Specifikace
NAŘÍZENI RADY (ES) C.510/2006
Žádost o zápis podle článku 5 a článku 17(2)

LOMNICKÉ SUCHARY
EKč.:CZ/00362/AOP

CHOP() CHZO(X)
1. Odpovědný orgán členského státu:
Název:
Úřad průmyslového vlastnictví
Adresa:
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika
Tel:
+420 220383111
Fax:
+420 224324718
e-mail:
posta@upv.cz
2. Skupina:
2.1 Jméno:
2.2 Adresa:
Tel.: +420
Fax: +420
2.3 Složení:

Sdružení výrobců Lomnických sucharů
Bystrá nad Jizerou 78, 513 01 Semily, Česká republika
604243954, +420 481625483
481323614
producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )

3. Druh produktu: Skupina 2.4 - suchary
4. Specifikace
4.1 Název: Lomnické suchary
4.2 Popis: Lomnické suchary se vyrábí jako: Lomnické suchary cukrované, Lomnické
suchary oříškové, Lomnické suchary mandlové, Lomnické suchary arašídové, Lomnické
suchary Dia.
Hotový výrobek musí při smyslovém posuzování vyhovovat těmto požadavkům:
Tvar krajíčky o nejvyšší tloušťce 18 mm
Povrch stejnoměrně cukrovaný
Barva na lomu stejnoměrně zlatohnědá
Pórovitost - přiměřená, bez dutin, brousku a stop nepromíseného těsta
Textura tvrdá, křehká, křupavá
Chuť a vůně - vlastní danému druhu s příchutí pomerančové (citrónové) kůry. Nesmí mít
příchuť připálenou, nahořklou, zatuchlou, ani jinou cizí příchuť nebo vůni.
Mikrobiologické vyšetření: Vzorky musí odpovídat platným zákonným požadavkům.
Fyzikální a chemické požadavky:
Vlhkost nejvýše
4% hmoto.
Sacharóza v sušině nejméně 33,5% hmoto.
Tuk v sušině nejméně
33,5% hmota.
Popel v sušině nejvýše
0,80% hmota.
„Písek" v sušině nejvýše
0,10% hmota.
Kovy: arsen, kadmium, olovo, rtuť- musí odpovídat platným zákonným požadavkům.
Aflatoxin Bl, B2, Gl, G2 < 0,l|ig/kg

Suchary jsou určeny k přímé spotřebě. Lomnické suchary se vyrábí z pšeničné hladké mouky,
rafinovaného cukru, ztuženého tuku, droždí, sušeného mléka a sušených vaječných žloutků,
skořice, vanilky, pomerančové (citrónové) kůry a odhořčeného persika. Žloutky sušené lze
nahradit v hodnotě sušiny čerstvými vaječnými žloutky. K jednotlivým typům se přidávají
drcené lískové oříšky, mandle, arašídy. Dia suchary jsou bez příchutí a místo cukru obsahují
sorbit.
4.3 Zeměpisná oblast: Okres Semily, jehož součástí jsou města Lomnice nad Popelkou,
Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou (viz příloha)
4.4 Důkaz původu: Producenti mají evidenci dodavatelů jednotlivých surovin pro výrobu
Lomnických sucharů a evidenci odběratelů Lomnických sucharů. Každé balení výrobku je
kromě dalších povinných údajů opatřeno názvem a sídlem výrobce.
Veškeré suroviny se kontrolují, zda odpovídají příslušným potravinářským normám. Výrobny
včetně zařízení jsou pravidelně kontrolovány a musí splňovat platné hygienické předpisy pro
potravinářskou výrobu. Jsou kontrolovány zejména váhy a teploměry.
Během technologického procesu se kontroluje váha jednotlivých surovin, stupeň vykynutí
těsta, teplota a vlhkost vzduchu v peci během pečení a posléze během sušení. U hotových
výrobků před balením se sleduje tloušťka krajíčků, stejnoměrnost pocukrování, barva na
lomu, pórovitost, konzistence, chuť a vůně.
Krajská hygienická stanice v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
provádí mikrobiologické, chemické a organoleptické vyšetření včetně skladovacích pokusů.
Kontrolu dodržování specifikace provádí místně příslušný inspektorát Státní zemědělské a
potravinářské inspekce.
4.5 Způsob produkce: Hlavní znaky technologického postupu: Do míchacího stroje se dají
připravené suroviny podle receptury pro daný druh výrobku. Suroviny se dobře promíchají.
Do promíchaných surovin se přidá předem připravený kvásek a nezávadná pitná voda a vše se
dobře promíchá v tuhé těsto. Z těsta se krájejí bochánky, po zkynutí se vyválejí na dlouhé
šišky, vkládají se do vymazaných forem a nechají kynout až 3 dny ve vyhřáté komoře. Po
vykynutí se pečou v peci vyhřáté asi na 240 až 250° C. Při uzavření pece se tato zvlhčuje
vodou, aby se těsto zapařilo a peče se asi 30 - 45 minut. Upečené sucharové šišky se
ponechají zchladnout, po zvláčnění se krájejí na stejně silné krajíčky a vytříděné se obalují
v cukrové moučce. Cukrované krajíčky sucharů se suší v peci při teplotě 190 až 200° C a po
vysušení se rovnají a předávají k balení. Suchary se balí do potravinářské hliníkové fólie a
tyto balíčky se vkládají do kartónové potištěné krabice. Výrobek je nutno balit bezprostředně
po dokončení výroby z důvodu zachování kvality. Suchary jsou křehké a snadno pohlcují
vlhkost. Při transportu ve větším množství by proto mohlo docházet ke zhoršování kvality ve
smyslu rozlámání a zvlhnutí. Dalším důvodem je zajištění lepší sledovatelnosti výrobku.
Přikládáme dále recepturu podle oborové normy ze 16.11.1964 (příloha č. 8), kdy Lomnické
suchary vyráběl Průmysl trvanlivého pečiva Praha a posléze Čokoládovny Praha. Receptura a
technologický postup výroby Lomnických sucharů používané „Sdružením výrobců
Lomnických sucharů,, jsou shodné a zachovávají kontinuitu s Lomnickými suchary
vyráběnými v tomto kraji již téměř 200 let.
4.6 Souvislost: Lomnické suchary se vyráběly od první poloviny 19. století v pekařských a
cukrářských dílnách v okolí Lomnice nad Popelkou, v okrese Semily. Jedná se o oblast
zasahující do Českého ráje a Podkrkonoší. Výroba sucharů v Lomnici nad Popelkou byla
založena Michalem Jinou v roce 1810. Zpočátku pekli doma trvanlivé pečivo a roznášeli v
nůších po trzích. V druhé poloviněl9. století, v roce 1856, byla jeho vnukem zavedena strojní

výroba Lomnických sucharů, kterými zásoboval nejen celé Rakousko-Uhersko, ale i další
země Evropy. Jeho syn Josef Jína postavil v roce 1907 v Lomnici nad Popelkou továrnu,
vybavenou na tehdejší dobu moderními stroji. Kladl veliký důraz na kvalitu výrobků. Na
světové výstavě v Paříži v roce 1927 získal první cenu "Grand Prix" za své výrobky. Mezi
válkami se vyvážely i do Ameriky. V roce 1942 byla firma zmodernizována (příloha č. 16). V
roce 1948 byla firma znárodněna a výroba sucharů pokračovala v podniku Lomnický průmysl
sucharů. V roce 1958 byla továrna zařazena pod Průmysl trvanlivého pečiva Praha a posléze
pod Čokoládovny Praha - Modřany, které pokračovaly ve výrobě sucharů (příloha č. 8 oborová norma). Po listopadu 1989 byl podnik Čokoládovny privatizován firmou Nestíé,
která v roce 1994 výrobu Lomnických sucharů zrušila. V roce 1995 byla založena firma
VEKOS (příloha č. 11), odpovědným zástupcem byl Ladislav Kodejška mladší, který obnovil
výrobu Lomnických sucharů podle starých receptů získaných od svého otce, který se u Jínů
vyučil (přílohy č. 7,9). Firma zpočátku používala kromě označení Lomnické suchary též
označení J.Jína na základě smlouvy z 26.1.1996 mezi panem Ladislavem Kodejškou a
Josefem Jinou. V posledních letech se objevila řada menších výrobců, kteří vyráběli
Lomnické suchary podle starých receptur. Například VEKOS, EGE IMPEX, Lomnické
suchary s.r.o., Ladislav Kodejška. V září 2005 bylo založeno sdružení výrobců Lomnických
sucharů.
Dokladem o tom, že se Lomnické suchary již téměř 200 let vyrábí stejným způsobem a mají
stejný vzhled jsou obaly a dobové reklamy z let 1920 až 1930 (přílohy č. 1,2,3 a 6). Jejich
vzhled je stále stejný jako na letáku a obalu firmy VEKOS a EGE IMPEX s.r.o. (přílohy č.
9,10,13). Vzhled a chuť Lomnických sucharů jsou dány tradiční recepturou, používanou již
téměř 200 let a výrobními zkušenostmi lidí žijících v okolí měst Lomnice nad Popelkou,
Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, respektive v okrese Semily. Jako doklad, že
Lomnické suchary patří mezi tradiční výrobky vyráběné v Lomnici nad Popelkou, přikládáme
vyjádření starosty města pana Vladimíra Mastníka a ředitele městského muzea pana Jana
Drahoňovského k použití loga na obalech Lomnických sucharů (přílohy č. 11, 12), články z
publikace "Město sucharů a textilu Lomnice nad Popelkou", vydanou Josefem Mizerou a
spol., řada C svazek IX, Brno 1946 (přílohy č. 14, 15, 16, 17,18) a několik internetových
odkazů (přílohy č. 25-28). V roce 1926 vydává pan Josef Fučík "Popis a dějiny okresu
Lomnického n. P." (příloha č. 19). Na obálce sešitu 1 je uveřejněna reklama na Lomnické
suchary J. Jíny. Již koncem 19. století a v první polovině minulého století byly Lomnické
suchary pod tímto označením známé v Rakousku, Německu a Itálii. O oblíbenosti a významu
Lomnických sucharů v minulosti i současnosti svědčí např. i staré reklamní letáky a říkanky
(přílohy č. 2-5), poděkování prezidenta republiky či pozvánka na veletrh (přílohy č. 23,24).
Lomnické suchary se tradičně vyrábí v tomto kraji, jsou rozváženy z tohoto regionu a
prodávány téměř po celé České republice. V příloze č. 20 je mapka ČR se schematickým
vyznačením, kde jsou současní prodejci Lomnických sucharů (příloha č. 21 - složka náhodně
vybraných faktur). Lomnické suchary jsou označením vyhlášených cukrářských pochoutek
dodnes, jak píší Lidové noviny ze 24. října 2000 nebo noviny „Týden v Libereckém kraji
z pátku 18. listopadu 2005 na str. 6 v článku Deset let snahy o renesanci Lomnických sucharů
(přílohy č. 1 a 22 ) Pro svou jedinečnost bylo označení Lomnické suchary v roce 2003
zapsáno v České republice jako označení původu pod č. 198.
4.7 Kontrolní subjekt:
Název: Státní zemědělská a potravinářská inspekce - inspektorát Hradec Králové
Adresa: Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové, Česká republika,
tel.:+420 495454110,
fax:+420 495532518,
e-mail: hradec@szpi.gov.cz

4.8 Označování: Značení je provedeno názvem „Lomnické suchary" a jejich druhem na všech
stranách krabice. Lomnické suchary jsou uvedeny větším písmem než ostatní text. Minimálně
jedna strana krabice je opatřena obrázkem, na němž jsou znázorněny suchary.
4.9 Vnitrostátní požadavky: —
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ekonomika
Obchodování v systému SPAD

Úterý 24. října 2000

LIDOVÉ NOVINY

Vedlejší trh
-Akcia a podílové listy

Lomnické suchary málem zlikvidoval
příchod zahraničního investora
V této rubrice Lidové
noviny představují
české výrobky, které
z pultů nevytlačila
záplava zahraničního
zboží. Jejich tradice
a oblíbenost trvají
již po desítky let.

ce nad Popelkou říkalo komunistic nické suchary. Novým vlastníkem
ká sušenka.
ochranné známky, která do té doby
Přes všechny změny si lomnické patřila potomkům zakladatele Jose
výrobky vedly dobře jak na tuzem fa Jíriy, se stal Ladislav Kodejška.
ském, tak i na zahraničním trhu. Jeho otec pracoval ve výrobně su
V Československu ale byly k do charů v Lomnici nad Popelkou té
stání pouze ve vybraných prodej měř celý život. Nedávno oslavil
nách (Tuzex, ESO) - většina pro své čtyřiaosmdesáté narozeniny.
dukce byla určena na export. Teh Právě on předal svému synovi La
dy se suchary balily do plechových dislavovi ručně psané původní re
krabiček s růžovým potiskem.
ceptury na výrobu sucharů.
Po roce 1989 byl celý podnik
Podle slov obchodního ředitele
privatizoVán a vstoupil do něj za firmy Reinharda Mullera se stále
hraniční investér. Tradiční lomnic dodržují původní receptury s ne
ké suchary kvůli tomu málem za nahraditelnou ruční výrobou.
nikly. Poprvé po. téměř dvou stech K obnovení výroby přišel do zá
letech byla existence této lahůdky vodu i děkovný dopis od prezi
denta Václava Havla.
ýrobna sucharů v Lomnici ohrožena.
nad Popelkou byla založena
Výrobu ale rozjela firma Lom
Zuzana Boušková
Josefem Jinou v roce 1810. Tehdy
měly suchary sloužit jako zpestře
ní jídelníčku v chudých rodinách
v Podkrkonoší. Pan Jína je zpo
čátku sám vozil na trh, kde je pro
dával. Později se suchary« začaly
rozvážet po celé republice. Vyrá
běly se ručně a ručně se i obalova
ly v cukru. Existovaly tři druhy s arašídy, s mandlemi a s lískový
mi oříšky. Lidé je nejraději jedli
k bílé kávě - nešlo o dietní výro
bek.
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Od svého založení až do znárod
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nění v roce 1948 si firma svou ori
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ginální a kvalitní produkcí získala
mezinárodní věhlas. V období me
zi světovými válkami se lomnické
suchary vyráběly z mouky, která se
dovážela až z Kanady (naše mouka
měla nízký obsah lepku a suchary
vyrobené z ní se rozpadaly). V té
době se suchary vyvážely do Ame
riky. Na zpáteční cestě se pak na
brala mouka v Kanadě. Výroba ne
byla přerušena ani během druhé
světové války: velká část sucharů
šla na frontu.
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:h finančních trzích a zvolit investici,
dnostmi jsou tradice, zkušenost
!ŠÍ informace získáte na telefonních
:ai.com a dále na internetová stránce

Iská, Havelská 19, t ! 0 00 Praha 1, Tel.: (02) 228 54 646,
, 110 01 Praha 1, Tel.: (02) 22S 55 196, Praha - Arbes.
, Praha 6 (plánované otevření říjen 2000), Brno - Lidická,
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Komunistická sušenka
Po roce 1948 převzal výrobu trvan
livého pečiva a sucharů národní
podnik Lomnický průmysl trvanli
vého pečiva a dětské výživy. Jeden
čas se dokonce sucharům z Lomni
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