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německém Kulmbachu, kolébce evropské vědy uzenářství a řeznického řemesla, se v roce 1991 při příležitosti
V
37. Světového kongresu vědy o mase a technologii přihlásil

presivní a chmurná metropole plná smogu, má však působivé
historické památky reprezentující sílu a vyspělost třítisíciletého impéria několika dynastií čínských císařů a stále vnímatelnou atmosféru věrnosti odkazům velkého Mao Ce-tunga. Toto
velkoměsto je v současnosti snad nejrozsáhlejším staveništěm
unikátních olympijských sportovišť a ubytovacích kapacit na
infrastruktuře staré světové metropole. Pekingské kongresové centrum Beijing International Convention Center je obklopeno moderními hotely uprostřed hektického 16milionového
velkoměsta. Z okna kongresového hotelu Beijing Continental
Grand Hotel se naskýtá zajímavý výhled na architektonicky
neobvyklou stavbu „Ptačího hnízda“ – centrálního olympijského stadionu (viz obr. 1).
Více než 500 účastníků kongresu, jakož i všichni další návštěvníci a obyvatelé Pekingu se potýkají s problémem
silného smogu, který je a bude pro sportovce vytrvalostních
sportů hotovým peklem a utrpením. Na obrovském centrálním náměstí Tchien-an-men, které zažilo hvězdné i stinné
hodiny čínské revoluce, se permanentně nacvičují působivé
choreograﬁcké kreace masových parád připravovaných pro
Olympiádu 2008. Nad vším tím bdí duch velkého Maa z nedalekého mauzolea, kde jsou uloženy ostatky nabalzamovaného stranického předsedy. V nedalekém podchodu metra
vám na černém trhu nabídnou za 100 jüanů zaručeně pravé
hodinky „Rolex s mávajícím Maem“ jako příklad kontroverzní současnosti, neboť supermarkety jsou plné zboží a mladí řezníci kostkují vepřová žebírka na čínské pokrmy (viz
obr. 2), není hlad, je „po válce“.
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Obr. 2 Čínští řezníci při práci v supermarketu
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ke slovu čínský zástupce. Prohlásil sebevědomě a silou reprezentanta státu, který produkuje nejvíce vepřového na světě,
že jednou se bude tento kongres konat v Číně. Ano, Čína je
velká a Čína je mocná a tento slib dodržela. V současnosti žije
především nejrozsáhlejší a nejdramatičtější moderní stavební rekonstrukcí zaměřenou na Olympijské hry, ale současně
je čilým veletržním, obchodním a kongresovým centrem.
Čína těchto dní se potýká se skandály upozorňujícími
na nedostatečnou pozornost, která se věnuje výstupní kontrole produkce ﬁnálních potravinářských produktů, ale také
aditivních látek, sójových derivátů, antioxidantů a potravinářských barviv určených na export. V tisku zazněly i obavy
z možného zásobování olympijských her vepřovým masem
kontaminovaným steroidními látkami. A připravují se seriózní veterinárně-hygienická opatření, jak očistit chovná prasata v zemi od steroidů tak, aby nepředstavovala nebezpečí pro
konzumenty vepřového z řad sportovců. Někdy nám to může
připomínat svým úsilím téměř příběhy země po válce, která
se rozhodla rychle vyšvihnout na špici světové ekonomiky,
se kterou však už nyní má v mnohém srovnatelné parametry
a v některých i vede.
Letošní 53. Světový kongres vědy o mase a technologii
(53rd ICoMST) se konal v srpnu 2007 v Pekingu přesně rok
před zahájením letní Olympiády 2008. Peking je trochu de-

Obr. 1 Pohled na národní olympijský stadion „Ptačí hnízdo“
z kongresového komplexu
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roby a fermentační proměny prezentoval ve své přednášce
Dr. Guanghong Zhou.
Sedmnáct pozvaných řečníků z celého světa uvedlo svými přednáškami prezentace 310 posterů v 6 sekcích. Tematické rozvržení sekcí bylo následující:
1. Meat Safety – bezpečnost masa (postaru – hygienická
a zdravotní nezávadnost masa)
2. Meat Production – výroba masa
3. Muscle Biochemistry – biochemie masa
4. Meat Quality and Nutrition – jakost masa a výživa
5. Meat Processing and Packaging – zpracování a balení
masa
6. Meat Products and Costomer Topics – masné výrobky
a spotřebitelská témata
Z řady přednášek lze vyzdvihnout přednášku Prof.
Dr. Tom McMeekina z Austrálie, který prezentoval význam
a možnosti prediktivní mikrobiologie v masném průmyslu i jiných odvětvích potravinářského průmyslu. Základem
prediktivní mikrobiologie je fakt, že chování mikrobiální
populace v potravině lze předpovídat měřením účinku faktorů vnějšího prostředí, získaná data se mohou shromažďovat v databázích, kde jsou dále vyhodnocována v matematických modelech. V případě kombinace s vhodnými
monitorovacími technikami se takto dají odhadovat trvanlivost nebo mikrobiální bezpečnost potravin, aniž by bylo
nutné využívat tradičních mikrobiálních vyhodnocovacích
technik.
M. Koohmaraie z US Meat Animal Research Center referoval o problematice Escherichia coli O157:H7 v hovězím
mase. Alimentární onemocnění vyvolaná E.coli O157:H7
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Jaký byl vlastně ten 53. kongres vědy o mase a technologii? Základním heslem konference bylo téma „chance, innovation and challenge“. Kongres byl velký počtem účastníků
z Asie, malý počtem, ale úspěšný pro vědce a odborníky z Evropy. Také nám neušel detail, že byl veden taktovkou angloamerických seskupení vědeckých a univerzitních osobností
současnosti.
Vice-ministr zemědělství Čínské lidové republiky Baowen Zhang pronesl překvapivě srozumitelnou angličtinou
úvodní přednášku, která nás uvedla do reality čínské živočišné výroby. Struktura produkce masa zahrnuje 64 % vepřového, 15 % hovězího, 15 % drůbežího, 6 % skopového ve
více než 70 000 kontrolovaných farem, které zasobuje krmivem 3 540 krmivářských ﬁrem. Na vývoz je prověřeno kolem
6 000 producentů a zpracovatelů.
Sponzory kongresu byli producenti uzenářských výrobků jako například Tianjin Qiang Juan Food Co.Ltd.co.
vyrábějící do polyamidových střev různých kalibrů stovky
tun přibarvených a přislazených masných výrobků evropského charakteru a také ﬁrma JIAZENG FOOD LIMITED
COMPANY, BEIJING, vyrábějící do přírodních a kolagenních střev masné výrobky. Do výroby jde v Číně pouze
kolem 20 % masa. V Číně se při zpracování masa tradiční
technologií přidává 10–30 % cukru. Takovéto výrobky typu
sušených „kandovaných mas“ rou pu, rou gan, rou song
jsou vakuově baleny, mají několikaměsíční dobu spotřeby,
neboť jediným limitujícím faktorem je proces žluknutí. Číňané preferují kombinovanou chuť masa a sladkosti. Masný
výrobek s kyselým chuťovým proﬁlem je považován za zkažený.
Stále více populární se stává v Číně sušená fermentovaná šunka Jinhua typu parmské šunky, jejíž technologii vý-

Obr. 3 Autoři úspěšného posteru zprava: L. Andersen – J. Kameník – J. Budig propagovali české trvanlivé fermentované salámy
ADES a ZEUS s přidanou hodnotou.
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Tabulka Seznam ročníků ICoMST od roku 2000 do roku
2016
Ročník
Rok
ICoMST

Město

Pořadatelská
země

Stav

46

2000

Buenos
Aires

Argentina

konáno

47

2001

Krakov

Polsko

konáno

48

2002

Řím

Itálie

konáno

49

2003

Sao Paulo

Brazílie

konáno

50

2004

Helsinki

Finsko

konáno

51

2005

Baltimore

USA

konáno

52

2006

Dublin

Irsko

konáno

53

2007

Peking

Čína

konáno

54

2008

Kapské
Město

Jižní Afrika

potvrzeno

55

2009

Kodaň

Dánsko

potvrzeno

56

2010

Soul

Jižní Korea

potvrzeno

57

2011

Gent

Belgie

potvrzeno

58

2012

Montreal

Kanada

potvrzeno

59

2013

Izmír

Turecko

kandidát

60

2014

Bangkok

Thajsko

kandidát
rezervace
rezervace

61

2015 Praha-Brno

Česká
republika

62

2016 Montevideo

Uruguay



Reklama
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v roce 1993 v severozápadní části USA vyvolala intenzivní
zájem o eliminaci tohoto patogena v rámci oboru zpracování
červeného masa. Byly vynaloženy miliony dolarů. Úsilí bylo
korunováno úspěchem, jak lze vyčíst z údajů o výskytu onemocnění vyvolaných tímto sérovarem za poslední roky. V roce 2006 se ale objevily v USA případy vyvolané konzumací čerstvé zeleniny, která byla kontaminována E.coli O157:
H7. Bude dobré využít zkušeností z boje proti výskytu tohoto patogena v hovězím mase i na úseku zpracování čerstvé
zeleniny.
Dr. Jacint Arnau z výkumného ústavu IRTA ve Španělsku byl jako vždy perfektní a poukázal na spolupráci s ﬁrmou METALQUIMIA, která představila na letošní výstavě
IFFA naprostou novinku, která výhledově povede k drastickému snížení potřeby sušárenských prostor. Jedná se o tzv.
QDS Process (Quick-Dry-Slice Process), naprosto inovativní postup výroby atypicky fermentovaného, plátkovaného, sušeného a baleného salámu, jehož výrobní proces trvá
1–4 dny. Limitující je prozatímní výkon sušícího zařízení
25kg hotového zabaleného, plátkovaného produktu za hodinu. Nyní se pracuje na výhledové lince o kapacitě výroby
300-400 kg/h. O problematice trvanlivých fermentovaných
masných výrobků referovala i R. Talon z Francie v přednášce o mikrobiálním ekosystému tradičních evropských produktů.
Zajímavé příspěvky byly věnovány kvalitě masa.
Y. Xiong z University of Kentucky poukázal na vliv stáří zvířete na stabilitu bílkovin masa k oxidaci. Podařilo se prokázat,
že stabilita k oxidaxi lipidů a křehkost hovězího masa se snižuje s věkem zvířat. Křehkost masa je v tomto případě dávána do souvislosti s oxidačními změnami kalpainu, který jinak
ovlivňuje degradaci myoﬁbrilárních proteinů odpovědných
za integritu cytoskeletonu svalových buněk.
Prof. Swatland z Kanady, který svou přednáškou uzavíral odborná sdělení na kongresu, upozornil na význam pojivové tkáně, která je součástí svalů – masa (jako obaly svalových
snopců a vláken – epimysium a perimysium), pro křehkost
masa při kulinární úpravě.
Dvě odborné prezentace na posterech měla i Česká republika. Prezentovali jsme se sdělením na téma: „Stabilita
probiotických bakterií ve výrobě probiotických a symbiotických salámů“ autorů L. Andersen, J. Kameník, J. Budig
obr. 3) a „Změny barvy a pH bažantího masa baleného v modifikované atmosféře autorského kolektivu A. Saláková,
L. Gallas, I. Steinhauserová.
Česká aktivní účast měla na kongresu úspěch a přispěla ke vzkříšení možnosti organizovat 61. Světový kongres
vědy o mase technologii (61st ICoMST ) u nás doma v České republice. Prvou příležitost pořádat 14. Evropské setkání pracovníků ve výzkumu masa (EMMRW – předchůdce
ICoMST)) mělo Československo v srpnu roku 1968 v Brně.
Vše bylo připraveno a Výzkumnému ústavu masného průmyslu v Brně, jako odbornému a organizačnímu garantovi
14. ročníků EMMRW, bylo znemožněno „bratrskou pomocí
spřátelených armád RVHP“ v srpnu 1968 tuto prestižní akci
završit.
V tabulce uvádíme přehled posledních ročníků kongresu a jejich budoucí destinace.
Domníváme se, že zvýšit úsilí českého výzkumu masa
a aplikačních technologií ve spolupráci s praxí s výhledovým
cílem pořádání 61. Světového kongres vědy o mase technologii (61st ICoMST) u nás by mohl být motivací pro mladé
a zralé vědce z oboru a vynikající reprezentací České republiky ve světě s cílem přinést pro náš obor zpracování masa nové
kontakty a příležitosti.

