
Podílu českých potravin na domácím trhu, 
dvojí kvalitě potravin, novele zákona o vý-
znamné tržní síle a podpoře výrobků českých 
producentů se na Žofínském fóru věnoval mi-
nistr zemědělství Miroslav Toman. Tématem 
fóra byly potraviny a jejich kvalita z pohledu 
českého zákazníka. 

„Některé fi rmy, obvykle zahraniční, jsou pře-
svědčeny, že zdejší spotřebitel kvalitu nepozná 
a je možné mu naservírovat cokoliv. Jinak si totiž 
nemohu vysvětlit jev zvaný dvojí kvalita, který je 
prakticky výhradní doménou v takzvaných nových 
zemích Evropské unie. Ministerstvo zemědě lství, 
profesní komory i naši europoslanci na to upozor-
ňovali léta. Jsem rád, že Evropská komise vzala ko-
nečně problém na vědomí a rozhodla se vydat pří-
slušnou směrnici,“ řekl ministr Miroslav Toman. 

Do Sněmovny jde novela zákona o potravi-
nách, podle které je na trh zakázáno uvádět po-
traviny sice stejně označené, ale s odlišným slo-
žením pro jednotlivé členské státy EU.

„Zároveň zavádíme do novely zákona o vý-
znamné tržní síle další opatření proti dvojí kva-
litě. Je nepřípustné bránit odběrateli, zpravidla 
obchodnímu řetězci, v dovozu potravin, které 
jsou určeny k prodeji v jiném členském státě 
Unie. Bohužel jsme se setkali s tím, že dodavatel 
výslovně zakázal dovoz určitého druhu potra-
vinářského zboží do Česka s tím, že je určeno 
pouze pro domácí trh,“ uvedl ministr Toman.

V souvislosti s novelou zákona o významné trž-
ní síle Miroslav Toman kritizoval Svaz obchodu 
a cestovního ruchu (SOCR), který hned poté, co 
novela odešla do meziresortního připomínkového 
řízení, obvinil Ministerstvo zemědělství ze snahy 
zrušit slevové akce, a tím připravit nízkopříjmové 
skupiny o možnost nákupu potravin. Jediné nové 
ustanovení, které se v zákoně týká „prodejních 
akcí“, přitom říká, že je-li sjednána mimořádná 
prodejní akce, musí být mezi odběratelem 
a dodavatelem podepsána písemná smlouva.
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Ministr Toman: Pro českého zákazníka chceme kvalitu 
za férovou cenu. Obchodníci si nesmí myslet, 

že nám můžou naservírovat cokoliv

Samé oslavy
Podzim je obdobím vyvrcholení hospodář-

ské činnosti nejen v zemědělství, ale i v ostat-
ních oblastech života. Už se ví, anebo poměr-
ně přesně předpokládá úspěch či neúspěch 
celého roku a podle toho se i podnikatelská 
sféra chová. Buď se dohání, nebo se plynule 
pokračuje v činnosti, která přijaté úkoly napl-
ňuje. Plán a jeho plnění není jakýsi socialis-
tický přežitek, ten je nezbytnou osou a modlou 
výrobních i obchodních jednotek. Ale v pod-
nicích na nástěnkách nikde nevisí grafy s je-
ho plněním a s fotkami úderníků, kteří splnili 
na sto padesát procent. Ani redaktoři médií 
nepokládají ředitelům otázky typu, jak plní-
te plán. Ale ptají se na to, co vyrábějí a jak. 
A to je ono. Plánujeme i v našem soukromém 
životě, i když tam je to záležitostí každého jed-
notlivce či rodiny a výsledky dosažené tam ne-
podléhají žádnému kontrolnímu auditu. 

K tomuto období roku patří i významné 
potravinářské akce. A v minulých dnech jich 
bylo požehnaně. 7. října Konference potra-
viny na Ministerstvu průmyslu a obchodu, 
10. října Česká chuťovka 2019 v Senátu, 
15. října Světový den chleba v Břevnovském 
klášteře, 16. října Žofínské fórum k potravi-
nám a 22. října Meating 2019, tedy již tradič-
ní setkání našich řezníků a uzenářů v Brně 
v hotelu Voroněž. To je velký záběr zejména 
pro účastníky, protože řada z nás se účastni-
la všech těchto akcí, ale také pro vrcholové 
úředníky státní správy a pořádajících 
organizací zdobících předsednické stoly  
a ještě s povinností důstojně vystoupit. Tato 
důstojnost se vždycky nepovede a pak je 
o čem v kuloárech povídat. Tyto diskuse ale 
nemívají odborný nádech, drbat je někdy 
potřeba, bez důvodu ale nevznikne. Je však 
nutné hodnotit všechny tyto akce jako zdařilé, 
i když nemám v úmyslu tady v těchto řádcích 
jednotlivé individuálně hodnotit. Nakonec 
toho máme plné tyto noviny uvnitř. Největším 
přínos vidím v tom, že se potravináři scházejí, 
a to jak oborově, tak pod jiným společným 
jmenovatelem. Vážnost potravinářského 
odvětví, kterou jsme minimálně deset let po 
revoluci marně vyvolávali a snažili se o ni, tu 
najednou je. A tyto akce ji podporují a jejich 
hroty míří vždy do nejvyšších pater našeho 
politického a hospodářského života. Výroba 
potravin a obchod s nimi je však i bez ohle-
du na to, jak je zapsána v myslích poslanců 
a ministrů, vždy jednou z nejsledovanějších 
problematik našich občanů, tedy spotřebite-
lů. A jen nešikovný politik tento fakt nevnímá 
a přichází o voliče. V tom je výhoda, která 
bohužel není ještě nyní tak přímá, jak by si 
výrobci chleba, masných výrobků, mléka a sý-
rů, piva a dalších potravin a nápojů velice 
přáli. A pak ty jednotlivé akce míří i dovnitř 
myslí účastníků samých. Uvědomují si, kam 
patří, a řečeno velmi zjednodušeně – po mejlu 
a mobilu se dá taky udělat kšeft, ale osobní 
poznání a kontakt je to, co k lidskému soužití 
patří naprosto nezastupitelně. A ať už je to 
přátelství, ale i averze, jsou to projevy lidství, 
které se dnešnímu stylu života dost vyhýba-
jí. Takže tleskejme ideovým aktivistům těchto 
akcí, pořadatelům, ale hlavně všem těm, kteří 
se jich zúčastňují. Bez nich by byl náš potravi-
nářský svět velmi chudý. A taky bez přirozené-
ho lobbingu za naše zájmy tam výš, kde třeba 
nakupuje sekretářka. 

Žijeme zajímavou dobu. Má jako každý 
kapitalismus svoje pozitivní i stinné stránky. 
Samo to jít nemůže a ani by nás to nebavilo. 
Český živel má řadu specifik, není tak 
poslušný jako Němci, není tak pořádný jako 
Rakušané, ale nemá v sobě přezíravost obrů 
z Ruska a Ameriky. Kombinace velmi zajíma-
vá a pestrá. A na výsledky, které dosahujeme, 
bychom měli být hrdí. Já vím, naše dálnice mě 
taky hodně … vadí.    

Ing. František Kruntorád, CSc.

Slavnostní vyhlášení 11. ročníku soutě-
že o Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka 2019 proběhl i letos v Se-
nátu Parlamentu České republiky za účasti 
významných osobností, potravinářských od-
borníků a hostů. V rámci slavnostního od-
poledne byla potravinářům předána ocenění 
za nejchutnější výrobky (od odborné komise 
pro Českou chuťovku a od komise složené 
z dětí pro Dětskou chuťovku) a také dva titu-

ly – Rytíř české chuti. V roce 2019 se stali 
Rytíři české chuti majitel řeznictví Jaroslav 
Radoš z krušnohorského regionu a prof. Jana
Dostálová z VŠCHT Praha (na snímcích). 
Fotoreportáže ze slavnostního předává-
ní, podrobné informace o soutěži a tabulku 
s výsledky vítězných potravin a výrobců při-
nášíme na stranách 8–11.

Redakce

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeJaroslav Radoš, majitel společnosti Krušno-
horské uzeniny J + J Radoš s. r. o.

Projev ministra zemědělství Miroslava Tomana
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Dokončení ze str. 3

Ministr Toman uvedl, že podle obchodních ře-
tězců až 75 % výrobků v tržní síti pochází z ČR. 
Z podložených výsledků průzkumu Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informací v tržní síti však 
vyplývá, že zahraniční výrobky jsou zastoupeny 
minimálně z 50 %. Například u slepičích vajec je 
to 51 % a u másla o hmotnosti 250 gramů 62 %.

 „I nadále budeme podporovat kvalitní české 
výrobky od českých producentů. Loni jsme 
na to vydali 149 milionů korun, letos 200 mi-
lionů korun. Obdobné částky vydávají i na-
ši sousedé v bývalých zemích EU-15, ovšem 
v eurech,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

České potraviny jsou vysoce kvalitní a bez-
pečné, což potvrdil například časopis The Eco-
nomist, podle kterého se Česká republika loni 
umístila na 24. místě ze 113 zemí; mezi postko-
munistickými státy je dokonce na prvním místě.

Rozpoznat české potraviny usnadňují zá-
kazníkům značky kvality. Dle průzkumů zná 
například značku Klasa 88 %, Český výrobek 
– garantováno Potravinářskou komorou 51 % 
a Regionální potravinu 46 % českých spotřebi-
telů. 

Ministr Toman: Pro českého zákazníka chceme kvalitu za férovou cenu. 
Obchodníci si nesmí myslet, že nám můžou naservírovat cokoliv

Ministr zemědělství Miroslav Toman pode-
psal výši sazeb pro přímé platby na letošní
rok. Jde například o dotace pro zemědělce 
dodržující postupy příznivé pro životní prostře-
dí, pro mladé zemědělce nebo na takzvané
citlivé komodity. Také v letošním roce se bu-
dou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na 
plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil 
sazby přímých plateb roku 2019 pro jednotnou 
platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS). Ta 
bude v roce 2019 činit 3 394,11 Kč/ha. Sazba 
platby pro zemědělce dodržující zemědělské po-
stupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. 
greening) byla stanovena ve výši 1 884,30 Kč/
ha. Stejně jako v loňském roce chce Minister-
stvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře 

mladých zemědělců, kdy sazba dosáhne 1 697,06 
Kč/ha.

V rámci jedné z hlavních dotací SAPS se tak 
mezi zemědělce rozdělí přibližně 12 miliard ko-
run. Celková letošní platba za dodržování po-
stupů příznivých pro životní prostředí dosáhne 
6,7 miliardy korun. Mladí zemědělci do 40 let 
získají 214 milionů korun. Na citlivé komodity 
půjde 3,3 miliardy korun (viz tabulka).

Vzhledem k letošnímu nepříznivému počasí, 
kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, 
a tím čelit i nepříznivé fi nanční situaci, využije 
Česká republika možnost poskytnout zálohy na 
SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb 
mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu.

Všechny dotace bude vyplácet platební agen-
tura Státní zemědělský intervenční fond.

MZe

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazby 
přímých plateb pro rok 2019

Sektor Sazby (Kč/jednotka)
Škrobové brambory 14 014,44
Chmel 15 621,44
Ovoce velmi vysoká pracnost 11 735,23
Ovoce vysoká pracnost 7 892,29
Zelenina velmi vysoká pracnost 10 862,63
Zelenina vysoká pracnost 3 906,56
Konzumní brambory 4 599,12
Cukrová řepa 7 245,58
Bílkovinné plodiny 2 135,99
Masná telata 8 083,99
Dojnice 3 730,46
Ovce a kozy 3 865,27

 Klíčové aspekty Společné zemědělské po-
litiky (SZP) po roce 2020 z pohledu zemí Vi-
segrádské skupiny na zasedání Rady ministrů
pro zemědělství a rybářství v Lucemburku před-
stavil ministr zemědělství Miroslav Toman.
Zmínil především požadavek na jednodušší 
pravidla, silný rozpočet a dostatečnou flexi-
bilitu, která zohlední specifika jednotlivých 
členských států. Představil také společné 
prohlášení rozšířené skupiny V4 ke kalamitě 
v lesích a také k problematice afrického moru
prasat (AMP). 

„Velké riziko v současném návrhu nových 
pravidel Společné zemědělské politiky vidím 
v defi nici takzvaného skutečného zemědělce. Již 
v současném programovém období se podobná 
podmínka aktivního zemědělce ukázala jako ne-
funkční a po dohodě byla v roce 2018 zrušena. 
Je pro mě nepochopitelné, že se nyní navrhuje 
v ještě přísnější podobě. Nechci, abychom se 
každý rok museli zemědělců ptát, zda jsou sku-
tečně zemědělci, to je opravdu nepochopitelná 

byrokracie,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

V diskuzi s ostatními ministry zemědělství 
evropské osmadvacítky představil výsledky 
společné debaty z nedávného zasedání rozšíře-
né skupiny V4 v Praze. V oblasti SZP je to pře-
devším požadavek na jednoduchou a realisticky 
nastavenou politiku, která poskytne dostatečnou 
fl exibilitu pro jednotlivé členské státy a nezvýší 
administrativní zátěž. 

„Společným zájmem nejen Visegrádské sku-
piny je i zachování dostatečně silného rozpočtu. 
Také proto jsem podpořil prohlášení Francie, 
které se týká právě fi nancování Společné země-
dělské politiky v novém programovém období,“ 
uvedl ministr Toman.

Důležitým tématem Rady je také debata nad 
strategií EU pro lesnictví, kterou na jednání za-
řadilo fi nské předsednictví. Ta by měla reagovat 
na změny klimatu a zajistit konkurenceschop-
nost lesnického sektoru. 

„Česká republika podporuje významnější 
úlohu lesnictví v rámci Společné zemědělské po-

litiky, a to především prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova. Je také nezbytné urychlit pro-
ces schvalování státních podpor, abychom mohli 
pružně reagovat na kalamity v lesích, způsobené 
například suchem nebo kůrovcem,“ řekl ministr 
Toman. 

Ten také představil Společné prohlášení o le-
sích, trvale udržitelném hospodaření v lesích 
a přizpůsobení změně klimatu. To podepsali na 
začátku října v Praze zástupci České republi-
ky, Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska, 
Chorvatska a Slovinska. Zdůraznili v něm na-
léhavost přijetí nové strategie EU pro lesnictví, 
která bude klást důraz na podporu vlastníků le-
sů v jejich snaze adaptovat lesy na klimatickou 
změnu.

Ministři v Lucemburku diskutovali také 
o aktuální situaci afrického moru prasat. Ten 
má obrovské dopady na celý sektor vepřového 
masa a je nutné hledat cesty boje s touto náka-
zou. 

„I proto jsme toto téma zařadili, jako před-
sedající země, na poslední jednání zemí V4. 

Výstupem je společné prohlášení k boji proti 
africkému moru prasat, kde se shodujeme na 
nutnosti přijmout jasná pravidla pro tlume-
ní nákazy, ale i pro soustavné a systematické 
snižování počtu divokých prasat, a to nejen na 
národní, ale také celoevropské úrovni,“ uvedl 
ministr Toman.

Evropská komise by dle zemí V4 měla také 
více fi nančně podporovat opatření na boj pro-
ti AMP. Jde například o opatření zaměřená na 
zabránění šíření AMP do oblastí, kde se náka-
za nevyskytuje, biologickou bezpečnost chovů 
domácích prasat nebo utrácení divokých prasat 
v zamořených oblastech. Intenzivněji by se měla 
celá EU věnovat i vědecké a výzkumné spolu-
práci, zejména v epidemiologii AMP.

M inistři zemědělství diskutovali také o si-
tuaci na komoditních trzích, o vlivu vlků na 
zemědělské hospodaření, Evropském námoř-
ním a rybářském fondu, rybolovných prá-
vech v Baltském moři, biohospodářství ne-
bo o ohlášených amerických clech na vývoz 
z EU.

Všechny země V4 chtějí jednodušší SZP

Ministerstvo zemědělství připravilo přelo-
mová pravidla pro hospodaření s půdou, která
omezí plochy monokultur. Od začátku roku 
2021 budou muset zemědělci pěstovat jed-
nu plodinu pouze na plochách menších než 
30 hektarů.

„Naším záměrem je zlepšovat stav zemědělské 
půdy, a tím i životního prostředí. Pokud zeměděl-
ci přestanou pěstovat monokultury na rozsáh-
lých, ničím nepřerušovaných polích, zlepšíme 
i schopnost krajiny zadržovat vodu. To je v těchto 
suchých letech, a s výhledem nepříznivého klima-
tu i do budoucna, velmi důležité,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Nově budou muset zemědělci zajistit na všech 
pozemcích, aby souvislá plocha jedné plodiny 
pokrývala maximálně 30 hektarů. V případě vět-

ších pozemků bude nutné plochy monokultury 
oddělovat ochranným pásem (zatravněným nebo 
osetým pícninami, alespoň 22 metrů širokým). 
Další možností je na pozemku střídat několik 
plodin, každou na ploše nepřevyšující 30 hektarů.

Změna se dotkne veškeré zemědělské půdy 
a zhruba tří tisíc zemědělců, kteří hospodaří na 
polích s celkovou výměrou přibližně jeden mi-
lion hektarů. 

Úpravu pravidel Ministerstvo zakomponovalo 
do nařízení vlády, které stanovuje požadavky 
na správné hospodaření. Ty musí zemědělci
povinně dodržovat, aby měli nárok na něk-
teré hlavní dotace (například přímé platby
na plochu nebo podpory z Programu roz-
voje venkova). Podle předpokladů by moh-
la vláda nařízení schválit do konce letošního 
roku.

Česká pole se zásadně změní. Podle nových pravidel už nebude 
možné pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 30 hektarů 
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Praha – Velký zájem o včelařské dotace je 
v České republice dlouhodobým trendem. Ta-
ké v letošním roce šly do koruny za včela-
ři. Státní zemědělský intervenční fond, kte-
rý tyto dotace administruje, úspěšně ukončil 

poslední rok tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 
2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro jejich výplatu.

Včelaři získali na dotacích přes 64 milionů korun

Opatření Vyplaceno v milionech Kč
Technická pomoc 25,050
Boj proti varroáze 32,180
Racionalizace kočování včelstev 1,031
Úhrada nákladů na rozbory medu 0,726
Obnova včelstev 5,348

Co se včelařství týká, patří Česko mezi světo-
vé velmoci. Potěšující je, že ani 21. století neu-
bralo na popularitě tohoto chovatelského oboru 
a nadchlo i mladou generaci. Zásluhu na tom ma-
jí také eurodotace, které chovatelům včel posky-
tuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 
prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s. 
(ČSV). Finanční podpora se týká pěti různých 
opatření: Technická pomoc, Boj proti varroáze, 
Racionalizace kočování včelstev, Úhrada nákla-
dů na rozbory medu a Obnova včelstev. Dotace 
mají širokou škálu uplatnění: Od pořizování lé-
čiv proti varroáze, nákupu vybraných zařízení na 
kočování včel, na vytáčení medu přes míchač-
ky, pastovací zařízení, nádoby na přečerpání te-
kutého medu, plničky, chladicí technologie pro 
skladování plástů až po vzdělávací akce a mnohé 
další.

SZIF pro letošní rok vyplatil celkem částku 64 
336 187 korun, kterou tvoří z 50 % prostředky 
z EU a 50 % český rozpočet. Letošní 15. říjen 
byl konečným termínem pro výplatu dotací za 
období od 1. srpna 2018 do 31. července 2019.

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů 

včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci 
celkovou výši přidělených fi nančních prostředků. 
Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc 
(s výjimkou dotací na vedení včelařských krouž-
ků pro děti a mládež) a Racionalizace kočová-
ní krátit jednotlivé částky poskytované dotace 
v souladu s platnou legislativou koefi cientem 
0,4279. 

Od příštího roku startuje nové období včelař-
ských dotací, které bude provázet několik změn. 
Tou nejzásadnější je, že mimo ČSV mohou žádos-
ti přijímat a následně vyplácet také jiné včelařské 
spolky, vzdělávací zařízení či sdružení. Které to 
jsou a na jaká opatření si jejich prostřednictvím 
mohou chovatelé včel o dotaci požádat, je uvede-
no na webových stránkách www.szi f.cz v sekci: 
Společná organizace trhů > Živočišná výroba > 
Včelařství > Včelařské eurodotace a dále příloha 
Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele 
včel. Zároveň jsou v části ke stažení k dispozici 
příručka a další důležité informace.

Všem včelařům přejeme, aby jim dotace po-
mohly splnit jejich cíle.

SZIF

Ministerstvo zemědělství začne od příštího 
roku podporovat pěstitele, kteří budou likvi-
dovat plevelnou řepu mechanicky. Pokud na 
poli nepoužijí chemický přípravek na ošetřo-
vání rostlin, mohou dostat téměř čtyři tisíce 
korun na hektar.

Pěstitelé, kteří budou na polích likvidovat 
plevelnou řepu mechanicky a nikoliv chemicky, 
dostanou od Ministerstva zemědělství (MZe) až 
3 788 korun na hektar. Dotační program bude 
spuštěný od 1. ledna 2020 a je na něj připraveno 
200 milionů korun ročně.

„Plevelná řepa představuje pro pěstitele velký 
problém, zbavit se jí je totiž značně obtížné a ná-
kladné. Ekonomickou situaci zemědělců navíc 
ještě zhoršuje to, že kvůli ukončení cukerných 
kvót jsou už dva roky ceny cukru, a tím i cukrové 
řepy  velmi nízké. Právě proto jim chce stát po-
moci a přispívat jim na mechanickou likvidaci 
plevelné řepy, což je šetrnější k životnímu pro-
středí,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Místo chemické likvidace plevele tak pěstite-
lé použijí například plečkování nebo okopávání. 
Tyto postupy zároveň zabraňují erozi, zlepšují 
zasakování vody a její udržení v půdě.

Dotační titul připravilo MZe ve spolupráci 
s pěstiteli. Podporu začne MZe vyplácet pro-
střednictvím své platební agentury Státního ze-
mědělského intervenčního fondu v příštím roce. 
Žadatel o dotaci musí prokázat zamoření pole 
plevelnou řepou a její mechanické odstranění na 
základě podmínek vydaných MZe. Podporu v re-
kordním čase schválila v září Evropská komise.

MZe

Nová dotace na cukrovou řepu zlepší životní prostředí a péči o krajinu

Ve čtvrtek 24. října proběhla ve velkém sá-
le Národního zemědělského muzea v Praze na 
Letné odborná konference s názvem Současné
trendy ve speciální výživě. 2. ročník pořádal
Spolek pro zdravou výživu, z. s., odbor-
ným garantem akce byl Výzkumný ústav po-
travinářský Praha, v. v. i. (VÚPP). Na akci 
vystoupili přední odborníci z řad lékařů, 
výzkumných pracovníků a spolupracujících 
odborníků. Konference se zaměřila na témata 
související se speciální výživou, např. při po-
travinových alergiích, intoleranci na laktózu,
při bezlepkové dietě a dalších. Nad konfe-
rencí převzali záštitu ministr zemědělství Ing. 
Miroslav Toman, CSc., a radní pro hl. m. Prahu
Mgr. Milena Johnová.

Konference se zúčastnilo 102 zájemců, zejmé-
na nutričních terapeutů, lékařů, zástupců potravi-
nářských fi rem, pacientských organizací a stát-
ní správy, studentů, maminek a dalších. Setkání 
s odborníky si všichni velmi chválili, přednášky 
byly odborné, ale přesto srozumitelné a každý si 
našel to svoje téma. Po každé přednášce následo-
vala řízená diskuze, kterou vedla zkušená mode-
rátorka Zuzana Hodková, zájemci kladli dotazy 
pomocí mobilní aplikace. Chtěli znát odpovědi 

na nejrůznější otázky, např.: jak se pozná zdra-
vá školní jídelna, jak přimět zařízení pro dětské 
stravování, aby vařila pestrou a zdravou stravu 
bez dochucovadel, zda musí školní jídelna za-
jistit obědy i pro děti se speciální dietou, jaký 
je nárůst alergií v ČR a ve světě, o jaké alergie 
se především jedná a proč se tak děje. Účastníci 
konference se také zajímali o názory odborníků 
na vhodnost konzumace kravského mléka pro dě-
ti i pro dospělé, nahrazování mléka rostlinnými 
nápoji, zda se mají bát cukrů v potravinách, jaké 
jsou novinky v oblasti bezlepkové diety, pekáren-
ských bezlepkových výrobků a léku na celiakii.

Partnery konference byly společnost PRO-
TEINER TRADING, která představila pestrou 
nabídku jídel se Šmakounem, pivovar Ferdinand 
s ochutnávkou točeného bezlepkového piva Fer-
dinand, jak v alkoholické, tak nealkoholické ver-
zi, SENSE COCO s prezentací kokosových jo-
gurtů a dalších výrobků z kokosu v BIO kvalitě. 
Společnost UGO trade s. r. o. zajistila osvěžení 
a doplnění vitamínů díky čerstvým šťávám UGO 
a Bezlepková pekárna Liška nabídla bezlepkové 
sladké i slané pečivo. Společnost STOB (Stop 
Obezitě) zájemcům měřila složení těla na bioim-
pedanční váze a poradila, jak správně sestavit jí-
delníček a zdravě hubnout. Mladá fronta nabídla 
ke koupi odborné publikace na téma potravinové 
alergie a intolerance. Catering připravila společ-
nost Bohemia Party Servis.

Konferenci moderovala Zuzana Hodková. 
Účastníky konference přivítal a představil Spolek 
pro zdravou výživu jeho předseda Ing. Jiří Trnka. 
Následovalo úvodní slovo za odborného garanta 

projektu Výzkumného ústavu potravinářského 
Praha, kterého se zhostil Ing. Aleš Landfeld, ná-
městek pro vědu a výzkum. „Konferenci jsme se 
rozhodli podpořit na základě velmi pozitivních 
ohlasů na loňskou akci, která byla součástí oslav 
60. výročí založení Výzkumného ústavu potra-
vinářského Praha a byla inspirována rozsáhlou 
studií pro Ministerstvo zemědělství, která se vě-
novala tématu Potraviny pro skupiny obyvatel se 
zvláštními požadavky na výživu a byla dokonče-
na na konci roku 2017.“ Studii je možné získat 
zdarma na stránkách www.vupp.cz. „V letošním 
roce jsme přistoupili v rámci organizace akce 
na jiný model. Spolupracujeme nyní s nezisko-
vou organizací Spolek pro zdravou výživu a je-

jich projektem Potraviny pro tebe,“ informuje 
ing. Landfeld.

V rámci programu vystoupila Mgr. Alexan-
dra Košťálová ze Státního zdravotnického ústavu 
s tématem Alergeny ve školkách a školní jídelně, 
MUDr. Eliška Kopelentová z pražské fakultní ne-
mocnice Motol s přednáškou Mléko – intolerance 
laktózy a alergie, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., 
z VŠCHT s tématem Mohou rostlinné nápoje 
nahradit mléko? a dopolední program uzavře-
la RNDr. Bc. Zuzana Šmídová, Ph.D., z VÚPP 
s přednáškou Cukry v potravinách – máme se 
jich bát?

Odpolední program zahájila MUDr. Ivana Še-
tinová ze společnosti Immunia spol. s r. o. s před-
náškou Potravinové alergie a intolerance, poté 
pokračovala As. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 
ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s té-
matem Celiakie a bezlepková dieta a celodenní 
program zakončily RNDr. Bc. Zuzana Šmídová, 
Ph.D., a Ing. Jana Rysová z Výzkumného ústavu 
potravinářského Praha, v. v. i., s informacemi na 
téma Praktické aspekty bezlepkové výživy. 

V rámci doprovodného programu bylo mož-
né zakoupit i aktuální speciální monografi i As. 
MUDr. Ivy Hoffmanové, Ph.D., s názvem Celia-
kie. Kniha vyšla v letošním roce v nakladatelství 
Mladá fronta. 

Všichni účastníci obdrželi na závěr certifi ká-
ty s potvrzením o účasti. Abstrakty přednášek 
a vybrané přednášky budou k dispozici na www. 
potravinyprotebe.cz a na www.vupp.cz. 

www.potravinyprotebe.cz

Konference Současné trendy ve speciální výživě opět zaujala

Dotace se v roce 2019 týkaly 5 následujících opatření, na které byly vyplaceny uvedené částky:
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Vstup pouze 

pro odborné návštěvníky

Norimberk, Německo

12. – 15.2.2020

Vůdčí světový veletrh biopotravin

POŘADATEL
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

POZNAMENEJTE  
SI TERMÍN PŘÍMO DO  
VAŠEHO KALENDÁŘE.

společně s veletrhem

Mezinárodní odborný veletrh 
přírodní kosmetiky

BIOFACH -  
TAK JEDINEČNÝ, TAK ROZMANITÝ
Přes 50 000 odborných návštěvníků, na 3500 vystavovatelů a dvě haly 

navíc: Na veletrhu BIOFACH zažijete to, co dělá bio tak úspěšným.

Tešte se na světově jedinečnou rozmanitost, důsledně kontrolované 

bio potraviny, efektivní Networking, odborný kongresový program  

a tematické světy. Budete okouzleni.

BIOFACH.COM

ZNALOSTI  
A VZDĚLÁVÁNÍ

NOVINKY 
A TRENDY

ZÁŽITKY 
A OBJEVY

PROZKOUMEJTE TEMATICKÉ SVĚTY  
VELETRHU BIOFACH

SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

Malí zemědělci 
ochranu nepotřebují, 

pane ministře?
Kdo alespoň trochu sleduje společenské a politické 
dění u nás, tak ví, že jedním z témat posledních týdnů 
je návrh novely zákona o významné tržní síle (ZVTS). 
Upřímně, ztrácím postupně chuť příliš se vracet ke 
skandálním okolnostem jejího vzniku. Měli jsme tu 
dohodu, nad kterou si po půl roce usilovné práce 
všechny zainteresované strany podaly ruce. A minis-
terstvo zemědělství ji pak spláchlo a doslova za zády 
všech si sepsalo svůj vlastní návrh na míru ušitý úzké 
skupině velkých českých potravinářů.

Původní ZVTS je tu s námi již deset let, v roce 2016 byl 
novelizován, a přesto významným způsobem už řadu let 
křiví trh. Za původce všeho zla jsou brány jen a pouze 
obchodní řetězce. Jako by to byly výhradně ony, kdo se 
mohou dopouštět zneužívání tržní síly a utlačovat do-
davatele potravin. Vidíte ten nepoměr a nerovnováhu? 
U obchodních řetězců je to nezákonné chování, za něž 
hrozí tučná pokuta, u potravinářů, kteří se často neštítí 
zneužívat svoji sílu vůči dodavatelům, je to podle minis-
terstva zemědělství v pořádku. Skutečně?

Vezměte si například hypotetického pěstitele mrkve 
nebo chovatele několika kusů mléčného skotu. Může se 
docela dobře stát, že za nimi přijde potravinář, jemuž svou 
mrkev nebo mléko dodávají, a doslova jim nadiktuje likvi-
dační podmínky a podnákladové ceny. 

Kde pak najde takový malý prvovýrobce zastání? Kdyby 
to samé udělal tomu konkrétnímu potravináři obchodní 
řetězec, riskuje pokutu v řádu desítek milionů korun. Ma-
lý český zemědělec si však může stěžovat maximálně tak 
z okna, a to se zcela jasným výsledkem: nulovým.

Potravinářská komora se ve svých připomínkách k ná-
vrhu novely zaklíná tím, že svoboda trhu je jedním ze zá-
kladních pilířů tržní ekonomiky a demokratických států. 
A právě zde je vidět ta nebetyčná drzost předkladatele. 
Cílem původního návrhu bylo totiž transponovat do čes-
kého práva evropskou směrnici o nekalých praktikách 
v zemědělském a potravinovém řetězci. Znovu zdůraz-
ňuji, v CELÉM řetězci, od zemědělce po obchod a vše mezi 
tím. 

Místo ochrany slabších se ministerstvo zemědělství roz-
hodlo dát klacek do ruky pouze jedné silné skupině, za-
tímco těm nejslabším se širokým úsměvem vzkazuje: má-
te smůlu. Pokud chceme řešit zneužívání tržní síly, tak ať 
se měří všem stejným metrem. Zdá se však, že drobní čeští 
zemědělci jsou pro ministra Tomana dobří pouze k tomu, 
aby si na nich nahnal politické body, ale když jde o to něco 
pro ně udělat, tak je bez váhání hodí přes palubu.

Nezbývá tedy než věřit, že nakonec zvítězí zdravý ro-
zum zákonodárců, kteří nedopustí, aby tento legislativní 
paskvil prošel a vstoupil v platnost. Pokud by se tak stalo, 
biti by na tom byli všichni. Tedy nejen obchodní řetězce 
a jejich dodavatelé, kteří by museli znovu uzavřít spoustu 
smluv, což by pro obě strany znamenalo dodatečné ná-
klady v řádu minimálně stovek milionů korun. Dopad by 
byl ještě větší na drobné výrobce a malé zemědělce, které 
měl zákon původně chránit. A samozřejmě i na koncové 
zákazníky, jimž se zdraží potraviny. Opravdu chceme žít 
v zemi, kde se používají zákony k tomu, aby přihrály vyšší 
zisk spřáteleným fi rmám a těm nejchudším vytáhly z ka-
pes poslední peníze? 

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
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Českou chuťovkou  

2019

Smetanito s tvarohem

Smetanito se šunkou
a cibulí
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Jaroslaw Szczypka, 
jednatel a generální ředitel společnosti BILLA, spol. s r. o.

Řetězec supermarketů Billa pokračuje 
v rychlé expanzi. Na trh v České republice 
vstoupil rakouský řetězec v roce 1991 otevře-
ním první prodejny v Brně. První listopadový
den otevřel svoji již 226. prodejnu a pokra-
čuje tak v realizaci svého plánu provozovat 
300 prodejen do roku 2025. Letos plánuje spo-
lečnost investovat do rozvoje sítě a rekon-
strukcí stávajících prodejen v Česku více než 
1 miliardu korun. Otevřít chce 11 nových pro-
dejen a celkem 45 zrekonstruovat. Skupina 
si zajistila 25procentní podíl na trhu a patří
k největším hráčům v segmentu supermarke-
tů u nás. Expanze si vyžádá i rozšíření logis-
tických kapacit a generální ředitel Jaroslaw 
Szczypka prozradil, že společnost už připra-
vuje stavbu. V tomto duchu jsme s ním vedli 
i následující rozhovor:

1.  Billa i letos prochází další vlnou expanze. 
Můžete připomenout některé hlavní milní-
ky rozvoje značky Billa i mateřské společ-
nosti REWE? 
 
Řetězec supermarketů Billa je součástí ra-

kouské skupiny REWE International AG, která 
je předním hráčem na rakouském trhu v oblas-
ti prodeje potravinového a drogistického zboží 
a jedním z největších zaměstnavatelů. V Evropě 
zaměstnává v 3693 prodejnách téměř 80 000 za-
městnanců. Evropskou expanzi zahájila Billa na 
začátku 90. let, kdy kromě České republiky po-
stupně začala budovat supermarkety této značky 
i v Itálii, na Slovensku, v Rusku, v Bulharsku 
a na Ukrajině. Na konci 90. let, kdy byla otevřena 
800. fi liálka rakouské Billy, vstoupila společnost 
také do oblasti cestovního ruchu. Po převzetí 
40 % aktivit fi rmy Julius Meinl v Rakousku se 
její tržní podíl v zemi zvýšil na 34 %. Od ro-
ku 1996 je majitelem koncernu německá sku-
pina REWE Group. Vedle sítě Billa provo-
zuje i obchodní značky Merkur, Penny, Bipa 
a ADEG, a dnes je vůbec největším obchod-
ním řetězcem v oblasti prodeje potravin v celé 
Evropě.

2.  Jaká je tržní pozice společnosti v ČR? Kolik 
provozuje Billa v Česku prodejen?

Tržní podíl skupiny REWE dosahuje 25 %. 
Billa provozuje v současné době v České re-
publice celkem 225 prodejen a s obratem přes 
31 mld. korun (2018) a víc než 6000 zaměstnanci 
je na trhu supermarketů jedním z lídrů. Na roz-
díl od ostatních řetězců provozuje prodejny (až 
na výjimky) na ploše 900 m2, což umožňuje zá-
kazníkům rychlý a komfortní nákup čerstvých 
potravin i zboží denní potřeby. Je tedy prodej-
nou hlavně pro denní nákup. Dokládá to i fakt, že 
zákazníci se za nákupy vracejí v průměru 3–4x 
týdně. Prodejny Billa navštíví zhruba 150 milio-
nů zákazníků ročně a můžeme říci, že toto číslo 
neustále roste.

3.  Jak se Billa profi luje na trhu co do sorti-
mentu?

V nabídce klademe důraz zejména na kvalit-
ní čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, 
ovoce a zelenina, mléčné výrobky, dále maso 
nebo chlazené produkty. Akcentujeme také pod-
poru českých producentů, proto dnes tvoří již 
78 % sortimentu české potraviny. Ty jsou i sou-
částí nabídky privátních značek Billa: Česká far-
ma, Vocílka, BILLA Naše bio, BILLA, BILLA 
Premium, BILLA Easy, BILLA Bon Via, Today, 
Clever, Vives, ZOO Royal nebo Milora, a dnes 
představují přes 1750 položek našeho sorti-
mentu. Jejich podíl vzrostl jen letos na 23,4 %. 
Nejvyšší růst zaznamenala naše privátní značka 
ovoce a zeleniny Česká farma a značka Vocílka, 
pod kterou prodáváme výhradně maso s garan-
cí českého původu. Úspěch našich privátních 
značek u zákazníků potvrzuje i ocenění v sou-
těži Volba spotřebitelů 2019, kde se na 1. místě 
umístilo hned 6 produktových novinek společ-
nosti Billa.

4.  V ČR provozujete nyní 225 prodejen. Ja-
kým tempem expanze akcelerovala? 
První supermarket Billa jsme otevřeli v říjnu 

1991 v ulici Stránského v Brně. S ročním odstu-
pem pak následovaly prodejny Praze a v Pros-
tějově a v dalších letech jsme pokračovali ote-
víráním pěti až osmi filiálek ročně. Expanze 
akcelerovala po roce 1997, kdy bylo postaveno 
nové sídlo společnosti v Modleticích u Prahy, 
jehož součástí je také centrální sklad pro celou 
Českou republiku. Dnes můžeme říci, že ročně 
otevíráme 8 až 12 nových prodejen.

5.  Jaké prodejní koncepty v současnosti Billa 
rozvíjí? 
Na trhu v ČR jsou – až na výjimky – dnes 

zastoupeny dva koncepty prodejen Billa: super-

markety s průměrnou prodejní plochou 900 m2 
a koncept menších prodejen Billa stop&shop 
u čerpacích stanic, které jsme v roce 2014 začali 
budovat ve spolupráci se společností Shell. Ten-
to prodejní koncept jsme se společností Shell, 
naším silným partnerem, začali budovat a stále 
jej rozšiřujeme ve snaze přiblížit se novým i stá-
vajícím zákazníkům a poskytnout jim komfortní 
nákup kvalitních a čerstvých potravin 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. A reakce zákazníků jsou vel-
mi pozitivní. Oceňují možnost zdravějšího stra-
vování na cestách v podobě čerstvých potravin 
i rychlý a pohodlný nákup domů. Pro zachování 
co nejvyšší čerstvosti je zboží ze sortimentu Billa 
na čerpací stanice Shell zaváženo třikrát týdně. 
V průměru nabízí prodejny Billa stop&shop až 
1500 položek. 

6.  Ve kterých lokalitách má aktuálně Billa nej-
širší pokrytí? 

Nejširší zastoupení máme v Praze, rovnoměr-
ně jsou ale pokryty i další regiony České repub-
liky. Majoritní podíl prodejen Billa je situován 
v rámci menších obchodních zón a vedle potravin 
zde mohou zákazníci nakoupit také květiny, tisk 
a drogerii.

7.  Zmínil jste nárůst prodejen o 8–12 ročně. 
Kde jste expandovali nejvíce v posledních 
dvou letech? 

Loni přibyly nové prodejny Billa v Praze 
9 – v ulici Poděbradská, v Praze 12 – na ulici 
Kyslíkova, dále např. v Českých Budějovicích 
a čtyři prodejny jsme otevřeli v Jihomoravském 
kraji: v Brně (v Maloměřicích a OC Kavkaz) 
nebo ve Zlíně (v Centru Zlín a OD Zlín). Letos 
jsme už představili zákazníkům 3 nové moder-
ní prodejny Billa v Otrokovicích, Milovicích 
a Světlé nad Sázavou a dalších 9 je nyní ve fázi 
realizace. Tzn. rosteme dynamicky v celé České 
republice.

8.  Kromě výstavby investujete také do moder-
nizace prodejní sítě. Jaké máte plány v té-
to oblasti? Jakou to představuje celkovou 
investici?

V průběhu roku 2018 společnost Billa otevřela 
celkem 8 nových prodejen, 8 stávajících prodejen 
prošlo rozsáhlým remodelingem a v 15 prodej-
nách jsme zmodernizovali úseky čerstvých potra-
vin. Do nových prodejen i úprav těch stávajících 
jsme investovali loni téměř 900 milionů korun. 
Letos otevíráme dalších 11 prodejen a 45 stáva-
jících zrekonstruujeme. Celková investice by tak 
měla podle očekávání i v tomto roce přesáhnout 
částku 1 miliardy korun. 

Protože zákazníci jsou pro Billu nejdůležitější, 
investovali jsme vloni také do několika inova-
tivních projektů, které mají za cíl zajistit větší 
komfort zákazníků a dále zkvalitnit poskytovaný 
servis. Otestovali jsme pilotní projekt elektro-
nických cenovek, který jsme letos rozšířili na 
dalších 11 prodejen. O rok dříve jsme spustili 
projekt samoobslužných pokladen „Moje Kasa“. 
Ty slouží zákazníkům jako alternativa ke stan-
dardním pokladnám a těší se čím dál tím větší 
oblibě, zejména u menších nákupů. I přes inves-
tice v řádu desítek milionů korun jde o projekt, 
který v mnoha ohledech zefektivňuje procesy na 
prodejnách, proto v něm chceme pokračovat i do 
budoucna. Další novinkou je implementace rádi-
ové komunikace. Nové vysílačky zlepší komu-
nikaci mezi zaměstnanci a uspoří čas potřebný 
při řešení nejrůznějších situací. Do konce roku 
odstartuje také testování nové nákupní aplikace 
pro zákazníky, která jim nakupování ještě dále 
usnadní.

9.  Promítne se nárůst prodejních prostor také 
do potřeby rozšíření skladovacích kapacit? 

Proces expanze s sebou samozřejmě nese i po-
třebu větších skladovacích ploch. Výstavba nové-
ho skladu je v plánu.

10.  Jaké jsou tedy cíle dalšího růstu řetězce 
Billa do budoucna? 

Do budoucna plánujeme pokračovat v růs-
tu tempem okolo 8–12 nových supermarketů 
Billa ročně. Koncepčně se soustředíme nejvíce 
na expanzi formou pronájmu, nicméně každou 
možnost vyhodnocujeme individuálně. Velmi 
bedlivě sledujeme situaci na trhu, zajímavé ak-
viziční příležitosti i všechny další možnosti roz-
šíření sítě. V pětiletém horizontu je naší ambicí 
dosáhnout na českém trhu milníku 300 prode-
jen.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.



8 / z domova Potravinářský zpravodaj 6 / 2019

11. ročník soutěže

Česká chuťovka 2019

V  S E N Á T U  B Y L I  O C E N Ě N I  N E J L E P Š Í  Č E Š T Í  P O T R A V I N Á Ř I

Č E S K Á  C H U Ť O V K A  –  Z N A Č K A ,  K T E R Á  S I  N A  N I C  N E H R A J E

Hudební vystoupení Felixe Slováčka již patří k tradici

Vystoupení senátora Ing. Petra Šilara Ing. Josef Sléha, CSc., při slavnostním projevu

Pár slov o hodnocení dětské poroty

Již 11. ročník soutěže o značku Dob-
rý tuzemský potravinářský výrobek Česká 
chuťovka 2019 a Dětská chuťovka 2019 se 
konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu 
Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Jana 
Horníka a Milana Štěcha, Stálé komise Se-
nátu pro rozvoj venkova a ministra země-
dělství Miroslava Tomana. Uspělo celkem 
61 českých fi rem, jejichž představitelé pře-
vzali na slavnostním vyhlášení výsledků ve 
čtvrtek 10. října v Senátu ocenění za nejchut-
nější potraviny vyrobené v České republice. 
Značkou ČESKÁ CHUŤOVKA 2019 se tak 
může nově pyšnit 185 výrobků (o 12 víc 
než loni) a značkou DĚTSKÁ CHUŤOV-

KA 2019 pak dalších 26 (o 3 méně než loni). 
Titulem Rytíř české chuti byli poctěni Jana 
Dostálová (za významný přínos potravinář-
skému výzkumu a jeho osvětu) a Jaroslav 
Radoš (za úspěšný rozvoj výroby jakostních 
a chutných masných výrobků v podkrušno-
horském regionu). 

Česká chuťovka si jako nezávislá inicia-
tiva potravinářských odborníků vybudovala 
za 11 let své existence pevné postavení mezi 
uznávanými značkami kvality potravin vy-
robených v České republice. Mnozí výrobci 
se do soutěže opakovaně a rádi vrací, pro-
tože právě na vynikající chuti svých výrob-
ků si stejně jako jejich zákazníci zakládají. 

Získaná ocenění Česká chuťovka a Dětská 
chuťovka tak pro ně znamenají i nezanedba-
telný marketingový přínos. Jak opět potvrdily 
i výsledky letošní soutěže, rozmanitost, ale 
zejména kvalita a vynikající chuťové para-
metry potravin ucházejících se o obě značky 
se rok od roku zvyšují, a spotřebitelé si tak 
mají opravdu z čeho vybírat. Opět se také 
ukázalo, že má-li potravina skutečně chut-
nat, musí být vyrobena z kvalitních vstup-
ních surovin a také šetrnými postupy při re-
spektování specifi ckých preferencí českého 
spotřebitele. Takto vyrobené potraviny pak 
často svou kvalitou i chutí předčí i ty nejlepší 
zahraniční. 

Kdo si chce opravdu pochutnat a navíc si 
případně srovnat své vlastní chuťové prefe-
rence s verdiktem odborné či dětské poroty, 
nalezne seznam těch letošních, ale i v před-
chozích letech oceněných potravin, pyšní-
cích se značkou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo 
DĚTSKÁ CHUŤOVKA, jakož i další aktuál-
ní informace na www.ceskachutovka.cz nebo 
www.facebook.com/ceskachutovka. K dispo-
zici zájemcům je rovněž přehledná interak-
tivní Databáze vítězů České chuťovky a Dět-
ské chuťovky www.mark-as.cz/chutovka. 

Ing. Josef Sléha, CSc.,
SYMPEX GROUP s. r. o.

O D B O R N Ý  G A R A N T :                                          G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                                              Z Á Š T I T A :       Z Á Š T I T A :
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Ilustrační záběry z předávání cen
Česká chuťovka 2019

Ocenění v kategorii „Masné výrobky“

Ocenění v kategorii „Pekařské a cukrářské výrobky“ Ocenění v kategorii „Pekařské a cukrářské výrobky“

Dětská chuťovka 2019 Dětská porota z DTA

Ocenění v kategorii „Mléčné výrobky“

Ocenění v kategorii „Masné výrobky“

Ocenění v kategorii „Masné výrobky“
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Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2019

Česká chuťovka 2019
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y
ALMAGRANA a. s. Borůvko-rybízový koláč s drobenkou, bezlepkový
Bartoňova pekárna s. r. o. Vícezrnný chléb se špaldou
BEAS, a. s. Chléb Slunečník

Škvarkový chléb
Eva Veselá 
– Karlovarské cukrářství

Makovec
Staročeský koláček – mák, tvaroh, švestková povidla

Globus ČR, v. o. s. Chléb žitný Globus
JIZERSKÉ PEKÁRNY 
spol. s r. o.

Koláčky bez lepku 120 g
Špaldové vánoční pečivo 340 g

Karlovarská pekárna s. r. o. Chléb Pivovarský Chyše
KOMPEK, 
kombinát pekařské a cukrářské 
výroby, spol. s r. o.

Bramborová placka s cibulí
Chléb vícezrnný s cibulí 
Krekry bílkovinné pizza
Pecen hornický

Pekařství Křižák s. r. o. Chléb kvasový 1000 g

PENAM, a. s.
Chléb Quinoa
Olomoucký cibulák
Roll s náplní skořicovou

UNITED BAKERIES a. s. Odkolek Mistrův chléb
Odkolek Omega-3 veka

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
Fit, zdraví, výživa Dandelionky
Globus ČR, v. o. s. Dort Schwarzwald Globus
KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Koláč tlačený mák, jablko

Mestrey, s. r. o. Andělské makronky
Dandelionky

Nechvátalová Eva 
– Café Charlotte Trendy dort
Uzenářství a lahůdky Sláma s. r. o. Listové těsto

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

BEL Sýry Česko a. s. Smetanito se šunkou a cibulí
Smetanito s tvarohem

Bohušovická mlékárna, a. s. Bobík pistácie
Skyr – mango-maracuja

Choceňská mlékárna s. r. o. Tradiční pomazánkové Jalapeňo

Mlékárna Hlinsko, a. s.
Jesenka 75 g
Ledová káva 330 ml
Pikao Drink 330 ml
Salko 397 g

Mlékárna Polná 
spol. s r. o.

Jadel přírodní
Jadel s kořením 
Koliba – plátky
Přírodní kozí sýr v solném nálevu
Zlatá Praha – porce

Mlékárna Žirovnice, 
spol. s r. o.

Balsýr – vakuově baleno 200 g
Nakládaný Balsýr v oleji s olivami a paprikou 380 g

Penny Market s. r. o.

Jogurt smetanový Boni jahoda 150 g
Dezert se šlehačkou čokoládový 200 g Boni 
SÝR PARENICA UZENÁ 100 G KARLOVA KORUNA 
SÝR EIDAM BLOK 30% 250 G KARLOVA KORUNA
SALÁT HOLANDSKÝ SÝROVÝ 150 G KARLOVA KORUNA
SÝR KORBÁCIK PŘÍRODNÍ 55 G KARLOVA KORUNA
SÝR KORBÁČIK UZENÝ 55 G KARLOVA KORUNA
SÝR NIVA 50% 100 G KARLOVA KORUNA 

Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic, a. s. Pribináček Vanilka 80 g

Syrer Morava Výroba s. r. o. Kavkazský sýr 
Sýrové nitě

TIPAFROST, a. s. Skyr natur
Skyr lesní směs

M A S N É  V Ý R O B K Y

Albert 
Česká republika, s. r. o.

RETRO DĚDOVA PAPRIKOVÁ KLOBÁSA
RETRO PÁREK EXTRA SE SÝREM 
RETRO ŠPEKÁČKY FARMÁŘSKÉ

Globus ČR, v. o. s. Krůtí lyonský salám Globus
Selská paštika Globus

HUDERA A SYN s. r. o. Klobása s jablky a medvědím česnekem Luncheon Meat
Paštika s pečeným masem

Kaufl and 
Česká republika v. o. s.

Bavorská masová klobása 
Moravská krkovice
Moravské uzené
Premium rolovaná plec
Uzená krkovice
Uzené vepřové fi lé
Uzený vepřový ocásek

Kostelecké uzeniny a. s. Masošpejle 
Pomalu dušená Poctivá šunka

Krahulík-MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s.

Jaternice špejlované bez lepku
Játrový hřbet 
Jelítka špejlovaná bez lepku
Venkovská tlačenka

Krušnohorské uzeniny 
J + J Radoš s. r. o.

Krušnohorský páreček
Šunka od kosti – nejvyšší jakosti 
Učňovský párek se sýrem
Zbojnická slanina

LE & CO 
– Ing. Jiří Lenc, s. r. o.

Krůtí prsní šunka s vitamíny ABC+ nejvyšší jakosti 100 g
Pečená šunka nejvyšší jakosti 100 g 
Selská šunka nejvyšší jakosti 100 g
Šunka Zvonařka nejvyšší jakosti shaved 100 g
Tradiční pražská šunka nejvyšší jakosti 150 g
Vepřová šunka s vitamíny ABC+ nejvyšší jakosti 100 g
Vinohradská šunka nejvyšší jakosti shaved 100 g

MASO UZENINY 
POLIČKA, a. s.

Česnekový bok 
Gurmán šunka
TATARÁK

PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Poličan originál 1977
Zbojnická slanina

Penny Market s. r. o.

Klobása dunajská 200 g Řezníkův talíř
Klobása uherská 240 g Řezníkův talíř
Klobása moravská 320 g Řezníkův talíř
MASO HOVĚZÍ S UZENÝM ŠPEKEM 300 G KARLOVA KORUNA 
MASO HOVĚZÍ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ 300 G KARLOVA KORUNA
MASO KRŮTÍ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ 300 G KARLOVA KORUNA
VÝPEČKY VEPŘOVÉ S CIBULKOU 300 G KARLOVA KORUNA
MASO VEPŘOVÉ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ 300 G KARLOVA KORUNA
Párky vídeňské 200 g Řezníkův talíř
Špekáčky výběrové 600 g Řezníkův talíř

Petr Landa Uzeniny Beta

Salám gothajský cechovní 
Šunka kuřecí 95% nejvyšší jakosti
Šunka vepřová kulatá 95% nejvyšší jakosti
Šunka vepřová zlatá mini
Tlačenka šunková světlá

PRANTL Masný průmysl s. r. o.
Barcelona 
Chilli šunka
Peperinos

SKALIČAN a. s.
Debrecínské párky
Lovecký salám (standard, mini)
Uzená slanina bez kůže (špek)
Vepřová tlačenka

Steinhauser, s. r. o.
Dančí klobása
Kančí klobása
Vysočina s Olomouckými tvarůžky

Tilapia s. r. o. Pomazánka z uzeného sumečka afrického 
Tatarák ze sumečka afrického

Uzenářství a lahůdky 
Sláma s. r. o.

Bítešská paštika hrubá 200 g 
Bítešská paštika jemná 200 g
Dršťková polévka pikant 650 g
Gulášová polévka 650 g
Turistický nářez

Uzeniny Příbram, a. s. Klobása z udírny 
Viržínko

VÁHALA a spol. s r. o. 
výroba a prodej masných 
a lahůdkářských výrobků

Originál Váhalova šunka nejvyšší jakosti, krájená 100 g 
Sametová šunka 1989
Selský bůček s cibulkou

Vodňanská drůbež, a. s. Kachní čtvrtky pečené metodou Sous vide
Prsní řízek obalovaný

WHALLEY s. r. o. Segedínský guláš 400 g
O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Bouda 1883 – originál 
ze Znojma, Ing. Zuzana Boudová Znojemské meruňky extra džem
TITBIT, s. r. o. JAKOBY HARISSA
ZD Všestary Všestarská cibule

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E
Fit, zdraví, výživa Čerstvě pražená káva Brazilie

P I V A
Penny Market s. r. o. PIVO SVĚTLÝ LEŽÁK 0,5L SKLO STAROČECH
Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Na.Ex jedenáctka 

Chotěboř Plus

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
DUX 
Svijany „450“ – prémiový ležák
Svijanský Rytíř 12 %
Svijanský fanda 11 %

Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s.
Bakalář nealko za studena chmelený 
Bakalář světlý ležák za studena chmelený
Bakalář tmavá desítka

Žatecký pivovar, spol. s r. o. Malastrana
V Í N A

Albert Česká republika, s. r. o.
MC Ryzlink rýnský, pozdní sběr
MC Tramín červený, pozdní sběr
MC Veltlínské zelené, pozdní sběr

Templářské sklepy Čejkovice Sanctus Victoria Chardonnay, pozdní sběr 2017
Sanctus Victoria Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2017

VINAŘSTVÍ LEDNICE 
ANNOVINO a. s.

MLADÝ VINAŘ Hibernal
MLADÝ VINAŘ Chardonnay
MLADÝ VINAŘ Ryzlink vlašský 
MLADÝ VINAŘ Veltlínské zelené

VÍNO BLATEL, a. s.
Merlot, výběr z hroznů 2017
Muškát moravský, pozdní sběr 2018
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2018
Ryzlink rýnský, kabinetní víno 2017

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
AG MAIWALD a. s. Dr. Vejce
BAPA s. r. o. Kančí guláš, tyrolský knedlík

Španělský ptáček, rýže
Bouda 1883 – originál 
ze Znojma, Ing. Zuzana Boudová Nakládané žampiony
Eva Veselá 
– Karlovarské cukrářství Masarykovy sušenky

Jan Zykmund Kroužky jarní cibulka
Kroužky pepřové

KAND s. r. o. Brusinky KAND 190 g 
Kečup KAND Tomato s česnekem 520 g

Karlovarská pekárna s. r. o. Karlovarské oplatky s náplní s lískooříškovou příchutí
Knedlíky Láznička s. r. o. Láznička bramborové šišky špenátové

Láznička meruňkové knedlíky z tvarohového těsta
MEDOKOMERC s. r. o. Český med medovicový smrkový 500 g

Penny Market s. r. o.

BYLINKOVÝ ČAJ PRŮDUŠKY 20 X 1,5 G KOUZELNÝ ČAJ
ČISTÍCÍ ČAJ DETOX 20 X 1,5 G KOUZELNÝ ČAJ
Jarmila oplatka 50 g KARLOVA KORUNA
SALÁT ĎÁBELSKÝ 150 G KARLOVA KORUNA
SALÁT HERMELÍNOVÝ 150 G KARLOVA KORUNA
SALÁT POCHOUTKOVÝ 150 G KARLOVA KORUNA SALÁT 
VLAŠSKÝ 150 G KARLOVA KORUNA
TRUBIČKY HOŘICKÉ ČOKOLÁDOVÉ 38 G KARLOVA KORUNA

Vinium a. s. Nachmelené
Volkafe Trutnov s. r. o. Outdoor káva

Papua Nová Guinea Plantation “A“ 100% arabica
Dětská chuťovka 2019

Výrobce Název výrobku
P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s. Koláč s tvarohem a rybízem

PENAM, a. s.
Babeta s příchutí citrónovou
Choco cake 
Jankovy buchty s náplní tvarohovou
C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Perníček
Nechvátalová Eva 
– Café Charlotte Trendy dort

M L É Č N É  V Ý R O B K Y
Kaufl and Česká republika v. o. s. K-Jarmark jogurt ovocný 150 ml – středně tučný, příchuť třešeň
Mlékárna Polná spol. s r. o. Jadel přírodní
Savencia Fromage & Dairy Czech 
Republic, a. s. Pribináček Vanilka 80 g

Syrer Morava Výroba s. r. o. Kavkazský sýr 
Sýrové nitě

M A S N É  V Ý R O B K Y

Petr Landa Uzeniny Beta Šunka kuřecí 95% nejvyšší jakosti 
Šunka vepřová kulatá 95% nejvyšší jakosti

Steinhauser, s. r. o. Dětská šunka Svačinka
Uzeniny Příbram, a. s. Jakubova kuřecí šunka

Vodňanská drůbež, a. s.
Holandský řízek
Originál česká šunka 90 % masa
Vodňanský párek se sýrem

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
AGMAIWALD a. s. Dr. Vejce
Knedlíky Láznička s. r. o. Láznička bramborové šišky špenátové
MEDOKOMERC s. r. o. Český med květový pastovaný 900 g

Penny Market s. r. o.

Nanuk smetanový v hořké čokoládě s lyofi lizovanými malinami 68 g 
RIOS
Nanuk smetanový v mléčné čokoládě s mandlemi 70 g RIOS
Nanuk smetanový v mléčné čokoládě 70 g RIOS
Ruská zmrzlina 180 ml RIOS 
TRUBIČKY HOŘICKÉ ČOKOLÁDOVÉ 38 G KARLOVA KORUNA

Cena novinářů 2019
Výrobce Název výrobku

AG MAIWALD a. s. Dr. Vejce
Globus ČR, v. o. s. Selská paštika Globus
PENAM, a. s. Chléb Quinoa

Harmonická potravina 2019
Výrobce Název výrobku

VÍNO BLATEL, a. s. Merlot, výběr z hroznů 2017
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Ilustrační záběry z předávání cen
Česká chuťovka 2019 

Ocenění v kategorii „Pivo“ a „Víno“

Jaroslav Radoš prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Slavnostní atmosféra v Rytířském sále Vzácní hosté

Cena novinářů 2019

Ocenění v kategorii „Ostatní potravinářské výrobky“

Ocenění v kategorii „Ostatní potravinářské výrobky“
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V Břevnovském klášteře, odkud je z ro-
ku 993 první zmínka o výrobě chleba, pro-
běhla konference u příležitosti oslavy 
Světového dne chleba v České republice. 
Světový den chleba je každoročně připomí-
nán 16. října jako svátek základní lidské 
potraviny a oslava pekařské profese. Akci
podpořil svojí účastí ministr zemědělství 
M. Toman, který ve svém vystoupení zmínil
důležitost podpory tuzemských potravin 
a význam značky kvality „Česká cechovní 
norma“. Generálním partnerem akce byla 
již počtvrté společnost Penny Market, která
zde ocenila své nejlepší regionální dodava-
tele chleba. 

PŘEDSTAVENÍ AKCE 
V CELOSVĚTOVÉM MĚŘÍTKU

�  Světový den chleba vyhlásila Mezinárodní 
unie pekařů a cukrářů (UIBC). Přihlásila se 
tak svátkem základní lidské potraviny k datu 
16. říjen, který v roce 1947 stanovila Orga-
nizace spojených národů pro výživu a země-
dělství (FAO) jako Den výživy.

�  Ročně se spotřebuje ve světě téměř 350 mi-
lionů tun chleba. Chléb existuje v nespočet-
ném množství druhů, tvarů, velikostí a chutí 
a k jeho výrobě může být použito obdobně 
nespočetné množství receptů, přísad a tech-
nologických postupů.

�  Svátek chleba se slaví v řadě zemí svě-
ta většinou formou odborných konferencí 
a osvětových akcí, dnů otevřených dveří 
v pekárnách, ochutnávek chlebového sorti-
mentu, setkávání pekařů spojených s výmě-
nou informací o nových trendech při výrobě 
chleba – základní a nepostradatelné lidské 
potraviny. 

 SPECIFIKA 
LETOŠNÍHO ROČNÍKU 

�  Cílem akce byla propagace kvalitního české-
ho chleba, zlepšování kultury prodeje a spo-
třeby chleba a posílení úcty a vážnosti k to-
muto gastronomickému fenoménu. 

�  Součástí letošní oslavy byla výstava vítěz-
ných chlebů národní soutěže Chléb roku 
2019, představení a ochutnávky chlebů se 

značkou kvality Česká cechovní norma a ta-
ké unikátní fotogalerie „Život v době chle-
bové“. 

�  Setkání se zúčastnily desítky pekařských 
odborníků, kteří se každodenně podílejí na 
výrobě chleba.

�  Svůj hold chlebu pekařům a jejich práci při-
jeli vzdát též vrcholní představitelé vinař-
ských, pivovarnických a mlékařských svazů. 

�  V rámci vystoupení hostů konference pod-
pořili kvalitní český chléb vrcholní předsta-
vitelé Ministerstva zemědělství, Potravinář-
ské komory, Svazu obchodu a cestovního 
ruchu a Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce a mnozí další.

ORGANIZÁTOR 
– SVAZ PEKAŘŮ

�  Organizátorem Světového dne chleba v Čes-
ké republice je každoročně Svaz pekařů 
a cukrářů v ČR.

�  Tento cech je významné profesní sdružení, 
jenž má celkem 125 členů, kteří se rozho-
dující měrou podílí na výrobě pekařských 
produktů v naší zemi. 

�  Celkový obrat členů cechu je cca 15 miliard, 
což reprezentuje okolo 60 % výroby čerstvé-
ho chleba a pečiva v Česku. 

�  Díky aktivitám na podporu výrobců v oboru, 
jen v posledních 2 letech posílilo řady pekař-
ského cechu na 20 pekáren – nových členů.

�  Pekařský cech pořádá na podporu chleba 

řadu akcí: organizuje národní soutěž Chléb 
roku, připravuje odborné semináře o nových 
technických a technologických trendech při 
výrobě chleba, spolupracuje se SOCR na 
propagaci kvalitního chleba v obchodních 
řetězcích, vydává odborné publikace a ča-
sopis o výrobě chleba.

CHLÉB 
JAKO FENOMÉN

�  Po dlouhodobém poklesu spotřeby chleba po 
roce 1989 nastala v posledním období určitá 
„renesance“ a Češi opět začínají více kon-
zumovat chléb. 

�  Ke změně přispěla široká nabídka chlebo-
vého sortimentu v obchodech, větší kou-
pěschopnost obyvatelstva, orientace zákaz-
níků na kvalitnější potraviny a výživová 
jedinečnost, kterou chléb přináší.

�  Spotřebitelé čím dál více preferují zdravý 
životní styl, poptávka se přesouvá ke speci-
álním druhům či k výrobkům se zdravotními 
benefi ty – žitným, celozrnným a vícezrnným 
chlebům.

�  Český chlebový trh je v současnosti dle na-
bídky sortimentu jeden z nejvyspělejších 
v Evropě.

�  Chléb u nás vyrábí okolo 700 klasických 
pekáren. Ročně se vyrobí 275 tis. tun chle-
ba, denně 1 milion kusů. Spotřeba chleba se 
po dlouholetém poklesu ustálila na hodnotě 
40 kg na osobu a rok.

�  Ročně utratí průměrný Čech za chléb ne-
celých 1000 Kč. Spotřebitelská cena 1 kg 
chleba je v Česku velmi nízká – dle aktu-
álních údajů ČSÚ 25,15 Kč, což je v rám-
ci 28 států EU 5. nejlevnější chléb (zdroj: 
EUROSTAT).
 

CECHOVNÍ CHLÉB
�  Cestou ke zvýšení kvality a vyššímu ocenění 

hodnoty chleba jsou značky kvality potravin. 
�  Svaz pekařů se přihlásil a aktivně podporuje 

projekt Potravinářské komory „Česká 
cechovní norma“.

�  Cechovní chléb musí splňovat nadstandardní 
parametry, jako jsou: kypření a zakyselení 
výhradně kvasem, minimum „Éček“, vyšší 
podíl žitné a celozrnné mouky či vícezrn-
ných složek.

�  V současné době je již na trhu více než 
30 chlebů s Českou cechovní normou, další 
se připravují.

Svaz pekařů a cukrářů v České republice, 
z. s., je významné potravinářské profesní sdru-
žení, které hájí zájmy a podporuje činnost fi rem 
podnikajících v pekárenském oboru. V součas-
né době sdružuje 125 členů – pekáren, doda-
vatelů strojního zařízení, surovin a služeb pro 
pekaře a potravinářských škol a učilišť. Více 
informací o profesním sdružení na www.svaz-
pekaru.cz.

Ing. Jaromír Dřízal, 
výkonný ředitel 

SPaC ČR 

Světový den chleba 2019 v České republice

Chleba nad zlato

Příchod ministra zemědělství Miroslava Tomana na konferenci

Ve středu 16. říj-
na slavíme Světový 
den chleba, který vy-
hlašuje Mezinárodní 
unie pekařů a cuk-
rářů (UIBC). Penny 
Market je generálním 
partnerem konferen-

ce Svazu pekařů a cukrářů, která se letos 
při této příležitosti konala 15. října v Břev-
novském klášteře v Praze. 

V České republice se podle posledních 
údajů ČSÚ vyrobí ročně přibližně 275 000 tun 
chleba a po dlouhodobém poklesu spotřeby 
nastává mírné zvýšení poptávky. Spotřebite-
lé si uvědomují, že chléb tvoří jeden z pilí-
řů výživové pyramidy a má řadu zdravotních 
benefi tů.

Jen v Penny Marketu se ročně prodá přes 
5 milionů bochníků klasického konzumní-
ho chleba o váze 1200 gramů. Kdybyste tyto 
bochníky poskládali do řady za sebe, dostanete 
řadu dlouhou přes 1500 kilometrů. Mohli byste 
je tedy vyskládat na silnici z Prahy do Neapole 
nebo z Prahy do Andory, a vážily by více než 
5000 fabií. A to mluvíme jen o jednom druhu 
chleba. Penny Market nabízí více než 220 dru-
hů chleba, přičemž 40 z nich jich je vyráběno 
exkluzivně pro Penny Market. Chleba dodá-

vá do sítě více než 380 prodejen Penny přes 
50 lokálních pekáren. „Nejoblíbenější jsou 
menší půlkilogramové chleby s podmáslím. 
Nejprodávanější je 420gramový podmáslo-
vý chléb z pekárny Prima Pečivo, následuje 
600gramový bochník podmáslového chleba 
z Merhautova pekařství a třetí je v prodejích 
podmáslový chléb z pekáren Moravec. Až na 
čtvrté příčce je kmínový chléb z Pekařství 
Malena,“ konstatuje oblíbenost chlebů re-
gionálních dodavatelů Radek Mlích, ve-
doucí nákupu čerstvých potravin z Penny 
Marketu.

První chléb si pekli lidé už 14 000 let před 
naším letopočtem. Jednalo se o plochý chléb, 
který dnes nazýváme arabským chlebem ne-
bo pitou. Původ kváskového chleba se datuje 
zhruba 6000 př. n. l. a jeho původ hledejme 
v Egyptě. Nejstarší pec na chleba na našem 
území byla nalezena v Bylanech u Olomouce 
a její stáří je 6600 až 6800 let. Chléb hrál v naší 
minulosti i nezastupitelnou roli při korunova-
ci českých králů, kdy mu byla dávána před-
nost i před zlatem. Česká podoba slova chléb 
vznikla z pragermánského „hlaiba“. 

Ačkoliv spotřeba chleba u nás postupně 
v posledních letech klesala, z 50 kg na oso-
bu za rok v roce 2007 na současných okolo 
40 kg za rok, spotřebitelé si v poslední době 
začali uvědomovat, že chléb je důležitou po-

travinou i pro naše zdraví. Jedná se o význam-
ný zdroj energie, vitaminů B, železa, vápníku 
a vlákniny. Vláknina snižuje hladinu choleste-
rolu, působí preventivně proti cukrovce a má 
probiotický účinek na činnost střev, což snižu-
je riziko rakoviny tlustého střeva. Například 
celozrnný kváskový chléb napomáhá pročiš-
ťování trávicího ústrojí, odstraňuje nadýmání 
a zácpu, díky čistější krvi mizí akné a další 
kožní problémy, pomáhá zbavit se zánětů a je-
ho konzumace předchází vzniku dalších ci-
vilizačních a vážných onemocnění. Z desítek 
druhů chleba na našem trhu je proto důležité si 
vybrat pro sebe ten správný. „Žito má vysokou 
nutriční hodnotu a pestrou škálu minerálních 
látek. Chleby z celozrnné mouky příznivě pů-
sobí na glykemický index – vyrovnávají hladi-
nu cukru v krvi – a jsou bohaté na vitaminy, 
minerální látky a esenciální mastné kyseliny. 
Při výběru chleba byste proto měli popřemýš-
let, jaký druh a složení chleba je nejvhodněj-
ší pro vaše zdravotní potřeby. Samozřejmostí 
také je, aby vám chutnal,“ radí Ing. Jaromír 
Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů a cu-
krářů ČR.

Světový den chleba připadá na 16. října na 
památku výročí založení Organizace spojených 
národů pro výživu a zemědělství (FAO), která 
vznikla v roce 1945 pro boj proti hladu a jejímž 
mottem je Fiat Panis – Nechť je chléb.

VÍTE, CO JSTE SI UKROJILI?
�  Kůrka – vnější propečená část 
�  Střídka – vnitřní pórovitá část
�  Krajíc nebo skýva – zpravidla 6–10 mm 

silný plátek chleba
�  Sirotek – našikmo ukrojený plátek na jedné 

straně zakrojený do střídky
�  Patka nebo skrojek – první a poslední od-

krojek
�  Zápatčí – druhý nebo předposlední 

krajíc

DRUHY ČESKÉHO CHLEBA 
�  žitno-pšeničný chléb – obsahuje více žitné 

než pšeničné mouky
�  pšenično-žitný chléb – obsahuje více pšenič-

né než žitné mouky
�  tmavý žitný chléb – je vyroben hlavně z žit-

né mouky
�  celozrnný chléb – je vyroben hlavně z celo-

zrnných mouk
�  vícezrnný chléb – obsahuje také jiné obi-

loviny, luštěniny nebo olejniny než pšenice 
a žito

�  světlý pšeničný chléb – je vyroben hlavně 
z pšeničné mouky

�  speciální chléb – obsahuje různé další přísa-
dy, např. brambory

Penny Market s. r. o.
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KUPOVAT ZNAČKY KVALITY SE VYPLATÍ!

Nakupujte kvalitu s chutí akademiekvality.cz
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Státní zemědělský intervenční fond spus-
til v pondělí 4. listopadu již šestý ročník
velké spotřebitelské soutěže o atraktivní
ceny. Hlavní výhrou jsou tři automobily
značky Škoda Scala Ambition, ale ani 
ostatní soutěžící z řad nakupujících nepři-
jdou zkrátka. Připraveno je dalších 50 tisíc
cen pro nejrychlejší účastníky a každý tý-
den se losují týdenní výhry. Cílem je nejen 
podpořit osvětu a konzumaci kvalitních po-
travin, ale zejména seznámit spotřebitele 
s odpovědí na otázku „co je tou kvalitou, 
která se mi vyplatí, a jak ji jednoduše po-
znám“ a motivovat je k nákupu a spotřebě 
prověřených kvalitních potravin. 

Třináct soutěžních týdnů poběží od 4. listo-
padu 2019 do 2. února 2020. Podmínka účas-
ti je jednoduchá. Stačí vyplnit a zaslat hrací 
kartu se 40 logy kvalitních potravin, které 
reprezentují následující značky: Klasa, Regi-
onální potravina, BIO „zebra“ (produkt eko-
logického zemědělství), BIO „list“ (evropské 
logo pro ekologickou produkci), Chráněné 
označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český výro-
bek – garantováno Potravinářskou komorou 
ČR, Česká potravina nebo Česká cechovní 
norma. Více informací k soutěži a herní kar-
ty najdou zájemci na www.akademiekvality.
cz.

Pořádání již tradiční spotřebitelské soutěže 
zaměřené na vystřihování log značek kvality 
z obalů potravin je osvědčenou motivací spo-
třebitelů k nákupu. Akce má navíc okamžitý 
a jasně měřitelný dopad. Kromě klasického 
vystřihování log a jejich následného nalepo-

vání na karty totiž neexistuje jiný způsob, kte-
rý by jasně prokázal nákup daného výrobku 
oceněného některou ze značek kvality. Na-
še cílová skupina (primárně ženy hospodyně 
25–50 let) a příznivci potravin s logy kvality, 
kteří se soutěže pravidelně účastní, jsou na 

tento „tvořivý“ styl soutěže zvyklí, vyhovuje 
jim a přináší i zábavu, což opakovaně potvr-
zují v dotazech na sociálních sítích, a přede-
vším v anketě, která je soutěžícím po skončení 
akce zasílána. Z respondentů, kteří se anke-
ty v předchozím ročníku zúčastnili, kladně 
odpovědělo 73 %. 

Přestože by se mohlo zdát, že vystřihování 
a lepení log už není v dnešní době populár-
ní, opak je pravdou. Díky vhodné komunikaci 
soutěže a atraktivním výhrám se nám podaři-
lo přilákat v minulém roce rekordní množství 
soutěžících. V průběhu 13 týdnů zaslali celkem 
225 579 platných herních karet, což je o 63 %
více než v roce 2017. Týdně jsme obdrželi 
v průměru 17 352 karet a plánovanou účast 
jsme překonali o 40 %! Díky soutěži se pro-
kazatelně koupilo více než 6 700 000 potravin 
s některým z uvedených log kvality v celkové 
odhadované hodnotě minimálně 175 205 000 
Kč. 

Výsledky kampaně výrazně podpořily po-
vědomí o kvalitních potravinách a zvýšily je-
jich preference mezi cílovou skupinou. V této 
souvislosti měla soutěž jednoznačně pozitiv-
ní vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů, 
a splnila tak základní cíl – měnit spotřebitel-
ské rozhodování z CENY ve prospěch KVA-
LITY.

Nastartujte výhry s Klasáčkem! 
Fond odstartuje v listopadu novou soutěž 

o tři automobily

Na mezinárodním veletrhu potravinářství 
Anuga, který se uskutečnil 5. až 9. října 
v Kolíně nad Rýnem, prezentovali vystavo-
vatelé z celého světa to nejlepší ze své 
produkce. Nechyběla ani Česká republika. 
V národní expozici se představilo 20 vý-
robců, jejichž výrobky reprezentovaly znač-
ky Klasa, Regionální potravina a Bio, kte-
ré spravuje Státní zemědělský intervenč-
ní fond (SZIF).

Anuga je největší a nejvýznamnější ve-
letrh potravin a nápojů na světě. V letošním  
roce oslavil ještě jedno „nej“. Se svou sto-
letou historií je totiž také nejstarší ve svém 
oboru. Poprvé se konal už v roce 1919. Jde 
výhradně o kontraktační veletrh a účast na 
něm je pro vystavovatele vysoce prestižní zá-
ležitostí. Akce se zaměřuje na různorodý sor-

timent, hlavně díky faktu, že se jedná o spo-
jení deseti dílčích veletrhů, které jsou určené 
jednotlivým kategoriím. Těmi jsou fi ne food, 
mražené potraviny, výrobky z masa, čerstvé 
produkty, mléčné produkty, pečivo, nápoje, 
teplé nápoje, bioprodukty a kulinářské kon-
cepty. Nechybí ani prezentace současných 
a budoucích trendů v oblasti potravinářství. 
Kvalitní potraviny značek Klasa, Regionální 
potravina a Bio letos reprezentovala dvacítka 
výrobců, kteří za své produkty získali uvede-
ná ocenění. Nabídli mléčné a masné výrobky, 
oleje, sirupy, nektary, dále cereálie, ovocné 
tyčinky a nechybělo ani pivo nebo zmrzliny. 
Národní expozice byla umístěna v hale 11.1 
na ploše 166 m².

Odbor administrace 
podpory kvalitních potravin

SZIF na světovém veletrhu Anuga 2019
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Praha – Slavnostní vyhlášení vý-
sledků 11. ročníku soutěže Dobrý tu-
zemský potravinářský výrobek „Čes-
ká chuťovka“ proběhlo ve čtvrtek 
10. října v Senátu Parlamentu České
republiky. Titul již popáté v řadě 
získala společnost Kaufland, oce-
nění obdrželo sedm jejich masných 
produktů. Navíc jeden mléčný vý-
robek se stal vítězem Dětské chu-
ťovky. „Tohoto prestižního ocenění
si velice vážíme. Dbáme na vyso-
kou kvalitu všech našich produktů

a privátním značkám věnujeme ob-
rovskou pozornost,“ říká Renata 
Maierl, tisková mluvčí společnosti 
Kaufland ČR.

Soutěže, která se koná pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu České 
republiky Jaroslava Kubery a minist-
ra zemědělství Miroslava Tomana, se 
účastní tuzemské potravinářské pod-
niky se svými výrobky. V široké kon-
kurenci zabodovalo sedm masných 
produktů řetězce Kaufl and: Moravské 
uzené, Uzené vepřové fi lé, Moravská 
krkovice, Uzený vepřový ocásek, Uze-
ná krkovice, Premium rolovaná plec 
a Bavorská masová klobása. Všechny 
pocházejí z masozávodu Kauflandu 
v Modleticích. Masa se udí na bu-
kovém dřevě a jsou bez glutamátu. 
Společnost je jediným obchodním ře-
tězcem v České republice, který dispo-
nuje vlastním masozávodem. Ten díky 

spojení tradičních řeznických postupů 
s nejmodernějšími kontrolními tech-
nologiemi produkuje již 16 let maso 
a masné výrobky nejvyšší kvality. „Dí-
ky vlastnímu masozávodu můžeme zá-
kazníkům jako jediní nabídnout plnou 
kontrolu nad kvalitou masa již od peč-
livého výběru dodavatelů přes vstupní 
kontroly a celý proces zpracování až 
po distribuci do prodejen,“ vysvětlu-
je Maierl. Důkazem jsou i prestižní 
certifi káty IFS (International Featured 
Standards) a QS (Quality Scheme for 
Safe Food), které modletický masozá-
vod získal a které jej řadí do meziná-
rodně kvalitativně nejvyšší kategorie 
provozoven zaměřených na zpracování 
masa. 

Titul v soutěži Česká chuťovka ob-
držel také K-Jarmark jogurt ovocný 
150 ml, středně tučný, s příchutí třeš-
ní. Cenu získal v unikátní kategorii 
Dětská chuťovka, o jejímž udělení 

rozhodují i samy děti. Všechny výrob-
ky nejnovější privátní značky Kauf-
landu K-Jarmark pocházejí pouze od 
českých výrobců a podléhají přísným 
normám. Ty se týkají nejen receptur, 
surovin a technologických postupů, 
ale i obalů. 

Ocenění „Česká chuťovka“ uděluje 
vždy na podzim hodnotitelská komi-
se nezávislých odborníků disponují-
cích vysokým kreditem. Odbornými 
garanty soutěže, kteří zabezpečují její 
regulérnost, jsou Vysoká škola chemic-
ko-technologická v Praze a VOŠES, 
SPŠPT a SOŠPV (Podskalská), kde se 
výrobky také testují. Všechny soutěžní 
artikly musí být vyrobeny v České re-
publice. Hodnoticími parametry jsou 
pak především chuť, vzhled a konzis-
tence výrobků.

Kaufl and 
Česká republika v. o. s.

Letošní dobrá úroda českých pěs-
titelů, za níž stojí zejména příznivé 
klimatické podmínky, se promítla 
do rekordních prodejů v supermar-
ketech BILLA. Od ledna do září zde 
zákazníci nakoupili 17 526 262 kg/
ks ovoce a zeleniny od místních 
producentů, které BILLA nabízí pod 
privátní značkou Česká farma. Ve 
srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku se jedná o 13% navýše-
ní, což odpovídá nárůstu o 139 na-
ložených kamionů nebo téměř 

o 4450 palet českého ovoce a ze-
leniny. 

BILLA prodává ovoce a zeleninu od 
lokálních pěstitelů a sadařů pod ozna-
čením Česká farma již od roku 2011. 
„Dlouhodobá spolupráce s českými 
farmáři nám dělá velkou radost a jsme 
rádi, že jsme součástí jejich letošního 
úspěchu. Od ledna do září zákazníci 
nejvíce nakupovali česká jablka a hruš-
ky, ze zeleniny to byly brambory, ledový 
salát, cherry rajčata a ředkvičky. V sou-
časnosti tvoří sortiment České farmy 
v průměru 35 % celkového sortimentu 
ovoce a zeleniny v našich prodejnách,“ 
upřesňuje manažerka korporátní komu-
nikace BILLA ČR Dana Bratánková.

Právě letošní letní měsíce stojí za 
rekordními prodeji českých plodin 

v supermarketech BILLA. V období 
od května do srpna, tedy v hlavní letní 
sezoně, se v síti BILLA prodalo více 

než 10 000 000 kg/ks českého ovoce 
a zeleniny. Meziročně se prodeje na-
výšily o 16 % a v přepočtu šlo celkem 

o 94 kamionů / 3000 palet zboží. V lé-
tě zákazníci z českého ovoce kupovali 
nejčastěji třešně a jablka, ze zeleniny 
pak brambory, rajčata, ledový salát 
a ředkvičky.

Za uvedenými nárůsty stojí také 
rozšíření sortimentu BILLA o další tu-
zemské ovoce a zeleninu. V průběhu 
letošního roku se v nabídce objevily 
od českých sadařů a farmářů borůvky, 
meruňky, červený rybíz nebo cukrová 
kukuřice. 

Celkově je na prodejnách v nabíd-
ce 72 různých plodin Česká farma od 
dvou desítek českých pěstitelů. V prů-
měru tvoří ovoce a zelenina pod Čes-
kou farmou 35 % sortimentu veškeré-
ho ovoce a zeleniny, které zákazníci 
na pultech supermarketů BILLA 
naleznou. 

Rekordní prodeje českého ovoce a zeleniny v prodejnách BILLA 

Společnost BILLA upravuje sorti-
ment nákupních tašek a od začátku
října do svého portfolia zařadí plas-
tové nákupní tašky a do konce
roku i chladicí tašky vyrobené 
z 80 % z LDPE fólie. Tímto krokem 
BILLA reaguje na nedávno zveřejně-
nou studii Vysoké školy chemicko-
-technologické a podněty svých zá-
kazníků. Ze sortimentu zcela vyřadí
tašky papírové, jejichž výroba je 
velmi energeticky náročná a zá-
kazníci je zpravidla používají pou-
ze jednorázově. 

Nedávno zveřejněná studie „Po-
rovnání environmentálních dopadů 
odnosných tašek z různých materiálů 
metodou posuzování životního cyklu – 
LCA“ Vysoké školy chemicko-techno-
logické, kterou si nechalo vypraco-
vat MŽP, a podněty zákazníků vedly 
společnost BILLA k revizi stávajícího 
portfolia nákupních tašek. Síť super-
marketů BILLA nebude po vyprodá-
ní zásob jako jediný z řetězců v Česku 
nabízet papírové tašky, u kterých studie 
prokázala značnou energetickou nároč-

nost při jejich výrobě. Výrobou papíro-
vých tašek jen pro společnost BILLA 
padne měsíčně 300 vzrostlých stromů.* 

„Taška vyrobená z recyklovaného 
plastu je šetrnější vůči životnímu pro-
středí nežli taška vyprodukovaná z pri-

márních surovin. Každý materiál by 
měl sloužit co nejdéle a opětovné po-
užití odnosných tašek vede ke snížení 
negativních environmentálních dopa-
dů. Proto využití odpadního plastu na 
výrobu tašek vítám,“ říká Vladimír Ko-
čí, děkan Fakulty technologie ochrany 
prostředí.

Zavedením plastových tašek chce 
BILLA docílit zamezení jednorázové-
ho používání papírových tašek. BILLA 
z reakcí zákazníků zjistila, že papírové 
tašky opakovaně nevyužívají a většina 
z nich putuje v domácnostech rovnou 
do směsného odpadu. Nové plasto-
vé tašky vyrobené z 80 % z již recy-
klovaných plastů mají předpoklady 
k několikanásobnému použití, a když 
doslouží, stačí je vyhodit do žlutého 
kontejneru, odkud poputují na další 
recyklaci. 

„Součástí naší fi lozofi e je dlouhodo-
bá snaha o udržitelnost. Na prodejnách 
a ve skladech využíváme co nejšetrnější 
technologie, zefektivňujeme logistiku, 
postupně zavádíme elektronické ce-
novky. Úprava sortimentu nákupních 
tašek je dalším z řady kroků, kterými se 

snažíme omezit dopady našeho podni-
kání na životní prostředí,“ říká ředitel 
společnosti BILLA ČR Jaroslaw Sz-
czypka.

Nové plastové tašky se nyní vy-
rábějí z regranulátu vytříděného 
z komunálního odpadu. Do budouc-
na společnost plánuje tašky vyrábět 
z fólií, které sama vytřídí ve svých 
prodejnách v Česku. BILLA rovněž 
jedná o možnosti jejich výroby z plas-
tů, které vyprodukuje v rámci svých 
logistických procesů. Tím by naplni-
la principy cirkulární ekonomiky, kdy 
se vyprodukovaný odpad recyklací 
přemění v produkt se stejnou užitnou 
hodnotnou jako na počátku, a primár-
ní materiál se tak udrží co nejdéle 
v oběhu. 

„V posledním roce se ukazuje, že 
pro mnoho rozhodnutí, která fi rmy zva-
žují, je jediným správným a současně 
zatím nejkomplexnějším podkladem 
analýza celého životního cyklu. Ta de-
fi nuje zdrojovou a energetickou nároč-
nost včetně dopadů na životní prostředí 
od těžby až po zpracování, a je tak ví-
ce než rozumné s ní aktivně pracovat. 

Jen komplexní data eliminují greenwa-
shing. Proto je kromě výběru materiá-
lů také nezbytně nutné sledovat jeho 
materiálové toky do posledního mož-
ného bodu, který je obchodní řetězec 
či výrobce schopen dosledovat. Jsem 
ráda, že se podobné přístupy v Česku 
rozšiřují a metoda LCA už není novým 
pojmem, a tak se diskuse dostává na 
tu správnou úroveň objektivní a fak-
ty ověřené diskuse. Billa se tak řadí 
mezi fi rmy, které volí nejlepší varian-
ty v daný okamžik na základě maxima 
dostupných dat,“ říká Soňa Jonášová, 
zakladatelka a ředitelka Institutu Cir-
kulární Ekonomiky.

Nové nákupní tašky z LDPE fólie 
BILLA nabídne ve dvou velikostech – 
malou o rozměrech 37×43 cm za cenu 
3,90 Kč a velkou 46×50 cm za 6,90 Kč. 
Papírové varianty tašek budou v pro-
dejnách k dispozici do vyprodání zá-
sob. 

*  Přepočteno na objem průměrně 
vzrostlého stromu v ČR.

BILLA zavádí tašky z recyklovaného plastu. 
Do budoucna je plánuje vyrábět z fólií vytříděných přímo v prodejnách 

Společnost BILLA navýšila k 1. 10. 
tohoto roku mzdy zaměstnancům 
na prodejnách v průměru o 5 %, 
což odpovídá průměrnému navýše-
ní o 1200 Kč. 

Společnost BILLA přistoupila 
k navýšení již podruhé v tomto roce. 

Celkově v roce 2019 navýšila v prů-
měru základní mzdy zaměstnanců 
prodejen o 17 %.

K navýšení mezd dochází v rámci 
sociálního dialogu se základními 
odborovými organizacemi – Unií 
zaměstnanců obchodu, logistiky 
a služeb (UZO), Odborovým sva-

zem pracovníků zemědělství a vý-
živy – Asociací svobodných odborů 
ČR (OSPZV – ASO) a Federací vý-
konných zaměstnanců ČR (FVZ). 
Kolektivní vyjednávání o uzavření 
smlouvy na další období byla zahá-
jena.  

„Zvyšování pracovních a mzdových 

podmínek je pro nás velmi důležité 
téma a další navýšení mezd je forma 
poděkování našim zaměstnancům 
za úsilí, které každodenně vkládají 
do servisu pro naše zákazníky,“ říká 
Jaroslaw Szczypka, generální ředi-
tel BILLA ČR. „Naším dlouhodo-
bým cílem je být i nadále atraktivním 

a férovým zaměstnavatelem na malo-
obchodním trhu,“ dodává Jaroslaw 
Szczypka.

www.billa.cz

BILLA, 
spol. s r. o.

BILLA navýšila mzdy svým zaměstnancům v průměru o 5 %  

Soutěž Česká chuťovka ocenila nejkvalitnější potraviny 
B O D O V A L O  V  N Í  O S M  P R O D U K T Ů  S P O L E Č N O S T I  K A U F L A N D
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V rámci 11. ročníku soutě-
že Česká chuťovka výrazně za-
bodovala také společnost PENNY 
Market. Ocenění Česká chuťov-
ka 2019 a Dětská chuťovka 2019 
získalo celkem 32 jejich výrob-
ků. Trend vzrůstající obliby pri-
vátních značek potvrdila ziskem 
17 ocenění značka Karlova ko-
runa. V prestižní odborné soutě-
ži pořádané za podpory Senátu ČR 
a Ministerstva zemědělství uspěly 
i výrobky dalších privátních zna-
ček – Řezníkův talíř, BONI, Kou-
zelný čaj, Staročech a RIOS.

Porota, jejímž odborným garan-
tem je Vysoká škola chemicko-tech-
nologická v Praze a VOŠES a SPŠ 
potravinářských technologií v Pod-
skalské ulici, udělila ocenění Česká 
chuťovka 2019 17 výrobkům znač-
ky Karlova koruna, pět ocenění zís-
kala značka Řezníkův talíř, po dvou 
značky BONI a Kouzelný čaj a s pěti 
zmrzlinami zabodovala v hodnocení 
Dětská chuťovka 2019 nová znač-
ka RIOS. „Je to ocenění naší snahy 
neustále zkvalitňovat naše produkty. 
Je pro nás důležité, že se na ní podílí 
svým hodnocením kvality a chuti na-
šich výrobků vlastním hodnocením 
i samotní zaměstnanci. Ocenění je 
pro nás o to významnější, že se jed-
ná o české produkty z českých suro-
vin,“ řekl při přebírání ocenění Petr 
Baudyš, manažer oddělení kvality 
PENNY Market. Privátní značka 
Karlova koruna byla na trh uvedena 
v roce 2011. Ocenění Česká chuťov-
ka 2019 získaly mimo jiné hovězí, 

vepřové a krůtí maso ve vlastní šťá-
vě, uzený i přírodní korbáčik, uzená 
parenica nebo Hořické čokoládové 
trubičky. „Těší nás, že se za tu do-
bu tato značka stala jednou z našich 

nejoblíbenějších. I to, že si vydobyla 
pověst a ocenění nejen u zákazníků, 
ale také v odborných kruzích. Karlo-
va koruna je složena výhradně z čes-
kých výrobků nejvyšší kvality při za-

chování výhodné ceny a neustále ji 
rozšiřujeme.“

Mezi oceněnými je v letošním 
roce i pět produktů privátní značky 
Řezníkův talíř, která byla loni s de-

víti oceněními nejúspěšnější znač-
kou PENNY. Letos uspěly dunajská, 
uherská a moravská klobása, výbě-
rové špekáčky a vídeňské párky. 
„Řezníkův talíř je u našich zákazní-
ků dlouhodobě oblíbenou značkou 
pro svoji vysokou kvalitu, která je 
založena na tradiční chuti uzenář-
ských výrobků z českého masa, a pro 
vysoký obsah masa. Nedávno tato 
značka prošla výraznou obměnou, 
kdy byl kladen důraz na minimali-
zaci přídatných látek, dochucovadel 
a tzv. éček,“ dodává k ocenění mas-
ných výrobků Petr Baudyš.

Významný úspěch hned po svém 
uvedení na trh zaznamenala řada 
zmrzlin RIOS, která získala hned 
5 ocenění v kategorii Dětská chu-
ťovka 2019!

Česká chuťovka vznikla na zá-
kladě spontánní iniciativy renomo-
vaných potravinářských odborníků 
s cílem zviditelnit a podpořit právě 
ty české výrobce, kteří si na kvalitě 
a chuti svých poctivých potravin za-
kládají. Odbornou úroveň a prestiž 
soutěže podtrhuje odborná garance 
Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze, která spojuje dlouho-
letou tradici s progresivními směry 
a obory ve vědě a výzkumu, včetně 
potravinářského. Vedle ní je dalším 
odborným garantem i VOŠ, SPŠ 
a SOŠ Podskalská, kde na konci 
září probíhala i veškerá hodnocení 
přihlášených výrobků. Odborným 
patronem soutěže je současně rek-
tor VŠCHT prof. Ing. Karel Mel-
zoch, CSc.

Redakce

Je to oficiální: Penny chutná skvěle!

PEN_CeskaChutovka2019_inz_PotravinarskyZpravodaj_255x184.indd   1 24.10.19   16:20

Petr Baudyš přebírá ocenění z rukou senátora Petra Šilara
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www.krahulik.cz

DRŽITELÉ OCENĚNÍ 
ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

Jaternice bez lepku / Jelítka bez lepku 
Venkovská tlačenka / Játrový hřbet

wwww

Jelítka
bez lepku

Jaternice
bez lepku

Játrový
hřbet

Venkovská 
tlačenka

2019
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Jubilejní 10. ročník konference masného průmyslu

MEATING 2019
dne 22. října 2019

V OREA Hotelu Voroněž v Brně

Zpravodajství z této akce přinášíme v příštím vydání 
časopisu Potravinářská Revue č. 7/2019,

která vyjde 10. prosince 2019
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VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.SALIMA.CZ

SALIMA Mezinárodní 
potravinářské 
veletrhy
SALIMA

MBK VINEXG+HSALIMATECHSALIMA

32. mezinárodní veletrh SALIMA se usku-
teční v dubnu 2020 a jeho přípravy jsou v pl-
ném proudu. Už teď je známo, že se zúčast-
ní přední vystavovatelé jednotlivých branží, 
a pořadatelé věří v další rekordní ročník.

Potravinářský průmysl se neustále proměňu-
je, do výroby potravin a nápojů vstupují nové 
technologie a fi nální výrobky se přizpůsobují 
preferencím spotřebitelů. Všechny tyto změny 
pravidelně mapuje soubor mezinárodních potra-
vinářských veletrhů v čele s veletrhem SALIMA, 
které v Brně probíhají každé dva roky a ukazují 
nové trendy. V příštím roce se termín jejich koná-
ní posouvá do druhé poloviny dubna, kdy mohou 
fi rmy vystavovat i na venkovních plochách, což 
přivítali vystavovatelé, svazy i odborní partne-
ři. Svou účast v Brně od 20. do 23. dubna 2020 
již v předstihu potvrdily významné společnosti 
jako BILLA, Bohemilk, Bukotec, Espresso Pro-
fessional, Ille Service, J4, Jarospol technology, 
Kornfeil, Mlékárna Hlinsko, Montycon gastro, 
Omega CZ, Pekass, Retigo, TENART Stroje ne-
bo TOPOS.

SALIMA je veletržní značka s mezinárod-
ním zvukem, která se na brněnském výstavi-
šti zrodila už před 45 lety. Dodnes se vymyká 
z řady lokálních výstav potravin a nápojů svým 
komplexním záběrem a mezinárodním přesa-
hem. V Brně vystavují tuzemští výrobci od nej-
větších až po malé rodinné fi rmy a zahranič-
ní dodavatelé se tu snaží proniknout na český 
trh. Poslední ročník se uskutečnil na jaře 2018 
za účasti 889 vystavujících a zastoupených fi -
rem, což byl významný nárůst. Téměř polovi-

na prezentovaných firem byla zahraničních 
a brněnským výstavištěm za pět dnů prošlo 
25 tisíc návštěvníků z 33 zemí.

Nejméně stejně vysokou účast pořadatelé oče-
kávají také v dubnu 2020, kdy se uskuteční již 
32. ročník mezinárodního potravinářského 
veletrhu SALIMA. Důraz bude opět kladen 
na technologickou část pod značkou SALI-
MA Technology. Souběžně proběhne jubilejní 
10. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství 

a cukrářství MBK a součástí komplexu bude 
i tradiční vinařský veletrh VINEX. Zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravování se předsta-
ví pod obnovenou značkou G+H. Potravinářské 
veletrhy opět doplní Mezinárodní veletrh obalů 
a tisku EmbaxPrint, což je logické spojení, proto-
že vysoké procento produkce obalového průmys-
lu směřuje právě do potravinářství. 

Vedle nového termínu se příští rok můžeme 
těšit také na nové uspořádání, kdy se veletrhy 

přesunou do moderních centrálních pavilonů. 
„SALIMA orientovaná na prezentaci koncových 
produktů se uskuteční v pavilonech G1 a G2. Spe-
cializované a technologicky zaměřené veletrhy 
SALIMA Technology, MBK, G+H a EmbaxPrint 
společně obsadí tradiční pavilon V a nově i pa-
vilon F,“ informoval ředitel potravinářských ve-
letrhů Martin Videczký. 

Vystavovatelé se znovu mohou ucházet 
o prestižní ocenění Zlatá SALIMA pro nejlep-
ší exponáty potravinářských veletrhů. Ale nejde 
jen o prezentaci novinek, veletrhy stanou také 
významnou platformou pro odbornou diskuzi 
na aktuální témata. Opět bude kladen velký důraz 
na přítomnost zástupců potravinářských obchod-
ních řetězců. Pořadatelé dále rozvíjejí spolupráci 
s Komorou obchodních řetězců SOCR ČR, která 
zastřešuje všechny hlavní řetězce v České repub-
lice, stejně jako s nezávislým maloobchodem. 

Potravinářské veletrhy se uskuteční od pondělí 
do čtvrtka a osloví odbornou část veřejnosti i B2B 
návštěvníky. Na ně naváže od čtvrtka do soboty 
Festival chutí, který bude orientován na ochutnáv-
ky a prodej koncovým zákazníkům, návštěvníci 
ochutnají české i mezinárodní speciality. Těšit se 
mohou také na oblíbený festival minipivovarů po-
řádaný ve spolupráci s Českomoravským svazem 
minipivovarů a nově na širokou nabídku specialit 
z produkce nejrůznějších restaurací.

Firmy se mohou na potravinářské veletrhy při-
hlásit již nyní. Nejvýhodnější cenu za výstavní 
plochu získají do 15. 11. 2019. Aktuální infor-
mace o nadcházejícím ročníku jsou k dispozici 
na www.salima.cz.

Veletrhy Brno, a. s. 

Potravinářský průmysl se představí v Brně, 
vystavujte po boku lídrů oboru



AŤ SE DAŘÍ 
MLÉČNÉMU SKOTU

Když nedáme zvýšení odměn do tarifů, ale 
do motivačních složek, může se stát, že se 
peníze nedostanou ke všem…

Z diskuze o rozpočtu 
na rok 2020 se 40 mld. schodkem 

(Radiožurnál 16. 9.) 

Někdo možná využil nějaký dotační titul, 
na který neměl nárok, ale co, vždyť to dělají 
i jiní! Někdo možná krade, ale jiní kradou 
ještě víc. A konec konců ty peníze nejsou na-
še, ale evropské.

Ústavní právník Kysela 
pro HN (cituje MFDnes)

…existuje jedna a pouze jedna společen-
ská odpovědnost byznysu – využívat svých 
prostředků a vyvíjet aktivity koncipované 
s cílem zvyšovat vlastní zisky.

 Milton Friedman

Místo demokracie dnes sledujeme fašizu-
jící tendence. 

místopředseda sněmovny Filip
k 30. výročí sametové revoluce (TV 22. 9.)

Rozlišujte, co přinesl stát a co na něm bylo 
vyvzdorováno.

  (LN 5. 10.)

TY STARÉ DOBRÉ ČASY, 
TY JSOU PRÁVĚ TEĎ

Přes 80 % českých obyvatel odpovídá ano 
na otázku, jste-li spokojeni se svým součas-
ným životem. Odpovědi jsou ano, celkem 
ano, většinou atd., ale odpovědi ne jsou ve 
výrazné menšině. Takový výsledek říká více 
než studie agentur.

A opravdu, jedete-li např. z Rakous-
ka, už není vidět jako dřív, kde je hranice 
– žádné rozpadlé domy a silnice,  moderní 
hypermarkety, nová auta. Máme se prostě 
dobře.

(Jistě, na otázky: Jak jste spokojen s po-
litikou, spravedlností a se stavem D1, jsou 
odpovědi jiné.) Máme se dobře proto, že 
funguje tržní ekonomika.

Přesto vláda (vlády) omezuje tržní ekono-
miku, kde jen může, a plete se do mechanis-
mů, do nichž jí nic není. Jen co mi přichází 
na mysl: minimální mzda, dotace všeho dru-
hu (až nevíme, co a kolik jsou opravdové vý-
robní náklady), snaha o kontrolu cen (ome-
zení marží a slev), určení prodejní doby atd.

Často se autoři těchto pochybných nápadů 
odvolávají na jiné země (když Jirka skočí 
z okna, taky skočíš? ptala se nás učitelka na 
základní škole, když jsme se odvolávali, že 
on taky).

Jak nám říkají, co je v zahraničí (někdy 
to není ani pravda: omezení prodejní doby), 
někdy to má škodlivé následky (podívejte se, 
kam spěje dnešní Německo).

Parlamenty se předhánějí, co regulovat 
a zakázat, a my jen s údivem vidíme, jak 
se nám zmenšuje svoboda: což nám neva-
dí všudypřítomné kamery? (Pravda, máme 
GDPR!)

Jedna z největších hloupostí poslední do-
by je snaha o omezení chovu dojnic a ag-
resivní vystupování samozvaných proroků 
katastrofy ze změn klimatu.

Máme za sebou doby nefungující centrál-
ně plánované ekonomiky a nepoučili jsme 
se. 

Všechno to věděl už Adam Smith a von 
Hajek, Schumpeter a Wheeler, von Mises 
a další.

V souvislosti s vyznamenáním prezidenta 
Klause jsem četl v diskuzi na internetu: …
opravdu nevím o jediné věci, za kterou by 
měl být oceněn.

To jsme rychle zapomněli: jemu (a jiným) 
vděčíme za nekonfl iktní přechod k tržní eko-
nomice a klidné rozdělení státu. 

Tak nedejte na proroctví nostradamů.
A přeji úspěch všem chovatelům mléčné-

ho skotu.

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier

Známá značka čokolády využí-
vá už 120 let mléko pocházející ze 
zhruba 800 rodinných farem v alp-
ském regionu, které mají v průmě-
ru 60 krav.

Praha – Podzimní reklamní kampaň 
věnuje značka Milka tomu, jak získává 
mléko pro výrobu své čokolády. Tato 

základní surovina pochází z rodinných 
farem v alpském regionu, kde se tradi-
ce chovu krav předává z generace na 
generaci. Samotných farem je zhruba 
osm set, všechny se nacházejí v alp-
ských údolích či podhůří a v průměru 
chovají šedesát krav. Milka v kampani 
s mottem „Výjimečnost spočívá v ma-
ličkostech“ nechává v animovaném 
spotu nahlédnout do chodu takové ro-
dinné alpské farmy. Příběh ukáže v te-
levizi i na sociálních sítích. 

„Mléko je jedním z hlavních zdrojů 
příjmů farmářů tohoto regionu a pro 
nás je udržování této tradice, která 

vznikla před sto dvaceti lety společně 
se značkou Milka, důležité,“ říká Jakub 
Barvínek, manažer značky Milka, a do-
dává: „V Alpském regionu se nacházejí 
svěží zelené louky a je zde mírné klima, 
což vytváří výborné podmínky pro chov 
krav, které pak dávají vysoce kvalitní 
mléko. Abychom podpořili sdělení re-
klamní kampaně, pozvali jsme společně 
s chovateli na farmy média i infl uence-
ry. Na webovém profi lu milka.cz pak 
mohou spotřebitelé soutěžit o rodinný 
zájezd do Alp.“ 

Ruku v ruce s podporou lokálních 
farmářů jde i závazek značky Mil-

ka k ochraně alpských hor. Ve spolu-
práci s rakouským národním parkem 
Vysoké Taury vede projekt „Fialová 
miluje zelenou“, který se zaměřuje na 
zachování biodiverzity v dané oblasti. 
Díky projektu by si nejen návštěvní-
ci Alp měli uvědomit jejich jedineč-
nost. 

Milka jako značka vznikla spojením 
dvou slov, „milch“ a „kakao“. Tuto 
další svou základní surovinu od roku 
2018 nakupuje prostřednictvím progra-
mu Cocoa Life, zaměřeného na trvale 
udržitelné pěstování kakaa. Na konci 
letošního roku by měla jeho prostřed-

nictvím získávat již 100 % kakaa, které 
pro výrobu své čokolády používá. Díky 
tomuto programu pomáhá Milka zlep-
šit pozici 200 000 pěstitelů kakaa a do 
roku 2022 zlepšit život více než milio-
nu lidí v komunitách, které se pěstová-
ní kakaa věnují.

Reklamní spot vzešel z dílny Wie-
den + Kennedy a je ke zhlédnutí zde: 
https://milka.cz/puvod-mleka. Reali-
zaci kampaně v Čechách a na Sloven-
sku má na starosti agentura Pepper-
mint. 

Mondelez Czech Republic s. r. o.

Milka v nové kampani poukazuje na alpský původ mléka ve své čokoládě

Kamille s. r. o.,

V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek

Tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost 

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!

Zakladatelé Podnikatelského 
svazu masného průmyslu, řezníků 
a uzenářů Čech, Moravy a Slezska, 
na jehož půdorysu funguje i sou-
časný Český svaz zpracovatelů ma-
sa, byli pozváni panem předsedou 
Pilčíkem na desátou konferenci 
masného průmyslu MEATING 2019. 
Dostali tak možnost zúčastnit se 
řady odborných přednášek a spo-
lečenských setkání.

Senioři ocenili vedle výborné 
úrovně konference zejména možnost 
pohybovat se mezi mladými kapitá-
ny masného oboru a pozorovat je-
jich zájem o obsah dobře volených 
přednášek. Velmi si váží vztahu pa-
na předsedy Karla Pilčíka ke staré 
generaci řezníků, která je obdařena 
schopností vidět náš obor prizma-
tem svých zkušeností a s velkým 
nadhledem. Uznání seniorů patří 
také paní inženýrce Jitce Vostatko-

vé za vynikající organizování celé 
akce.

Po dlouhém období méně výrazné 
práce Svazu, projevující se mimo jiné 
i v tvorbě dosti neodborně vypracova-
ných tří posledních návrhů vyhlášek 
Ministerstva zemědělství o mase, je-
jichž obsah bohužel nepůsobil ve pro-
spěch správné výrobní praxe, dochází 
v několika posledních letech k výraz-
nému obratu, a to zejména v posunu 
k pozitivnímu vnímání masného obo-
ru, podpoře vzdělanosti a stavovské 
hrdosti mladých řezníků a v nepo-
slední řadě k zvýšení jakosti masných 
výrobků. Také prezentace Českého 
svazu zpracovatelů masa v Potravi-
nářské komoře ČR se ubírá správným 
směrem. Za pozitivními změnami sto-
jí jednoznačně předseda Českého sva-
zu zpracovatelů masa pan Karel Pil-
čík. O Jeho vztahu k našemu řemeslu 
svědčí i stavovský monument „Mu-
zeum řeznictví“ v centru Valašského 

Meziříčí, jehož návštěva pohladí po 
srdci každého příslušníka masné-
ho oboru, zejména nás, staré řezní-
ky, kteří jsme v oboru vyrostli, něco 
vybudovali a také bohužel zestárli. 
Prohlídka sbírek tohoto stánku donu-
tí pamětníky zavzpomínat na mladá 
léta, kdy s vystavovanými výrobními 
prostředky pracovali. Mladí řezníci 
by si pak měli prostřednictvím his-
torických artefaktů uvědomit, v jak 
slavném a důležitém oboru pracují. 

Závěrem bychom rádi poděkovali 
panu předsedovi Svazu za pozvání na 
salon „Meating 2019“ a s uspokoje-
ním konstatovali, že v téměř třiceti-
letém období trvání naší stavovské 
organizace nedošlo nikdy k zapochy-
bování o jejím významu nebo činnos-
ti. 

Za zakladatele 
naší stavovské organizace 

Josef Radoš, 
Antonín Kozák a spol. 

Poděkování panu Karlu Pilčíkovi, předsedovi ČSZM

Foto redakce: Dva významní matadoři masného průmyslu MVDr. Josef 
Radoš a Antonín Kozák
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Připravovaná novela zákona o vý-
znamné tržní síle (ZVTS) a jejím zne-
užití vzbudila jako pokaždé vášnivé 
diskuse zejména mezi jeho tradiční-
mi odpůrci. Ačkoliv v minulosti se 
nikdy katastrofické scénáře Svazu 
obchodu a cestovního ruchu (SOCR) 
ohledně maloobchodu nenaplni-
ly, přesto Svaz přišel s novým tvr-
zením, že v důsledku této novely 
skončí slevové akce obchodních ře-
tězců a zdraží se potraviny nízkopří-
jmovým vrstvám obyvatelstva. Na to 
musíme jako Potravinářská komora 
reagovat a opět uvést tato tvrzení 
opět na pravou míru.

Předně je nutno konstatovat, že trh 
s potravinami je v ČR, právě vinou 
velkých obchodních řetězců, neskuteč-
ně pokřivený. ČR patří spolu se Slo-
venskem, Maďarskem a pobaltskými 
státy mezi země s nejvyšším podílem 

prodejů potravin v akcích. To vede ke 
snížení statistické ceny potravin, která 
se tak dostává na chvost EU a neodpo-
vídá ekonomické realitě. Výsledkem 
je, že běžné regálové ceny potravin mi-
mo slevu patří k nejvyšším v Evropě 
a porovnání třeba s Německem nebo 
Rakouskem to opakovaně prokázala. 
Srovnatelné potraviny jsou u nás ve-
směs dražší než v těchto zemích, je-
jichž obyvatelé ale jsou na podstatně 
vyšší příjmové hladině. Na vině je 
pouze obchodní politika řetězců, pra-
cujících s neskutečně vysokými mar-
žemi.

Novela ZVTS ovšem neřeší tyto ak-
ce vůči spotřebiteli, natož aby je zaka-
zovala, jak nepravdivě tvrdí prezident 
SOCR, ale snaží se narovnat obchod-
ní vztahy v akcích mezi dodavateli 
a obchodníky. Jak již bylo řečeno, je 
slevová akce typicky český fenomén, 
protože zde jsou výrobky, které se až 
z 90 % prodávají jenom v akcích, je 
zřejmé, že nastavení férových pod-
mínek je životním zájmem dodavate-
lů. Současná praxe je vesměs taková, 
že na akce jsou poskytovány cenové 
slevy, které se běžně uplatňují již tý-

den a více před jejím zahájením a čas-
to i týden po, takže pro dodavatele to 
představuje značnou fi nanční ztrátu, 
aniž by slevu spotřebitel pocítil. Pouze 
se vylepší zisk obchodníka. Pokud se 
akce povede a prodá se třeba dvojná-
sobné množství oproti objednanému, 
je dodavatel povinen jej dodat, a po-
kud ho nemá, je výrazně sankciono-
ván. Pokud se naopak akce nevydaří, 
obchodník zboží neodebere, a to bez 
jakéhokoliv postihu, a ztrátu nese opět 
dodavatel. Proto je navrženo zakázat 
slevové bonusy na akce v obchodních 
smlouvách a řešit je samostatnými 
smlouvami za defi novaných cenových, 
časových a objemových podmínek. 
Z toho je patrné, že není omezována 
ani velikost ani počet akcí, a dokon-
ce ani výše slevy v ní, která je mimo-
chodem často pod výrobními náklady 
dodavatele. Takže cílem není zdražení 
potravin zákazníkům, ale další narov-
nání nerovných vztahů mezi dodavateli 
a obchodem, což může být obchodníky 
považováno za nepřijatelné. 

Totéž platí i o společné reklamě na 
výrobky a o její ceně. Novela opět po-
žaduje, aby byly tyto náklady vylou-

čeny z obchodních smluv na dodávky 
zboží a staly se předmětem samostat-
ných smluv o reklamě, kde lze zkon-
trolovat, že je reklama realizována za 
ceny obvyklé a neslouží k dalším skry-
tým poplatkům do pokladny obchodní-
ka. Jinak opět platí, že její objem není 
nijak omezován a je závislý pouze na 
dohodě dodavatele a obchodu.

Poslední správnou připomínkou, 
která se ve stanovisku SOCR objevi-
la, je konkurenceschopnost českých 
výrobců oproti zahraničním dodavate-
lům. Ceny zemědělské produkce, jako 
hlavního vstupu do potravinového ře-
tězce, jsou v celé Evropě známy stej-
ně jako ceny energií, práce a dalších 
vstupů. Statisticky jsou i známy ceny 
průmyslových výrobců v EU a z to-
hoto pohledu ti čeští z velké většiny 
rozhodně konkurenceschopní jsou. Ov-
šem nemluvíme zde o skrytých nebo 
zjevných dotacích, které v mnoha stá-
tech EU slouží k podpoře vývozu, a to 
i do jiných členských zemí, a hlavně 
nemluvíme o obchodní politice zahra-
ničních řetězců, neboť jsou to oni, kdo 
určují cenu pro konečného spotřebite-
le. A právě SOCRem zmiňovaná spo-

lečnost Nielsen ve svých výzkumech 
prokázala, že obchodníci prodávají do-
vážené výrobky za nižší ceny než české 
jak v akcích, tak mimo ně, a to i díky 
tomu, že na ně uplatňují výrazně nižší 
obchodní přirážky. Pokud tedy někdo 
hovoří o nižší konkurenceschopnosti 
českých výrobců, musíme se ptát, kdo 
za ní stojí, a z řady provedených ana-
lýz jednoznačně plyne, že výrobci to 
nejsou.

Souhlasíme s tím, že je nutno si sed-
nout k jednomu stolu a o věcech jed-
nat, neboť mediální osočování, stejně 
jako v minulosti, ničemu a nikomu ne-
pomůže. Jako Potravinářská komora 
bychom ovšem v této souvislosti uví-
tali podstatně konstruktivnější přístup 
SOCR k řešení vztahů mezi dodavateli 
a obchodními řetězci namísto mani-
pulace s veřejným míněním a vysílání 
poplašných zpráv. Dříve o jakémsi blí-
že nespecifikovaném ekonomickém 
kolapsu národního hospodářství, nyní 
o zbídačování českého spotřebitele.

Miroslav Koberna,
ředitel pro programování 

a strategii PK ČR

Brno – Období sklizně se poma-
lu blíží ke svému konci. Příjemnou 
zprávou je, že podle odhadů by le-
tošní úroda obilí měla být vyšší než 
loňská, jeho cena však klesla. Sa-
daři naopak očekávají úrodu nižší. 
Zemědělci však nemají vyhráno – 
škůdci každoročně zlikvidují dalších 
20 % úrody v průběhu skladování, 
v některých případech i výrazně ví-
ce. I proto se stále častěji prosazuje
kontrola pomocí chytrých senzorů, 
které dokážou odpisy zásob minima-
lizovat. Letos je využije podle odhadů
odborníků již každý dvacátý země-
dělec. Dohromady se tak podaří za-
chránit úrodu za desítky milionů ko-
run.

Například obilí se jednoduše hlídá 
pomocí takzvaných tyčových sond, za-
vedených přímo do nitra skladované-

ho obilí v sýpkách nebo halách. Sondy 
mají délku několika metrů a dokážou 
v intervalu několika minut hlídat teplo-
tu a vlhkost. Že s obilím není něco v po-
řádku a vzniká například riziko výsky-
tu plísní, se tak farmář dozví okamžitě 
v digitální aplikaci. Senzory jsou schop-
ny na základě výkyvů v teplotě a vlh-
kosti předpovědět také riziko dalších 
druhů škůdců v jednotlivých vrstvách.

Podobně je možné hlídat také ovoce. 
Citlivá ethylenová čidla dají vědět ze-
mědělci okamžitě, když začne probíhat 
kvasný proces, a umožní včas reago-
vat. Díky přesným datům tak zeměděl-
ci dokážou předcházet naprosté větši-
ně ztrát. Což jim pochopitelně zvyšuje 
ekonomické výnosy z úrody, a dokáže 
to alespoň kompenzovat škody, které 
způsobili škůdci – letos například hra-
boši. Ostatně ztráty způsobené škůdci 
při skladování se pohybují standardně 
kolem jedné pětiny z celkové úrody 
a vznikají v naprosté většině případů 
jen kvůli pozdní reakci na výskyt škůd-
ce.

České zemědělství je, co se týče 
dostupnosti moderních technologií, na 
špičce. Potvrdil to nedávný průzkum 

Asociace malých a středních podniků. 
Většina technologií není investičně 
náročná a dokáže fungovat samostatně 

bez nutnosti složitých hardwarových 
příprav. Senzorovou síť si tedy může 
zemědělec vybudovat během několika 
dnů. I z toho důvodu se senzorové 
technologie pro sledování sklizně 
objevují stále častěji. A netýká se to 
jen velkých zemědělských provozů, 
spoléhají se na ně i drobní zemědělci, 
sadaři nebo vinaři. Podle Agdata, pro-
vozovatele nejrozšířenější platformy 
pro digitální farmáře, se to týká již 5 % 
všech zemědělských provozů.

„Motivace je pro zemědělce jedno-
duchá. Úroda za poslední roky neby-
la nejlepší a každá ztráta způsobená 
škůdci při skladování je ekonomicky 
znát. Souhrnně všem zemědělcům hlí-
dání skladované úrody pomocí senzorů 
zachrání plodiny za desítky milionů ko-
run,“ uvádí Jiří Musil, výkonný ředitel 
startupu Agdata, a dodává: „Jasná ná-
vratnost investice a jednoduchá apli-
kace proto dělá ze senzorů ve skladech 
jednu z nejrozšířenějších technologií.“

Agdata s. r. o.

Praha – Mezi aktuální problémy, 
které jsou nuceni čeští nezávislí 
obchodníci řešit, patří novela záko-
na o významné tržní síle. V návaz-
nosti na evropskou směrnici o ne-
kalých obchodních praktikách by 
měla novelizovaná norma platit pro 
všechny účastníky trhu. Současná 
situace však napovídá tomu, že se 
zákon opět obrátí pouze proti ob-
chodníkům, varuje Asociace české-
ho tradičního obchodu (AČTO).

 
Zcela v rozporu s původním zámě-

rem směřuje novela pouze vůči odběra-
telům na konci potravinového řetězce, 
přestože směrnice Evropského parla-
mentu, díky níž se český zákon otevřel, 
směřuje proti nekalým praktikám v ce-
lém zemědělsko-potravinářském řetěz-
ci. Přitom na českém trhu existuje řada 
subjektů – dodavatelů potravin, kteří 
vůči obchodníkům disponují význam-
nou tržní silou a svého postavení také 
využívají. 

Po letech dohadování i Evropský 
parlament uznal, že nejen obchodníci, 

ale i výrobci a dodavatelé mohou dis-
ponovat významnou tržní silou. „Bo-
hužel, návrh novely českého zákona 
o významné tržní síle, který má do sebe 
vtělit evropskou směrnici, tuto skuteč-
nost neodráží. Pro nás jako obchod-
níky je to velké zklamání, neboť zcela 
v rozporu s původním záměrem, který 
byl ze strany ministerstva zemědělství 
několikrát deklarován a na společných 
jednáních za účasti všech dotčených 
stran již vydiskutován, řeší pouze vztah 
mezi dodavatelem a odběratelem s vý-
znamnou tržní silou, a nikoliv opačně. 
Takto postavenou novelu jednoznač-
ně chápeme jako výsledek politikaře-
ní a intenzivní potravinářské lobby,“ 
vysvětluje Zdeněk Juračka, předseda 
AČTO.

Návrh novely, který byl předložen 
k připomínkám, také vůbec neřeší 
vztah mezi zemědělskou prvovýrobou 
a zpracovateli. Dále pak neřeší vzájem-
né vztahy mezi dodavateli s význam-
nou tržní silou a ostatními dodavate-
li. Konkrétně to pak může například 
znamenat, že potravinářský podnik 
s významnou tržní silou je schopen 
prosadit u obchodníka své prioritní po-
stavení na úkor ostatních dodavatelů, 
a pokud obchodník připustí možnost 
dodávek od jiných dodavatelů, oka-

mžitě zhorší své současné podmínky 
dodávek, a to buď fakticky, anebo je 
vystaven hrozbě ze strany dodavate-

le. Stejně tak novela neřeší některé 
nekalé praktiky mezi odběrateli vzá-
jemně. 

Jaké používají dodavatelé vůči ob-
chodníkům nekalé obchodní prak-
tiky? 
–  Diskriminaci odběratele, spočívající 

ve sjednání nebo uplatnění rozdíl-
ných smluvních podmínek pro pro-
dej potravin nebo služeb s prodejem 
potravin souvisejících pro srovna-
telného odběratele při srovnatel-
ném plnění, bez spravedlivého dů-
vodu.

–  Jednostranné provedení nikoli ne-
podstatné změny ve složení potra-
viny v již objednaných potravinách, 
v podílu jejích jednotlivých složek, 
v jejím objemu či hmotnosti, v účin-
ku potravin, obalu či změny země 
původu. 

–  Podmiňování dodávek či pokračo-
vání spolupráce odběrem jiného než 
poptávaného zboží, o které odběratel 
nemá zájem. 

–  Podmiňování dodávek či pokračování 
spolupráce odběrem potravin při sou-
časném určení prodejního místa nebo 
jeho velikosti v prodejním prostoru.

Výčet nekalých praktik dodavatelů 
není v žádném případě úplný, pro ilu-
straci však postačující.

AČTO

Významnou tržní sílu mají i dodavatelé, politikaření není na místě

ACTO

Na každé dvacáté farmě hlídají sklizenou úrodu senzory, 
rizika poznají dříve než zkušený zemědělec

SOCR opět lže ohledně zákona o významné tržní síle – pokolikáté již?
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Letošní sklizeň brambor je téměř u kon-
ce. Podle informací pěstitelů zbývá skli-
dit 10–15 % všech ploch. Ačkoliv se v le-
tošní sezoně neočekává propad v pro-
dukci brambor, nejsme plně soběstační. 
Celková produkce je podle ČBS odhadová-
na na 770 tisíc tun brambor při průměrném 
výnosu 26,71 t/ha. Ve srovnání s rokem 
2018, kdy bylo sklizeno více než 713 tisíc 
tun brambor při výnosu 24,69 t/ha, jde o mír-
ný nárůst. Do letošní ceny konzumních bram-
bor se promítne marže obchodních řetězců, 
ale i průměrná či nižší produkce v celé Ev-
ropě. 

„Letošní úroda brambor je podle všech uka-
zatelů v souladu s víceletým průměrem, proto by 
nás další bramborová krize neměla zasáhnout,“ 
bilancuje Jan Doležal, tajemník Agrární komory 
České republiky. Domácí produkce však i přes 
mírné zvýšení ploch konzumních brambor ne-
pokryje domácí potřebu a určité množství kon-
zumních brambor bude třeba ze zahraničí dovést, 
což ovlivní i výslednou cenu. Podle doporučení 
Světové zdravotnické organizace (WHO) by do-
spělí jedinci měli kromě brambor a dalších škro-
bových hlíz zkonzumovat denně alespoň 400 g 
ovoce a zeleniny.

CENY BRAMBOR 
BUDOU KOLÍSAT

Aktuální výkupní ceny konzumních brambor 
od pěstitele jsou mezi 4,50–5,00 Kč za kilo-
gram. Ceny pro koncové spotřebitele při náku-
pu „ze dvora“ se pohybují na úrovni 10 Kč za 
kilogram a maloobchodní ceny na úrovni 16–20 
Kč za kilogram, při akcích řetězců i 11–12 Kč 
za kilogram. V návaznosti na situaci v Evropě 
lze předpokládat, že po ukončení sklizně, tedy 
v době, kdy se bude obchodovat s uskladněnou 
produkcí, mohou ceny nepatrně růst. A to z dů-
vodů průměrné produkce v západní Evropě či 
nižší sklizně ve východní části Německa, Polska 
a Rumunska, kde měli pěstitelé i letos velké pro-

blémy se suchem a budou muset větší množství 
brambor dovážet. 

Ceny zemědělských výrobců nebo také far-
mářské ceny jsou dlouhodobě, a to nejen u bram-
bor, pod hranicí rentability. Jen výjimečně dojde 
jednou nebo dvakrát za deset let k výkyvu na trhu 
ve prospěch zemědělců, který nicméně konečnou 
cenou pro spotřebitele výrazně neovlivní. 

„Dlouhodobě podporujeme pěstování bram-
bor v České republice, proto jsou zařazeny i do 
tzv. citlivých komodit, na které zemědělci dostá-
vají výrazně vyšší dotace. Aktuálně probíhá vy-
jednávání o nové Společné zemědělské politice 
po roce 2020 a právě důraz na zachování pod-
pory citlivých komodit je jednou z našich priorit. 
Snažíme se však podporovat nejen pěstitele, ale 
také odbyt tuzemských brambor tak, aby se v ČR 
do budoucna pěstovalo výrazně víc konzumních 
brambor než nyní a nebyli bychom takovým 
způsobem závislí na dovozu. Proto se snažíme 
spotřebitele neustále vzdělávat, aby věděli, jaké 
výhody přináší tuzemská produkce. Že nemusí 
cestovat přes půl světa kamionem, ale navíc jejím 
nákupem podporují naše zemědělce, zaměstna-
nost na venkově a celou naši ekonomiku,“ říká 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Mnoho let se do ČR dovážely přebytky pro-
dukce brambor ze zahraničí, které tlačily na ce-
ny, a čeští pěstitelé tak pod tímto tlakem snižovali 
produkci brambor,“ uvádí Vlastimil Rasocha, 
místopředseda Českého bramborářského svazu. 
Podle něj v letošním roce v Evropě nehrozí tak 
velké propady produkce jako v minulém roce. 
V každém případě jejich úroveň ovlivní i naše 
domácí ceny. Stále však platí, že brambory patří 
k nejlevnější zelenině, a přitom jsou výživově 
hodnotnou potravinou. 

VÝHLEDOVĚ BUDEME SNAD 
SOBĚSTAČNÍ

„Česká republika je u brambor určených pro 
přímou spotřebu soběstačná pouze ze 70–80 %,“ 
odhaduje Vlastimil Rasocha. Centrem pěstování 
brambor byla u nás vždy Českomoravská vrcho-
vina. V současné době se zde pěstuje bezmála 
40 % veškeré produkce. Dlouhodobým cílem 
Českého bramborářského svazu je však dosaže-
ní úplné soběstačnosti v produkci konzumních 
brambor. „Je nutné rozšířit jejich produkční plo-
chy. Splnění tohoto cíle se neobejde bez dlouho-
dobé státní podpory pěstitelů,“ vysvětluje Josef 
Králíček, předseda Českého bramborářského 

svazu, a doplňuje, že důvodů k podpoře je více, 
jedním z nich je ale i vyšší podpora pěstitelů ve 
státech bývalé EU 15.

VYBERE SI KONZUMENT LEVNOU, 
NEBO ČESKOU BRAMBORU?

Český bramborářský svaz chce společně 
s ministerstvem zemědělství představit pro-
gram kvality brambor QCZ, který všechny 
subjekty dodavatelsko-odběratelského řetěz-
ce zaváže k dodržování určitých standardů, 
které se týkají nejen produkce, ale také skla-
dování, nakládání a prodeje brambor. Kon-
zument by se měl zajímat, odkud pochází 
brambory, které kupuje, a měl by dostat bram-
bory v takové kvalitě, kterou poskytl dodavatel 
řetězci. Těmito kroky se přispěje k větší ochraně 
životního prostředí, ale i ke stabilizaci domácí 
produkce.

Celosvětově patří brambory společně 
s kukuřicí, pšenicí a rýží mezi čtyři nejdůležitější 
plodiny. Jejich celosvětová produkce se zvýšila 
od roku 1994 o více než 30 %. Jedním z důvodů 
je, že nutriční hodnota z hlediska makro i mikro 
živin vyprodukovaná z jednoho hektaru je 2–6x 
vyšší než například u obilovin. V rozvojovém 
světě dochází v posledních letech k velkému ná-
růstu spotřeby bramborových výrobků, zejména 
hranolků a chipsů. Naopak v rozvinutém světě je 
u spotřeby zpracovaných výrobků zaznamenána 
stagnace, do popředí se dostává konzumace va-
řených brambor.

PŘÍNOS PRO ČLOVĚKA 
I PRO KRAJINU

Brambory jsou základní, všestranně využi-
telnou potravinou a dobrým zdrojem vitaminů, 
minerálů a vlákniny. Jedna brambora vás zasytí 
mnohem více než bílé pečivo, Přínos mají ale 
i z hlediska ochrany přírody a zdraví krajiny. 
„Větší spotřeba tuzemských brambor totiž zna-
mená více brambor na polích, přičemž brambory 
jsou nejen nepostradatelná předplodina v rámci 
osevního postupu, ale také plodina, při jejímž 
pěstování se používá velké množství organické 
hmoty, která zlepšuje půdní vlastnosti, včetně 
schopnosti zadržet vodu,“ vysvětluje benefi ty 
brambor Jan Doležal.

Více na 
www.vseobramborach.cz

Český bramborářský svaz, z. s.

Bramborová krize zažehnána?

Šumperk – S klesajícím počtem prodejen 
na vesnicích se v současnosti snaží bojovat 
již některé kraje, když nerentabilním obcho-
dům poskytují finanční podporu. Podle tuzem-
ských obchodníků by však byl lepším řešením 
systém pomoci přímo od státu s jednotnými 
pravidly. Jako další možnosti řešení záni-
ku nerentabilních prodejen pak uvádějí je-
jich provoz zaštítěný obcemi či změnu záko-
na o významné tržní síle. Za nejlepší možnost 
však považují větší propojení a spolupráci 
tradičních obchodníků a společné vyjednává-
ní pod jedním jménem.

Zatímco ještě před pár lety měli lidé v tuzem-
sku možnost nakoupit si přímo ve své obci, dnes 
musí i kvůli pár položkám často cestovat i něko-
lik kilometrů. Podle obchodníků přitom existují 
v jádru čtyři možná řešení, jak trend klesající po-
travinové obslužnosti řešit.

PŘÍMÉ DOTACE 
STÁTU OBCHODNÍKŮM

Tím prvním jsou přímé dotace státu, obce či 
města, kdy daná instituce přispěje přímo obchod-
níkovi buď na vznik, nebo na fungování prodej-
ny. V současnosti se k této variantě kloní již ně-
které kraje, podle posledního průzkumu Asociace 
českého tradičního obchodu (AČTO) se to však 
týká pouze 2,2 procenta všech prodejen tradič-
ního trhu. Předseda obchodního Družstva CBA 
Roman Mazák zároveň zdůrazňuje, že aby sys-

tém této podpory fungoval správně, měl by ho 
zaštiťovat stát. „Podpora z krajů či obcí může být 
často zneužitelná například kvůli silným místním 
známostem. Každý kraj si navíc tuto problemati-
ku řeší po svém, bez jasně dané centrální koncep-
ce a pravidel. Může se tedy stát, že z toho bude 
profi tovat pouze pár klíčových hráčů, zatímco na 
další se nedostane,“ uvedl.

Systém státní podpory by podle Mazáka na-
opak mohl disponovat jasně danými pravidly pro 
celou republiku. Mohl by například obsahovat 
parametry týkající se výše podpory v návaznosti 
na počet obyvatel v konkrétní obci. Právě o tom-
to typu podpory se přitom začíná hovořit i na pů-
dě vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu plá-
nuje podle vicepremiéra pro ekonomiku Karla 
Havlíčka vytvořit systém fi nanční podpory pro 
vesnické prodejny, do kterého by měla být zapo-
jena i Českomoravská záruční a rozvojová ban-
ka. Podle předsedy AČTO Zdeňka Juračky by 
v první fázi stačilo vyčlenit zhruba 300 milionů 
korun, které by se investovaly do udržitelnosti 
malých obchodů na venkově. Na alokaci částky 
by se přitom podle něj mohly kromě státu podílet 
i kraje a města.

PROVOZOVÁNÍ PRODEJNY 
OBCÍ JE ZPRAVIDLA NEEFEKTIVNÍ

Druhou možností řešení současné situa-
ce je pak otevření a provozování prodejny sa-
motnou obcí. V takovém případě však podle 
Mazáka existují stále obavy, že by obecní úřad 
musel dříve či později řešit fi nanční problémy. 
Provozování takové prodejny je totiž nezisko-
vá, častěji však vyloženě ztrátová záležitost. 
Ve výsledku by tak obec stejně musela na 
chod obchodu získat dotace či jiné finanční 
příspěvky. Obzvlášť pak v případě stavby nové 
prodejny, která představuje vysokou počáteční 
investici.

I tyto dotační možnosti přímo pro obce přitom 
některé kraje zajišťují, výše příspěvků se přitom 
různí. Zatímco v Plzeňském kraji to může být 
až 50 tisíc korun, v případě Olomouckého kraje 
se jedná o dvojnásobek. V loňském roce navíc 
obcím poskytlo dotaci 20 milionů korun na vznik 
nových prodejen i ministerstvo pro místní roz-
voj. Podle obchodníků to však neřešilo následný 
ztrátový chod prodejen nebo problémy těch již 
existujících.

ZMĚNA ZÁKONA 
O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

Tuzemským obchodníkům nepomáhá ani 
současné znění zákona o významné tržní síle. 
Ačkoliv určitým způsobem reguluje fungování 
velkých řetězců v Česku, už zapomíná na velké 
nadnárodní výrobce a jejich chování vůči men-
ším českým distributorům. To je podle zástupců 
tuzemského maloobchodu často direktivní a zna-
mená nevýhodné podmínky pro odběr zboží. Ob-
chody tak na ně mohou buď přistoupit a na celé 
věci tratit, nebo je odmítnout a riskovat odliv zá-
kazníků kvůli absenci populárních produktů. Obě 
varianty přitom mají za následek zánik zejména 
menších prodejen, které nemohou velkým výrob-
cům svým obratem absolutně konkurovat.

Naději pro obchodníky měla představovat no-
vela, kterou připravuje ministerstvo zemědělství. 
V jejím aktuálním znění se však významná tržní 
síla zmiňuje stále pouze v souvislosti s obchod-
níky, nikoliv s výrobci. Předseda Družstva CBA 
doufá, že se situace ještě změní. „Voláme po tom 
již několik let. V každém prostředí může nastat 
i varianta přesně opačná, v tomto případě te-
dy přítomnost velkého nadnárodního výrobce či 
dodavatele s násobně vyššími tržbami a domi-
nantním postavením, se kterým jedná malý český 
prodejce, ať už velkoobchod či maloobchod. I na 
tuto situaci by měl zákon pamatovat, výsledkem 

je totiž utlačování tuzemského obchodníka,“ do-
plnil Mazák.

VĚTŠÍ INTEGRACE 
NEZÁVISLÉHO TRHU ZLEPŠÍ

JEHO POZICI
Čtvrtou a podle Mazáka nejlepší variantou 

ke zlepšení potravinové obslužnosti venkova by 
představovalo větší spojení takzvaného nezávis-
lého trhu. Ačkoliv se jeho jednotlivé subjekty 
sdružují v Asociaci českého tradičního obchodu, 
zatím do ní nejsou zapojeny všechny. „Pokud 
se spojí 20 procent trhu, který v Česku existu-
je, a bude mluvit jedním jménem, přinese to ob-
rovské plusy. Zejména vyjednání výhodnějších 
podmínek u nadnárodních výrobních společností, 
a tím i lepší ekonomické výsledky. Potom i pro-
dejna s obratem sto tisíc korun a jednou pro-
davačkou může být v zisku a fungovat,“ sdělil 
Mazák.

Podle předsedy Družstva CBA jsou k takové 
změně nutné dvě věci – vstup alespoň tří dalších 
subjektů do AČTO a větší integrace v rámci celé 
asociace. Právě nevýhodné obchodní podmín-
ky mezi velkými dodavateli a malými prodej-
nami jsou totiž podle něj často důvodem, proč 
obchody na vesnicích končí. Ilustruje to na situ-
aci velkých řetězců, jimž dodavatelé nabízí lepší 
podmínky než malým prodejnám, které se s nimi 
logicky nemohou měřit. „Pokud by malí tuzemští 
obchodníci mluvili jedním jménem, mají daleko 
lepší pozici. Ve fi nále by se tak nemusela řešit po-
travinová obslužnost venkova, ale naopak by se 
zastavilo nekontrolovatelné přibývání velkých ře-
tězců. Ty jsou ve fi nále o desítky až stovky procent 
dražší než malé prodejny, ovšem pouze proto, že 
tyto obchůdky neustále mizí, a řetězcům tak nemá 
kdo cenově konkurovat,“ uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Jak zlepšit obslužnost venkova potravinami? 
Obchodníci zmiňují státní dotační program nebo větší integraci
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Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 10 10 10
Vyvážená chuť, skvělá konzistence
a velmi příjemná vůně.

SMETANITO SMETANOVÉ 8 10 10
Doporučoval bych krémovější
konzistenci – jinak skvělý tavený sýr!

SMETANITO SE ŠUNKOU 9 10 10
Hodně roztíratelná konzistence.
Chuť excelentní.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 10 10 10
Skvělý tavený sýr s příjemnou a vhodně
zvolenou zeleninovou skladbou.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 10 8 8
Chuť i vůně méně výrazná, 
obě chutě se vhodně doplňují.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 8 9 7
Celkem velmi dobře přijatelný výrobek.
Chuť velmi dobrá, vůně méně výrazná,
roztíratelnost lehce obtížná.

SMETANITO SMETANOVÉ 9 9 8
Vůně nepříliš výrazná. Chuť příjemná.
Textura dobře roztíratelná.

SMETANITO SE ŠUNKOU 9 8 9 Textura výborná, aroma intenzivnější.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 9 9 9
Velmi chutné. Dobře roztíratelné,
nedominuje kouřové aroma.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 9 8 8
Dobře roztíratelný. Více aromatický.
Dominuje chuť cibule.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 9 9 9
Výborná konzistence, vyvážená chuť,
příjemná vůně.

SMETANITO SMETANOVÉ 8 9 9
Krémová konzistence, lahodný,
roztíratelný.

SMETANITO SE ŠUNKOU 8 8 9
Vyvážená chuť šunky, lepší roztíratelnost
na úkor konzistence.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 9 9 9
Zelenina vhodně doplňuje šunku,
roztíratelnost odpovídající.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 9 9 9
Cibule se šunkou je vyvážená, 
výborná chuť i konzistence.

HODNOTÍCÍ: 
Ing. František Kruntorád, CSc. 

– jednatel a ředitel AGRAL s. r. o.

HODNOTÍCÍ: 
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

– VŠCHT Praha, předsedkyně poroty Česká chuťovka

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Luděk Häusler 

– COOP Centrum družstvo

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 8 7 8
Příjemná mléčná chuť, mléčně nakyslá,
ale současně nasládlá „ementálsky“,
chuť je méně sýrová.

SMETANITO SMETANOVÉ 8 8 9
Lahodná smetanová chuť, příjemně 
mléčně nakyslá. V konzistenci tužší,
ale velmi dobře roztíratelné.

SMETANITO SE ŠUNKOU 7 8 7
Příjemně krémovitá konzistence, 
i když částečně lepivá na fólii, znatelné 
kousky šunky, příjemná šunková chuť. 

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 8 8 9
Lahodný tavený sýr s charakteristickou 
příchutí použitých ochucujících surovin. 

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 8 8 9
Lahodný tavený sýr s charakteristickou
příchutí obou použitých ochucujících
složek. Výraznější chuť cibule.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 8 9 8
Sýr pevnější konzistence, 
výrazně sýrové chuti i vůně, 
vhodný pro bezlaktózovou dietu.

SMETANITO SMETANOVÉ 9 10 10
V chuti dominující smetana přispívá
k lahodnosti celého výrobku.

SMETANITO SE ŠUNKOU 10 10 10
Nesporným pozitivem nové receptury 
sýru je jemná konzistence. Sýr je dobře 
roztíratelný, lahodné chuti, mírně slaný.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 10 9 9
Optimální konzistence, chuť doplněná,
kromě šunky, o zeleninu, která chuti 
dominuje. Příjemně slaný sýr.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 10 8 9
Sýr jemné konzistence a výraznější
cibulové chuti. Pro vybrané konzumenty.
Jemně slaný.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 10 10 10
Velmi dobrá chuť. 
Chutná stejně jako VK Lahodná. 

SMETANITO SMETANOVÉ 10 10 10
Nová receptura mi chutná 
více než současná. 

SMETANITO SE ŠUNKOU 10 10 10
Nové přírodní aroma a obsah šunky
příznivě ovlivnil celkovou chuť. 

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 10 10 10 Výborná kombinace chutí. Velmi chutný.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 9 9 9
Přídavek cibule ovlivnil chuť, která je
výraznější. 

HODNOTÍCÍ: 
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

– 3. LF Univerzity Karlovy

Vítězslav Trojan,
ředitel závodu v Želetavě

Eva Karasová,
Brand Manager

Lucie Hnízdilová,
Brand Manager

O C H U T N Á V K U  T A V E N Ý C H  S Ý R Ů 
P Ř I P R A V I L I : 

V Ý S L E D K Y  H O D N O C E N Í 
–  1 0 B O D O V Ý  S Y S T É M

Veselá kráva a Smetanito 
pod lupou odborníků

Dne 24. října 2019 proběhlo odborné hodnocení pěti nových tavených sý-
rů výrobce Bel Sýry Česko, a t o v jejich sídle v Praze 8, v Karlíně. Hod-
notiteli byli členové hodnotitelské komise Česká chuťovka a další vrcholoví
specialisté na potravinářskou výrobu. Snahou  výrobce je přinášet na trh nové
výrobky s minimem aditiv, ale i tavené sýry pro spotřebitele se specifickými
nároky na složení výrobku. A přitom zachovat očekávanou a vítanou texturu sý-
ra, tedy jeho snadnou roztíratelnost a nelepivost k obalu při otvírání. Velký ak-
cent je ale dáván na chuť sýrů. Velmi úspěšnými jsou kombinace sýrové chuti
s jinými komoditními přísadami, které pak přinášejí úplně nové sortimentní 
možnosti. Tak například Smetanito se šunkou a cibulí k těmto novým sýrům pa-
tří a v letošním klání o Dobrý tuzemský potravinářský výrobek si odneslo titul 
Česká chuťovka 2019, pro svoji velmi vhodnou chuťovou kombinaci. Hodnocené
sýry byly vlastně takovými prototypy a podle názorů hodnotitelů budou ještě 
dolaďovány. Inovační aktivita skupiny Bel je nebývalá a vlastně nikdy nekončí.
Popřejme jim, ať se tato cesta daří a ať si na tavených sýrech naši spotřebite-
lé jenom pochutnávají.  Redakce

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Jiří Kopáček, CSc. 

– předseda Českomoravského svazu mlékárenského

HODNOTÍCÍ: 
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. 

– Česká zemědělská univerzita, Praha
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Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 9 10 9 Lahodná chuť, dobře roztíratelný sýr.

SMETANITO SMETANOVÉ 9 10 10
Příjemná vůně, chuť lahodná, 
výborná textura.

SMETANITO SE ŠUNKOU 9 10 10 Výrazná chuť šunky, příjemná chuť. 

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 9 10 10
Zelenina výraznější než šunka. 
Příjemná, vyvážená chuť.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 9 10 10 Výrazná chuť cibule, příjemná chuť sýru. 

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 6 7 6
Konzistence lehce tužší, mírně lámavá,
chuť mírně neutrální až lehce sýrová,
vůně méně výrazná.

SMETANITO SMETANOVÉ 9 8 9

Konzistence vyhovující, zpočátku lehce 
lomivá, ale dostatečně měkká
a dobře roztíratelná. Chuť smetanovější,
mírně nakyslá, příjemná, lehce voní
smetanovo-sýrově.

SMETANITO SE ŠUNKOU 10 10 10
Výrazná, velmi příjemná sýrovo-šunková
chuť a stejně tak i velmi příjemná 
vůně. Velmi dobrá roztíratelnost. 

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 10 10 10
Velmi příjemná chuť 
i vůně šunkovo-sýrová se zeleninou, 
velmi dobrá roztíratelnost.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 9 8 8
Konzistence dobře roztíratelná, chuť dob-
rá, ale méně výrazná a stejně tak i vůně.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 8 7 8
Méně výrazná chuť taveného sýru. 
Spíše mléčná.

SMETANITO SMETANOVÉ 9 9 9
Chutná a odpovídá chuti 
současné receptury. 

SMETANITO SE ŠUNKOU 9 10 9
Chuť šunky odpovídá spíše chuti uzeného
masa. Dobře roztíratelné, jemně ulpívá 
na aluminiu. Viditelné kousky šunky. 

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 9 10 8
Výraznější chuť zeleniny 
lehce upozaďuje chuť šunky.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 8 7 7 Jemnější chuť i vůně.  

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 9 8 8
Výborná chuť, velmi podobná 
VK Lahodné.

SMETANITO SMETANOVÉ 7 8 8 Chuť velmi dobrá, tužší konzistence.

SMETANITO SE ŠUNKOU 7 7 9
Výrazná chuť, sýr se lehce lepí 
na hliníkovou fólii.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 9 10 9 Vynikající chuť.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 8 9 9 Netradiční ale velmi zdařilá chuť.

HODNOTÍCÍ: 
Ing. & Ing. Pavel Mikoška, CSc. 

– ředitel jakosti Albert Česká republika, s. r. o.

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Jaroslav Albrecht 

– pekařský expert

HODNOTÍCÍ: 
Hana Přibylová 

– Českomoravský svaz mlékárenský

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 8 8 9
Sýr doplňuje škálu Veselé krávy 
a chuťově se minimálně odlišuje.

SMETANITO SMETANOVÉ 10 9 10
Sýr je velmi chuťově vyvážený,
s lehce nakyslou chutí a příjemnou vůní.

SMETANITO SE ŠUNKOU 8 9 10
Vynikající vůně, chuť příjemná, 
konzistence lepivější.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 9 8 8
Příchuť zeleniny výraznější 
než chuť šunky.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 9 9 9
Vůně i chuť cibule lehce upozaďuje 
chuť šunky. Vhodné i do chlebíčků 
a jednohubek.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 9 10 9
Vyvážená jemná chuť. 
Příjemná vůně, typická pro výrobek.

SMETANITO SMETANOVÉ 7 9 9
Příjemná chuť a  vůně odpovídající typu 
výrobku. Roztíratelnost méně výrazná. 

SMETANITO SE ŠUNKOU 10 10 10
Odpovídající příjemná chuť typická 
pro daný výrobek. 
Roztíratelnost je optimální.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 10 10 10
Příjemná chuť a vůně typická 
pro výrobek s dobrou roztíratelností.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 10 9 9
Výrazná chuť a vůně s odpovídající 
roztíratelností.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 8 8 7 Příjemný chutný sýr s jemnou vůní.

SMETANITO SMETANOVÉ 8 9 9
Velice příjemná a výrazná chuť a vůně, 
lámavější konzistence.

SMETANITO SE ŠUNKOU 7 9 10 Výborná chuť, lepivější konzistence.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 8 10 8 Výrazná chuť.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 8 9 10 Výrazná vůně cibule.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA BEZ LAKTÓZY 10 7 8
Výborná roztíratelnost, chuť a vůně 
jemná, příjemná. 

SMETANITO SMETANOVÉ 10 9 8
Výborná roztíratelnost, příjemná 
výraznější chuť. Vůně jemná, příjemná.

SMETANITO SE ŠUNKOU 9 8 10
Výborná roztíratelnost, mírná přilnavost. 
Výrazná chuť a vůně.

SMETANITO SE ZELENINOU A ŠUNKOU 10 10 10
Výborná roztíratelnost, 
výtečná výrazná chuť, příjemná vůně.

SMETANITO SE ŠUNKOU A CIBULÍ* 10 10 10
Výborná roztíratelnost, 
výtečná výrazná chuť, příjemná vůně.

* Výrobek získal ocenění v souteži Česká chuťovka 2019

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Milan Chmelař 

– ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ potravinářských technologií, Praha

HODNOTÍCÍ: 
MVDr. Miloslav Olach 

– veterinární specialista

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Josef Sléha, CSc. 

– jednatel SYMPEX GROUP s. r. o.

HODNOTÍCÍ: 
MVDr. Zbyněk Semerád 

– ústřední ředitel Státní veterinární správy

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Karel Hřídel – VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha
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 CAFÉ CHARLOTTE – NOVINKY Z NEJSLADŠÍHO MÍSTA NA ŠUMAVĚ 

Café Charlotte, K Samotám 77, 340 04 Železná Ruda, e-mail: c.charlotte@seznam.cz, mobil: 725 835 555

www.cafe-charlotte.cz

Již tradičně patří podzimní čas soutěži 

„Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 

Česká chuťovka a Dětská chuťovka“, v níž 

Café Charlotte pravidelně získává ocenění 

Česká i Dětská chuťovka pro své sladké 

produkty. Letošní ročník nebyl výjimkou 

a obě označení zamířily k úplné novince 

v sortimentu nesoucí název Trendy dort. 

Celkový počet certifi kátů z této soutěže se 

tak navýšil na 35 certifi kátů České a Dět-

ské chuťovky a 3 Ceny novinářů. V  loň-

ském roce navíc spolumajitel cukrárny 

Jaroslav Nechvátal získal titul Rytíř české 

chuti za celoživotní mistrovství v cukrář-

ském oboru. Všechna ocenění, certifi káty 

i  tituly považujeme v pestré konkurenci 

nejen za obrovskou poctu a uznání naší 

dlouholeté snahy udržovat nastavenou 

úroveň v kvalitě výrobků i nabízených slu-

žeb, ale především jsou pro nás závazkem 

do budoucna. 

Sortiment Café Charlotte tvoří kromě 

dortů a  zákusků dle vlastních receptur 

i zmrzlina a zmrzlinové poháry, palačinky 

a nejrůznější druhy sezonního cukroví, je-

jichž receptury vycházejí ze staročeských 

i zahraničních předloh. K výrobě jsou uží-

vány nejkvalitnější a poctivé suroviny bez 

náhražek a konzervantů, ale nabízené pro-

dukty podléhají poptávce a módním tren-

dům, lze u nás najít výrobky bez cukru, 

bez lepku apod. Sortiment je doplněn na-

bídkou výborné kávy, míchaných alkoho-

lických i nealkoholických koktejlů, domá-

cí limonády a dalších sezonních výrobků, 

např. vánočním cukrovím, velikonočními 

mazanci a  letními borůvkovými koláči 

z borůvek ze železnorudských strání. 

S nadcházejícím adventním a vánoč-

ním časem připravujeme několik tradič-

ních i  méně tradičních zajímavostí pro 

naše zákazníky. Naleznou u nás klasické 

zimní nápoje, jako je svařené víno či hor-

ká čokoláda, zákusky s vůní i chutí Vánoc, 

nejrůznější druhy cukroví. Zároveň se však 

připravujeme na velké stavební rozšíření 

našeho podniku a s tím související nabíd-

ky teplých jídel. K tomu chystáme něko-

lik menších překvapení – ale nemůžeme 

všechno prozradit hned, tak se přijeďte 

osobně přesvědčit, že s Café Charlotte je 

prostě a jednoduše s ladší život.

www.kompek.cz

Tradiční pekařská a cukrářská výroba z Kladna

Získali jsme ocenění Česká chuťovka pro výrobky:

●  Pecen hornický
●  Chléb vícezrnný s cibulí
●  Bramborová placka s cibulí
●  Krekry bílkovinné pizza
●  Koláč tlačený mák, jablko
 
Dětská chuťovka pro Perníček
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ČESKÁ a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

Dančí klobása Kančí klobása

Vysočina s Olomouckými tvarůžky Dětská šunka Svačinka

STEINHAUSER, s.r.o., Karasova 378, 666 01 Tišnovwww.steinhauser.cz

Jizerské pekárny spol. s r. o. 

        Opět získaly ocenění ČESKÁ CHUŤOVKA

www.jipek.cz

Špaldové vánoční pečivo 340 g 

Koláčky bez lepku 120 g
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Mlékárna Polná spol. s r. o.  |  Za Nádražím 680, 588 13 Polná  |  tel.: 567 573 280, fax: 567 573 279  |  e-mail: mlekarna.polna@mpolna.cz

Jadel 
s kořením

Zlatá Praha 
– porce

Koliba 
– plátky

Jadel 
přírodní

Výrobky z mlékárny v Polné 
získaly ocenění Česká chuťovka
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   Nová zdravotně-ekonomická studie uka-
zuje, že užívání probiotik může pomoci sní-
žit náklady na chřipková onemocnění. Úda-
je z mnoha studií již ukazují pozitivní vztah 
mezi příjmem určitých probiotik a sníženým 
počtem případů, kratším trváním a menší 
závažností chřipkových onemocnění1+2. Zjiš-
tění ukazují značný potenciál úspor, kte-
ré může užívání probiotik přinést snížením 
počtu dnů pracovní neschopnosti, návštěv 
u lékaře a množství předepsaných léků. 

CHŘIPKOVÁ ONEMOCNĚNÍ 
PŘEDSTAVUJÍ PRO SPOLEČNOST 

VELKOU ZÁTĚŽ 
 „Probiotika jsou již ve zdravotnictví dobře 

známa a mnoho studií zdůraznilo terapeutický 
potenciál určitých probiotických kmenů, kte-
ré pomáhají udržovat zdravý imunitní systém 
a posilovat obranyschopnost proti škodlivým 
bakteriím. Vedle prospěšnosti pro zdraví jed-
notlivce ukazuje tato studie, že užívání pro-
biotik přispívá také ke snižování nákladů pro 
společnost a ke snižování užívání antibiotik. 
Věříme, že vliv probiotik na péči o zdraví bu-
de v nadcházejících letech dále růst, tak jak 
budeme pokračovat v odhalování potenciálu 
dobrých bakterií,“ říká Andrew Scorey, senior 
viceprezident Chr. Hansen Human Health.

UŽÍVÁNÍ PROBIOTIK 
MŮŽE POMOCI SNÍŽIT PŘEDEPISOVÁNÍ 

ANTIBIOTIK O 30 %3

Podle Světové zdravotnické organizace 
(WHO) je v současné době rezistence bakterií 

vůči antibiotikům jednou z největších hrozeb 
pro celosvětové zdraví, potravinovou bezpeč-
nost a rozvoj a očekává se, že do roku 2050 
předstihne rakovinu jako hlavní příčinu úmr tí. 
Nová studie ukazuje, že by v USA bylo možné 
každoročně předejít léčbě antibiotiky ve zhru-
ba 2,2 milionů případů, pokud by obyvatelé 
užívali probiotika.

„Již víme, že nadužívání antibiotik může 
způsobit takovou rezistenci bakterií, že sou-
časná léčba už nebude účinná. Tato studie při-
náší další důkaz o tom, že probiotika a ,dob-
ré bakterie‘ mohou přinést řešení některých 
z největších světových problémů,“ dodává 
Scorey. 

NOVÝ SIMULAČNÍ
MODEL

 Výsledky studie byly zveřejněny v časopise 
Frontiers in Pharmacology a jejich autory a re-
cenzenty byli nezávislí odborníci z průmyslu 
i akademické sféry. Společnost Chr. Hansen 
financovala vývoj nového simulačního mo-
delu použitého ve studii. Název publikace je: 
Probiotics reduce healthcare cost and societal 
impact of fl u-like respiratory tract infections 
in the USA: An economic modeling study. 
(Probiotika snižují náklady na zdravotní pé-
či a sociální dopad chřipkových onemocnění 
a infekcí dýchacích cest v USA: Ekonomická 
modelová studie.) 

Základní data použitá ve studii pocháze-
jí z hodnocení dvou nezávislých organizací: 
York Health Economics Consortium (YHEC) 
a Cochrane1+2. Při klinických testech v těch-
to hodnoceních bylo použito 22 probiotických 
kmenů, včetně Lactobacillus rhamnosus a Bifi -
dobacterium animalis společnosti Chr. Hansen. 

„Tato studie je založena na nezávislých kli-
nických testech a převádí klinická zjištění na 
náklady a dopad na primární péči. Výsledky 
představují velmi pádné důvody pro užívání 
probiotik. Ve společnosti Chr. Hansen bude-
me pokračovat ve využívání těchto poznatků 
a budeme dále zkoumat, jak mohou specifi cké 
kmeny podporovat tuto zdravotní oblast. Díky 
této studii máme nyní nový simulační model, 
který nám poskytne nové způsoby práce s daty 
v dalších studiích,“ vysvětluje Adam Baker, 
senior manažer, Human Health Development 
ve společnosti Chr. Hansen. 

Společnost Chr. Hansen vlastní některé 
z nejlépe zdokumentovaných probiotických 
kmenů na světě. Velké množství vědeckých 
publikací a klinických studií k těmto kmenům 
ukazuje, že mohou mít příznivé účinky na 
funkce imunitního systému. 

 www.chr-hansen.com

1    Hao et al. 2015. Probiotics for preven-
ting acute upper respiratory tract infecti-
ons. Cochrane database of systematic re-
views.

2  King et al. 2014. Effectiveness of probiotics 
on the duration of illness in healthy children 
and adults who develop common acute re-
spiratory infectious conditions: A systematic 
review and meta-analysis. British journal of 
nutrition.

3  CDC newsroom. 2016. CDC: 1 in 3 antibiotic 
prescriptions unnecessary.

ProKids
Chutný jogurtový nápoj pro 
děti obsahující LGG® - nejlépe 
zdokumentovaný probiotický 
kmen na světě

Obávaná chřipková sezona klepe na dveře
A  N O V Á  S T U D I E  O D H A L U J E  T A J N O U  Z B R A Ň  N A  S N I Ž O V Á N Í  N Á K L A D Ů  N A  C H Ř I P K O V Á  O N E M O C N Ě N Í

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.
Více na www.chr-hansen.com nebo kontaktujte czinfo@chr-hansen.com

ProKids - nabídněte dětem chutný jogurtový nápoj s novou jemnou kulturou  
nu-trish®, která obsahuje probiotický kmen LGG®

Rozšiřte svou nabídku mléčných výrobků a vyhovte 
potřebám zákazníků dětským probiotickým jogurtovým 
nápojem

Rodiče chtějí, aby jejich děti jedly co nejzdravěji, ale 

jsou zmateni protichůdnými informacemi

Abychom rodičům usnadnili rozhodování, přinášíme 

na trh jogurt, který obsahuje ještě více výhod pro 

děti

Tím, že si spotřebitelé uvědomují vztah mezi 

trávicím systémem a imunitou, uvědomují si i 

výhody probiotik

Buďte jiní - používejte LGG® - nejlépe 

zdokumentovaný probiotický kmen na světě

Nepropásněte šanci v kategorii dětských 

jogurtových nápojů, která je na vzestupu

Probiotický kmen LGG® je zkrátka přirozenou volbou

Nejlépe zdokumentovaný probiotický kmen na světě

Pečlivě prozkoumaný s důrazem na přirozenou 

obranyschopnost dětí

 

Silná, vědecky potvrzená značka

ProKids - Chutný jogurtový nápoj obsahující LGG® - nejlépe zdokumentovaný probiotický
kmen na světě, který podporuje přirozenou obranyschopnost1

Probiotický kmen LGG® je zkrátka přirozenou volbou

Nejlépe zdokumentovaný probiotický kmen na světě

Pečlivě prozkoumaný s důrazem na přirozenou 

obranyschopnost dětí

 

Silná, vědecky potvrzená značka

1 Hojsak et al. Clinical Nutrition 2010; Hatakka et al. BMJ 2001

Informace zde uvedené jsou prezentovány v dobré víře a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou pravdivé a spolehlivé. 
Uvádíme je zde pouze k Vašemu zvážení, testování a vyhodnocení a mohou být změněny bez předchozího a pozdějšího upozornění, 
jestliže není zákonem nebo písemnou dohodou dáno jinak. Není možné rozšířit záruku na jejich přesnost, úplnost, aktuálnost, 
neporušení, prodejnost a vhodnost k určitému účelu. Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí tyto výrobky neporušují práva 
duševního vl astnictví žádné třetí strany. Produkty mohou být kryty vydaným patentem nebo probíhajícím konáním, registrovanými 
nebo neregistrovanými obchodními značkami nebo podobnými právy duševního vlastnictví. Všechna práva vyhrazena.
LGG® a nu-trish® jsou registrované ochranné známky společnosti Chr. Hansen
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Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Praha – Jubilejní desátý ročník 
soutěže CEREVISIA SPECIALIS – Piv-
ní speciál roku 2019 byl ve znamení 
úspěchů tradičních značek i pivních 
novinek z devíti velkých i malých 
pivovarů. Nejvíce ocenění, celkem
pět, si ze soutěže odnesl pivovar 
PRIMÁTOR a. s. a čtyři PIVOVAR SVI-
JANY, a. s. 

O výsledcích rozhodl dvacetičlenný 
degustační tým složený ze dvou komi-
sí. První, dvanáctičlenná, složená ze 
zástupců např. České zemědělské uni-
verzity v Praze, Chmelařského institu-
tu, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Vysoké školy chemicko-tech-
nologické, Výzkumného ústavu pivo-
varského a sladařského i mj. nezávis-
lých pivovarských expertů posuzovala 
44 přihlášených piv z 13 průmyslových 

pivovarů. Kromě ní pivní vzorky posu-
zoval i osmičlenný panel významných 
osobností, které se pivu a pivovarské 
problematice dlouhodobě věnují, jako 
např. novináři, lékař, vědecko-výzkum-
ný pracovník a marketingoví specialisté.

V kategorii světlá speciální piva by-
lo posuzováno 13 piv. Třetí cena neby-
la udělena. O druhé místo se podělila 
piva Svijanský Baron 15 % a pivo 20 % 
z produkce PIVOVARU SVIJANY, 
a. s., dále Radegast Extra Hořká 15 
ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s., 
Postřižinské sváteční speciál z Pivo-
varu Nymburk, s. r. o., PRIMÁTOR 
16 Exkluziv z náchodského pivovaru 
PRIMÁTOR a. s. Ocenění za 1. místo 
získalo pivo DUX z produkce PIVO-
VARU SVIJANY, a. s.

Na třetím místě mezi polotmavý-
mi a tmavými speciálními pivy, kte-

rých bylo přihlášeno 6, skončilo pivo 
PERNŠTEJN GRANÁT 13, který uva-
řili v PARDUBICKÉM PIVOVARU, 
a. s. Na druhém místě se umístilo Po-
střižinské pivo Něžný Barbar z produk-
ce Pivovaru Nymburk, s. r. o. V kate-
gorii zvítězila a na prvním místě se 
umístila Svijanská Kněžna z PIVO-
VARU SVIJANY, a. s.

Mezi svrchně kvašenými pivy typu 
ale, kterých bylo degustováno 8, ne-
byla třetí cena udělena. O druhé mís-
to se podělila piva PRIMÁTOR Stout 
a PRIMÁTOR IPA z produkce pivo-
varu PRIMÁTOR a. s. Zvítězilo pivo 
Lobkowicz Premium Ale, který uvařil 
Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.

Rekordních 17 piv bylo přihlášeno 
v kategorii neobvyklých piv. Na tře-
tím místě se umístilo pivo Lobkowicz 
Premium Pšeničné z Pivovaru Vysoký 
Chlumec, a. s. O druhé místo se podě-
lila piva Bernard s čistou hlavou Švest-
ka z Rodinného pivovaru Bernard a. s., 
VELEN svrchně kvašené pšeničné pi-
vo z Pivovaru Černá Hora a. s., dále 
Holba Horské byliny Nealko, které 

uvařil Pivovar Holba, a. s., Birell Hroz-
no z produkce Plzeňského Prazdroje, 
a. s., a PRIMÁTOR Špringl 2019 z pi-
vovaru PRIMÁTOR a. s. První místo 
získalo pivo PRIMÁTOR Tchyně od 
stejného výrobce.

Cenu předsedy poroty, kterou vedl 
Mgr. František Frantík z VÚPS, a. s., 
za nejvíce, celkem šestnáct, nominací 
u obou porot obdrželo pivo Svijanská 
Kněžna z PIVOVARU SVIJANY, a. s.

„Kvalita všech soutěžních piv byla 
na velmi dobré úrovni,“ uvedla RNDr. 
Jana Olšovská, Ph.D., z Výzkumného 
ústavu pivovarského a sladařského, a. s.,
reprezentující odborného garanta sou-
těže, a současně dodala: „To odpovídá 
trendu doby, naši pivovarníci nejenže 
umí uvařit nejlepší ležák na světě, ale 
udělali velký krok v technologii výroby 
piv speciálních.“

„Trvalý zájem o soutěž pivních spe-
ciálů ze strany pivovarů jen potvrzuje, 
že o tato piva je stále větší zájem a patří 
do standardní nabídky jejich produkce 
a současně nabízí i tolik potřebné srov-
nání,“ uvedl Ing. Josef Vacl, CSc., ze 
společnosti PORT spol. s r. o., která je 
vyhlašovatelem soutěže, a dodal: „Piv-
ní speciály rozšiřují okruh těch, kteří 
si na nich pochutnávají, a to je pro 
český pivní trh nesporným přínosem.“ 

Degustace tradičně proběhla ve Vý-
zkumném senzorickém centru VÚPS, 
a. s. Ocenění byla v Praze předána 
představitelům vítězných pivovarů na 
slavnostním setkání pivovarských od-
borníků a médií 16. října 2019. Snímky 
ze soutěže jsou k dispozici na www.
certum.cz.  

Výzkumný ústav pivovarský
a sladařský, a. s.

V jubilejním ročníku soutěže pivních speciálů byly oceněny 
tradiční značky i pivní novinky

Svijany – Několik dalších no-
vých ocenění si během října připsa-
la piva ze Svijan. Ze soutěže ČESKÁ 
CHUŤOVKA 2019 si odnesla cenu za 
kvalitní český výrobek čtyři přihlá-
šená svijanská piva a Svijany zís-
kaly i čtyři ceny v desátém ročníku 
soutěže speciálních a neobvyklých 
piv z domácí české produkce CERE-
VISIA SPECIALIS – Pivní speciál ro-
ku.

V 11. ročníku soutěže Dobrý tuzem-
ský potravinářský výrobek ČESKÁ 
CHUŤOVKA 2019 byly oceněny 
prémiový ležák „450“, dochmelova-
ný ležák Svijanský Rytíř 12 %, nefi l-

trovaný řezaný Svijanský fanda 11 % 
a silné pivo DUX. Výsledky byly 
spolu s prezentací vítězných výrobků 
slavnostně vyhlášeny 10. října v hlav-
ním sále Senátu Parlamentu ČR v Praze 
za účasti význačných hostů a novinářů. 

Významnou stopu zanechal Pivovar 
Svijany v jubilejním desátém ročníku 
soutěže CEREVISIA SPECIALIS – 
Pivní speciál roku 2019. Největší vý-
robce silných piv pro český trh si z ní 
odnesl první (za DUX) a dvě druhá 
místa (za Svijanského Barona 15 % 
a Svijanskou Dvacítku) v kategorii 
světlých speciálních piv. Také vítě-
zem kategorie polotmavých a tmavých 
speciálních piv se stalo pivo ze Svijan, 
a to Svijanská Kněžna 13 %, která od 
porotců získala i vůbec největší počet 
nominací ze všech 44 piv ve čtyřech 
různých kategoriích. Díky tomu Pivo-
var Svijany převzal i speciální cenu 
předsedy poroty soutěže. 

„Stále platí, že spíše než názory od-
borných degustátorů je pro nás roz-
hodující hodnocení spotřebitelů a fa-
noušků našeho piva. Ale každé ocenění 
naší práce nám samozřejmě dělá ra-

dost a pozitivní reakce zkušených hod-
notitelů nás utvrzuje v tom, že naše 
pivo vaříme dobře a že tradiční výrobní 
postupy, kterým jako jeden z mála vět-
ších českých pivovarů zůstáváme věrní, 
mají dnes i do budoucna smysl,“ řekl 
svijanský sládek Petr Menšík. 

Značku Dobrý tuzemský potravi-
nářský výrobek ČESKÁ CHUŤOV-
KA uděluje vždy na podzim hodnoti-
telská komise nezávislých odborníků. 
Nejdůležitějšími kritérii, které musí 
každý přihlášený výrobek splňovat, 
jsou jeho vynikající chuťové parame-
try a vysoká kvalita. Současně se musí 
jednat o výrobek prokazatelně české-
ho původu. „Soutěž je otevřena všem 
poctivým tuzemským výrobcům a jejich 
chutným českým potravinám, pokud si 
toto označení opravdu zaslouží. Výrob-
cům pomáhá proniknout do povědomí 
spotřebitelů a spotřebitelé díky ní mo-
hou objevovat skutečně chutné české 
potravinářské výrobky. Tradiční české 
pivo k nim nepochybně patří a má 
v soutěži právem zvláštní místo,“ řekl 
k tomu již dříve ředitel projektu Česká 
chuťovka Josef Sléha. 

Desátého ročníku 
soutěže CEREVISIA 
SPECIALIS – Pivní 
speciál roku se letos 
zúčastnilo 13 pivova-
rů s 44 různými pivy. 
Hodnotil je dvaceti-
členný degustační tým 
složený ze dvou komi-

sí. Trvalý zájem o soutěž pivních spe-
ciálů ze strany pivovarů podle ředitele 
pořádající společnosti PORT Ing. Jose-
fa Vacla, CSc., potvrzuje, že silná piva 
patří do standardní nabídky pivovarů 
a jsou pro český pivní trh nesporným 
přínosem. 

OCENĚNÁ 
SVIJANSKÁ PIVA

Prémiový ležák 
„450“ − speciální pivo 
původně uvařené jen 
pro oslavy 450 let od 
založení pivovaru ve 
Svijanech, které nako-
nec zůstalo v sortimen-

tu svijanských piv natrvalo. Je vyrobe-
no z poloraného žateckého červeňáku 
(Osvaldova klonu), humnového sladu 
z nezávislých sladoven a samozřejmě 
tradičním postupem − tedy zráním na 
otevřené spilce a v ležáckých tancích. 
Plné chlebnaté pivo s příjemnou inten-
zivní jemnou hořkostí.

Svijanský Rytíř 12 % 
je za studena dochmelova-
ný ležák. Vyznačuje se vel-
mi specifi ckou a unikátní 
hořkostí a ve Svijanech se 
vaří od roku 2001 při vy-
užití výjimečných chmelů 
z vlastních chmelnic pivo-
varu v oblasti Polepských 
Blat. Nese zřetelný rukopis 

sládka Petra Menšíka, z jehož experi-
mentů s domácím vařením piva vlastně 
původně vznikl.

Svijanská Kněžna 
13 % se vyrábí z vybra-
ných speciálních sladů, 
které jí dodávají speci-
fi ckou kávově-karamelo-
vou chuť. Ve Svijanech 
se vaří od roku 1999. 

Výborně se hodí k dobrému jídlu a mi-
mořádnou oblibu si získala jako sou-
část řezaného piva s kterýmkoli jiným 
pivem ze Svijan – různými kombinace-
mi lze dosáhnout rozličné chutě, vůně 
a stupňovitosti.

S v i j a n s k ý  B a r o n 
15 % − silné pivo se vyrábí 
jako ležák, který si ovšem 
ve sklepě poleží až tři mě-
síce. Obsahuje 6,5 % alko-
holu, ale při prvním napití 
tak vůbec nepůsobí, nemá 
ani nadměrně sladkou ne-
bo dominantní alkoholovou 

notu. Stejně jako všechny ostatní silná 
svijanská piva není pasterovaný. 

Svijany 20 % − limitova-
ná edice unikátní Svijanské 
Dvacítky s 20 % extraktu 
původní mladiny poprvé 
uvařená pro loňskou osla-
vu dvaceti let samostatnos-
ti pivovaru. V podstatě se 
jedná o „single malt“ pivo 
a pro jeho výrobu se pou-
žívá nejlepší slad z jediné 
šarže z malé řemeslné hum-
nové sladovny a tradiční 
chmel z vlastních chmelnic 

pivovaru. Jeho hořkost je velmi jem-
ná a dobře sladěná s mohutnou plností 
tvořenou větším množstvím nezkva-
sitelných sladových cukrů a vysokým 
obsahem alkoholu. 

Svijanský fanda 11 %
− této nefiltrované ře-
zané jedenáctky se pů-
vodně měla vyrobit jen 
jedna várka na oslavu 
narozenin Františka Ho-
ráka, zachránce svijan-
ského pivovaru, který 
řezané pivo miluje. Jen-
že na oslavě všem chut-
nalo tak moc, že ho ve 

Svijanech vyrobili víc. A pak víc a ještě 
víc. Díky tomu si je nyní ve výrobním 
sortimentu pivovaru již nastálo.

DUX − patří s 5,5 pro-
centy alkoholu mezi 
silnější piva, je plný 
a hutný, ale současně 
také hladký a jemný. 
Pro dosažení výrazné 
tmavě jantarové bar-
vy a vyvážené hladké 
chuti ve Svijanech zvo-
lili vybraný humnový 
slad, znalci ocení i jem-
nou chmelovou hoř-

kost žateckého chmele odrůdy Sládek 
z vlastních chmelnic pivovaru. Stejně 
jako všechna svijanská piva je samo-
zřejmě nepasterovaný. 

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Česká chuťovka i Pivní speciál roku – svijanské pivo sbírá další tituly

Svijanský sládek Petr Menšík s pěti různými oceněními ze soutěže CEREVISIA 
SPECIALIS – Pivní speciál roku 2019 

Část degustačního týmuVítězové v kategorii světlá speciální piva
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Letos poprvé netradičně vypuk-
ne svátek všech milovníků vína již 
v pátek 8. listopadu. Vinařský fond 
tak vyhověl přání vinařů, obchodní-
ků, vinárníků a restauratérů. Dru-
hou zásadní změnou letošního roč-
níku je pokračující trend zvyšování 
nároků na kvalitu. 

Prodejci vína a pořadatelé vinař-
ských akcí usilovali o možnost prodá-
vat Svatomartinská vína už o víkendu, 
který bude bezprostředně předcházet 
pondělnímu svátku sv. Martina. Vinař-
ský fond jako majitel značky se roz-
hodl dřívější prodej Svatomartinských 
vín umožnit a zohlednil jej v licenč-
ních podmínkách, které vinaře zavazu-
jí k dodržování stanovených pravidel 
prodeje a značení. Změnu však ocení 
zejména spotřebitelé, kterým tak Sva-
tomartinská vína zpříjemní hned tři po 
sobě jdoucí listopadové dny. 

„Hlavní oslavy svátku svatého Mar-
tina budou ale samozřejmě i nadále 
probíhat 11. 11. na desítkách míst celé 
republiky. Zahájení prodeje už od pát-
ku je tak pouze možností pro obchod-
níky, z hlediska spotřebitelů a principů 
obnovené tradice se ale nic nemění,“ 
vysvětlil hlavní důvod úpravy podmí-
nek Ing. Jaroslav Machovec, ředitel 
Vinařského fondu, který ochrannou 
známku Svatomartinské vlastní a kaž-
doročně ji propůjčuje vinařům. „Nej-
větší ochutnávka Svatomartinských vín 
– Svatomartinský košt, který každoroč-

ně pořádáme v Brně, tak proběhne tra-
dičně 11. 11.,“ upřesnil ing. Machovec.

Další změnou je zvýšení důrazu na 
kvalitu Svatomartinských vín. Cílem 
Vinařského fondu je, aby značka Sva-
tomartinské představovala spolehlivou 
záruku nadprůměrných vín. „Svato-
martinská vína nejsou jen mladá vína. 
Jsou to také vína kvalitní, z pečlivě vy-
braných odrůd a vyráběná s náležitou 
péčí vinaře. Rozhodli jsme se proto již 
podruhé v historii sáhnout ke zvýšení 
nároků na minimální kvalitu vín, která 
chtějí známku Svatomartinské použí-
vat,“ oznámil ing. Machovec z Vinař-
ského fondu hlavní důvody pro zvýšení 
požadovaného počtu bodů při hodno-
cení ze 78 na 80 (ze 100). „Naši vinaři 
už výrobu Svatomartinských vín velmi 

dobře zvládají, a tak nemáme pochyb, 
že drtivá většina z nich vyšší nároky na 
kvalitu splní,“ naznačil objem produk-
ce letošního ročníku ing. Machovec. 

Podle odhadu Vinařského fondu tak 
letos vinaři dodají na trh stejně jako 
v uplynulých letech cca 2–2,2 milionu 
lahví těchto svěžích mladých vín. „Prá-
vě možnost prodeje už od 8. listopadu 
může u řady vinařů zvýšit zájem o znač-
ku Svatomartinské, a celková produk-
ce se tak může i navýšit,“ komentoval 
odhady množství Svatomartinských 
vín ročníku 2019 ing. Machovec.

Hrozny pro Svatomartinská ví-
na vinaři sklízeli už v první polovi-
ně září, a měli tak dostatek času víno 
dobře a včas připravit na hodnocení, 
které proběhlo v Centru Excelence 

ve Valticích 22. a 30. října. „Zejmé-
na v konečné fázi zrání hroznů letos 
počasí vinařům přálo. Díky střídání 
teplých dnů a chladných nocí lze letos 
očekávat vína výrazně aromatická, což 
je jeden z hlavních důvodů jejich obliby 
u spotřebitelů,“ přiblížil hlavní charak-
teristiku letošního ročníku Ing. Marek 
Babisz, hlavní someliér Národního vi-
nařského centra. 

Celkově hodnotí vinaři letošní skli-
zeň i ročník velmi kladně. Přestože do-
šlo k propadu sklizně cca o 25 % oproti 
loňskému výjimečnému ročníku, bu-
de se množství letos vyrobeného vína 
pohybovat na úrovni cca 600–650 hl, 
tedy v mezích desetiletého průměru. 
Z hlediska kvality suroviny, a tedy ná-
sledně i kvality vín, jde ale o ročník 
nadprůměrný. 

Značka „Svatomartinské“ byla re-
gistrována v roce 1995 a od roku 2005 
je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten 
v letošním roce již popatnácté organi-
zuje propagaci těchto vín pod jednot-
ným logem, Svatomartinská vína jsou 
tak označena na etiketě známým sym-
bolem sv. Martina na koni.

Více o moravských 
a českých vínech na 

www.wineofczechrepublic.cz

Do 15. ročníku obnovené tradice vstoupí 
Svatomartinská vína dříve a kvalitnější 

O prvním říjnovém víkendu vyvr-
cholil slavnostním vyhlášením vý-
sledků 24. ročník největší africké 
soutěže vín – Michelangelo Inter-
national Wine and Spirits Awards 
2019 v Jihoafrické republice poblíž 
Kapského města. V konkurenci více
než 2000 vín z celého světa porot-
ci ocenili moravské a české vinaře 
1 platinovou medailí, 2 velkými zla-
tými, 6 zlatými a 9 stříbrnými me-
dailemi.

Velvyslanec České republiky v Ji-
hoafrické republice JUDr. Michal Král 
převzal za naše vinaře hned tři vý-
znamná ocenění: ZNOVÍN ZNOJMO, 
a. s., získal Trofej Kühne & Nagel za 
nejvýše hodnocenou sérii zahraničního 
producenta ve složení Velká zlatá me-
daile za Sauvignon 2018 VOC Znoj-
mo, Zlatá medaile za Tramín červený 

2017, výběr z bobulí, Stříbrná medaile 
za Rulandské šedé 2017, pozdní sběr, 
Stříbrná medaile za Neuburské 2018, 
výběr z hroznů. NOVÉ VINAŘSTVÍ, 
a. s., z Drnholce získalo za Cépage 
Ryzlink vlašský 2017, výběr z cibéb, 
Trofej Kühne & Nagel za nejvýše hod-
nocené zahraniční víno a za stejné víno 
i jednu ze 14 letos udělených platino-
vých medailí.

„Od pondělí do soboty se hodnoti-
la a v komisích diskutovala neskutečně 
ucelená kvalita soutěžních vzorků. O to 
cennější je úspěch vín z České repub-
liky. Rozdíly v hodnocení byly mini-
mální, opravdu jen nuance ve vysoké 
kvalitě v dlouhotrvajících diskuzích,“ 
okomentoval průběh hodnocení Miro-
slav Majer, majitel společnosti DAVI-
NUS, který letos zastupoval Českou 
republiku v mezinárodní porotě sou-
těže. K hodnocení bylo pozváno třicet 

hodnotitelů z dvaadvaceti zemí a sedmi 
kontinentů.

Účast českých i slovenských vín 
na letošním ročníku soutěže zaštiťo-
vala opět redakce časopisu SOMME-
LIER ve spolupráci se společností 
DAVINUS a za finančního přispění 
Vinařského fondu. Michelangelo Wi-
ne Awards byla založena v roce 1997 
jako jediná mezinárodní vinařská sou-
těž v Jižní Africe. Soutěž každoročně 
obdrží okolo 2000 vzorků vín, které 
jsou hodnoceny 100bodovým systé-
mem OIV.

Více o vínech na 
www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Jižní Afrika rozzářila naše vína platinou a zlatem

Miroslav Majer degustuje v Longridge
Zleva globální ředitel společnosti Kühne&Nagel pan Horst Müller, J. E., JUDr. 
Michal KRÁL, velvyslanec ČR v Jihoafrické republice, a paní Lorraine Immel-
man, zakladatelka a ředitelka soutěže Michelangelo Awards

Vinařství Víno Medaile

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s. Cépage Ryzlink vlašský 2017

Platinová 
+ Trofej Kühne & Nagel 

za nejvýše hodnocené 
zahraniční víno

Štěpán Maňák Sauvignon 2018 Velká zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Sauvignon 2018 Velká zlatá
DAVINUS s. r. o. Ryzlink vlašský 2017 Zlatá

DAVINUS s. r. o. MORAVIAN COLLECTION 
Ryzlink rýnský 2016 Zlatá

Štěpán Maňák Merlot 2017 Zlatá

Zámecké Vinařství Bzenec s. r. o. Sauvignon, Collection 1508, 
pozdní sběr 2018 Zlatá

Zámecké Vinařství Bzenec s. r. o. Muškát Moravský, Flower Line, 2018 Zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený 2017 Zlatá
DAVINUS s. r. o. Ryzlink rýnský 2017 Stříbrná
DAVINUS s. r. o. Kerner 2017 Stříbrná

DAVINUS s. r. o. SOMMELIER SELECT 
Ryzlink vlašský 2018 Stříbrná

Štěpán Maňák Cabernet sauvignon rosé 2018 Stříbrná
VINIUM a. s. Frankovka 2016 Stříbrná
Vinofol, s. r. o. Kerner 2017 Stříbrná
Zámecké Vinařství Bzenec s. r. o. Tramín Červený, Flower Line, 2018 Stříbrná
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Rulandské šedé 2017 Stříbrná
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Neuburské 2018 Stříbrná

SVATOMARTINSKÁ VÍNA 
ROKU 2019:

Odrůda Celkem
Müller Thurgau 95
Muškát moravský 48
Veltlínské červené rané 26
Svatovavřinecké 
(rosé, klaret) 51
Modrý Portugal 
(rosé, klaret) 10
Zweigeltrebe 
(rosé a klaret) 44
Svatovavřinecké 
(červené) 33
Modrý Portugal (červené) 59
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EFSA STANOVIL BEZPEČNÉ 
HODNOTY PRO SODÍK 

A CHLORID 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA) začátkem září zveřejnil výživové refe-
renční hodnoty (dietary reference value – DRV) 
pro sodík a chlorid. Jsou výsledkem rozsáh-
lé práce vědeckých pracovníků agentury, kteří 
zkoumali a porovnávali literární údaje týkající 
se těchto dvou chemikálií. Za zveřejněním těch-
to hodnot se skrývá téměř deset let práce, která 
začala na popud Evropské komise žádající aktua-
lizaci hodnot pro makronutrienty, tj. bílkoviny 
a sacharidy a všechny vitaminy a minerály. Tyto 
hodnoty byly naposledy revidovány na začátku 
90. let minulého století.

Podle názoru vědeckých pracovníků bylo 
nastavování DRV pro sodík a chlorid velkou 
výzvou, protože jak mezi těmito prvky navzájem, 
tak mezi nimi a jinými živinami existuje složitá 
fyziologická souhra a vědět, jaký příjem těch-
to živin je nutný, přiměřený nebo tolerovatelný, 
představuje zodpovědět řadu otázek.

V rámci bádání byla systematicky posuzová-
na literatura, kriticky hodnoceny relevantní stud-
ie a poté provedena metaanalýza. Modelování 
pomohlo identifikovat výši dávek, což bylo 
zapotřebí pro stanovení referenčních hodnot. 
Dále byly kvantifi kovány nejistoty v závěrech, 
aby se zvýšila transparentnost. 

Ve stati publikované v oficiálním časopise 
EFSA Journal odborný panel pro výživu, potra-
viny nového typu a potravinové alergeny (NDA) 
určuje hodnotu 2,0 g sodíku denně jako bezpečný 
a přiměřený příjem pro dospělou populaci EU. 
Hodnota DRV pro chlorid je stanovena na 3,1 g 
za den pro dospělé a platí i pro těhotné a kojící 
ženy, jelikož panel uvádí paralely s referenčními 
hodnotami pro sodík jako „bezpečný a přiměřený 
pro obecnou populaci EU“.

2,0 g sodíku/den je tedy hodnota bezpečná pro 
obecnou dospělou populaci EU včetně těhotných 
a kojících žen. Vědecké stanovisko také vysvět-
luje, že bezpečný příjem sodíku u dětí je upraven 
podle jejich energetických požadavků a s ohle-
dem na věk. Panel dospěl k závěru, že 1,1 g so-
díku/den pro děti ve věku 1–3 let je dostatečný, 
stejně jako 1,3 g/den pro děti ve věku 4–6 let, 
1,7 g/den pro děti ve věku 7–10 let a 2,0 g/den 
pro děti ve věku 11–17 let. U kojenců ve věku 
7–11 měsíců se navrhuje přiměřený příjem (AI) 
0,2 g/den na základě odhadovaného příjmu sodí-
ku u výhradně kojených dětí ve věku 0–6 měsíců.

Stanovení hodnot chloridů má podobnou me-
todologii, přičemž panel zvažuje, že referenční 
hodnoty lze nastavit na hodnoty ekvimolární 
k referenčním hodnotám sodíku pro všechny vě-
kové skupiny populace. Došli k závěru, že 1,7 g 
chloridu/den pro děti ve věku 1–3 let, 2,0 g /den 
pro děti ve věku 4–6 let, 2,6 g/den pro děti ve vě-
ku 7–10 let, 3,1 g/den pro děti ve věku 11–17 let
jsou hodnoty přiměřené. U kojenců ve věku 
7–11 měsíců je stanoven odpovídající příjem 
0,3 g/den.

„V souladu s referenčními hodnotami pro so-
dík se tyto úrovně příjmu i pro chlorid považují 
za bezpečné a přiměřené pro obecnou populaci 

EU za předpokladu, že hlavním zdrojem příjmu 
chloridu v potravě je chlorid sodný,“ uzavírá sta-
novisko.

„V západní stravě se sodík a chlorid vyskytují 
hlavně v kuchyňské soli, ale jsou přirozeně pří-
tomné ve většině potravin,“ komentuje Agnès de 
Sesmaisons-Lecarré, členka komise EFSA NDA.

„Tělo je potřebuje, aby fungovalo, ale při nad-
měrné spotřebě mohou způsobit zvýšení krevního 
tlaku, což je rizikový faktor pro kardiovaskulární 
choroby. V Evropě je příjem u dospělých obvykle 
vyšší. Takže ti, kdo v EU rozhodují, mohou tuto sta-
novenou hodnotu použít tam, kde je to vhodné, pro 
dosažení cíle snížení příjmu sodíku v populaci.“

Současně s publikováním těchto dvou 
vědeckých stanovisek Evropský úřad pro bezpeč-
nost potravin též aktualizoval svůj DRV Finder. 
Jedná se o interaktivní nástroj, který umožňuje 
přístup k výživovým hodnotám určeným pro od-
borníky na výživu a zdraví. Uživatelé mohou vy-
hledávat podle živin nebo podle cílové populace. 
Odborníci zde snadno naleznou užitečné defi nice, 
získají přístup k odpovídajícím vědeckým 
stanoviskům EFSA nebo jeho předchůdce (Vě-
decký výbor pro potraviny) nebo mohou expor-
tovat svůj výběr pro další použití.
www.efsa.europa.eu/en/press/news/updating-
drvs-job-done-after-10-years-and-34-nutrients
Dietary reference values for sodium. EFSA 
Journal 2019;17(9):5778, DOI: 10.2903/j.ef-
sa.2019.5778
Dietary reference values for chloride. EFSA 
Journal 2019;17(9):5779, DOI: 10.2903/j.ef-
sa.2019.5779

BARRY CALLEBAUT UVÁDÍ 
NA TRH 100% ČOKOLÁDU 

„CACAOFRUIT“

Jeden z největších světových výrobců čoko-
lády a inovací v tomto oboru, Barry Callebaut 
AG, představil na začátku září na tiskové kon-
ferenci v San Franciscu svoji novou výrobko-
vou řadu Cacaofruit Experiences, jejíž součástí 
je i čokoláda Wholefruit vyrobená stoprocentně 
z celého kakaového plodu, nikoliv pouze z bobů. 
Je určena především těm, kteří u čokolády hle-
dají „ovocnější“ chuť. Mohou to být buď šéfové 
kuchyní, řemeslní výrobci cukrovinek či cukráři 
anebo mileniálové toužící po dalších kategoriích 
snacků, jenž by byly chutné a výživné a zároveň 
přátelské k životnímu prostředí a klimatu.

Barry Callebaut je dodavatelem čokolády pro 
společnosti Nestlé, Hershey, Unilever a potravi-
nářský a nápojový gigant Mondelez Internatio-
nal, k jehož značkám patří Cadbury a Toblerone. 
Mondelez je první společností, která tuto inovaci 
bude testovat. Zatím jako pilotní produkt před 
širším uvedením na trh v roce 2020 je v prodeji 
ve vybraných maloobchodních prodejnách v ob-
lasti San Francisca.

V loňském roce Barry Callebaut debutoval 
s rubínovou čokoládou, která byla použita v ty-
činkách Kitkat fi rmy Nestlé a uvedena na ja-
ponský a jihokorejský trh. Letošní akce přichází 
v období vyšších cen kakaa, které ještě více sní-
žily zisky výrobcům čokolády, již tak sužovaným 
přesunem spotřebitelů ke zdravějším potravinám.

Tato inovace je výsledkem práce výzkumného 
a vývojového týmu Barry Callebaut, který vyu-
žitím celého plodu uvolnil plný potenciál kakaa, 
„jídla bohů“. Až dosud bylo 70 % plodu vyřaze-
no jako odpad. Výrobková řada Cacaofruit Expe-
riences využívá na výrobu čokolády nejenom ka-
kaové semeno, ale také na živiny bohaté oplodí 
a čerstvou vonnou hořkosladce chutnající šťávu 
z dřeně obalující semena, která slouží jako přírod-
ní sladidlo. Všechny přísady vyrobené z kakao-
vého plodu lze nyní použít nejenom při výrobě 
čokolády, ale i do ovocných či zeleninových šťáv, 
mixovaných ovocných koktejlů, mražených de-
zertů, pečiva, moučníků a snacků. Tvrdé oplodí 
lze například umlít na mouku a použít ji při pří-
pravě brownies.

Mondelēz International zahájila celosvěto-
vé uvedení řady Cacao Experiences na trh ve 
svém inovačním centru SnackFutures, kde pro-
dukty představila třicítce předních šéfkuchařů, 
čokolatiérů a novinářů z celého světa. V centru 
zároveň pod značkou CaPao zavedla novou vý-
robkovou kategorii spotřebitelského produktu.

Od května 2020 bude Wholefruit Chocolate 
k dispozici ve dvou variantách: výrazné Whole-
Fruit Bold a jemné sametové WholeFruit Velvety 
obsahující i mléko.

Barry Callebaut není prvním čokolatiérem, 
který se pokusil využít více součástí plodu kakao-
vníku pravého (Theobroma cacao). V červenci 
minulého roku zveřejnila společnost Nestlé, že 
našla způsob, jak vyrobit čokoládu bez přidání 
cukru pomocí dužiny kakaového plodu.
www.wholefruitchocolate.com

JAK ZABRÁNIT PLÝTVÁNÍ: 
NOVÉ OZNAČENÍ 

TRVANLIVOSTI NA OBALU 
POTRAVIN

Na obalech potravin je povinností uvádět údaj 
o použitelnosti („spotřebujte do“ – „use by“) či 
minimální trvalivosti („minimální trvanlivost 
do“ – „best before“). „Spotřebujte do“ označuje 
datum, do kterého může být potravina konzu-
mována bezpečně z hlediska zdravotního, „mini-
mální trvanlivost do“ označuje datum, do kterého 
si potravina uchová svoji deklarovanou kvalitu. 

Je to údaj spíše orientační a potravina, pokud si 
uchová dobrou chuť a vůni, může být i po něm 
bezpečně konzumována.

Společnost Unilever začala umisťovat na 
obal přímo za text „best before“ na určitých 
svých potravinářských výrobcích nový údaj 
„often good after“, čili „často dobré po“. Ozna-
čení „často dobré po“ je výsledkem spoluprá-
ce mezi dánským start-upem Too Good To Go 
a několika výrobci potravin včetně Unileveru, 
Carslbergu a Arla Foods. Cílem této iniciati-
vy je omezit plýtvání potravinami na úrovni 
spotřebitelů.

V průzkumech bylo totiž zjištěno, že 53 % Ev-
ropanů neví, co se týká označování trvanlivosti 
potravin, jaký je rozdíl mezi použitelností a mi-
nimální trvanlivostí. Tato neznalost může způso-
bit tuny bezdůvodného potravinového odpadu na 
úrovni spotřebitelů.

„Rozhodli jsme se proto spojit se s několika 
výrobci potravin, abychom tento systém přehod-
notili,“ vysvětlil Mette Lykke, generální ředitel 
Too Good To Go. 

„Minimální doba trvanlivosti je směrnice, kte-
rá souvisí s kvalitou jídla. Je stále bezpečné je 
jíst, i když datum vyprší, a je na spotřebiteli, aby 
použil své smysly a zdravý rozum. A přidáním 
slov ‚často dobré po‘ do datového údaje jsme to 
chtěli objasnit.“

Carslberg přidal text k určitým druhům piva, 
Arla Foods k některým mléčným výrobkům 
a Unilever přijal označení pro tři nová mini jídla 
Knorr s rýžovými nudlemi, která se na podzim 
tohoto roku uvádějí na trh v Dánsku, Švédsku, 
Finsku a Norsku.

Značná část výrobků značky Knorr je dehyd-
ratovaná, což znamená, že obvykle mají dlouhou 
trvanlivost. Tato společnost si uvědomuje, že po-
travinami se celosvětově příliš plýtvá. Odhaduje 
se, že asi 1,3 miliardy tun potravin se každý rok 
znehodnotí nebo vyplýtvá, což odpovídá zhruba 
jedné třetině potravin vyrobených pro lidskou 
spotřebu. Ve vyspělých zemích je většina vyplýt-
vána v domácnostech.

 „Chceme zajistit, aby lidé více jídla snědli, 
než vyhodili. Chceme proto našim zákazníkům 
říci, aby u potravinářského výrobku dříve, než jej 
vyhodí, zkontrolovali jeho vzhled a aroma nebo 
jej ochutnali. Abychom takto oslovili co nejví-
ce spotřebitelů, zahájili jsme tento rok práce na 
implementaci textu ‚často dobré po‘ na obalech 
našich potravin hned po označení ‚minimální tr-
vanlivost‘. Realizujeme ji na nových trvanlivých 
výrobcích uváděných na trh či na stávajících 
produktech, u nichž plánujeme změnu grafi ckého 
designu etikety.“

Tato nadnárodní společnost jej nezavádí na 
všechny své potravinářské výrobky najednou, 
protože jejím cílem je neplýtvat jídlem, ale také 
již vyrobenými obaly, které by tak představovaly 
zbytečný odpad.

„Začátkem roku 2020 bude v severských ze-
mích nový text na více druzích výrobků. U dalších 
trhů Unileveru se možnost implementace textu 
také zkoumá, vše musí být v souladu s místní le-
gislativou,“ dodává mluvčí Unileveru.
www.foodingredientsfirst.com/news/, www.
foodnavigator.com

Mgr. Tatiana Oldřichová

Zdroj: Balley Callebaut
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