.
Poadavky na systémy øízení bezpeènosti mlýnských
výrobkù.
Uivatelské charakteristiky mlýnských výrobkù + nástroje jejich regulace.
q Mechanici a opraváøi strojù a zaøízení v mlýnském
provozu - støedokolsky vzdìlaní pracovníci v oborech
strojnictví nebo elektrotechnika, kteøí získají znalosti
o terminologii v oblasti strojù a zaøízení ve mlýnech v poètu 20 pracovníkù, kteøí vytvoøí 2 vzdìlávací skupiny.
Celkem 6 dnù kolení à 2 dny na kadé téma navreného modulu: Inovace konstrukcí strojù na èitìní a pøípravu zrna pøed mlýnským zpracováním.
Inovace konstrukcí mlýnských a prosévacích strojù.
Øídící systémy a prvky automatizace.
q Obsluha strojù a linek na výrobu mouky - nekvalifikovaní pracovníci v mlýnském oboru, kteøí získají základní
znalosti v oboru - v poètu 50 pracovníkù, kteøí vytvoøí
5vzdìlávacích skupin.
Celkem 6 dnù kolení à 2 dny na kadé téma navreného modulu:
Technologie èitìní obilí, mletí a míchání.
Stroje a zaøízení v èistírnì a ve mlýnì.
Stroje a zaøízení pro míchání, balení a pytlování.
Úèastníci projektu se mohou pøihlásit pøes Svaz prùmyslových mlýnù na telefon 602 152 120, nebo e-mail:
filip-pavel@tiscali.cz.
Manaerem projektu je Pavel Filip.
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REKVALIFIKACE A ZKOUKY OVÌØUJÍCÍ
DOSAENÍ ODBORNÉ ZPÙSOBILOSTI
Svaz prùmyslových mlýnù ÈR poøádá kurzy s moností sloení zkouky profesní kvalifikace dle zákona è. 179/2006
Sb. a §5 vyhláky è. 208/2007 Sb.
Tyto èinnosti vykonává svaz pod autorizovanou osobou
Hospodáøskou komorou ÈR.
Pro získání osvìdèení k základním znalostem v pøípadì, e
uchazeè ji má praxi a urèité zkuenosti s mlýnskou výrobou, je kurz tøídenní a praxe je dohodnuta s podnikem, kde
pracuje. Ke zkouce v tomto pøípadì pøinese jednoduchou
práci se vztahem k technologii mlýna, kterou pøi zkouce
vysvìtluje.
Pokud ale nemá ádné zkuenosti, kurz je na 6 dnù a praxe minimálnì mìsíèní. Pokroèilé znalosti na úrovni technika, který øídí a rozhoduje o regulaci parametrù mlýnských
procesù, je kurz na tøi týdny a praxe rovnì minimálnì
tøi týdny.
Zájemci se mohou pøihlásit pøes Svaz prùmyslových mlýnù
na telefon 602 152 120, nebo e-mail: filip-pavel@tiscali.cz.
Pøehled profesních kvalifikací v oboru mlynáø:
Obsluha mlýnských strojù (29-038-H)
Obsluha zaøízení sil (29-039-H)
Skladování, balení a expedice mlýnských výrobkù (29-40-H)
Technik mlýnské laboratoøe (29-084-M)
Technik pro øízení mlýnské výroby (29-087-M)
Technolog mlýnské výroby (29-083-M)
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OBSLUHA MLÝNSKÝCH STROJÙ (29-038-H)
q Obsluha a monitorování mlýnské výroby, technolo-

gických zaøízení a kontrola parametrù výrobního
procesu:
a) Vysvìtlit technologický postup èitìní obilí pøed mletím na konkrétní lince.
b) Vysvìtlit technologický postup mlýnského zpracování
na konkrétní lince.

c) Obecnì vysvìtlit základní principy technologického
postupu mletí a tøídìní.
d) Vysvìtlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti mlýnských
výrobkù na pøedloených vzorcích a obrazových podkladech.
e) Popsat základní poadavky na chemickou a mikrobiologickou kvalitu
mlýnských výrobkù.
f) Pøedvést obsluhu konkrétní výrobní linky na PC nebo
na ovládacím panelu.
q Odbìr vzorkù pøi zpracování mlýnských výrobkù

a smyslové posuzování jejich kvality

a) Odebrat urèený provozní vzorek meziproduktu a výrobku z výrobního zaøízení.
b) Smyslovì posoudit vzorek (vzhled, barva, pach,
chu), provést pekarizací zkouku a její vyhodnocení.
q Provádìní kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnos-

ti mlýnských výrobkù

a) Provést jednoduchou analýzu zrna a urèeného výrobku na NIR analyzátoru.
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b) Vyhodnotit výsledek zkouky a provést záznam do
pøedloeného formuláøe.
q Provádìní bìné údrby a drobných oprav mlýn-

ských strojù a zaøízení v mlýnech
a) Pøedvést výmìnu síta v rovinném vysévaèi.

b) Pøedvést urèenou drobnou opravu mlýnského stroje.
c) Vysvìtlit funkci a konstrukci urèeného stroje nebo
zaøízení (napø.: mechanické dopravníky, pneumatická
doprava, ventilátory, filtry, mlecí stroje, vysévaèe, stroje
na èitìní zrna).
q Zabezpeèování ovládacích opatøení v systému øízení

kvality a bezpeènosti potravin a krmiv na kritických
a kontrolních bodech v mlýnech
a) Obecnì vysvìtlit kritické kontrolní body v mlýnském
zpracování, zpùsob jejich monitorování a ovládání.
b) Vysvìtlit systém øízení vlhkosti surovin, meziproduktù
a výrobkù ve mlýnech.
c) Vysvìtlit parametry a podmínky skladování mlýnských výrobkù.

q Dodrování sanitaèních postupù, provádìní hygie-

nicko- sanitaèní èinnosti v mlýnském provozu
a) Vysvìtlit postupy sanitace v mlýnském provozu, provést èitìní strojního a technologického vybavení urèeného stroje nebo zaøízení.
b) Pouívat pøedepsaný pracovní odìv a ochranné pomùcky.
c) Pøedvést postup mytí a dezinfekce rukou.

q Dodrování bezpeènostních pøedpisù a zásad bez-

peènosti potravin v mlýnském provozu
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a) Uvést specifická bezpeènostní rizika související se
strojním vybavením a s výkonem pracovních èinností pøi
výrobì mlýnských výrobkù na urèeném stroji.
OBSLUHA ZAØÍZENÍ SIL (29-039-H)
q Obsluha pøíjmových, èistících a expedièních linek sil

nebo linek na posklizòové èitìní zrnin
a) Vysvìtlit technologický postup pøíjmu, expedice a èitìní zrnin na konkrétním sile nebo posklizòové lince.
b) Vysvìtlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti zrnin (obsah fyzikálních pøímìsí a neèistot, vlhkost, pøítomnost kùdcù a plísní; vysvìtlení na pøedloených vzorcích a obrazových podkladech).
c) Popsat základní poadavky na chemickou a mikrobiologickou kvalitu zrnin.
d) Pøedvést obsluhu konkrétní výrobní linky na PC nebo
ovládacím panelu.

q Obsluha suárny a zaøízení aktivního vìtrání sklado-

vaných produktù
a) Vysvìtlit technologický postup suení zrnin a obsluhu
suárny na konkrétní lince.

b) Obecnì vysvìtlit principy aktivního vìtrání skladovaných zrnin.
q Odbìr vzorkù pøijímaných a expedovaných zrnin

a) Odebrat vzorek pøijímaného produktu.
b) Odebrat vzorek z mezioperaèní kontroly.
q Provádìní kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnos-

ti zrnin
a) Provést jednoduchou analýzu zrna na NIR analyzátoru nebo na vlhkomìru.
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b) Smyslovì posoudit vzorek (vzhled, barva, pach, pøítomnost kùdcù).
c) Vyhodnotit výsledek zkouky a provést záznam do
pøedloeného formuláøe.
q Provádìní bìné údrby a drobných oprav strojù

a zaøízení sil a posklizòových linek v silech
a) Pøedvést výmìnu síta na èistièce.

b) Pøedvést urèenou drobnou opravu èistièky.
c) Vysvìtlit a èásteènì pøedvést postup výmìny a napínání kurty koreèkového elevátoru.
d) Vysvìtlit funkci a konstrukci urèeného stroje nebo zaøízení (napø.: mechanické dopravníky, pneumatická doprava, ventilátory, filtry, suárna, stroje na èitìní zrna).
q Zabezpeèování ovládacích opatøení v systému øízení

kvality a bezpeènosti potravin nebo krmiv na kritických a kontrolních bodech v silech
a) Obecnì vysvìtlit kritické kontrolní body v provozech
sil a skladù, zpùsob jejich monitorování a ovládání.
b) Vysvìtlit systém øízení vlhkosti produktù v silech
a skladech, vèetnì procesu suení zrnin a nebezpeèí
kontaminace zrna pøi suení.
c) Vysvìtlit parametry a podmínky skladování rostlinných produktù v silech a skladech, mìøení a monitorování teplot.

q Dodrování sanitaèních postupù, provádìní hygie-

nicko-sanitaèní èinnosti v provozech sil a skladù

a) Vysvìtlit postupy sanitace v provozech sila a skladù,
provést èitìní strojního a technologického vybavení
urèeného stroje nebo zaøízení.
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b) Vysvìtlit nebezpeèí pro zrniny, které vzniká pøi pouívání pesticidù (pøi výskytu ivých kùdcù nebo pøi konzervaci proti vlivùm vlhkosti).
c) Pouívat pøedepsaný pracovní odìv a ochranné
pomùcky.
d) Pøedvést postup mytí a dezinfekce rukou.
q Dodrování bezpeènostních pøedpisù a zásad bez-

peènosti potravin a krmiv v provozech obilních sil
a skladù

a) Uvést specifická bezpeènostní rizika související se
strojním vybavením a s výkonem pracovních èinností
pøi skladování a posklizòovém oetøení obilovin, luskovin a olejnin na urèeném stroji.
SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A EXPEDICE MLÝNSKÝCH
VÝROBKÙ (29-40-H)
q Obsluha a monitorování linek na míchání mouky,

skladování a balení mlýnských výrobkù a dávkování
zlepovacích pøípravkù

a) Vysvìtlit technologický postup míchání a skladování
mlýnských výrobkù na konkrétní lince.
b) Vysvìtlit technologický postup dávkování a míchání
zlepovacích pøípravkù do mlýnských výrobkù na konkrétní lince.
c) Obecnì vysvìtlit hygienická nebezpeèí, která pøedstavují proces dávkování a míchání zlepovacích prostøedkù.
d) Vysvìtlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobkù na pøedloených vzorcích
a obrazových podkladech.
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e) Popsat základní poadavky na chemickou a mikrobiologickou kvalitu mlýnských výrobkù.
f) Pøedvést obsluhu konkrétní výrobní linky na PC.
q Odbìr vzorkù mlýnských výrobkù a smyslové posu-

zování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti

a) Odebrat urèený provozní vzorek výrobku z výrobního
zaøízení  v provozním souboru skladování, balení a expedice.
b) Smyslovì posoudit vzorek (vzhled, barva, pach,
chu).
q Provádìní kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnos-

ti mlýnských výrobkù

a) Provést jednoduchou analýzu urèeného výrobku na
NIR analyzátoru.
b) Vyhodnotit výsledek zkouky a provést záznam do
pøedloeného formuláøe.
c) Popsat uivatelské vlastnosti mouky.
q Provádìní bìné údrby a drobných oprav strojù

a zaøízení ve skladech mlýnských výrobkù

a) Pøedvést výmìnu obalového materiálu na balicím
stroji.
b) Pøedvést urèenou drobnou opravu mechanického dopravníku.
c) Vysvìtlit funkci a konstrukci urèeného stroje nebo zaøízení (napø.: mechanické dopravníky, pneumatická doprava, ventilátory, filtry, pytlovací a balící stroje, manipulaèní technika).
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q Balení a oznaèování mlýnských výrobkù

a) Vysvìtlit poadavky na znaèení potravin, vysvìtlit
obecné poadavky na obalové materiály a na materiály
v pøímém styku s potravinami, poadavky na skladování
a ochranu obalù.
q Zabezpeèování ovládacích opatøení v systému øízení

kvality a bezpeènosti potravin na kritických a kontrolních bodech ve skladech mlýnských výrobkù
a) Obecnì vysvìtlit kritické kontrolní body pøi skladování, balení a expedování mlýnských výrobkù, zpùsob jejich monitorování a ovládání.
b) Vysvìtlit systém èitìní a kontroly èistoty speciálních
pøepravníkù na volnì loené mlýnské výrobky.
c) Vysvìtlit parametry a podmínky skladování mlýnských výrobkù.

q Dodrování sanitaèních postupù, provádìní hygie-

nicko-sanitaèní èinnosti v mlýnském provozu

a) Vysvìtlit postupy sanitace v mlýnském provozu, provést èitìní strojního a technologického vybavení urèeného stroje nebo zaøízení.
b) Pouívat pøedepsaný pracovní odìv a ochranné pomùcky.
c) Pøedvést postup mytí a dezinfekce rukou.
q Dodrování bezpeènostních pøedpisù a zásad bez-

peènosti potravin v mlýnském provozu

a) Uvést specifická bezpeènostní rizika související se
strojním vybavením a s výkonem pracovních èinností pøi
výrobì a skladování mlýnských výrobkù na urèeném
stroji.
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TECHNIK MLÝNSKÉ LABORATOØE (29-084-M)
q Provádìní laboratorních zkouek surovin, mezipro-

duktù a výrobkù v mlýnské výrobì
a) Vysvìtlit právními pøedpisy stanovené parametry
kvality a zdravotní nezávadnosti surovin a výrobkù
v mlýnské výrobì (nebezpeèí fyzikální, chemické a biologické kontaminace) na pøedloeném 1 vzorku penice
a 1 vzorku hladké mouky a 2 pøíkladech kontaminací
z praxe.
b) Naváit vzorek penice a vzorek mouky pro provedení analýz podle stanovených kontrolních postupù a laboratorních metod podle platných právních pøedpisù
a technických norem.
c) Provést smyslové posouzení pøedloeného vzorku
suroviny, dále naváit potøebné mnoství vzorku a provést stanovení vlhkosti, pøímìsí a neèistot podle platných právních pøedpisù a technických norem.
d) Provést smyslové hodnocení pøedloeného výrobku
a stanovení kvalitativních parametrù na NIR analyzátoru
podle interního postupu.
e) Provést zkouku na vybraném reologickém pøístroji
podle interního postupu.
f) Nápravná opatøení v pøípadì nedodrení CCP (kritických kontrolních bodù) v parametrech vlhkost a zaznamenat je do provozní dokumentace.
g) Vyhodnotit namìøená data z provedených analýz surovin a výrobkù podle stanovených kritérií kvality a zdravotní nezávadnosti.
h) Poøídit záznam namìøených dat do pøipraveného formuláøe.
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q Odbìr a archivace vzorkù v mlýnské výrobì

a) Vysvìtlit metodiku vzorkování surovin a výrobkù podle platných technických norem.
b) Vysvìtlit zásady pøi archivaci vzorkù výrobních arí
surovin, meziproduktù a výrobkù.
c) Pøipravit a oznaèit posuzovaný vzorek penice pro
uloení do archivu.
q Ovìøování mìøidel a pouívaných metod zkouení

v mlýnské laboratoøi
a) Popsat mìøidla v dané mlýnské laboratoøi z hlediska
jejich ovìøování a kalibrace podle platných právních
pøedpisù, vèetnì kruhových testù podle doporuèení výrobce pøístroje.
b) Provést ovìøení vlhkosti vzorku stanovené na vlhkomìru referenèní metodou.

q Ovìøování úèinnosti sanitace a provozní hygieny

v mlýnské výrobì
a) Vyjmenovat místa v mlýnské výrobì vzhledem k mikrobiologické kontaminaci výrobku, kde je vhodné ovìøovat úèinnost sanitace kontrolními stìry.
b) Odebrat vzorek stìru pro mikrobiologické vyetøení
podle pøedloeného postupu.
c) Popsat místa a zpùsob odbìru vzorku pitné vody.

q Dodrování zásad BOZP a PO v mlýnské laboratoøi

a) Zkontrolovat dodrování BOZP a PO v laboratoøi, kde
probíhá zkouka.
b) Vysvìtlit nebezpeèí a postupy práce s nebezpeènými
chemickými látkami (íravinami) a jinými nebezpeènými
materiály podle pøedloených bezpeènostních listù.
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c) Uvést zásady pouívání ochranného pracovního
odìvu a ochranných pracovních prostøedkù pro pobyt
v laboratoøi i v mlýnském provozu.
q Spolupráce pøi vytváøení a udrování systému øízení

kvality a bezpeènosti potravin v mlýnské provozovnì

a) Popsat kontrolní a kritické kontrolní body v mlýnském
provozu a spolupráci pøi jejich stanovení.
b) Popsat souèinnost pøi zavádìní nového výrobku a jeho výstupní dokumentaci.
c) Popsat fungování systému rychlého varování a povinnosti pøi stahování výrobku z trhu.
d) Na pøedloené pøíkladové studii, kde je uvedena èást
technologického procesu mlýna, popsat výrobní diagram a do uvedených tabulek popsat analýzu nebezpeèí, stanovit kritické kontrolní body a kontrolní body,
ovládací a nápravná opatøení pro tyto identifikované
body.
TECHNIK PRO ØÍZENÍ MLÝNSKÉ VÝROBY (29-087-M)
q Øízení výroby a provozu v mlýnì

a) Popsat pøedloené schéma výrobní linky v mlýnì pro
daný sortiment výrobkù a základní principy technologického postupu.
b) Zajistit uvedení linky do provozu (z PC nebo øídicího
panelu).
c) Provést vizuální kontrolu funkènosti výrobní linky
a seøízení jednotlivých strojù a zaøízení linky.
d) Ukonèit provoz linky.
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q Plánování a organizování výrobních èinností a øízení

podøízených pracovníkù v mlýnské výrobì
a) Zajistit rozmístìní obsluhy na pøísluná pracovitì,
vymezit jí pracovní èinnosti a udìlit pokyny; provést zakolení pracovníka na jedné z pracovních pozic.
b) Navrhnout smìs na zámel pøi pouití stanovených
kvalitativních parametrù zpracovávaných zrnin.

c) Urèit pøísluný obalový materiál pro daný druh výrobku, vysvìtlit poadavky pro jeho schválení (z hlediska
bezpeènosti potravin a zkontrolovat jeho znaèení v souladu s platnou legislativou.
d) Zkontrolovat prùbìh provozu výrobních linek.
q Sledování a regulace technologických procesù a pa-

rametrù surovin a výrobkù v mlýnské výrobì
a) Vysvìtlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti v mlýnské výrobì (zamezení nebezpeèí fyzikální, chemické a biologické kontaminace, øízení alergenù,
zpìtná sledovatelnost výrobku) na pøedloených vzorcích a obrazových pøíkladech.
b) Provést smyslové posouzení pøedloeného vzorku
suroviny, dále naváit potøebné mnoství vzorku a provést stanovení vlhkosti, pøímìsí a neèistot.
c) Provést smyslové hodnocení pøedloeného výrobku
a stanovení kvalitativních parametrù na NIR analyzátoru
a stanovení èísla poklesu mlýnských výrobkù na pøedloeném pøístroji.
d) Nastavit reim kondicionování v souladu s výrobní
dokumentací a stanovenými parametry (zadaná vlhkost
obilí na zámel a výkon linky, vypoèítat potøebné doplnìní vody, stanovit dobu odleení, popsat opatøení pøi pøekroèení mezní vlhkosti výrobkù na výstupu ze mlýna).
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e) Navrhnout nápravná opatøení v technologickém postupu v zadaném pøípadì nedodrení CCP (kritických
kontrolních bodù) a CP (kontrolních bodù) a zaznamenat je do výrobní dokumentace.
f) Navrhnout nápravná opatøení v pøípadì nesplnìní
poadovaných technologických kritérií.
q Vyuívání surovin, energií a pracovních sil v mlýnské

výrobì
a) Zkontrolovat chod dané linky v mlýnì z hlediska spotøeby energie, vysvìtlit monosti sniování spotøeby nebo ztrát energie.
b) Vyhodnotit hmotnostní bilanci surovin a výtìnost
jedlých výrobkù  na daném pøíkladu v mlýnské výrobì.
c) Vyhodnotit spotøebu práce u dané linky.

q Vedení provozní dokumentace a personálních pod-

kladù v mlýnské výrobì
a) Zajistit vedení provozních výkazù, spotøeby surovin,
pøídatných látek a obalù a evidenci výrobkù.
b) Zajistit vedení evidence o provozu výrobních linek.
c) Zpracovat podklady pro odmìòování pracovníkù
(vèetnì osobního hodnocení), provést dalí personální
agendu (propustky, dovolenky), vedení pøesèasù apod.
d) Provést záznam CCP a CP provozované výrobní linky
v mlýnské výrobì.

q Zajiování sanitace a provozní hygieny v mlýnské

výrobì
a) Vyjmenovat sanitaèní postupy dané výroby, vést dokumentaci o sanitaci.

b) Uvést hlavní zásady správné hygienické praxe pro
danou výrobu.
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c) Uvést hlavní zásady správné výrobní praxe pro danou
výrobu.
d) Pøedvést sanitaci mlecí válcovací stolice.
q Dodrování zásad BOZP a PO v mlýnské výrobì

a) Zkontrolovat dodrování BOZP a PO na daném pracoviti.
b) Vysvìtlit nebezpeèí poáru a výbuchu hoølavých prachù a preventivní opatøení k jejich zamezení.
c) Vyjmenovat poadavky na kolení pracovníkù o zásadách BOZP a PO, uvést moná bezpeènostní rizika obsluhy na výrobních linkách mlýnského provozu
a èetnost kolení pracovníkù; vysvìtlit vedení evidence
o provedeném kolení pracovníkù provozu.
d) Uvést zásady pouívání ochranného pracovního
odìvu a ochranných pracovních prostøedkù.
TECHNOLOG MLÝNSKÉ VÝROBY (29-083-M)
q Øízení technologických postupù v mlýnské výrobì

a) Uvést základní cíle a principy pøípravy obilí pøed
mlýnským zpracováním, nakreslit a vysvìtlit dílèí èást
technologického schématu a zadávání parametrù kondiciování zrna.
b) Uvést základní cíle a principy mlýnského zpracování,
nakreslit a vysvìtlit dílèí èást technologického schématu
øízení toku produktù rùzných granulací a rùzné kvality
a zadávání parametrù obsluze pro regulaci vlastností
výrobku.
c) Vysvìtlit poadavky na skladování surovin a mlýnských výrobkù.
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q Stanovování technologických procesù a parametrù

surovin a výrobkù v mlýnské výrobì
a) Vysvìtlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti v mlýnské výrobì (zamezení nebezpeèí fyzikální, chemické a biologické kontaminace, øízení alergenù,
zpìtná sledovatelnost výrobku) na pøedloených vzorcích a obrazových pøíkladech.
b) Provést smyslové posouzení pøedloeného vzorku
suroviny, dále naváit potøebné mnoství vzorku a provést stanovení vlhkosti, pøímìsí a neèistot.
c) Provést stanovení kvalitativních parametrù výrobku
na NIR analyzátoru.
d) Nastavit reim kondicionování v souladu s výrobní
dokumentací a stanovenými parametry (zadaná vlhkost
obilí na zámel a výkon linky), vypoèítat potøebné doplnìní vody, stanovit dobu odleení obilí, popsat opatøení pøi
pøekroèení mezní vlhkosti výrobkù na výstupu ze mlýna.
e) Navrhnout nápravná opatøení v technologickém postupu v zadaném pøípadì nedodrení CCP (kritických
kontrolních bodù) a CP (kontrolních bodù) a zaznamenat je do výrobní dokumentace.
f) Navrhnout nápravná opatøení v pøípadì nesplnìní poadovaných technologických kritérií.

q Navrhování sanitaèních a výrobních postupù v mlýn-

ské výrobì
a) Identifikovat nebezpeèí v hygienì provozu mlýna
a navrhnout sanitaèní postupy, pøípadnì hygienické zóny.

b) Uvést hlavní zásady správné hygienické praxe pro
danou výrobu.
c) Uvést hlavní zásady správné výrobní praxe pro danou
výrobu.
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q Analýza technologických a provozních dat mlýnské

výroby
a) Navrhnout kontrolní body pro zjiování technologických a provozních dat mlýnské výroby.

b) Na základì pøedloených dat (pøíkladová studie)
provést jejich analýzu a navrhnout potøebná regulaèní
opatøení.
c) Vyhodnotit výsledky efektivnosti mlecího procesu
podle výtìnosti jednotlivých výrobkù - pøíkladová studie - a vysvìtlit postup práce s popelovým diagramem.
d) Popsat metody regulace uivatelských charakteristik
mlýnských výrobkù.
e) Na základì pøedloených grafù z reologických pøístrojù (pøíkladová studie) navrhnout potøebná regulaèní
opatøení s vyuitím potravináøských aditiv.
q Vyuívání metodiky analýzy nebezpeèí na kritických

kontrolních bodech (HACCP) pøi øízení kvality a bezpeènosti potravin v mlýnské výrobì
a) Vysvìtlit základní metodiku analýzy nebezpeèí a stanovení kritických kontrolních bodù a kontrolních bodù
a jejich øízení.
b) Na pøedloené pøíkladové studii, kde je uvedena èást
technologického procesu mlýna, doplnit výrobní diagram a do uvedených tabulek popsat analýzu nebezpeèí, stanovit kritické kontrolní body a kontrolní body,
ovládací a nápravná opatøení pro tyto identifikované body.
c) Popsat postup pøi zavádìní nového výrobku a uvést
obsah výstupní dokumentace nového výrobku.
d) Popsat systém rychlého varování a stahování výrobku z trhu.
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q Pouívání potravináøských aditiv v mlýnské výrobì

a) Vyjmenovat druhy potravináøských aditiv, které se pouívají k regulaci parametrù mlýnských výrobkù.
b) Navrhnout pouití potravináøských aditiv pro zadaný
výrobek podle pøedloeného grafu z pøístroje pro analýzu reologických vlastností mouky.
q Dodrování zásad BOZP a PO v mlýnské výrobì

a) Zkontrolovat dodrování BOZP a PO na daném pracoviti.
b) Vysvìtlit nebezpeèí poáru a výbuchu hoølavých
prachù a preventivní opatøení k jejich zamezení.
c) Vyjmenovat poadavky na kolení pracovníkù o zásadách BOZP a PO, uvést moná bezpeènostní rizika
obsluhy na výrobních linkách mlýnského provozu a èetnost kolení pracovníkù; vysvìtlit vedení evidence
o provedeném kolení pracovníkù provozu.
d) Uvést zásady pouívání ochranného pracovního
odìvu a ochranných pracovních prostøedkù.
TECHNIK PRO ØÍZENÍ VÝROBY TÌSTOVIN
(KÓD: 29-086-M)
q Øízení výroby a provozu v tìstárnì

a) Popsat pøedloené schéma výrobní linky pro daný
sortiment výrobkù tìstovin a vysvìtlit základní principy
technologického postupu.
b) Uvést tìstárenskou linku do provozu (z PC nebo øídicího panelu).
c) Provést vizuální kontrolu funkènosti výrobní linky
a seøízení jednotlivých strojù a zaøízení tìstárenské linky.
d) Ukonèit provoz linky.
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q Plánování a organizování výrobních èinností a øízení

podøízených pracovníkù ve výrobì tìstovin

a) Zajistit rozmístìní obsluhy na pøísluná pracovitì,
vymezit jí pracovní èinnosti a udìlit pokyny; provést zakolení pracovníka na jedné z pracovních pozic.
b) Vypoèítat spotøebu jednotlivých surovin pro dané
mnoství výroby zadaného víceslokového výrobku
a dané receptury.
c) Urèit pøísluný obalový materiál pro daný druh výrobku, vysvìtlit poadavky pro jeho schválení (z hlediska
bezpeènosti potravin) a zkontrolovat jeho znaèení
v souladu s platnou legislativou.
d) Zkontrolovat kontrolní body urèené výrobní linky.
q Sledování a regulace technologických procesù a pa-

rametrù surovin a výrobkù ve výrobì tìstovin

a) Vysvìtlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti surovin, pøísad, meziproduktù a hotových výrobkù pøi výrobì tìstovin (zamezení nebezpeèí fyzikální,
chemické a biologické kontaminace, øízení alergenù,
zpìtná sledovatelnost výrobku) na pøedloených vzorcích a obrazových pøíkladech.
b) Provést smyslové posouzení pøedloeného vzorku
suroviny.
c) Provést smyslové hodnocení pøedloeného výrobku.
d) Nastavit reim suení tìstovin v souladu s výrobní
dokumentací a stanovenými parametry.
e) Navrhnout nápravná opatøení v technologickém postupu v zadaném pøípadì nedodrení CCP (kritických
kontrolních bodù) a CP (kontrolních bodù) a zaznamenat je do výrobní dokumentace.
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f) Navrhnout nápravná opatøení v pøípadì nesplnìní
poadovaných technologických kritérií.
q Vyuívání surovin, energií a pracovních sil ve výrobì

tìstovin

a) Zkontrolovat chod dané tìstárenské linky z hlediska
spotøeby energie, vysvìtlit monosti sniování spotøeby
nebo ztrát energie.
b) Vyhodnotit hmotnostní bilanci surovin a výtìnost
výrobkù  na daném pøíkladu.
c) Vyhodnotit spotøebu práce (urèit poèet pracovníkù)
u dané tìstárenské linky.
q Vedení provozní dokumentace a personálních pod-

kladù k potravináøské výrobì.

a) Zaznamenat do provozních výkazù spotøebu surovin,
pøídatných látek a obalù a objem výroby.
b) Zajistit vedení evidence o provozu výrobních linek.
c) Zpracovat podklady pro odmìòování pracovníkù
(vèetnì osobního hodnocení), provést dalí personální
agendu (propustky, dovolenky), vedení pøesèasù apod.
d) Provést záznamy systému kvality a bezpeènosti potravin (CCP a CP) do provozních výkazù.
q Zajiování sanitace a provozní hygieny ve výrobì

tìstovin

a) Vyjmenovat sanitaèní postupy dané výroby, vysvìtlit
vedení dokumentace o sanitaci.
b) Uvést hlavní zásady správné hygienické praxe pro
danou výrobu tìstovin.
c) Uvést hlavní zásady správné výrobní praxe pro danou
výrobu.
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d) Provést, vysvìtlit a zaznamenat èitìní a sanitaci tìstárenského lisu do dokumentace o sanitaci.
q Dodrování zásad BOZP a PO ve výrobì tìstovin

a) Vysvìtlit nebezpeèí poáru a výbuchu hoølavých prachù a uvést preventivní opatøení k jejich zamezení.
b) Uvést zásady pouívání ochranného pracovního
odìvu a ochranných pracovních prostøedkù.
c) Vyjmenovat poadavky na kolení pracovníkù o zásadách BOZP a PO, uvést moná bezpeènostní rizika obsluhy na výrobních linkách provozu tìstárny a èetnost
kolení pracovníkù; vysvìtlit vedení evidence o provedeném kolení pracovníkù provozu.
d) Zkontrolovat dodrování BOZP a PO na daném pracoviti.
q Péèe o hmotný investièní majetek na svìøeném úse-

ku výroby tìstovin

a) Vysvìtlit systém plánování preventivní údrby strojù
a zaøízení a technických revizí vyhrazených technických
zaøízení.
b) Popsat konstrukci a poadovanou bìnou údrbu
tìstárenského lisu vèetnì zpùsobu jeho èitìní po údrbì a vymìnit jeho matrici.
c) Zaznamenat provedenou údrbu tìstárenského lisu
do urèeného formuláøe.
d) Vyjmenovat zaøízení na dané lince, která podléhají
pravidelným technickým revizím.
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tis. t

Poèáteèní zásoby

52,0

- technické uití tis. t

155,0

150,0

150,0

190,0

120,0

188,0

140,0

190,0

155,0

185,0

150,0

185,0

65,0

165,0

70,0

165,0

tis. t 1 370,0 1 400,0 1 450,0 1 350,0 1 350,0 1 250,0 1 250,0 1050,0 1200,0

195,0

- krmiva

195,0

tis. t

- osiva

tis. t 1 285,0 1 290,0 1 250,0 1 210,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1200,0 1200,0

36,5

Z toho - potraviny

31,0

636,8

tis. t 3 005,0 3 035,0 3 040,0 2 868,0 2 930,0 2 840,0 2 835,0 2180,0 2635,0

36,7

251,8

Domácí spotøeba
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5,34

tis. t 5 109,1 5 937,7 4 761,3 5 295,7 5 833,8 5 650,8 5 824,0 5006,5 5062,2

36,2

339,8
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65,0

344,1

6,52

tis. t

39,6

985,1 1 118,5 558,8

6,36

Dovoz celkem

23,5

924,0

6,50

819,7

tis. t 4 161,6 4 913,0 3 577,8 4 700,7 5 431,2 5 274,3 5 478,9 4718,2 4373,4
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832,1

Výroba

4,39

839,7

5,69

4,99

829,8

t/ha

835,9

Výnos

829,4

863,1

tis. ha 833,6

Osevní plocha

815,4

Jedn. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Ukazatel

Bilanèní tabulka pšenice
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tis. t
%
%

Koneèné zásoby

Kon. zás./celkové uití

Kon. zás./dom. spotø.

36,85

23,21

Poznámka: Zásoby jsou uvedeny vèetnì SSHR
*pøedpoklad

32,78

23,89

20,11

14,73

985,1 1 173,5 611,3

0,0

12,00

6,95

344,1

0,0

11,60

6,18

339,8

0,0

0,0

11,06

5,89

314,1

0,0

0,0

20,42

11,04

579,0

0,0

0,0

25,68

14,57

636,8

0,0

0,0

22,28

13,12

587,2

0,0

0,0

0,0

tis. t 4 124,0 4 819,2 4 150,0 4 951,6 5 494,0 5 336,7 5 245,0 4369,7 4475,0

0,0

0,0

0,0

Celkové uití

0,0

0,0

0,0

tis. t

0,0

0,0

Zùstatek int. zásob

61,3

0,0

tis. t

0,0

Prodej int. zásob

0,0

tis. t

Intervenèní nákup
0,0

tis. t 1 180,3 1 784,2 1 110,0 2 083,6 2 564,0 2 496,7 2 410,0 1889,7 1840,0

Vývoz celkem
0,0

Jedn. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Ukazatel

Bilanèní tabulka pšenice - (pokraèování)
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22,6
177,1
142,0
122,0
8,0
12,0
0,0

tis. t
tis. t
tis. t
tis. t
tis. t
tis. t

Dovoz celkem

Celková nabídka

Domácí spotøeba

Z toho - potraviny

- osiva

- krmiva

- technické uití tis. t

36,3

tis. t

Poèáteèní zásoby

0,0

4,0

5,0

95,0
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150,4

22,4

9,5
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118,2

tis. t
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8,0
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193,5
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11,5
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37,40

20,70
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5,13

0,0
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8,00

0,0

3,00

6,00

140,00 110,00
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0,0
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20,1
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0,0
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17,1

32,7
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0,0
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27,3

7,1
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0,0

2,0

5,0

110,0

117,0

157,0

22,0

11,5

123,5

4,87

25,4

Výroba

4,81

22,2

4,74

21,0

3,91

22,0

t/ha

25,10

Výnos

37,5

25,0

tis. ha 30,2

Osevní plocha

30,6

Jedn. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Ukazatel

Bilanèní tabulka žita
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tis. t
%
%

Koneèné zásoby

Kon. zás./celkové uití

Kon. zás./dom. spotø.

Pramen:
ÈSÚ; Celní statistika; MZe ÈR,
* Pøedpoklad

tis. t

6,71

5,69

9,5

167,6

11,02

8,25

11,5

138,0

0,0

40,90

33,42

48,5

145,0

0,0

0,0

0,0

13,44

9,17

20,70

38,74

32,67

46,10

225,70 141,10

0,0

0,0

25,55

23,13

32,7

141,0

0,0

0,0

0,0

6,02

4,83

7,1

147,1

0,0

0,0

0,0

10,18

8,71

11,5

132,1

0,0

0,0

0,0

17,09

14,6

20,0

137,0

0,0

0,0

0,0

20,0

Celkové uití

0,0

0,0

0,0

19,1

tis. t

0,0

0,0

29,1

Zùstatek int. zásob

0,0

0,0

13,4

tis. t

0,0

22,10

Prodej int. zásob

0,0

71,70

tis. t

25,0

Intervenèní nákup

34,9

tis. t

Vývoz celkem
25,6

Jedn. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Ukazatel

Bilanèní tabulka žita - (pokraèování)
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17,1
58,6

16,2

53,2

600,7 610,3 646,8 655,9 659,2 700,7 678,1 697,0 714,6 718,6 735,0 738,0 740,2

134,3 131,1 171,5 197,3 193,1 192,3 171,6 191,0 206,6 223,8 244,4 273,4 262,0

Prùmyslové uití

Ostatní spotøeba

Spotøeba celkem

Koneèné zásoby

58,6

20,2
64,9

21,2
65,0

21,3
64,9

21,1

59,0

21,3

67,5

21,6

66,1

22,3

65,7

21,7

62,4

22,9

61,4

22,5

57,5

23,5

117,5 118,6 117,7 154,6 133,5 133,8 144,2 142,4 144,8 140,8 138,6

90,9

94,4

735,0 741,7 818,3 853,2 852,3 893,0 849,7 888,0 921,2 942,4 979,3 1011,5 1002,3

Nabídka celkem

Krmiváøské uití

597,5 607,4 687,2 681,7 654,2 699,9 657,4 716,4 730,1 735,8 752,5 767,1 728,8

Produkce

436,9 443,7 444,3 452,3 455,2 460,2 464,3 474,1 482,0 488,8 504,8 513,4 520,7

137,5 134,3 131,1 171,5 198,0 193,1 192,3 171,6 191,0 206,6 226,8 244,4 273,4

Poèáteèní zásoby

Potravin. uití

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Svìtový trh
s cereáliemi

Svìtová bilance pšenice (mil.t) podle IGC
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Obilovina/mìsíc 07/2018 08/2018
Penice celkem 135 929 201 330
892
3552
ito
43 187 33 136
Jeèmen
1 563 2 659
Oves
19 282 18 095
Kukuøice

166 148 123 021 160 175 163 944 163 813 136 668 139 068 168 070
1 656
871
1 258 1 254
569
1 662
547
1 054
29 308 20 559 28 822 28 221 37 587 24 159 18 290 17 856
4 639 3 136 3 295 3 691 3 324 3 022 2 825 1 692
42 622 8 446 11 383 7 111 12 273 19 162 20 009 21 832

153 930 148 632 166 612 116 714 156 030 134 896 119 324,3
3563
3 891 2 950 1 321 1 226 1 555 1 861,3
27 458 24 866 30 081 16 402 16 538 23 599 15 449,5
4 264 6 287 6 127 3 221 4 603 4 916 3 900,4
38 563 14 684 7 587 3 737 6 580 4 039 10 707,8

09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019

Vývoz v marketingovém roce 2018/2019

Obilovina/mìsíc 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017
Penice celkem 95 586 227 287 166 241 162 512
330
2 702 4 026 2 357
ito
39 305 16 557 24 706 25 368
Jeèmen
1 042 1 555 2 824 3 879
Oves
16 975 10 879 6 094 38 397
Kukuøice

11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

277 607 266 869 254 476 242 963 306 175 278 448 318 814 196 911 245 899 211 735
1 811
906
2 261 1 783 1 728 3 088 3 006 3 314 2 478 2 252
26 438 26 806 39 948 30 105 40 008 53 719 66 383 77 326 44 248 38 058
4 447 6 462 6 199 3 786 5 051 3 949 3 876 2 942 1 934 1 364
20 936 36 478 42 211 32 423 43 709 52 525 49 316 43 045 27 455 23 612

09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 04/2017 06/2017

Vývoz v marketingovém roce 2017/2018

Obilovina/mìsíc 07/2016 08/2016
Penice celkem 139 609 258 406
1 264 4 886
ito
48 908 26 902
Jeèmen
1 373 2 449
Oves
14 829 29 852
Kukuøice

Vývoz v marketingovém roce 2016/2017
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4 278 2 483 2 640 4 024 4 450 4 485 3 959 3 630 3 259 3 274 3 671
4 789 2 645 2 852 4 726 5 061 4 621 3 931 3 917 3 751 3 838 4 175

Jeèmen potravináøský

Jeèmen krmný

ito

8,73 11,37 11,60 13,48 13,18 12,64 11,10 11,46 11,91

Pramen ÈSÚ

Bìné peèivo penièné



38,79 33,71 43,31 43,63 41,95 40,48 39,61 40,98 45,24 43,83

22,85 19,54 18,36 21,55 22,88 23,06 23,00 22,46 21,79 24,15 24,21

Penièná mouka hladká 12,83 9,91

Chléb kmínový

8,61 11,21 11,70 13,65 13,52 12,99 11,08 11,57 11,92

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Penièná mouka hrubá 12,81 9,56

Výrobek / rok

Roèní prùmìrné spotøebitelské ceny v Kè/kg

4 634 2 800 3 282 4 707 4 567 5 062 4 253 3 781 3 900 3 779 4 021

5 097 2 996 3 118 4 434 4 953 5 408 5 335 4 528 4 030 3 818 3 928

Jeèmen sladovnický

4 188 2 718 2 558 3 560 3 928 4 127 3 590 3 516 3 354 3 779 3 535

6 012 3 848 3 408 4 821 5 121 5 582 5 164 4 882 4 457 4 452 4 755

Penice krmná

Kukuøice krmná

4 498 2 603 2 957 4 335 4 485 4 901 4 119 3 902 3 519 3 618 3 867

Penice potravináøská

Oves krmný

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5 106 2 889 3 392 5 039 4 884 5 288 4 483 4 321 3 703 3 820 4 096

Plodina / rok

Roèní prùmìrné ceny zemìdìlských výrobcù v Kè/t (bez DPH)
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I.
II.
Penice potravináøská
2014
4 555 4 585
2015
4 240 4 412
2016
4 131 4 061
2017
3 594 3 673
2018
3 858 3 860
Penice krmná
2014
4279 4344
2015
3749 3916
2016
3961 3864
2017
3445 3493
2018
3709 3688
ito potravináøské
2014
3438 3624
2015
3712 4055
2016
3932 3914
2017
3700 3702
2018
4068 4182

Rok

4516
3966
3507
3611
3679
3918
4068
3760
3835
4201

3826
3998
4017
3786
4160

4 671
4 454
3 711
3 814
3 903

4 599
4 445
3 912
3 774
3 874
4376
3948
3697
3551
3717

IV.

III.

4175
4024
3804
3753
4173

4666
3958
3456
3687
3654

4 748
4 423
3 614
3 853
3 912

V.

Prùmìrné ceny zemìdìlských výrobcù v Kè/t

4200
4028
3773
3638
4145

4538
3926
3492
3706
3668

4 789
4 382
3 631
3 881
3 922

4214
4047
3617
3696
4004

4179
3847
3416
3695
3736

4 608
4 330
3 589
3 884
3 917

mìsíc
VI.
VII.

4100
3927
3688
3783
3917

3930
3878
3340
3654
3813

4 353
4 286
3 539
3 847
4 050

VIII.

3799
3740
3685
3878
4147

3746
3872
3351
3631
4038

4 335
4 258
3 548
3 829
4 347

IX.

4123
3777
3611
3992
4190

3607
3908
3337
3627
4210

4 197
4 213
3 563
3 918
4 474

X.

3935
3780
3443
4007
4456

3636
3912
3387
3645
4187

4 159
4 208
3 550
3 899
4 479

XI.

3818
3849
3764
4280
4451

3606
3945
3414
3680
4304

4 163
4 205
3 590
3 877
4 559

XII.
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I.

II.

III.

X.

XI.

XII.

11,88 12,00 11,87 12,04 11,31 10,89 11,59 11,25 11,47 11,22 10,85 11,07

2018

13,64 13,52 13,48 13,36 13,43 13,58 13,59 13,63 13,87 13,73 13,18 13,20

13,50 13,84 13,65 13,25 13,35 13,78 13,67 12,35 12,52 12,84 11,71 11,43

11,42 11,13 10,37 11,16 11,13 11,34 11,11 11,05 11,14 11,13 11,35 10,58

11,27 11,77 11,43 10,76 11,46 11,23 11,52 11,12 12,16 12,36 11,70 12,08

12,25 12,24 12,41 12,54 11,87 11,67 12,03 11,71 12,14 11,46 11,21 11,41

2014

2015

2016

2017

2018

Penièná mouka hrubá 1 kg

11,43 11,71 11,16 10,99 11,39 11,07 11,30 11,31 11,68 12,04 11,77 11,69

2017

11,36 10,91 11,19 11,48 11,22 11,48 11,40 10,73 11,39 11,02 10,74 10,22

IX.

12,75 13,25 13,33 13,27 12,88 13,47 12,89 12,62 12,13 12,36 11,41 11,30

VIII.

2016

VII.

mìsíc
VI.

2015

V.

13,37 13,14 13,39 13,22 12,80 13,40 13,11 13,31 13,42 13,25 13,27 12,47

IV.

2014

Penièná mouka hladká 1 kg

Rok

Prùmìrné spotøebitelské ceny vybraných mlýnských a pekárenských výrobkù v Kè
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I.

II.

III.

40,74 40,72 40,79 40,24 41,60 40,97 40,36 40,66 40,43 39,06 40,38 39,99

38,93 39,99 40,25 40,84 38,41 40,16 38,75 39,52 39,72 39,44 39,63 39,63

39,64 40,74 40,64 41,13 40,79 40,74 40,74 40,73 40,65 40,72 40,63 44,62

42,76 45,25 45,21 45,36 45,50 45,50 45,46 45,48 45,31 45,69 45,60 45,80

45,92 44,33 44,22 41,94 43,77 43,96 43,93 44,94 42,26 42,67 42,91 45,11

2014

2015

2016

2017

2018

Peèivo penièné bílé 1 kg

24,71 24,79 24,82 24,25 24,08 24,13 24,30 24,01 23,77 23,65 23,38 24,65

XII.

2018

XI.

22,87 22,56 24,11 24,68 24,62 24,65 24,52 24,56 24,49 23,42 24,64 24,72

X.

21,79 21,73 21,48 21,73 21,75 21,37 21,79 21,79 21,77 21,82 21,67 21,79

IX.

2017

VIII.

2016

VII.

22,98 22,92 23,02 22,53 22,71 22,44 22,78 22,06 22,07 22,05 22,06 21,86

VI.

23,06 23,05 23,17 23,12 23,25 22,71 23,01 23,03 22,49 23,04 23,01 23,04

V.

2015

IV.

mìsíc

2014

Chléb konzumní kmínový 1 kg

Rok

Prùmìrné spotøebitelské ceny vybraných mlýnských a pekárenských výrobkù v Kè - (pokraèování)
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

mìsíc
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2018 6 027,09 5 983,31 6 026,78 6 035,49 6 044,90 6 062,84 6 093,67 6 406,44 6 397,76 6 608,13 6 617,28 6 652,17

2017 6 078,23 6 071,52 6 105,39 6 117,93 6 138,01 6 053,62 6 068,96 6 090,99 6 103,81 6 061,60 6 056,14 6 050,59

2016 6 405,82 6 326,79 6 279,95 6 149,92 6 127,43 6 123,69 6 156,00 6 189,50 6 141,65 6 140,81 6 077,55 6 081,42

2015 6 455,44 6 584,91 6 637,77 6 622,20 6 605,98 6 619,78 6 511,59 6 525,34 6 601,74 6 415,31 6 317,17 6 417,92

2014 7 127,37 6 968,34 6 890,58 6 894,47 6 905,28 6 920,43 6 900,05 6 789,88 6 721,08 6 530,83 6 464,61 6 469,73

Penièná mouka hladká pekaøská  Kè/t

2018 7 090,11 7 122,59 7 046,37 7 017,35 7 071,77 6 971,55 6 975,53 7 000,99 6 987,01 7 223,93 7 276,11 7 446,26

2017 7 044,83 7 139,85 6 906,35 7 022,51 7 028,22 6 987,91 7 046,10 6 990,48 7 053,65 6 971,95 7 039,17 7 120,22

2016 7 527,69 7 408,73 7 540,51 7 353,86 7 437,35 7 345,78 7 236,19 7 246,17 7 128,45 7 143,33 7 187,21 7 036,61

2015 8 348,68 8 020,55 8 280,19 8 003,20 7 988,48 7 842,09 7 922,88 7 756,12 7 966,15 7 764,35 7 445,95 7 303,20

2014 8 140,28 8 308,80 8 064,00 8 127,33 8 344,65 7 945,41 8 199,24 8 064,46 8 284,46 8 274,79 7 928,13 8 181,79

Penièná mouka hladká 00 extra  Kè/t (spotøebitelské balení)

Rok

Prùmìrné ceny prùmyslových výrobcù vybraných mlýnských a pekárenských výrobkù v Kè (1/3)
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

mìsíc
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2018 6 347,33 6 684,28 6 374,02 6 381,25 6 401,18 6 415,79 6 402,36 6 425,92 6 470,14 6 574,09 6 673,55 6 685,68

2017 6 163,14 6 129,37 6 140,76 6 152,13 6 167,04 6 143,59 6 163,20 6 158,02 6 180,14 6 161,43 6 294,19 6 325,75

2016 6 326,76 6 298,77 6 377,01 6 330,85 6 372,69 6 322,36 6 306,84 6 233,73 6 254,34 6 289,23 6 252,15 6 178,37

2015 6 501,06 6 505,45 6 460,96 6 482,93 6 478,46 6 418,89 6 390,27 6 361,44 6 369,66 6 366,41 6 353,13 6 328,87

2014 7 273,99 6 548,17 6 579,89 6 544,25 6 577,31 6 627,36 6 584,07 6 591,40 6 592,37 6 582,72 6 540,92 6 525,38

itná mouka chlebová  Kè/t

2018 5 702,31 5 698,51 5 701,43 5 677,59 5 680,00 5 693,99 5 755,00 5 861,43 5 951,86 6 356,71 6 486,82 6 508,99

2017 5 618,17 5 620,25 5 656,34 5 658,33 5 675,61 5 640,50 5 646,11 5 632,71 5 645,35 5 598,69 5 667,60 5 694,18

2016 6 161,06 6 059,31 6 029,39 5 899,55 5 846,54 5 807,58 5 874,55 5 914,73 5 863,60 5 810,51 5 714,96 5 663,60

2015 6 210,58 6 337,91 6 404,86 6 364,00 6 347,69 6 408,59 6 324,89 6 315,02 6 390,77 6 208,49 6 088,01 6 191,27

2014 7 005,81 6 763,19 6 732,99 6 706,32 6 775,38 6 823,26 6 820,00 6 632,34 6 474,65 6 384,98 6 329,33 6 257,29

Penièná mouka chlebová  Kè/t

Rok

Prùmìrné ceny prùmyslových výrobcù vybraných mlýnských a pekárenských výrobkù v Kè (2/3)
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I.

II.

III.

15,70

15,18

15,49

16,49

16,86

15,74

15,19

15,40

16,52

16,82

30,60

29,54

27,58

25,53

27,31

2014

2015

2016

2017

2018

27,31

25,95

26,65

29,50

30,62

27,31

25,95

26,65

29,50

30,62

Peèivo penièné bílé Kè/kg

15,81

2018

15,88

2016

14,98

16,54

2015

2017

17,01

2014

Chléb konzumní kmínový Kè/kg

Rok

27,31

26,58

26,37

29,29

30,20

15,71

15,42

15,32

16,44

16,89

IV.

27,39

27,24

26,43

29,24

30,42

15,74

15,49

15,25

16,40

16,93

V.

27,41

27,39

26,18

29,32

30,40

15,73

15,60

15,12

16,35

16,94

VI.

27,52

27,54

25,56

29,23

30,03

15,70

15,63

14,88

16,37

16,83

VII.

mìsíc

27,34

27,41

25,75

29,18

30,17

15,65

15,65

14,94

16,32

16,79

VIII.

27,31

27,38

25,89

29,00

30,15

15,72

15,76

15,15

16,42

16,87

IX.

27,31

27,51

25,71

28,93

30,04

15,76

15,79

15,00

16,43

16,85

X.

27,42

27,42

25,73

28,21

30,11

15,74

15,77

15,00

16,19

16,70

XI.

27,38

27,38

25,59

28,04

29,55

15,72

15,74

14,98

16,02

16,64

XII.

Prùmìrné ceny prùmyslových výrobcù vybraných mlýnských a pekárenských výrobkù v Kè (3/3)
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

CZV 3,86 3,86 3,87 3,90 3,91 3,92 3,92 4,05 4,35 4,47 4,48 4,56
CPV 7,09 7,12 7,05 7,02 7,07 6,97 6,98 7,00 6,99 7,22 7,04 7,45
SC 11,88 12,00 11,87 12,04 11,31 10,89 11,59 11,25 11,47 11,22 10,85 11,07

I.

2018

CZV 3,59 3,67 3,77 3,81 3,85 3,88 3,88 3,85 3,83 3,92 3,90 3,88
CPV 7,04 7,14 6,91 7,02 7,03 6,99 7,05 6,99 7,05 6,97 7,04 7,12
SC 11,43 11,71 11,16 10,99 11,39 11,07 11,30 11,31 11,68 12,04 11,77 11,69

I.

2017

CZV 4,13 4,06 3,91 3,71 3,61 3,63 3,59 3,54 3,55 3,56 3,55 3,59
CPV 6,41 6,33 6,28 6,15 6,13 6,12 6,16 6,19 6,14 6,14 6,08 6,08
SC 11,36 10,91 11,19 11,48 11,22 11,48 11,40 10,73 11,39 11,02 10,74 10,22

I.

2016

Pramen: ÈSÚ
CZV = ceny zemìdìlských výrobcù, CPV = ceny prùmyslových výrobcù, SC = spotøebitelské ceny
Do prùmìrných SC jsou zahrnuty tuzemské i dovozové ceny

Penice potravináøská
Penièná mouka hladká 00 extra 1 kg
Penièná mouka hladká 1 kg

Penice potravináøská
Penièná mouka hladká 00 extra 1 kg
Penièná mouka hladká 1 kg

Penice potravináøská
Penièná mouka hladká 00 extra 1 kg
Penièná mouka hladká 1 kg

Porovnání prùmìrných cen
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4,5

5,3

5,2

3,4

5,4

3,0

0,9

11,6

5,8

2,5

0,9

12,0

6,5

2,5

1,1

11,3

6,5

2,3

1,2

11,4

6,5

2,1

1,3

11,0

90,2
8,5

penièná mouka

itná mouka

10,4

96,7
8,5

93,6

9,1

101,7

8,3

97,5

9,0

95,6

9,6

93,2

9,1

95,2

9,2

96,8

8,8

95,7

obiloviny v hodnotì mouky 105,2 113,0 108,7 118,7 113,3 112,3 111,2 113,3 114,9 113,5

4,2

3,4

0,9

10,7

4,9

2,2

0,9

11,7

rýe

2,4

0,9

11,0

2,6

0,8

13,3

ostatní obiloviny

2017

0,7

2016

kukuøice

2015

10,9

2014

ito

2013

114,6 124,0 120,0 130,4 125,0 122,5 119,5 122,1 124,1 122,7

2012

penice

2011

133,7 144,7 138,6 151,7 145,1 143,4 140,8 143,5 145,6 143,5

2010

obiloviny v hodnotì zrna

2009

2008

ROK

Vývoj spotøeby potravin na obyvatele a rok (v kg)
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0,9
0,7
4,9
44,1
44,6
9,8
6,1

kroupy, jeèná krupice,
ovesné vloèky

ostatní mouky

rýe

chleba

penièné peèivo

trvanlivé peèivo

tìstoviny

6,6

9,5

53,4

43,4

4,2

0,4

1,3

2009

7,1

8,7

51,5

40,9

4,5

0,9

1,2

2010

6,7

10,7

57,2

42,4

5,3

1,2

1,4

2011

7,1

8,5

56,9

41,3

5,2

0,9

1,4

2012

7,6

9,6

51,2

39,3

5,4

0,9

1,4

2013

7,3

8,7

52,7

40,0

5,8

0,9

1,6

2014

7,5

8,1

47,9

39,8

6,5

0,8

1,8

2015

7,1

7,9

50,1

39,7

6,5

0,6

1,9

2016

7,8

7,8

50,4

39,2

6,5

0,9

1,7

2017

Spotøeba penice a penièné mouky je relativnì stabilní, pokles ita a itné mouky se prakticky zastavil, ale roste spotøeba rýe a kukuøice, co má souvislost s proti lepkovou kampaní. Klesají ale
celkové objemy chleba a peèiva. Spotøeba tìstovin po vzrùstu ji prakticky stabilizovala. Roste také spotøeba ovesných vloèek.

2008

ROK

Vývoj spotøeby potravin na obyvatele a rok (v kg) - (pokraèování)
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2000
8 591
19 138

2005
25 803
25 888

2005
12 471
851

2005
98 255
42 000

2008
31 961
35 680

2008
13 940
3 333

2008
111 382
61 149

2011
39 845
43 404

2011
70587
6 734

2011
210 951
88 320

2000
3 368
1 077

2005
7 427
1 436

2008
10 614
2 755

2011
32 251
3 741

2013
17 491
4 393

2013
43 988
40 558

2013
18 688
7 143

2013
151 308
118 811

2015
16 566
4 394

2015
42 642
31 985

2015
20 071
6 655

2015
149 434
128 585

2017
18 838
8 066

2017
49 091
38 174

2017
24 059
8 903

2017
190 942
173 312

Vývoj zahranièního obchodu výrobkù z mouky je znaènì deficitní a ve své podstatì sniuje domácí
spotøebu mouky, kterou ovlivòuje více ne import mouky jako takové.

rok
import
export

Smìsi a tìsta pro pøípravu pekaøského zboží (v tunách)

rok
import
export

Tìstoviny celkem (v tunách)

rok
import
export

2000
617
281

2000
33 346
27 950

Chleba (v tunách)

rok
import
export

VÝVOJ ZAHRANIÈNÍHO OBCHODU VÝROBKÙ Z MOUKY
Peèivo a oplatky (v tunách)
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3,8
137,5
47,9
4,7
45,0
10,3
107,9
0,9
20,3
8,4

Nabídka celkem

Potravin. uití

Krmiváøské uití

Prùmyslové uití

Ostatní spotøeba

Spotøeba celkem

ztráty

vývoz

Koneèné zásoby

123,6

Produkce

dovoz

10,1

2012/13

Poèáteèní zásoby

Svìtový trh s cereáliemi

Bilance pšenice v EU-28 (mil.t)

8,4

30,0

0,9

106,0

10,5

42,8

4,7

48,0

145,3

1,9

135,0

8,4

2013/14

11,2

33,3

0,9

114,6

10,5

51,4

4,7

48,0

160,0

2,9

148,7

8,4

2014/15

14,3

32,7

0,9

119,0

10,6

55,8

5,0

47,6

166,9

4,1

151,6

11,2

2015/16

9,6

25,1

0,9

115,7

10,5

52,4

5,0

47,8

151,3

3,3

133,7

14,3

2016/17

17,7

21,3

0,9

115,8

10,8

52,2

4,8

48,0

155,7

4,0

142,1

9,6

2017/18

10,8

20,0

0,9

117,9

10,8

54,2

4,8

48,1

149,6

4.50

127,4

17,7

2018/19
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