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O krok dále... 
Počátek roku bývá častým důvodem pro 

různá předsevzetí a k „pevným“ odhodlá-
ním provést v tom či onom revizi vlastních 
nedostatků. Ideálním časem vyřčení tohoto 
málo promyšleného činu bývají obvykle prv-
ní vteřiny Nového roku, často, nebo téměř 
vždycky pod vlivem, a tak se sama závaz-
nost tohoto prohlášení vykouří dřív, než by 
bylo možno nadýchat do balónku nulu. Ale 
opravdově věřím, že jsou i opačné případy, 
kdy lhář sdělí světu, a zejména sobě, že už 
nebude nikdy lhát, alkoholik, že už se na 
flašku nikdy ani nepodívá, a kuřák zavilý 
zahodí nedokouřenou krabičku cigaret a už 
vícekrát neotráví vzduch slušnému a spo-
řádanému nekuřákovi. Takže chci mluvit 
o těch, kteří předsevzetí dodrží. Problém je 
jen v tom, že žádného takového neznám. 

Takže budu muset fabulovat, bez mož-
nosti obkreslit konkrétní osobu. Asi by to 
měl být muž ve středním věku, dejme to-
mu čtyřicátník, měl by pocházet odněkud 
z podhorské chaloupky, odkud ho starostliví 
a skromní rodiče posílali napřed do školy, 
i když byly cesty zaváté metrem sněhu, a pak 
na studia do okresního města a dále na uni-
verzitní studia, protože se učil dobře. Odtr-
hávali si od úst a byli pyšní na svého syna, 
jak si dobře vede, a svým soukmenovcům, 
také chalupníkům, ukazovali s pýchou je-
ho fotografie s promoční červenou stříškou 
slušivého amerického střihu ve tvaru po-
divného čtverce. A pak další úspěch. Coby 
vzdělaný muž získal vlivné a dobře place-
né místo v hlavním městě, našel si dívku, 
oženil se a v nově pořízeném bytě naplnil 
i svými potomky dětský pokoj. Nekouřil, ne-
pil, nelhal. Léta poklidně běžela, ale něco 
chybělo. Dlouho nevěděl, co to je. A pak 
jej vcucla nově vznikající strana. Ožil v ní. 
Schůze, schůze a chůze s baťůžkem na zá-
dech na zasedání té či oné rady a komise. 
Byl řečný, a tak jej měla kamera ráda, a je-
ho asistentka taky. Domů chodil utahaný 
a už lhal. Jeho nová pravá ruka Leonka 
kouřila, a tak začal taky. A jeho předseda 
měl rád skotskou jako Churchill, a tak byla 
občas i sklenička. A čím blíž k volbám, tím 
víc cigaret a drinků, po volbách bez ohledu 
na jejich výsledek taky. A tak jak byl slav-
ný, tisk po něm šel. A bác! Magisterská jeho 
práce byla podle těch šťouralů opsána, ale 
jeho televizní obhajoba rozptýlila všechny 
pochybnosti. Věděl, jak mluvit, ale dobrý 
pocit byl již dávno fuč, a to nejen kvůli tomu 
plagiátu. S Leonkou se vzali po předchozím 
rozvodu a svatební cesta v Benátkách byla 
stylová. Jen musel vysvětlit svým dětem, že 
letos o prázdninách budou u babiček, a ne 
ve stranickém letovisku na břehu Jadranu 
jako každý rok. Starosti, alkohol, více ci-
garet, a hlavně lhaní. To byl nyní jeho ži-
vot. Prohra v posledních volbách pak byla 
tečkou za vším. Nešlo nic. Svůj stůl musel 
opustit, podědil jej jeho nástupce, a Leon-
ku co asistentku taky. A pak přišel Silvestr, 
třeba to nebyl ten poslední, a následovalo 
rozhodnutí o předsevzetí. Nelhat, nepít a ne-
kouřit. Svěřil se o něm Leonce při novoroč-
ním přípitku. Smála se mu a poznamenala, 
že zná i jiné hříchy. 

Na Tři krále šel navštívit své děti. Od 
přípitku opravdu nelhal, nekouřil a nepil 
alkohol. Když se vracel z Dejvic do svého 
nového domova, zastavil na červenou před 
vjezdem do tunelu. A vedle něj náhle spatřil 
svůj někdejší služební vůz. Seděl v něm jeho 
nástupce. Pokynul mu, a ejhle. Jeho nová 
žena Leonka seděla vedle něj a rozpačitě mu 
zamávala. Auta se rozjela, každé tím svým 
směrem – jakým to bylo, může domyslet kaž- 
dý. Na Tři krále, o krok dále praví jedno 
hezké české přísloví.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Balíček mimořádných opatření na  řešení 
kůrovcové kalamity a  jejích následků, na-
stavení nové Společné zemědělské politiky, 
která by měla začít platit po roce 2020, no-
vá pravidla pro používání účinné  látky gly-
fosát nebo novela zákona o spotřební dani, 
tedy takzvaná zelená nafta. To jsou některé 
z novinek, s nimiž Ministerstvo zemědělství 
(MZe) vstupuje do roku 2019.

„Pro nadcházející rok jsme připravili mimo-
řádná opatření na řešení kůrovcové kalamity 
a jejích následků. Zároveň jsme zhruba dvojná-

sobně navýšili dotace na obnovu lesů z 630 mi-
lionů na 1,15 miliardy korun. Měníme pravidla, 
aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci 
a vlastníci lesů mohli proti kůrovci účinněji za-
sáhnout. Zásady, kterými se řídili v minulosti, už 
totiž nedostačují. Hledáme i odbyt pro kalamitní 
dřevo a jednáme s ostatními rezorty o dalších 
možnostech pomoci,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství rozčlení území ČR 
na oblasti podle stupně napadení lesních porostů 
a reálných možností na jejich záchranu. Vlastní-
ci pak dostanou výjimku, aby v nejhůře zasaže-
ných oblastech nemuseli dělat taková protiků-
rovcová opatření, která nejsou efektivní. Jedním 
z nich může být například možnost odložit těžby 
suchých stromů, ze kterých už kůrovec vylétl. To 
majitelům uvolní síly, aby mohli soustředit těž-
bu do míst, kde ještě lze lesní porost zachránit. 
Udělení výjimky bude možné po novele lesního 
zákona, která by mohla začít platit v prvních mě-
sících roku 2019.

Od Nového roku 2019 nabývá účinnosti no-
vá vyhláška, která navrhuje omezit pěstování 
smrků na nevhodných stanovištích a doporu-
čuje druhově pestřejší a odolnější porosty. Ná-
vrh normy, která pomůže rychlejší obnově lesů 
postižených kalamitou, tvořili odborníci z MZe 
ve spolupráci se zástupci lesnických vědeckých 
a profesních organizací a ochránců přírody sdru-
žených do Platformy založené ministrem Miro-
slavem Tomanem.

„Shodli jsme se na úpravách vyhlášky. Její 
návrh obsahuje několik účinných nástrojů pro 
adaptaci našich lesů na měnící se přírodní pod-
mínky. Za nejdůležitější považuji omezení pěs-
tování smrkových monokultur na nevhodných 
stanovištích a zvýšení podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin při obnově lesů. Na dru-
hou stranu je nutné si uvědomit, že opatření bu-
dou vlastníky lesů něco stát a tyto zvýšené ná-
klady jim musíme kompenzovat,“ řekl ministr 
Toman. 

Rok 2019 v resortu zemědělství 
m i m o ř á d n á  o p a t ř e n í  n a  ř e š e n í  k ů r o v c o v é  k a l a m i t y 

a  i n v e s t i c e  d o  ř e š e n í  s u c h a

(Dokončení na str. 3)

Ministři zemědělství EU vyhodnotili na Ra-
dě ministrů zemědělství a rybářství v Bruselu 
dosavadní pokrok ve vyjednávání  společné 
zemědělské politiky a vyzvali ke společné-
mu postupu při řešení kalamitní situace v le-
sích EU.

Ministři na jednání diskutovali o zprávě o po-
kroku ve vyjednávání budoucí podoby Společné 
zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 před-
ložené končícím rakouským předsednictvím 
a o prioritách pro následující pololetí, kdy Radu 
EU povede Rumunsko. „Z pohledu České re-
publiky je zásadní, abychom pro SZP zajistili 
dostatečný rozpočet. Jeho úroveň musí odpo-

vídat vysokým ambicím a nárokům kladeným 
na naše zemědělce,“ uvedl náměstek ministra 
zemědělství Patrik Mlynář.

Česká republika dále vyzvala k zachování 
silné vázané podpory a k dobrovolnosti v za-
stropování přímých plateb. „Během rumunského 
předsednictví nás čeká ještě hodně práce. Bude-
me si muset s ostatními členskými státy vyjasnit, 
koho vlastně považujeme za zemědělce. Podmín-
ky, které si nastavíme, musí být realistické a spl-
nitelné, ať už ze strany zemědělců nebo admini-
strativy,“ upozornil náměstek Mlynář.

Evropští ministři dále jednali o společném 
postupu proti kalamitní situaci v evropských le-
sích. Náměstek Mlynář upozornil na důležitost 

koordinace jednotlivých činností ze strany Ev-
ropské komise. Dále vyzdvihl nutnost urychlení 
procesu notifikací pro nastavení efektivního ře-
šení na národní úrovni.

S ohledem na aktuální průběh vyjednávání 
mezi Radou EU a Evropským parlamentem byla 
na program jednání zařazena rovněž problemati-
ka nekalých obchodních praktik. Delegace byly 
informovány, že zatím nedošlo k dohodě ohled-
ně konečné podoby návrhu legislativy. Nicméně 
rakouské předsednictví se rozhodlo pokračovat 
v jednání. Česká republika dlouhodobě usiluje 
o to, aby směrnice chránila dodavatele i odběra-
tele bez ohledu na jejich velikost.

MZe

Evropští ministři jednali o Společné zemědělské
politice po roce 2020 a společném postupu 

proti kůrovcové kalamitě v evropských lesích

Vážení čtenáři,  
na straně 7  

přinášíme rozhovor  
s generálním ředitelem 

společnosti BILLA, spol. s r. o., 
Jaroslawem Szczypkou
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Vyhláška mj. rozšiřuje výčet vhodných tzv. 
melioračních a zpevňujících dřevin, tedy pře-
devším listnáčů. To umožní vlastníkům lesů 
pěstovat druhově pestřejší porosty, které mo-
hou lépe odolávat účinkům klimatických změn. 
Jsou také více motivováni příspěvky na hos-
podaření v lesích. Na výsadbu melioračních 
a zpevňujících dřevin dostanou podle typu 
stanoviště dvakrát až třikrát vyšší příspěvek 
než na základní dřeviny. Praxe ukazuje, že jde 
o velmi efektivní způsob.

V letošním roce by měl Evropský par-
lament, respektive Evropská komise, na-
stavit nová pravidla Společné zemědělské 
politiky, která by měla začít platit po ro-
ce 2020. MZe nesouhlasí s návrhem roz-
počtu SZP, který by pro české zemědělce 
a potravináře znamenal snížení až o 20 %. 
ČR chce při jednání s EK udržet rozpočet na 
přímé platby i na PRV. Povinné zastropová-
ní přímých plateb je pro naše zemědělce dis-

kriminační a požadujeme, aby bylo dobro- 
volné.

S prvním dnem nového roku začnou platit 
nová pravidla pro používání účinné látky gly-
fosát, která zakazují předsklizňovou aplikaci 
všech přípravků s touto látkou na plodiny po-
tenciálně určené pro potravinářské účely, na-
příklad obiloviny a řepku. „Zemědělci by měli 
využívat přednostně postupy, které budou obec-
ně minimalizovat potřebu použití chemických 
přípravků, tedy i glyfosátu,“ uvedl Miroslav 
Toman s tím, že za posledních šest let se v ČR 
podařilo snížit používání pesticidů celkově 
o 7,1 %.

Od roku 2019 se také pro zemědělce zjedno-
duší vykazování spotřeby zelené nafty. Novela 
zákona o spotřebních daních zachová součas-
nou úroveň vratky spotřební daně zejména v ži-
vočišné výrobě a zvýšená podpora bude platit 
také na citlivé rostlinné komodity.

V nadcházejícím roce podpoří MZe částkou 
30 milionů korun údržbu a obnovu kulturních 
a venkovských prvků v krajině. Program je 

určen ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení 
a zachování charakteristického rázu vesnic. 
Dotace z peněz MZe může být maximálně 70 % 
finančních nákladů projektu. Peníze lze čerpat 
na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, 
boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové 
sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. 
Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti 
a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

V souvislosti se suchem se v příštím roce 
zvýší podpora výstavby malých vodních nádrží 
ve vlastnictví měst a obcí, což je jedno z mno-
ha opatření na zvýšení zadržení vody v kraji-
ně. Velká finanční podpora bude směřovat i do 
výstavby vodovodů a kanalizací v obcích do 
1000 obyvatel. V současné době probíhá II. vý-
zva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby 
a technického zhodnocení infrastruktury 
vodovodů a kanalizací II“. Celková alokace 
této Výzvy je 800 mil. Kč. MZe také požáda-
lo o zvednutí hladiny Novomlýnských nádr-
ží, nyní se dělá studie proveditelnosti. Hladi-

na střední a dolní nádrže by se mohla v roce 
2019 zvedat o 35 centimetrů. Objem zadržené 
vody by se tak zvýšil o devět milionů metrů 
krychlových, které mají posloužit zeměděl-
ským závlahám a také lužním lesům v oboře  
Soutok.

V druhé polovině ledna, od 16. do 25. 1., 
budou v rámci kompenzací za letošní sucho 
(celkem jsou na odškodnění za sucho v roce 
2018 alokovány zhruba 2 miliardy korun) při-
jímány žádosti na tržní plodiny. Odškodnění 
se má zemědělcům začít vyplácet přibližně na 
přelomu února a března. Česká republika je 
jednou z prvních zemí, která poskytuje takto 
plošně zaměřenou pomoc.

MZe bude v roce 2019 hospodařit s histo-
ricky nejvyšším rozpočtem. Původní návrh 
rozpočtu od Ministerstva financí byl v červnu 
53,4 miliardy korun, navíc se podařilo vyjednat 
4 miliardy, tedy celkem 57,4 miliardy korun, 
včetně prostředků z EU. Ve srovnání s rozpoč-
tem roku 2018 jde o navýšení o 7,2 miliardy  
korun.  MZe

Praha (ČTK/red) – Ministerstvo zemědělství 
zvažuje zjednodušení používání termínu Čes-
ká potravina, sloučil by se se značkou Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou komo-
rou. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle no-
vely zákona o potravinách, která začala platit 
v roce 2017, mají výrobci zakázáno označo-
vat potraviny logy, vlajkou, mapou či nápisy 
odkazujícími na Českou republiku, pokud ne-

jsou potraviny vyrobené v Česku a z českých 
surovin. U potravin, které se skládají z více 
složek, musí být obsah českých částí mini-
málně 75 procent. Výjimku by podle novely 
zákona měla například čokoláda, čokoládové 
bonbony, čaje, káva nebo rýžové výrobky vy-
robené na území ČR ze zahraničních surovin.

Ministerstvo v posledních měsících diskutu-
je se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, 
který by měl na přelomu ledna a února předložit 
návrhy regulatorních opatření. Jedním z nich, jak 
již dříve ministr zmínil, by mohlo být například 
omezení papírových letáků informujících o sle-
vových akcích či zákaz prodeje potravin pod ná-
kladovou cenou.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
Tomáš Prouza již na podzim uvedl, že definice čes-
ké potraviny je podle něj nešťastná. Jako příklad 

uvádí dlouhodobě českou čokoládovnu Carla ve 
Dvoře Králové nad Labem s dlouholetou tradicí, 
která vyrábí a vyvíjí produkty v ČR. „Ani díky glo-
bálnímu oteplování to kakao ale na jižní Moravě 
nevypěstuje. Přestože z mého pohledu je to tradiční 
česká značka, tak ji (podle současného zákona) ne-
lze považovat za českou potravinu,“ uvedl Prouza.

Stát také dlouhodobě řeší vzrůstající saldo 
agrárního zahraničního obchodu, které by podle 
odhadu Zemědělského svazu ČR mohlo překonat 
35 miliard korun. Podle Tomana je potřeba více 
propagovat české výrobky, které mají podle něj 
obecně menší nálezy, ať už z hlediska falšování 
nebo zdravotní závadnosti, ze strany Státní země-
dělské a potravinářské inspekce. „Lidé by měli 
vědět, že podporují české zemědělství, podporují 
zpracovatele, ale také rozvoj ČR,“ řekl ministr 
Toman. Další věc na snížení salda obchodu by 
mělo být zvýšení českého exportu již zpracova-

ných produktů s vyšší přidanou hodnotou. ČR 
například vyváží syrové mléko, živá zvířata nebo 
obilí, naopak dováží maso nebo sýry. Podle mini-
stra by se mělo jasně určit, jakých mezinárodních 
veletrhů se bude ČR zúčastňovat, aby se export 
zpracovaných potravin zvýšil.

Stát také hodlá v letošním roce více podpořit 
zpracovatele dotacemi. V loňském roce podpo-
řilo v dotačním programu na zvýšení konkuren-
ceschopnosti českých potravinářů 42 projektů za 
celkem 1,15 miliardy korun 400 miliony korun, 
kofinancování tak letos bylo ve výši 34 procent. 
V letošním roce chce podpořit tyto projekty půl 
miliardou. Program je zatím notifikovaný u Ev-
ropské komise do roku 2020, stát bude podle To-
mana usilovat o jeho prodloužení. „Musí se to 
dělat souběžně – nejde podporovat spotřebu čes-
kých potravin, aniž by čeští výrobci měli moderní 
technologie na zpracování,“ uzavřel ministr.

Českou potravinou by mohla být podle ministra Tomana i čokoláda

(Pokračování ze str. 1)

Rok 2019 v resortu zemědělství: mimořádná opatření 
na řešení kůrovcové kalamity a investice do řešení sucha 

Jednáním s ministrem životního prostředí 
a  zemědělství Saska Thomasem Schmidtem 
ministr  zemědělství Miroslav Toman  zahájil 
návštěvu mezinárodního potravinářského, ze-
mědělského a zahradnického veletrhu Interna-
tionale Grüne Woche v Berlíně. Jeho 84. roč- 
níku se účastní přes 1500 vystavovatelů z více 
než 60 zemí. Svůj stánek má na veletrhu, který 
potrvá do 27. ledna, tradičně i Česká repub-
lika pod patronací Ministerstva  zemědělství 
(MZe) a Státního  zemědělského  intervenční-
ho fondu (SZIF).

„S panem ministrem Schmidtem jsme hovořili 
zejména o podobě Společné zemědělské politi-
ky po roce 2020. Zdůraznil jsem, že pro splně-
ní všech cílů je potřeba zachovat její adekvátní 
rozpočet. Nesouhlasíme proto s návrhem Ev-
ropské komise snížit prostředky na zemědělskou 
politiku. Podle navržené metody by byla Česká 
republika oproti ostatním členským zemím nej-
více krácena v obálce na rozvoj venkova a při-
šla by o více než 350 milionů eur,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman. V této souvislosti 
ocenil společný dokument Německa a Francie 
proti navrženému snížení rozpočtu na Společnou 
zemědělskou politiku (SZP).

Za jednu z priorit nové evropské politiky při 
jednání Miroslav Toman označil i zjednoduše-
ní. „Přesto obsahují legislativní návrhy řadu 
pravidel a oblastí, kde se obáváme velké admi-
nistrativní zátěže. Naší dlouhodobou prioritou 
také je, aby zemědělci napříč celou Unií měli 

spravedlivé podmínky. Pravidla nové Společné 
zemědělské politiky musí zohledňovat specifika 
sektoru v jednotlivých členských státech. Pro-
to odmítáme zavedení povinného zastropování 
přímých plateb a degresivity,“ uvedl ministr ze-
mědělství Toman.

Miroslav Toman se zúčastnil i krátkého setkání 
ministrů zemědělství se spolkovou kancléřkou 
Angelou Merkelovou, která se ve svém projevu 
věnovala významu digitálních technologií pro 
budoucnost zemědělství.

Pod patronací českého Ministerstva zeměděl-
ství na letošním veletrhu vystavuje kromě jiných 
národní podnik Budějovický Budvar a také pi-
vovary PMS Přerov, a. s., firma Indiana s. r. o., 
která se specializuje na výrobu sušeného ma-
sa, významný producent ovocných destilátů ve 
střední Evropě Rudolf Jelínek, a. s., a rodinná 
firma Pavel Cvrček zaměřující se především na 
zpracování rakytníku (přehled všech vystavova-
telů z ČR v příloze).

Stánek MZe je tradičním místem jednání za-
hraničních delegací, setkání se zástupci zahra-
ničních a domácích firem, zástupců veletržních 
správ, marketingových agentur, svazů a organiza-
cí činných v agrárním a potravinářském sektoru. 
Návštěvníci zde mohou získat různé publikace 
včetně katalogů kontaktních adres resortu země-
dělství v ČR a kontaktních adres výrobců v po-
travinářském průmyslu.

Výstava, jejíž partnerskou zemí je pro letošní 
rok Finsko (ČR byla partnerem v roce 2005), se 
zaměřuje v oblasti potravinářství na prezenta-
ci gastronomie, na čerstvé produkty, ryby, maso 
a mléčné výrobky. Představuje široký výběr vín 
z různých zemí, piva a alkoholických nápojů, 
nechybí ani trendy v potravinářství a biopotravi-
nách. Součástí výstavy je i lesnictví a myslivost, 
zahradnictví, květinářství a přehlídky hospodář-
ských zvířat.

Veletrh Internationale Grüne Woche je určen 
odborníkům, obchodníkům i běžným návštěv-
níkům. Je také místem, kde se setkávají nejvyš-
ší představitelé agrárního sektoru zemí západní, 
střední a východní Evropy. Každoročně výstavu 
navštíví kolem 400 tisíc návštěvníků. MZe

Ministr zemědělství Toman na IGW v Berlíně ocenil německou aktivitu
proti navrhovanému snížení rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku

Foto: Messe Berlin GmbH
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Nové  výstavní  haly,  optimalizované 
uspořádání, větší výstavní prostory a před-
běžná registrace od všech nejdůležitějších 
subjektů na trhu – tak vypadá IFFA 2019. 
Všechny nejdůležitější subjekty na trhu se 
chystají na přední celosvětový veletrh, kde 
budou moci předvést své výrobky a služby 
na podstatně větších výstavních plochách 
než na minulém ročníku veletrhu. 

IFFA s mottem „Meet the Best“ opět na-
staví vysokou laťku v technologickém vývoji 
do budoucnosti. Na veletrhu se představí celé 
spektrum produktů a služeb pro masný prů-
mysl – od výroby až po high-tech vybavení. 
IFFA je z mnoha důvodů předním veletrhem 
masného průmyslu. 

Na nadcházející ročník se již zaregistrovaly 
všechny přední společnosti z Německa i z celé-
ho světa. Přední světový veletrh masného prů- 
myslu své brány otevře ve dnech 4.–9. 5. 2019, 
kdy se Frankfurt nad Mohanem opět dosta-
ne do centra zájmu celého sektoru. Wolfgang 
Marzin, předseda představenstva a výkonný 
ředitel (CEO) Messe Frankfurt, k tomu říká: 
„Společně se zástupci průmyslového sektoru se 
těšíme na další skvělý veletrh, tentokrát to bude 
IFFA 2019, a všechny indicie naznačují, že nás 
čeká další růst. Veletrh IFFA pokračuje v na-
staveném úspěšném kurzu – poprvé se konal ve 
spolupráci s konferencí Německého svazu řez-
níků ve Frankfurtském veletržním a výstavním 
centru již v roce 1949. Jsme velmi hrdi na to, 
co jsme během několika desetiletí spolu s na-
šimi partnery z tohoto sektoru pro celý masný 
průmysl s IFFA dokázali.“

Messe Frankfurt se těší na velký počet vy-
stavovatelů, kterých má z padesáti zemí při-
jet přes tisíc. Na zhruba 119 tisících metrech 
čtverečních výstavních ploch – o osm procent 
více než na posledním veletrhu IFFA – vystaví 
výrobci své nejnovější inovativní technolo-
gie, trendy a futuristická řešení pro všechna 
stadia zpracovatelského řetězce masa, od po-
rážky a bourání až po zpracování, balení a od-
byt. Očekává se i vysoká návštěvnost, odhady 
se pohybují kolem 60 tisíc vystavovatelů ze  
140 zemí.

Richard Clemens, ředitel partnerské orga-
nizace veletrhu IFFA, Sdružení výrobců zpra-
covatelských a balicích zařízení VDMA, říká: 
„Pro výrobce strojů na zpracování masa je 
IFFA nejdůležitější mezinárodní platformou. 
Veletrh je jasně zacílený na specifickou kliente-
lu a umožňuje vystavovatelům a návštěvníkům 
z celého světa kvalitní přehled o nejnovějším vý-
voji na trhu, a tím i cenné impulzy pro další smě-
řování podnikání do budoucnosti. Nikde jinde 
nenajdete pod jednou střechou tolik expertů 
a tak široké spektrum inovací, nápadů a podni-
katelských modelů na zpracování masa a další 
nakládání s touto nejcennější potravinou.“

optimalizovaný layout 
v hale 12

Nová hala 12 byla postavena podle nej-
vyšších a nejnovějších standardů a vystavo-
vatelé i návštěvníci veletrhu IFFA se do ní 
v roce 2019 podívají vůbec poprvé. Výsled-
kem začlenění haly 12 do veletrhu je kruho-
vá návštěvnická trasa, jež propojuje všechny 
haly IFFA a umožnuje návštěvníkům rychlý 
a komplexní přehled o celém spektru nabí-
zených produktů, aniž by museli absolvovat 
dlouhé přesuny. Vystavovatelé a jejich pro-
dukty jsou v rámci výstavních hal rozmístěni 
podle toho, jaká stadia zpracování masa pod-
porují.

iFFa 2019 se zaměřuje  
na relevantní a na budoucnost 

orientované zboží 
IFFA je místem pro prezentaci a diskusi 

o všem, čím celé odvětví v současné době 
žije. Zúčastní se ho všechny subjekty, které 
tomuto sektoru ukazují cestu do budoucnosti. 
V roce 2019 se zaměření programu a výmě-
na odborných názorů budou soustřeďovat na 
nejdůležitější témata – a to „optimalizovaná 
produkce“, „efektivita zdrojů“, „bezpečnost 
potravin“ a „potravinové trendy“.

Optimalizovaná produkce je tématem, 
jež se neustále vrací. Společnosti v segmentu 
zpracování masa a potravin mohou s pomocí 
špičkově koordinované produkce ušetřit hod-
ně peněz i času. Při nákupu nového zařízení 
se klade stále větší důraz na celkovou efekti-
vitu provozu ve zpracovatelských halách. Ale 
i stávající systémy mají svůj skrytý potenciál, 
jehož je třeba využít.

Z diskuse o efektivnosti využívání zdrojů 
vyplyne řada cest ke snižování nákladů. Na 
trhu je mnoho technických řešení zaměřených 
na co nejefektivnější využití energie, vody 
a surovin. U balení se optimalizované procesy 
zaměřují především na úsporu balicích ma-
teriálů.

Bezpečnost potravin má v masném průmys-
lu nejvyšší prioritu. Je nezbytné najít optimál-
ní způsob ochrany produktů a s její pomocí 
chránit spotřebitele a plnit jejich oprávněná 
očekávání, co se týče kvality a dat spotřeby. 
K ochraně cenných surovin také rozhodují-
cím způsobem přispívá inovativní řešení ba-
lení masa. 

Digitální řešení jsou ve výrobě realitou už 
dlouho. Stroje jsou vybaveny čidly, vysíla-
či a dalšími měřicími zařízeními a výsledná 
data slouží k monitorování výroby a zlepše-
ní zpracovatelského procesu. Cílem „inteli-
gentní továrny“ je dokonale zvládnout složité 
procesy, nepřipustit žádná přerušení provozu 
a umět okamžitě reagovat na změny ve výrob-
ním procesu. Ve světě potravinových trendů 
je v centru pozornosti spotřebitel. Celý sektor 

masa stále přichází s novými produkty, myš-
lenkami a recepty, „funkčními potravinami“ 
a „čistým označením“ ingrediencí, nemluvě 
o pokračujícím růstu počtu masných výrob-
ků považovaných za běžné potraviny. Velké-
mu zájmu se těší i nové koncepce obchodů, 
online služby a aktuální trendy v místě pro- 
deje.

synergie: 
doprovodný program akcí

Kromě inovativních produktů a služeb 
nabízených vystavovateli nabízí IFFA ši-
roký program doprovodných akcí zaměře-
ný na aktuální vývoj v tomto odvětví. Díky 
odborným přednáškám, na kterých se před-
staví osvědčené postupy, speciálním výsta-
vám, soutěžím a komentovaným prohlídkám 
s průvodcem dostanou návštěvníci jedinečnou 
možnost získat cenné informace. Kromě toho 
se mohou zúčastnit diskusí a vytvářet si nové  
kontakty. 

Novinkou v roce 2019 budou komentované 
prohlídky s průvodcem, v jejichž rámci pově-
ření odborníci vezmou návštěvníky ke stán-
kům vybraných vystavovatelů, a zprostředkují 
jim tak unikátní přehled zajímavých inovací. 
Stejně jako v minulosti na veletrhu proběhnou 
mezinárodní soutěže kvality organizované Ně-
meckým řeznickým svazem (Deutscher Fleis-
cher-Verband – DFV), což je vrchol každého 
ročníku IFFA. Proběhne i „Fórum IFFA“, jež 

se zaměří na klíčová témata z oblasti podni-
kání, technologií a vývoje. „Kuchyně IFFA“ 
nabízí pohled z jiného úhlu, a to živou ukázku 
práce provozní linky.

Nejnovější informace o veletrhu IFFA a ak-
cích s ním spojených najdete v sekci „Themes 
and Events“ na stránkách IFFA  www.iffa.
com. Na těchto stránkách jsou rovněž infor-
mace a tipy pro návštěvníky veletrhu, které 
usnadní návštěvu a maximalizuje její přínos.

Společnost Messe Frankfurt pořádá sérii 
mezinárodních veletrhů na téma zpracování 
potravin, které se konají pod hlavičkou sku-
piny „Food Technologies“. V současné do-
bě obsahuje portfolio skupiny čtyři veletrhy. 
Kromě IFFA, předního veletrhu zařízení pro 
masný průmysl ve Frankfurtu nad Mohanem, 
to jsou Tecno Fidta – veletrh mezinárodních 
potravinářských technologií, veletrh Additi-
ves and Ingredients Trade Fair, zaměřený na 
přídatné látky a ingredience, jenž se koná 
v Argentině, Meat Expo Čína v jihočínském 
městě Changsha a Modern Bakery Moscow – 
mezinárodní veletrh zpracování pekárenských 
a cukrářských produktů, jenž se koná v Ruské 
federaci.

Další informace naleznete 
na stránkách 

www.food-technologies.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt

Vrcholné setkání důležitých představitelů 
masného průmyslu 

Nová hala 12 Zdroj: Messe Frankfurt

Návštěvnost veletrhu IFFA v letech 2001–2016

Německo Ostatní země  

Světový trh s masozpracujícími stroji a zařízeními. 
Podíly dodavatelských zemí – rok 2017

 
Celkem 1,898 mil. eur

Německo 
29 %

Čína 
5 %

Ostatní 
28 %

USA 
7 %

Itálie 
9 %

Nizozemí 
22 %

Zdroj: Nationale Statistische Ämter, VDMA

http://www.iffa.com
http://www.iffa.com
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SvA z obchodu A ceStovNího ruchu ČeSké rePublIky

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

http://www.socr.cz

Kdo je nejlepším 
obchodníkem 

v České republice?
odpověď na tuto otázku v nejbližších dnech naznačí dia-

mantová liga kvality, která má těsně před svým vyvrcholením 
– vyhlášením výsledků. to se uskuteční 24. ledna, což je po 
uzávěrce našeho listu, proto vás o vítězích budeme informo-
vat v následujícím čísle. Již jsme však hovořili s mužem, který 
stál u zrodu celého projektu, viceprezidentem Svazu obchodu 
a cestovního ruchu Čr pro obchod, Pavlem Mikoškou.

Můžete Diamantovou ligu kvality našim čtenářům představit?
Jde o společný projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 

a Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl na podzim 2015 za-
řazen do Programu Česká kvalita. Tento program podporuje vláda 
České republiky a je součástí Národní politiky kvality. Odborným 
garantem Diamantové ligy kvality je Česká společnost pro jakost. 
Soutěž si klade za cíl hodnotit a následně oceňovat prodejny a další 
subjekty z hlediska úrovně poskytovaných služeb. 

Jak hodnocení probíhá?
Využíváme sofistikovanou metodiku České společnosti pro jakost 

a jde o velmi komplexní proces. Jeho základem je takzvaný mystery 
shopping, kdy dva auditoři inkognito navštíví obchod a chovají se 
jako běžní zákazníci. Přitom posuzují i vzhled místa, čistotu, jakost 
a čerstvost zboží i úroveň služeb. Následně odtajní svou identitu 
a zkontrolují, jak se dodržují hygienické předpisy, výrobní postupy, 
systém oběhu a původu zboží, jeho značení a podobně. Zajímá je 
také zapojení prodejny do projektů společenské odpovědnosti, práce 
pro místní komunity, bezbariérové uspořádání nebo vztah zaměst-
nanců k firmě a její otevřenost inovacím. 

Až do takové hloubky jdete?
Uvědomujeme si, že prodejny jsou i místem setkávání lidí, a vítá-

me, když se obchodníci snaží zlepšovat občanský život v dané loka-
litě. Nejúspěšnějším prodejnám propůjčujeme titul Držitel ocenění 
Diamantová liga kvality s právem i povinností po dobu dvou let uží-
vat v prodejně toto označení se symbolem diamantu. Slavnostního 
galavečera s vyhlášením vítězů se vždy účastní politické špičky, což 
svědčí o celospolečenském významu našeho projektu.  

Letošní ročník je již třetí, má soutěž nějaký vývoj?
Stává se prestižní akcí pro obchodníky, kteří chápou význam se-

beprezentace a záleží jim na kvalitě poskytovaných služeb. Do zaha-
jovacího ročníku se přihlásilo necelých dvacet subjektů, následující 
rok to již byl více než dvojnásobek a snad mohu prozradit, že v ak-
tuálním ročníku jich rozhodně neubylo. Model soutěže se snažíme 
přizpůsobit rostoucímu zájmu o ni. Ke kategoriím prodejen potravin 
a provozoven s nepotravinářským zbožím jsme nově doplnili katego-
rii pro malo-formátové prodejny. Ta je určena venkovským prodej-
nám ze sídel do tří tisíc obyvatel a také specializovaným prodejnám. 
Druhá nová kategorie – Cena veřejnosti, je příležitostí především pro 
naše zákazníky, kteří jsou za vším, co my obchodníci děláme. Zají-
mají nás jejich názory, chceme vědět, co se jim líbí a co méně. Proto 
do této kategorie může kdokoli nominovat tři své oblíbené obchod-
níky bez ohledu na velikost jejich prodejny a prodávaný sortiment 
a následně pro ně hlasovat.

Plní Diamantová liga kvality svůj účel?
Chceme posilovat dobré jméno českého obchodu a motivovat 

naše obchodníky neustále se zlepšovat. Diamantová liga kvality je 
pro ně platformou k vzájemnému porovnání a dává jim šanci, aby 
prostřednictvím odborného auditu získali o své práci objektivní in-
formace a mohli je využít ke spokojenosti svých zákazníků. A v tom-
to ohledu je jedinečná.

Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu 
Praha potvrdilo v poslední den loňského roku 
výskyt nebezpečného parazita svalovce  (tri-
chinella)  u  prasete  divokého uloveného na 
Frýdlantsku v Libereckém kraji. Tělo nakaže-
ného zvířete bylo již zlikvidováno. Přítomnost 
trichinel u uloveného divočáka byla v tuzem-
sku zjištěna naposledy v srpnu 2017. U prasat 
domácích se cizopasník dlouhodobě nevysky-
tuje. Státní veterinární správa (SVS) připomí-
ná  povinnost  vyšetřovat  všechnu  ulovenou 
černou zvěř na výskyt trichinel.

Povinné parazitologické vyšetření na přítom-
nost trichinel provedené ve Státním veterinárním 
ústavu Praha potvrdilo 31. 12. 2018 přítomnost 
cizopasníka u divočáka (tzv. lončáka) o hmot-
nosti 37 kg odloveného v katastrálním území 
Bílý Potok v Libereckém kraji. Ulovený kus 
byl v souladu s legislativou neškodně odstraněn 
v asanačním podniku.

Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký 
kraj v souvislosti s nálezem vydala mimořádná 
veterinární opatření. Ta mimo jiné zakazují mani-
pulaci s černou zvěří a zvěří vnímavou na trichi-
nelózu ulovenou v honitbách ve výše uvedeném 
katastru až do obdržení negativních laboratorních 
výsledků. Na trichinelózu budou na základě to-
hoto nařízení vyšetřovány také všechny naleze-
né uhynulé kusy vnímavé zvěře. Opatření budou 
trvat tři měsíce.

Svalovec je parazit vyvolávající u lidí onemoc-
nění zvané trichinelóza. Z domácích zvířat para-
zituje nejvíce u prasat, psů, koček a koní. Z di-
vokých zvířat jsou to především divoká prasata, 

drobní hlodavci, lišky, nutrie, tchoři, jezevci, vlci, 
medvědi, hyeny, lvi a leopardi, mořští savci aj. 
V našich podmínkách by nejpravděpodobnějším 
zdrojem nákazy lidí mohlo být maso divočáka. 
Po pozření nedostatečně tepelně zpracovaného 
masa hrozí člověku nakažení, které může v kraj-
ním případě skončit smrtí. K posledním úmrtím 
na trichinelózu došlo u nás v 50. letech 20. sto-
letí.

Právě kvůli uvedeným rizikům jsou v České 
republice dlouhodobě povinně na přítomnost 
svalovce vyšetřována všechna ulovená i obcho-
dovaná prasata divoká i na jatkách porážená pra-
sata domácí a koně. Do konce loňského listopa-
du bylo (včetně kusů z dovozu) vyšetřeno přes  
127 000 prasat divokých, přičemž ve stejném ob-
dobí v roce 2017 se jich vyšetřilo takřka 198 000. 
K potvrzeným případům výskytu parazita u divo-
čáků dochází velmi zřídka, ale stále se takové pří-
pady vyskytují. V loňském roce byla přítomnost 
trichinel kromě aktuálního případu zjištěna také 
u tří z Maďarska dovezených kusů.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, 
tiskový mluvčí SVS

Ministr  zemědělství Miroslav Toman 
schválil zásady pro dotace zemědělcům 
na  zmírnění  škod  způsobených suchem 
v  loňském  roce. Příjem  žádostí  potrvá 
od 16. do 25.  ledna 2019. Dokument, 
který stanovuje podmínky pro poskyto-
vání dotací na  zmírnění škod způsobe-
ných  suchem  na  zemědělských  plodi-
nách, produkci v okrasných a ovocných 
školkách a sadebním materiálu lesních 
dřevin v lesních školkách v roce 2018, 
zveřejnilo  Ministerstvo  zemědělství 
(MZe) na svých webových stránkách.

„Tyto zásady zaměřené na řešení škod 
na tržních plodinách a lesním sadebním 
materiálu navazují na již schválená pravi-
dla pro kompenzaci škod na krmných plodi-
nách. Ty jsme uveřejnili přednostně v říjnu, 
protože u nich nastala nejkritičtější situace. 
Přijali jsme zhruba 9600 žádostí v celkové 
hodnotě téměř jedné miliardy korun. Žá-
dosti se nyní administrují, s výplatou jsme 
začali,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěs-
titelů za škody způsobené suchem u tržních 
plodin je vymezeno dvousazbové odškod- 
nění:
1.  při poškození plodin v rozsahu větším než 

30 %, max. však 50 % je sazba ve výši 
10 % normativních nákladů,

2.  při poškození v rozsahu větším než 50 % 
je sazba ve výši 20 % normativních ná-
kladů.
Žadatelé budou moci u příslušných plo-

din využít k prokázání škody seznamy po-
škozených katastrálních území. Tato mož-
nost výrazně sníží administrativní zátěž 
žadatelů.

MZe všem potenciálním žadatelům o do-
taci doporučuje, aby se ihned po zveřejnění 
Zásad důkladně seznámili s jejich obsahem 
a začali co možná nejdříve shromažďo-
vat potřebné materiály, které budou muset 
k žádosti doložit, a začali podávat žádosti 
na příslušná pracoviště Oddělení příjmu 
žádostí a LPIS Státního zemědělského 
intervenčního fondu nejlépe od začátku 
příjmu žádostí, tedy od 16. ledna 2019.

Konečná výše dotace a její sazby budou 
po kontrole všech podaných žádostí upra-
veny tak, aby objem peněz k proplacení 
zohledňoval celkový objem vyčleněných 
finančních prostředků ke kompenzaci škod.

Obě části kompenzace letošního sucha 
pro nejvíce poškozené podniky vycházejí 
z usnesení vlády.

 MZe

V lednu mohou zemědělci žádat 
o dotace na zmírnění škod 

způsobených loňským suchem. 
Ministr Toman schválil zásady 

pro jejich poskytování

Prase divoké ulovené 
na Frýdlantsku obsahovalo 

nebezpečného parazita svalovce

https://edeska.svscr.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=14826
https://edeska.svscr.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=14826
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Na 7 otázek odpovídá:

 Jaroslaw Szczypka,
jednatel a generální ředitel 

společnosti BILLA, spol. s r. o.
1.  Náš rozhovor vždy v prvním vydání listu Potravinářský 

zpravodaj začíná být tradicí. Velmi si toho vážím, protože 
přináší pohled do sféry velkého potravinářského obchodu 
a pohled na náš trh. Takže jaký nyní je – myslím především 
náš retailový trh s potravinami podle Vašeho vidění? A kte-
ré trendy mohou spotřebitelé, ale i Vaši dodavatelé ze strany 
obchodních řetězců v letošním roce očekávat?

Maloobchod v České republice je na velmi vysoké úrovni. Jde 
o velmi konkurenční prostředí, kde každý hráč svádí každoden-
ní boj o svého zákazníka. Je rovněž velmi progresivní v aplika-
ci inovací a technologických novinek. Jde o živý organismus, 
který se bude nadále vyvíjet i v souvislosti s rychle se měnícím 
nákupním chováním a očekáváními spotřebitelů. BILLA tento 
výhled potvrzuje, proto v loňském roce investovala do inovací 
téměř 30 milionů Kč a letos bude v této strategii pokračovat. Zá-
kazníkům nabídneme ještě širší portfolio produktů, 100% servis, 
větší pohodlí při nakupování a moderní technologie usnadňující  
nákup.

2.  Vaše společnost stále rozvíjí svoji obchodní síť prodejen. Je 
jich u nás ještě pořád málo? Mně se jeví, že jich je možná 
víc, než může trh unést. Jak to je podle Vás? A mohl byste 
charakterizovat celou Vaši prodejní mapu na našem území? 
A je nynější síť prodejen BILLA konečná?

Mohu potvrdit, že síť prodejen BILLA rostla i v loňském roce. 
Otevřeli jsme 8 nových prodejen a i letos budeme v expanzi po-
kračovat. Dle mého názoru se v budoucnu začne maloobchodní síť 
stabilizovat. Na trhu zůstanou jen ti, kteří budou prostřednictvím 
kvalitního servisu, široké nabídky potravin za férové ceny nebo 
technologických inovací úspěšní v boji o zákazníka.

3.  Kolikrát se jedná ze strany aktivit obchodu téměř o drob-
nosti. Ale to už tak je, že z detailů se vždy skládá celek. Teď 
mám na mysli například konec plastových nákupních ta-
šek, které Vaši zákazníci od počátku tohoto roku již u po-
kladen neuvidí. Motiv je zřejmý, ale jak bude v prodejnách 
BILLA řešeno? 

V případě plastů nejde o drobnost, ale o velké téma, kterým by se 
měl zabývat každý správný obchodník. BILLA prodej plastových 
nákupních tašek ukončila k 31. 12. loňského roku. Ty plně nahradí 
ekologičtějšími variantami. Již nyní si mohou zákazníci svůj nákup 
odnést v taškách papírových nebo vyrobených z rozložitelného  
polypropylenu. Na jaře 2019 BILLA navíc sortiment rozšíří i o taš-
ky jutové a textilní. Další projekty vedoucí k ještě větší ochraně 
životního prostředí společnost plánuje. 

 
4.  Obecný nedostatek pracovníků zasahuje i obchod. A to ne-

jen počtem lidí, ale i jejich profesní dovedností. Jednou 
z cest nápravy je dobře zaplatit. Jak řešíte tento problém ve 
Vaší společnosti? A je hlavním faktorem pro dostatek pra-

spustíme test dalšího projektu, kterým dáme vedoucím prodejen 
ještě větší možnost samostatnosti.

5.  Společnost BILLA sleduje nepochybně i trendy v ekologii. 
O taškách jsme hovořili, co dobíjecí stanice pro elektromo-
bily? Jaká je Vaše strategie v této oblasti a bude se BILLA 
podílet na tomto projektu i nadále?

Ekologicky šetrných projektů realizuje BILLA hned několik. 
Kromě navracení ovocných stromů do přírody, redukce plastů a dal-
ších aktivit máme v provozu celkem 8 dobíjecích stanic pro elektro-
mobily a elektrokola. Stanice jsou nově součástí systému EV mapa 
(https://www.evmapa.cz/), kde majitelé elektrokol a elektromobilů 
mohou vyhledávat nabíjecí stanice podle lokality nebo vybavenosti. 

6.   Do aktivit k posílení přírody zasahují samozřejmě i biopo-
traviny. Jsou obchodně zajímavým artiklem? A velmi zají-
mavá je i nová iniciativa Vaší společnosti BILLA ve vysa-
zování ovocných stromů do krajiny. Mohl byste k tomuto 
tématu sdělit více? Lze i předpokládat, že se ovoce z tohoto 
stromoví objeví v budoucnu na Vašich pultech?

BILLA byla první společností, která v České republice zahájila 
prodej biopotravin. Přes prvotní kritiku jsme si za tu dobu vybudo-
vali pověst moderního supermarketu, který se nebojí riskovat, nabí-
zí ty nejnovější inovace, kde je kvalita vždy na prvním místě. Ale 
zpět k Vaší navazující otázce. Museli bychom vysázet ještě mnoho 
tisíc stromů a vypěstovat mnoho milionů plodin, abychom uspoko-
jili poptávku našich zákazníků. Ale z tohoto důvodu jsme BILLA 
Ovocný sad Srnčí nerealizovali. Má sloužit zejména místním oby-
vatelům jako odpočinkové místo, kde se mohou zastavit při svých 
procházkách, uspořádat piknik se svými blízkými, odpočinout si 
při sportu nebo si utrhnout právě uzrálé ovoce ze stromů, které zde 
byly vysazeny. Vzhledem k suchu, které trápí v posledních letech 
celou Českou republiku, budou vysazené stromy plnit zároveň 
velmi důležitou funkci přírodního zadržovatele vody a půdy. Jsme 
na tento projekt po právu pyšní a věříme, že budeme inspirací i pro 
další společnosti, kterým ochrana životního prostředí a zdejšího 
klimatu není lhostejná.

7.  Mezi obchodem a potravinářskými výrobci panuje určité 
napětí již řadu let. Vyšší obchodní karta odběratele je při-
tom logická a platí v obecné rovině. Jak vidíte tento problém 
Vy osobně a co byste vzkázal svým potravinářským dodava-
telům nyní, tedy na počátku roku 2019? 

Snad jen to, co je v BILLE standardem od počátku. Férové 
partnerské jednání, dohodnutou kvalitu dlouhodobě nastave-
né spolupráce a garanci oboustranně výhodných podmínek pro  
všechny.

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.

covníků, ale i v profesích, které vyžadují vysokou míru od-
bornosti, výše mzdy?

Samozřejmě, mzda bude i nadále hlavním faktorem motivujícím 
lidi vykonávat jakýkoliv druh práce. BILLA si je toho vědoma, 
proto v roce 2018 zvýšila mzdy svým zaměstnancům na prodej-
nách celkem 3x a zavedla několik dalších benefitů. Dále se ale 
dlouhodobě zaměřuje i na další aktivity, které mají vliv na loajalitu 
zaměstnanců. Pro své zaměstnance zajišťuje školení, umožňuje 
profesní růst, samostatnost a flexibilitu pro vyšší produktivitu je-
jich práce. Již 2 roky nám na vybraných prodejnách úspěšně běží 
projekt samostatného vedení prodejen našimi zaměstnanci a letos 

https://www.evmapa.cz/
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Zimní limitovaná edice
Florianu

Irský krém, Káva Arabica a Směs koření Zimní punč, Hořká čokoláda, Švestka a Hruška

www.olma.cz
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Brno  (ČTK/red)  –  Velké  řetěz-
ce musí nadále bezplatně poskyto-
vat část neprodejného  zboží potra-
vinovým bankám. Skupina senátorů 
v čele s  Ivo Valentou (za Soukrom-
níky)  neuspěla  u  Ústavního  soudu 
s  návrhem  na  zrušení  povinnosti, 
kterou považuje za nucený dar nebo 
specifickou potravinovou daň. Podle 
soudu nejde o protiústavní zásah do 
vlastnických práv ani do práva pod-
nikat. Soud opatření označil za sou-
část  mezinárodních  snah  omezit 
plýtvání potravinami, snížit produk-
ci odpadu, chránit životní prostředí 
a pomáhat sociálně slabým. Valenta 
rozhodnutí respektuje, povinnost ale 
nadále pokládá za vyvlastňování.

„Zákon sleduje legitimní cíl,“ řekl 
soudce zpravodaj Jan Filip. Potraviny, 
které by jinak skončily jako odpad, po-
máhají lidem v nouzi, třeba matkám 
samoživitelkám nebo bezdomovcům. 

Srovnání s vyvlastněním soudce odmítl. 
Nejde například o nemovitosti, ale 
o zboží, které vlastník chce prodat se 
ziskem, a když to nejde, musí je nále-
žitě zlikvidovat, což také stojí peníze. 
„Zboží není určeno k tomu, aby ho ně-
kdo hromadil jako Harpagon někde ve 
skladu,“ uvedl Filip. Harpagon je hlav-
ní postava z Moliérovy hry Lakomec.

„Verdikt samozřejmě respektuji, 
nicméně jsem dál přesvědčen o tom, 
že jde o nepřípustný zásah do vlast-
nických práv, známý z éry socialismu. 
Nesouhlasím s tím, aby vlastník měl 
povinnost zbavit se bezplatně určitých 
věcí ve prospěch někoho jiného. Tento 
krok podle mne není ničím jiným než 
vyvlastněním či naturálním zdaněním, 
a to do dnešní společnosti přece nepat-
ří,“ uvedl v reakci pro ČTK na rozhod-
nutí soudu Valenta.

Návrh, který čekal na rozhodnutí od 
poloviny roku 2016, podalo 25 členů 
horní komory. Novelu zákona o potra-

vinách a tabákových výrobcích pova-
žovali za zásah do práv řetězců, vadila 
jim také až desetimilionová pokuta, 
kterou zákon stanovuje za nedodrže-
ní povinnosti. „Považuji za naprostý 
nesmysl nutit podnikatele do veřejné 
charity,“ uvedl Valenta.

Podle České federace potravinových 
bank ale novelizace zákona prohloubi-
la spolupráci řetězců a potravinových 
bank. Množství darovaných potravin 
se začátkem loňského roku zvýšilo až 
na trojnásobek. „Mnohé řetězce s námi 
spolupracují dlouhodobě a potraviny 
nám nabízely již před platností noveli-
zace zákona o potravinách. Mohli jsme 
tak využít již předešlých zkušeností. 
S jednotlivými řetězci jsme celý rok 
pracovali na zlepšení procesů, celkové 
spolupráci a vzájemné podpoře,“ uved-
la v tiskové zprávě ředitelka federace 
Veronika Láchová. Federace zastupu-
je všech 15 fungujících potravinových  
bank.

Novela se dotkla prodejen s plochou 
nad 400 metrů čtverečních. Konkrétně 
jde o potraviny, které nesplňují některé 
obecné požadavky, například mají de-
formovaný obal nebo špatné označení, 
ale jsou bezpečné. Podle novely ma-
jí zboží dostat neziskové organizace, 
které shromažďují, skladují a distri-
buují potraviny pro humanitární účely 
a charitu.

Zákon podle senátorského návr-
hu v podstatě zavedl nucenou účast 
na charitě. Povinnost senátoři při-
rovnali k nuceným darům či nevý-
hodným odkupům při nacistické ari-
zaci židovského majetku nebo ke 
komunistické kolektivizaci venkova. 
Stát by podle senátorů neměl pře-
nášet náklady sociální politiky na 
konkrétní a relativně malou skupi-
nu lidí – potravinářské podnikatele. 
„Jakoukoliv státní politiku musí stát 
dělat za své peníze,“ napsali sená- 
toři.

Podle ústavních soudců ale nejde 
o žádný státní teror. Opatření je v záj- 
mu celé společnosti a obecného bla-
ha. Podle advokáta senátorů Zdeňka 
Koudelky se stát takovou argumenta-
cí vrací před rok 1989. „Poprvé tady 
stát poroučí vlastníkům, že musí svůj 
majetek někomu dát,“ řekl Koudel- 
ka.

Kritizované ustanovení se do zákona 
dostalo na základě poslaneckého po-
změňovacího návrhu. Novelu v roce 
2016 schválil Senát a podepsal pre-
zident. Kritikům úpravy vadilo to, že 
prodejci nebudou moci potraviny dodat 
podle vlastní úvahy přímo například do 
dětských domovů nebo zoologických 
zahrad. Tehdejší ministr zemědělství 
Marian Jurečka (KDU-ČSL) změnu 
hájil s odůvodněním, že je třeba bojo-
vat proti plýtvání potravinami. Dnes 
Jurečka na twitteru uvedl, že opatření 
se osvědčilo, redukuje plýtvání a po-
máhá více než 100 000 lidí.

Velké řetězce musí dál odevzdávat zboží do potravinových bank

E-shop  s  potravinami  Košík.cz 
testoval na Vánoce přelomový sys-
tém v ostrém provozu, který měl zá-
sadním  způsobem  zefektivnit  jeho 
zásobování a celý dodavatelsko-od-
běratelský řetězec. Nová platforma, 
která vznikla ve spolupráci se spo-

lečností Logio, posloužila k přesné 
předpovědi poptávky,  lepšímu vyu-
žití skladovací plochy, ale také dal-
šímu  výraznému  snížení  plývání. 
Světově unikátní  řešení  v  součas-
nosti pomáhá předpovídat poptáv-
ku na 97 %, a to z 15 000 položek  
e-shopu. 

Nová platforma je již nyní integro-
vána do všech zásobovacích a sklado-
vacích procesů. Na základě pokročilé 
analýzy dat z až dvouleté minulosti 

poskytuje důležité podklady pro dal-
ší rozhodování a obchodnímu týmu 
navrhuje konkrétní zásobovací plány. 
Jejich dopad následně zpětně ověřu-
je a na základě jejich úspěšnosti se 
prostřednictvím neuronových sítí dá-
le učí. Uvedení do provozu předchá-
zelo náročné půlroční testování, kdy 
se systém naučil znát zákaznické ná-
kupní návyky u naprosté většiny pro- 
duktů. 

Košík.cz očekává, že by se díky chyt-
rým objednávkám měla razantně zvý-
šit dostupnost zboží a spolu s tím sní-
žit objem potravin a zboží vyhozených 
z důvodu expirace. To je v době vánoč-
ních svátků a maximální vytíženosti 
skladů klíčové pro omezení plývání.  
„Vánoční svátky bohužel zanecháva-
jí svou obrovskou ekologickou stopu. 
Osobně považuji plýtvání jídlem v ob-
chodech za jeden z nejprotivnějších 
znaků dnešní konzumní společnosti. 
Na druhou stranu pro obchodníky ne-
ní jednoduché nakoupit jen to, co se 
doopravdy sní, a nevystavit se riziku 
prázdných regálů,“ zmiňuje Tomáš 
Jeřábek, CEO Košík.cz. „Tyto svátky 
se nám s pomocí předpovědi poptávky 
dařilo srážet počet neprodaných po-
travin na minimum, a přitom zacho-
vat jejich vysokou dostupnost. Věřím, 
že tak nastavíme zcela nový standard 
na trhu, kde nyní jen kvůli svátkům 
obchodníci vyhodí tisíce tun potra- 
vin.“

O Vánocích opět výrazně stou-
pl počet lidí, kteří hlavní nákupy za-
řizovali online. Podle odhadů tak 

v Praze a středních Čechách mohla 
učinit již každá dvacátá domácnost. 
Pro zákazníky byla na Košík.cz při-
pravena speciální sekce potravin za-
hrnující i čerstvé kapry nebo těsta na 
pečení, tedy čistě sezonní položky 
s omezenou dobou trvanlivosti, které 
kladou na logistiku vysoké požadavky. 
„Vánoce k nám tradičně přivedou ce-
lou řadu nových zákazníků, které vydě-
sí přeplněné obchody a chtějí si náku-
pem online ulehčit předvánoční shon. 
A jsem velmi rád, že jsme byli i díky 

moderním technologiím připraveni 
opravdu dobře,“ zakončuje Jeřábek. 

Košík.cz je e-shop s potravinami, 
drogerií a potřebami pro domácnost. 
Z více než 15 000 položek včetně těch 
z výběrových marketů Delmart a Wine 
Food mohou vybírat čtyři miliony zá-
kazníků v Praze a středních Čechách, 
na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, 
v Hradci Králové a na Pardubicku, ale 
také v okolí Teplic, Mostu a Chomutova.

FYI Prague

Proti konzumnímu proudu. Košík o Vánocích minimalizoval 
plýtvání potravinami díky umělé inteligenci

Od  ledna mohou zákazníci BILLY 
nakupovat vybrané produkty za ex-
tra výhodné ceny, které jim v rám-
ci  nové  kampaně  BILLA  pravidel-
ně přinese. Akce  je pokračováním 
kampaně „Billa je levná“, která od-
startovala  již  v  roce  2016.  Zboží 
s promo cenami zákazníci naleznou 
v klasickém letáku, online, v tisku 
a také v TV reklamě. 

„Dobrá hospodyňka pro slevu i přes 
plot skočí“, tak zní jeden ze sloganů 
nové kampaně společnosti BILLA. Ta 
si obecně hraje s různými tradičními 
českými příslovími, které jsou vždy 
vztaženy k nakupování za akční ceny. 

„V rámci nové kampaně chceme zá-
kazníkům ukázat, že nakupovat ve sle-
vách není žádná ostuda. Ambasador-
kou výhodného nakupování v BILLE se 

letos stala Pavla Tomicová, finalistka 
poslední řady Stardance,“ uvádí Si-
mona Breen, marketingová ředitelka 
BILLA ČR.

Kampaň navazuje na úspěchy 
z předchozích let, kdy společnost ploš-
ně zlevňovala regálové ceny svých pro-
duktů. Nyní chce BILLA zákazníkovi 
ulehčit nákupy a vybírá za něj produkty 
za ty vůbec nejvýhodnější ceny. Ty lidé 
naleznou v klasickém letáku, online, 
v tisku a také v novém televizním spo-
tu. „Třetí sezona ‚Billa je levná‘ se od 
těch dřívějších odlišuje. Naši zákazníci 
již z přechozích let vědí, že v BILLE na-
jdou trvale příjemné ceny. My chceme 
komfort při nakupování posunout ještě 
dál, a proto jsme se nyní zaměřili na 
výrobky s promo cenami,“ uvádí Si-
mona Breen, marketingová ředitelka 
BILLA ČR. 

Kampaň se postupně objeví ve 
všech reklamních formátech společ-
nosti. Kromě podpory v médiích s dů-
razem na TV a tisk se položky s promo 
cenami představí v klasickém letáku. 
Ten naleznou zákazníci na prodejnách, 
ale také online. Hlavní sdělení kampa-

ně naleznou zákazníci také na prodej-
nách BILLA. 

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

BILLA je levná i v roce 2019

Tvář nové kampaně Billa Pavla Tomicová Zdroj: repro YT Billa CZ
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Praha (ČTK/red) – Orkla Foods Česko a Slo-
vensko začne od nového roku distribuovat do 
Ruska koření. ČTK to řekl nový ředitel společ-
nosti sloučených firem Hamé a Vitany a býva-
lý ředitel Vitany Pawel Szczesniak. Firma po-
dle něj nyní také hledá nové pražské sídlo.

„Mezi priority našeho zahraničního obcho-
du patří samozřejmě Evropa, například Balkán 
je hodně zajímavá oblast s velkou perspektivou, 
dále Asie včetně Číny a také postsovětský prostor. 
Nesmím zapomenout ani na Afriku, kde se nám 
povedlo proniknout do obchodních sítí v Nigérii 
a Angole. Právě například Rusko je dobrý pří-
klad spolupráce a synergií v rámci integrova-

né společnosti sdružující jak Hamé, tak Vitanu. 
Zahajujeme tam totiž distribuci koření, původně 
výrobku Vitany, který je na ruském trhu zaváděn 
pod značkou Hamé, která je tamním spotřebite-
lům dobře známá již více než 20 let,“ řekl Szcze- 
sniak. Podle společnosti jde o koření v pyramid-
kách, například Na vývar, Na punč nebo Svařené 
víno.

Společnost hledá nové sídlo v Praze. Na pod-
zim se Hamé a Vitana, které obě už dříve vlast-
nila norská Orkla, sloučily pod jednu firmu. 
„Ovšem samozřejmě stále potřebujeme a bude-
me potřebovat pracovníky i v Kunovicích, pří-
padné stěhování nějakých funkcí se uskuteční 
jen tehdy, pokud to opravdu bude dávat smysl. 

Byly bychom sami proti sobě, pokud bychom 
přišli o zkušené a schopné pracovníky,“ dodal  
ředitel.

Nová firma má podle něj také management. 
„Skládá se jak z manažerů Hamé, tak Vitany. Ko-
merční ředitel pro mezinárodní trhy je například 
původně z Hamé,“ uvedl. Bývalý ředitel Hamé 
Martin Štrupl ale po 15letém působení ze spo-
lečnosti odešel. Orkla koupila Hamé v roce 2016, 
Vitanu o tři roky dříve. Dosud oba výrobci potra-
vin působili jako samostatné subjekty. 

Hamé je výrobcem chlazených a trvanlivých 
potravin, vyrábí například paštiky. Vitana se spe-
cializuje na výrobu dehydratovaných výrobků 
nebo instantních polévek.

Čisté tržby Hamé v pololetí meziročně vzrost-
ly o 6,8 procenta, dosáhly 2,65 miliardy korun, 
společnosti se dařilo na českém trhu, kde tržby 
vzrostly skoro o sedm procent, dále v Maďar-
sku a v Rusku, kde rostly o desetinu. Naopak na 
Ukrajině klesly o 8,5 procenta. Firma exportuje 
do 40 zemí, mezi její nejznámější značky patří 
Májka, Znojmia nebo Otma. V Rusku má Hamé 
také výrobní závod.

Vitana loni zvýšila zisk meziročně o 21 pro-
cent na 138,5 milionu korun, konsolidované trž-
by vzrostly o 2,5 procenta na více než dvě mili-
ardy korun. Firma zaměstnává v provozovnách 
v Byšicích, Roudnici nad Labem a Varnsdorfu 
575 lidí.

Skupina Hamé a Vitany začne do Ruska vyvážet koření

Praha – Evropská unie  i široká veřejnost 
řeší plasty a jejich dopad na životní prostře-
dí. V Česku se již rok připravuje studie ma-
pující možnosti  zavedení  systému vratných 
nápojových obalů. První výsledky ukazují, že 
tzv. depozitní systém je šetrnější k životnímu 
prostředí. Pomůže  též  zvýšit míru  recykla-
ce PET lahví, jichž se v současnosti v Čes-
ku  recykluje  o  něco  málo  více  než  polo- 
vina. 

Problematika jednorázových plastů je již dlou-
ho v hledáčku Evropské unie i médií. Živě se 
diskutuje o zálohovém systému na PET lahve. 
Možnosti jeho zavedení v Česku již rok analy-
zuje skupina Zálohujme?. Jejím iniciátorem je 
společnost Karlovarské minerální vody spolu 
s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) 
a VŠCHT. Výsledky studií – analýzy dopadů 
na životní prostředí, studie materiálových toků 
a analýzy ekonomických dopadů – budou zve-
řejněny na konferenci 22. ledna 2019. 

„Jakožto lídr na trhu přírodních minerál-
ních vod jsme se rozhodli zaměřit na podporu 
životního prostředí a místní cirkulární ekono-
miky a usilujeme o uzavření smyčky oběhové-
ho hospodářství v oblasti PET. Jedná se o hod-
notný materiál, který by rozhodně neměl být 
na jedno použití,“ říká Alessandro Pasquale, 
generální ředitel Karlovarských minerálních  
vod. 

Již nyní je jisté, že zavedení záloh by 
znamenalo snížení environmentálních do-
padů celého systému sběru, třídění a re-
cyklace nápojových obalů (PET lahví a plecho- 
vek). 

Studie též ukázaly, že v současné době se 
v Česku vytřídí 69,5 % a k reálné recyklaci je 
odesláno pouhých 55,9 % PET lahví uvedených 
na trh. Tato recyklace navíc z velké části zname-

ná vyřazení PET z dalšího použití, neboť se jedná 
o jednorázové a dále nerecyklovatelné výrobky, 
jako jsou dětské pleny, textil atd. 

Více než 42 % PET lahví končí ve spalovnách, 
cementárnách nebo je uloženo na skládce. Am-
bicí skupiny Zálohujme? je dosáhnout více než  
90 % vytříděných a 80 % recyklovaných PET 
lahví. Důraz je kladen na recyklaci opakova-
nou, tedy recyklaci zpět do PET lahví, díky 

získání vysoce kvalitního PETu potravinářské  
kvality. 

„Je dost možné, že Evropská unie bude za pár 
let požadovat 90% míru třídění. V zemích EU, 
kde se PET nápojové obaly zálohují, se dosahuje 
průměrné míry třídění právě na této úrovni. Na-
příklad Norsko či Německo hlásí výsledky nad 
95 %. Dnes v podstatě neexistuje jiná cesta, jak 
se na takto vysokou míru třídění bez zálohové-
ho systému dostat,“ vysvětluje Vojtěch Vosecký, 
člen správní rady INCIEN. 

Kompletní závěrečná studie bude odborné 
i laické veřejnosti představena 22. ledna 2019 
na konferenci Zálohujme?. Zazní informace 
o tom, jak na tom Česko v nakládání s PET lah-
vemi je, a to z pohledu ekonomického, sociode-
mografického i environmentálního. Budou zde 
také představeny výsledky možného zavedení 
zálohového systému a jeho dopadu na kon-
cového spotřebitele, firmy, obchodní řetězce, 
odpadové společnosti, obce ale i životní pros- 
tředí. 

Karlovarské minerální vody, a. s. 

Zálohový systém by měl prokazatelně nižší dopad na životní prostředí 

Sedlčany  (ČTK/red)  –  Společnost  Saven-
cia  Fromage  &  Dairy  Czech  Republic  jed-
ná s několika  zájemci o koupi či pronájmu 
sedlčanské mlékárny, v níž končí výroba sý-
rů Sedlčanský a Lučina, uvedl generální ře-
ditel  firmy Miroslav Maňásek. V únoru  loň-
ského roku Savencia oznámila, že chce sedl-
čanskou výrobu kvůli  zvýšení efektivity do 
roka  a  půl  postupně  přesunout  do  závodu 
v Hesově na Havlíčkobrodsku. V Sedlčanech 

pracovalo  300  lidí,  první  vlna  odchodů  už  
nastala.

Ke konci roku 2018 se přestěhovala veškerá 
výroba sýrů s bílou plísní Sedlčanský a během 
prvního čtvrtletí se bude stěhovat i středisko čerst- 
vých sýrů Lučina. O dalším využití závodu se ve-
dou jednání. „Je několik potenciálních zájemců 
o koupi či pronájem areálu, se kterými postupně 
jednáme,“ uvedl Maňásek.

„Zaměstnanci dostali nabídku pracovat 
v Hesově, odcházejícím lidem má firma vypla-
tit nadstandardní odstupné. Ke konci roku bylo 
v mlékárně zrušeno 93 pracovních míst. Z těchto 
zaměstnanců výpověď přijalo 58 a 35 lidí zůstává 
a budou pracovat v Sedlčanech či Hesově,“ do-
dal ředitel.

Sedlčanskou radnici záměr mezinárodního 
koncernu znepokojil a usilovala o to, aby ho pře-
hodnotil. To se ale nepodařilo. „Město nemá žád-

ný právní nástroj, jak to ovlivnit,“ uvedl starosta 
Miroslav Hölzel (ODS).

Pod současným názvem Savencia vystupuje 
společnost, kterou ovládá francouzská rodina 
Bongrainů, od roku 2016. Do českého mléká-
renství přišla francouzská firma v roce 1993, kdy 
získala majoritu v hesovské mlékárně Pribina. 
O dva roky později vstoupila do tehdejších Po-
vltavských mlékáren Sedlčany a v roce 1999 do 
mlékárny TPK Hodonín.

Savencia jedná se zájemci o koupi či pronájmu sedlčanské mlékárny

máme se dobře, 
protože máme 

tržní ekonomiku
(ne proto, 

že je stát dobře veden)

V jistém bodě se vyspělé státy stá-
vají tak vyspělými, že již neprodukují 
nic jiného než veřejné služby.

 Pavel Kohout

Vláda má tři primární funkce: vo-
jenskou ochranu, vynucování plně-
ní smluv mezi jednotlivci a ochranu 
před zločinem. Když se vláda snaží 
manipulovat s ekonomikou, vznika-
jí náklady v podobě zhoršené efek-

tivity, nedostatku motivace a ztráty 
svobody. 

Milton Friedman

Píše se rok 2019. Máme se v Čes-
koslovensku tak dobře, jak jsme si 
dříve neuměli ani představit.

Politici nám říkají, že je to pro-
to, jak vedou stát dobře. Není to ale 
proto, ale přesto. Tržní ekonomika 
ve světě i u nás stabilně vytváří hod-
noty a všichni se na nich účastníme. 
Přáli jsme si vždycky malý a efek-
tivní stát, který se stará o to, co je 
lepší dělat společně. Místo toho má-
me stát, který spolyká polovinu HDP 
a stará se o to, kdy budou zavřené 

obchody, kde se smí kouřit, a úřední-
ci by nám rádi lezli do sklepů podí-
vat se, zda topíme tím, čím nám stát 
určuje. (Jistě, vím, že stát zaměstná-
vá v půl milionu svých zaměstnanců 
také vojáky, policisty, učitele…, ale 
představa, že se činnost státu zefek-
tivní, když zruší 800 neexistujících 
úředníků?)

Stát by rád určoval ceny (už mi-
nulý premiér se zabýval maržemi ob-
chodu) i „inteligentní kontrolu infor-
mací“ (kancléřka Merkelová).

Stavební řízení trvá 10 let a do-
pravní infrastruktura je brzdou dal-
ších investic (zdroj: vláda).

Hezky to řekl předseda senátu: 
...svoboda nám uplývá mezi prsty…

Redaktor HN: ...Líbí se mi, že vlá-
da nezapomíná: ve snaze umenšit fir-
mám prostor pro konkurenci a rozvoj 
je vláda skutečně příkladná, přičtěme 
úvahy o zákazu letáků či o tom, za 
jaké ceny má kdo co prodávat, a je 
zřejmé, že se můžeme na budoucnost 
opravdu těšit, strach z trhu není na-
místě, vláda nás všechny ochrání.

Jedni si myslí, že je třeba chránit 
domácí trh, jiní, že ceny určuje pro-
dávající.

Musíme se zbavit obchodních 
řetězců, až tady nezůstane ani je-

den, řekl kdysi náš vysoký poli- 
tik.

Ale my už od Adama Smithe a ze 
své vlastní zkušenosti víme, že je-
dinou fungující ekonomikou je trh 
a konkurence, kterou se nám roz-
máhající stát a EU snaží omezit: viz 
nedávná rada: Chcete kvalitní potra-
viny? Podívejte se, kde byly vyrobe-
ny... (vida, jak je to snadné).

Přátele, nedejte se otrávit.
Tržní ekonomika má takovou sí-

lu, že i přes nářky výše zmíněné nám 
zajistila tak bohatý život, kterého si 
musíme vážit a pro něj pracovat, ať 
to zní jakkoli pateticky.

Hezký rok 2019!

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier

Zálohový automat, který byl představen během závodu Nature Run v Liberci
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cukrovary v dobrovici a Českém Meziříčí 
za sebou mají kampaň, 

cukru vyrobily o 70 tisíc tun méně než vloni
Cukrovary  Dobrovice  a  České Meziří-

čí, které jsou součástí největšího tuzem-
ského výrobce cukru, společnosti Tereos 
TTD, ukončily  začátkem  ledna cukrovar-
nickou  kampaň.  Ta  byla  poznamenána 
propadem ve výnosech cukrové řepy. 

Cukrovarnická kampaň začala ve čtvrtek 
22. září 2018 a trvala 106 dní až do 11. ledna 
2019, kdy cukrovar v Českém Meziříčí zpra-
coval poslední bulvu cukrové řepy. Cukro-
var Dobrovice ukončil zpracování řepy o dva 
dny dříve. V kampani 2018/19 zpracovaly 
tyto dva cukrovary dohromady 2,5 milionu 
tun cukrové řepy, což je meziroční pokles 
o téměř 700 tisíc tun při zachování stejné 
osevní plochy ve výši 38 600 hektarů. Ten-
to pokles byl způsoben dramatickým propa-
dem ve výnosech, kdy se z jednoho hektaru 
podařilo sklidit v průměru pouze 66 tun ře-
py přepočtené na 16% cukernatost, zatímco  
v  kampani 2017/18 to bylo v průměru téměř 
84 tun. Tento propad byl zapříčiněn přede-
vším extrémně teplým a suchým počasím po 
dobu vegetace cukrové řepy. Díky suchému 
a teplému počasí měla cukrová řepa sice vy-
soký obsah cukru, v průměru 19,4 %, ani to 
však nedokázalo kompenzovat nižší hekta-
rové výnosy.   

vání, například výrobu nápojů, cukrovinek, 
mléčných a pekárenských produktů a po-
dobně. Přibližně 80 tisíc tun je v moderním 
balicím centru v Mělníku zabaleno do malo-
obchodních balení, určených pro koncového 
zákazníka.

Tereos TTD Cukr Česká republika patří 
mezi tři největší potravinářské firmy v Čes-
ké republice. Hlavními výrobky společnosti 
jsou cukr a líh, a to jak pitný, tak pro ener-
getické účely. Vedlejšími produkty jsou řep-
né pelety – krmivo pro hospodářská zvířata, 
lihovarnické výpalky a vápenná šáma jako 
hnojiva, která se vrací zpět na pole. Je prů-
kopníkem na českém trhu s biopalivy, kdy ja-
ko první u nás začala vyrábět ekologicky še-
trnou pohonnou směs pro automobily – E85.

cukrovarnická kampaň 
2018/19 v číslech

106 dní kampaně
2,5 mil. tun zpracované řepy

300 tisíc tun vyrobeného cukru
80 tisíc tun vyrobených pelet

275 tisíc hektolitrů surového lihu

www.tereos-ttd.com

2,5 mil. tun zpracované řepy 300 tis. tun vyrobeného cukru
80 tis. tun vyrobených pelet 275 tis. hl surového lihu

Nižší množství základní suroviny se tak proje-
vilo na objemu výroby obou cukrovarů. Zatímco 
v kampani 2017/18 společnost Tereos TTD vyro-
bila rekordní množství 370 000 tun cukru, v kam-
pani 2018/19 to bylo pouze 300 000 tun. Také 

produkce pelet, krmiva určeného pro hospodář-
ská zvířata, poklesla ze 100 tisíc tun na 80 tisíc  
tun. 

Vyrobený cukr je dodáván především tuzem-
ským a evropským zákazníkům pro další zpraco-
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Pod  obec  Vysočina  katastrálně 
spadají čtyři samostatné obce (Mož-
děnice, Dřevíkov, Svobodné Hamry, 
Rváčov) a několik přilehlých osad. 
Žije  zde cca 700 obyvatel,  věkový 
průměr je 44 let. Celková nezaměst-
nanost na Hlinecku je zhruba 1,2 %, 
v obci Vysočina  je nezaměstnanost 
okolo 2,6 %.

Dostupnost do nejbližšího města je 
cca 3 až 5 km, autobusová doprava je si-
ce pravidelná a zastávky jsou umístěny 
v centru jednotlivých vesnic, nicméně 
odjet nakoupit do města v 7:00 ráno a při-
jet v 11:00 je „lehce cirkusové číslo“ jako 
asi ve většině vesnic v kraji. Větší část 
obyvatel se tak musí spoléhat na auto.

Obec Vysočina se v roce 2015 sta-
la Vesnicí Pardubického kraje a záro-
veň získala i 2. místo ve Vesnici roku 
v rámci celé ČR. 
  Obec Vysočina získala v minulém 

roce dotaci 100 tis. Kč od Pardubic-
kého kraje, která slouží k fungování 
prodejny v Dřevíkově. Roční nákla-
dy na provoz prodejny činí 300 tis. 
Kč.

  Dále obec podporuje částkou 40 tis. 
Kč prodejnu spotřebního družstva 
v Možděnici.

  Ve Rváčově si prodejnu pronajímá 
od spotřebního družstva a roční ná-
klady jsou 350 tis. Kč.

Roční tržby v prodejnách jsou cca 
1 mil. Kč/rok. Vedení účetnictví zajiš-
ťuje obec.

Prodejny fungují pro 800 osob, kte-
ré v jednotlivých obcích bydlí nebo 

dojíždějí do práce (Zemědělská a. s. 
a průmyslová zóna). Kromě klasického 
nákupu je možné v nich zaplatit poplat-
ky za služby. V prodejnách však nejsou 
moderní terminály, není možné v nich 
využívat dnes již běžné služby, jako 
je výběr hotovosti, zaplacení kreditu 
apod. 

Jejich vytíženost je nárazová a mění 
se dle období roku (v letních měsících 
zvyšují návštěvnost prodejen chalupáři).

Potraviny, které prodejny nabízí, 
jsou dodávány od okolních dodavatelů 
(především maso, uzeniny, potraviny 
rychlé spotřeby, částečně ovoce a zele-
nina atd.). U velkoobchodů toto nelze 
plně zajistit, protože „malý“ odběr není 
pro velkoobchod zajímavý. „Myslím si, 
že by se mohlo do budoucna odebírat 
více zboží od regionálních dodavatelů. 
V současné době je v této oblasti na-
ším největším problémem zajištění sys-

tému zásobování, zároveň u některého 
zboží bude potřeba provést i technické 
úpravy prodejny,“ říká Tomáš Dubský, 
starosta obce Vysočina.

V předchozích letech byly na území 
obce Vysočina pokusy o otevření ryze 
soukromých prodejen, po pár měsících 
ale zanikly. A to především z důvodu 
malých tržeb. Nepomohla ani pomoc 
obce, která financovala nájem budovy.   

„V malých obcích je třeba ve fungo-
vání prodejen vidět i jistý sociální roz-
měr. Především u starších obyvatel je 
to mnohdy jediná možnost, kde mohou 
nakoupit, ale také se zde lidé potkávají 
a řeší řadu osobních záležitostí. Svým 
způsobem je návštěva prodejny nutí 
k aktivnímu způsobu života. Myslím, 
že nemůžeme řešit JESTLI, ale JAK 
podpořit a zajistit zachování prodejen 
v malých obcích,” dodává Tomáš Dub-
ský, starosta obce Vysočina.

„Nezávislý obchodníci se snaží ze-
jména na venkově vycházet zákazní-
kům maximálně vstříc a my jako AČTO 
se je v tom snažíme maximálně pod-
porovat. Několik let intenzivně řešíme 
problematiku zanikání venkovských 
prodejen, které představují jeden ze 
základních předpokladů pro život 
v především v malých obcích. Ve spo-
lupráci s našimi členy jsme vypraco-
vali komplexní materiál pro podporu 
obchodní obslužnosti venkova a po-
drobně ho diskutovali s jednotlivými 
kraji. Po letech práce jsem rád, že 
tento závažný problém začala vnímat 
i odpovědná místa a že narůstá počet 
krajů, které se rozhodly podpořit ma-
lé obce a pomáhají obchodům v nej-
menších obcích přežít,“ oceňuje sna-
hu některých krajů Zdeněk Juračka, 
předseda Asociace českého tradičního 
obchodu.  AČTO

ACTO

Podpora prodejen na venkově

Zatímco celosvětově zaujímá tak-
zvaný  tradiční  trh  v  maloobcho-
dě  téměř  třetinový  podíl,  v  Čes-
ku  to  byla  v  loňském  roce  pouhá 
pětina.  Silnější  postavení  tohoto 
segmentu  lze  přitom  zaznamenat 
ve všech sousedních zemích včet-
ně Německa. V některých státech 
pak  tradiční  obchod  zaujímá  i  té-
měř stoprocentní podíl. Podle čes-
kých obchodníků je tuzemská situ-
ace v rámci celé Evropy nebývalým 
úkazem. Hlavní problém vidí přede-
vším v dlouhodobě pasivním postoji 
státu, kvůli kterému podíl tradiční-
ho trhu neustále klesá.

Tradičním či nezávislým trhem je 
v Česku označován segment tuzem- 
ských obchodníků, kteří nejčastěji 
působí v menších prodejnách. Nemusí 
tomu ale tak být vždy, součástí nezávis-
lého trhu jsou totiž i některé supermar-
kety či hypermarkety s českou značkou. 
Navzdory tomu podíl tradičního obcho-

du dlouhodobě klesá, podle loňských 
dat společnosti GfK zaujímali domá-
cí obchodníci z hlediska tržeb 21 % 
trhu, v roce 2012 to přitom bylo ještě 
necelých 24 %. I tato hodnota však byla 
pod celosvětovým průměrem, ten podle 
posledních statistik společnosti Nielsen 
dosahuje 30 %. 

Zajímavé srovnání přitom nabízí 
i situace v sousedních zemích, napří-
klad na Slovensku dosahoval vloni 
podíl tradičního obchodu 37 %, téměř 
stejný výsledek bylo možné pozoro-
vat i v Polsku. Silná pozice tradičního 
obchodu je doménou také Rakouska 
a Německa. U našich jižních sousedů 
je sice podíl nejmenších prodejen 
s plochou do 250 m2 pouhá 4 %, zá-
roveň zde však mají domácí centrálu 
některé velké obchodní sítě. „Dochází 
v tomto ohledu k zajímavým parado-
xům. Zatímco u nás tyto obchody patří 
mezi zahraniční řetězce, v Rakousku či 
Německu se řadí mezi tradiční domácí 
obchodníky,“ uvedl Jan Hrdina z Aso-
ciace českého tradičního obchodu. 

Obecně přitom podle něj platí, že 
postavení nezávislého trhu je u našich 
sousedů mnohem pevnější než v ČR. 
„Naše republika je v tomto směru úka-
zem, žádná jiná evropská země není 
pod tak silnou vládou zahraničních 

řetězců. V sousedních zemích je situ-
ace opačná, například v Německu by-
li i díky silnému postavení domácích 
obchodníků schopni před dvěma lety 
vytlačit americký řetězec Walmart,“ 
doplnil.

Podle představitelů tradičního ob-
chodu je klíčem především postoj da-
ného státu. „Od 90. let v Česku začaly 
nekontrolovaně bez jakékoliv regula-
ce přibývat nadnárodní řetězce. Dnes 
to má bohužel zhoubné následky. Po-
díl tradičního trhu od vstupu řetězců 
klesá a snižuje se také potravinová 
obslužnost venkova,“ uvedl předseda 
maloobchodního Družstva CBA Ro-
man Mazák. 

Jako jeden z pozitivních příkladů 
pomoci domácím obchodníkům uvedl 
již zmíněné Polsko, kde největší nad-
národní řetězce odvádí do státního roz-
počtu sedmiprocentní daň. Tento pří-
jem se pak přerozděluje mezi tradiční 
prodejny, které tak disponují výhod-
nějším postavením než právě v Česku. 
Jinou alternativu nabízí maďarský mo-
del, kde nelze obchod o prodejní plo-
še přes 300 metrů čtverečních postavit 
bez povolení státu preferujícího navíc 
domácí prodejce a distributory. Díky 
tomu tak i zde přesahuje podíl tradič-
ního trhu 30 %.

expandovat je pro 
tuzemské obchodníky 

extrémně těžké
Podle studie GfK je pozice tra-

dičních obchodníků do značné míry 
ovlivněna hustotou osídlení venkov-
ských sídel a ochotou řetězců inves-
tovat a expandovat v příslušné zemi. 
Zástupci nezávislého trhu to však vi-
dí jinak. „Tuzemští obchodníci mají 
samozřejmě zájem dále expandovat, 
v Česku je to však extrémně těžké. Kro-
mě zahraničních řetězců jim to ztěžují 
i největší dodavatelé potravin, kteří po-
skytují tradičnímu segmentu horší ob-
chodní podmínky. Naštěstí jsou tu však 
i takoví, kteří si důležitost nezávislého 
trhu uvědomují a podporují ho. I díky 
nim tak můžeme plánovat dál a bojovat 
proti tomu, aby Česko bylo první zemí 
se stoprocentním podílem zahraničních 
řetězců,“ řekl Roman Mazák. 

Malé prodejny tak kvůli nepřízni 
velkých řetězců musí operovat s nižší 
marží než zahraniční konkurence 
a kvůli nedostatečné efektivitě jsou nu-
ceny skončit. „Až nyní se mluví o po-
moci od státu či krajů pro obchody na 
venkově. Kdyby k tomu však došlo hned 
při vstupu zahraničních řetězců na trh, 
přežilo by tradičních obchodníků mno-

hem více. Vyšší odvody do státní kasy 
by prospěly i tuzemské ekonomice. To 
se však nestalo, naopak teď musí stát 
ještě prodejny v kritických oblastech 
venkova dotovat,“ doplnil Mazák.

Lepší situace panuje kromě našich 
sousedů i v jiných zemích. Podle loň-
ských dat společnosti GfK šlo podíl 
mezi třiceti a čtyřiceti procenty zazna-
menat kromě Maďarska také v Chor-
vatsku, přes čtyřicet procent to pak by-
lo v Rumunsku a více než polovičním 
podílem se pak mohlo chlubit Bulhar-
sko, Ukrajina či Srbsko, kde byl vůbec 
nejvyšší. 

Že tradiční obchod nedominuje 
pouze v evropských zemích, pak uka-
zuje i mezinárodní studie společnosti 
Nielsen z loňského roku, která mapuje 
podíly v maloobchodě po celém světě. 
Vůbec nejvyšší podíl tradičního obcho-
du lze zaznamenat v afrických státech 
– konkrétně v Kamerunu a Nigérii je to 
98 %, v Ghaně pak jen o dva procentní 
body méně. Výrazně do tohoto pořadí 
promlouvá i Indie, která je s podílem 
94 % celosvětově na čtvrtém místě. 
Právě v Asii je přitom podíl tradiční-
ho trhu oproti celosvětovému průměru 
více než dvojnásobný, když zaujímá 
okolo 70 %.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Podíl tradičního trhu s potravinami je v Česku pod celosvětovým
průměrem. Silnější postavení má i ve všech sousedních státech

Praha  –  Gastronomii  dominuje 
trend wellness a  zdraví, a na stá-
le populárnějším a preferovanějším 
veganském talíři  tak dostávají  roli 
hlavních hrdinů zelenina, jedlé kvě-
ty, ale například i seitan nebo u nás 
stále ještě exotická přísada heme. 
Podle nejnovější analýzy společnos-
ti Uber Eats  se veganství a  vege-
tariánství  stanou hlavním životním 
směrem,  kterým  se  bude  vydávat 
stále  více  Evropanů.  Potvrzují  to 
data získaná v  rámci studie Food- 
cast  2019.  Ta  detailně  sledovala 
změny, nárůsty a souvislosti ve vy-
hledávání  jídel u  téměř 200 milio-
nů objednávek, které za posledních 
šest  měsíců  uskutečnili  uživatelé 
aplikace Uber Eats v celé Evropě.

 
Příští rok se na jídelních lístcích 

mnohem většího počtu restaurací v ce-
lé Evropě objeví známější i exotičtější 
náhražky masa:
1.    Jedlé květy (květy brutnáku, levan-

dule a ibišku)

2.    Jídla a nápoje z konopí (semena, 
mléko a čaj)

3.    Seitan (náhražka masa bohatá na 
proteiny)

4.    Manakiš, „manakeesh“ nebo „ma-
nakish“ (chléb z oblasti východního 
Středomoří)

5.     Hem/heme (sloučenina, která se po-
užívá při výrobě veganských ham- 
burgerů a dodává jim „nezaměnitel-
nou masovou příchuť“) 
 V hledání alternativ jsou uživatelé 

Uber Eats skutečnými přeborníky – ať 
už mluvíme o veganech nebo flexita-
riánech (částeční vegetariáni). S roz-
šiřující se nabídkou bezmasých jídel 
se ale mění chutě, a tak například na 
popularitě zřejmě ztratí chlebovník 
(jackfruit), často považovaný za vegan-
skou alternativu trhaného vepřového.

 Na seznamu položek, u nichž data 
z Uber Eats predikují v příštích 12 mě- 
sících pokles, jsou přitom i takové 
stálice zdravého stravování, jako je 
matcha nebo aloe vera. Naopak návrat 
slaví káva jako horký nápoj, protože 
zájem o tzv. cold brew (studenou ex-
trakci kávových zrn) bude klesat.

 nejpopulárnější potraviny 
v roce 2018

Spolu s předpovědí toho, co bude le-
tošní rok v rámci gastronomie tzv. „in“ 

a co tzv. „out“, Uber Eats Foodcast 
2019 rovněž odhalil nejpopulárnější 
potraviny a potravinové přísady loň-
ského roku. A i když jsou Češi obecně 
vnímáni v gastronomii spíš jako milov-
níci „tradičního jídla a velkých porcí“, 
zajímavou zprávou je, že objednávkám 
Uber Eats v České republice dominují 
veganské pokrmy, konkrétně s hlavní 
přísadou tofu. Následují je pak popu-
lární vietnamské pho, resp. jídla s hlav-
ní přísadou česnekem, medem nebo 
miso (japonská sójová pasta).

top 20 nejpopulárnějších 
potravin a přísad v aplikaci 

uber eats za rok 2018:
1. Tofu
2. Pho
3. Česnek
4. Med
5. Miso
6. Vegan
7. Bulgur
8. Zázvor
9. Hummus
10. Keto
11. Tahini
12. Quinoa
13. Sriracha
14. Paleo
15. Bibimbap
16. Seitan

17. Haloumi
18. Kimchi
19. Heme
20. Chia

„Protože si lidé stále víc uvědomují, 
jak důležité je, co jedí, můžeme očeká-
vat, že popularita tzv. rostlinných ‚su-
perpotravin‘ dále poroste,“ komen-
tuje výsledky Foodcast 2019 Jeanette 
Mellingerová, vedoucí uživatelského 
výzkumu Uber Eats, a dodává: „Jak 
ukazují naše data, preference jídel se 
soustavně vyvíjejí – a populární po-
traviny, jako je např. chlebovník, mo-
hou být v roce 2019 vytlačeny jinými 

náhražkami masa. Stále více strávní-
ků je navíc společensky uvědomělých, 
a tak původně okrajové veganství se 
stane mainstreamovým stravovacím 
stylem. Jeho podíl významně vzroste 
v každé zemi z pouhých několika pro-
cent a stane se životním stylem milionů 
lidí. Mimochodem, údaje o vyhledává-
ní prováděném zákazníky rovněž uka-
zují, že díky doručovacím aplikacím, 
jako je Uber Eats, se doručování jídla, 
používané dříve hlavně pro víkendové 
povyražení, rychle mění ve stále vý-
znamnější součást našeho každodenní-
ho stravování,“ uzavírá Jeanette Me-
llingerová. Tým Uber Česko

Foodcast 2019: Uber Eats předpovídá, že rok 2019 bude rokem veganství

http://lesensky.cz/
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Svijany – Pivovar Svijany uzavřel dvacátý 
rok své samostatné existence s novým rekor-
dem. Celkem uvařil 681 686 hektolitrů piva, 
o téměř sedm procent více než loni. K navý-
šení přispěl výrazně dynamičtější export, ale 
především úspěch nového balení nepastero-
vaného piva v plechovkách. Po předloňském, 
pro pohostinství velmi obtížném roce se lo-
ni také podařilo stabilizovat prodej sudového 
piva pro restaurační zařízení.

Mimořádně pozitivní vývoj se odvíjel zejména 
od spuštění nové plnicí linky na plechovky loni 
v březnu. „Bylo to výborné strategické rozhod-
nutí. Nepasterované pivo v plechovkách, které 
nabízíme jako první český pivovar, se setkalo 
s mimořádným úspěchem jak na domácím trhu, 
tak i v zahraničí. Výhled konečné roční produk-
ce jsme díky němu museli několikrát upravit až 
na konečných více než osm milionů půllitrových 
plechovek. Plechovky se také nejvýrazněji podí-
lely na nárůstu exportu, který se meziročně zvýšil 
o zhruba tři procentní body a tvořil zhruba dese-
tinu naší celkové produkce,“ řekl ředitel Pivova-
ru Svijany Roman Havlík. „Naštěstí se loni také 
neopakovalo skokové snížení poptávky z předloň-
ského září, takže jsme načítali pozitivní bilan-
ci průběžně, dokonce − pro nás do značné míry 
překvapivě − i během extrémně horkých letních 
měsíců,“ dodal. 

Novou stáčírnu plechovek, která za hodi-
nu dokáže pivem naplnit až patnáct tisíc ple-
chovek, pivovar jako zatím největší investici 
v celé své novodobé historii uvedl do plného 
provozu v prvním čtvrtletí loňského roku. Dí-
ky investičnímu počinu za více než 100 mi- 
lionů Kč bude moci do budoucna do plechovek 
plnit až pětinu výstavu. „Potvrdilo se, že nám 
vlastní stáčírna také významně otevírá dveře pro 
další zvyšování exportu,“ uvedl Roman Havlík.      

výzva: udržet ceny 
Na domácím trhu pivovar těžil ze současné 

hospodářské konjunktury a mírného oživení pro-
deje sudového piva v segmentu on-trade. „Uka-
zuje se, že se pohostinství postupně vzpamatovává 
ze všech zatěžkávacích zkoušek, které mu předloni 
vystavily například elektronická evidence tržeb 
nebo zákaz kouření v restauracích,“ pokračo-
val Roman Havlík. „Další ranou je však pro ně 
současná vlna zvyšování cen piva, které se náš 
pivovar naštěstí zatím neúčastní. Citelný nárůst 
ceny chmele, elektrické energie, plynu a ceny 
lidské práce a také inflační zvyšování cen veške-
rých služeb si nicméně i v našem případě v delším 
horizontu vyžádá jistou úpravu cen, máme-li být 
schopni udržet stále vysoký standard svijanského 
piva a pokračovat v nutných investicích do 
rozvoje pivovaru,“ dodal.

sázka na tradiční, 
nepasterované pivo  

Průběžné zvyšování poptávky po svijanském 
pivu během posledních dvaceti let Roman Ha-
vlík připisuje zejména tomu, že pivovar stále 
zůstává zcela věrný tradičním postupům výroby 
českého piva − dvourmutovému vaření, kvaše-
ní v otevřených kádích a dlouhodobému zrání 

piva v ležáckých sklepích. „Věřím, že sázka na 
osvědčenou tradiční technologii pro nás před-
stavuje příslib zvyšování poptávky po našem ne-
pasterovaném pivu i do budoucna. V letošním 
roce plánujeme, že by se výstav pivovaru měl 
přiblížit hranici 700 tisíc hektolitrů. Součas-
ně se chceme nadále profilovat jako největší 
dodavatel speciálních – nebo už po novu sil-

ných – piv pro český trh,“ uvedl dále Roman 
Havlík. 

Pivovar se během celých posledních dvaceti let 
cílenou investiční politikou průběžně připravoval 
na zvyšování výrobních kapacit tak, aby mohl za-
ručit naprosto stabilní charakter a kvalitu všech 
vyráběných piv. „Vyplatila se naše předvídavost 
a pozornost, s níž jsme se postupně za chodu při-
pravovali na zvyšování výstavu. I když jsme loni 
uvařili nejvíce piva v celé historii pivovaru, svi-
janské pivo je díky tomu pořád stejně dobré jako 
v době, kdy si poprvé získalo srdce našich fanouš-
ků,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík. „A vzhle-
dem k loňské horší úrodě chmele a sladovnického 
ječmene nás těší, že jsme si v lepších letech právě 
pro takovou situaci vytvořili zásobu strategických 
surovin, z níž teď můžeme čerpat.“

pivovar svijany
Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564 

a je tak jedním z nejstarších českých pivovarů vů-
bec. Jeho novodobá historie se datuje od posled-
ní změny vlastnického uspořádání v roce 1998, 
kdy se novým vlastníkem upadajícího pivovaru 
s výstavem 30 tisíc hektolitrů stala ryze česká 
společnost Pivovar Svijany, s. r. o., (po roce 2005 
Pivovar Svijany, a. s.). Od té doby pivovar zně-
kolikanásobil výstav až na loňských rekordních 
638 399 hl a stal se jednou z nejoblíbenějších 
značek tradičního českého piva. Pivovar Svija-
ny si zakládá na tradičním výrobním postupu, 
tzv. dvourmutovém způsobu vaření, kvašení 
v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva 
v ležáckých sklepích. Pro výrobu bohatého sor-
timentu čtrnácti nepasterizovaných piv používá 
většinou humnový slad z malých českých a mo-
ravských nezávislých sladoven, vodu z vlastních 
studní a žatecký poloraný červeňák z vlastních 
chmelnic. Do svého rozvoje Pivovar Svijany 
v uplynulých letech investoval přes 850 milio-
nů Kč, naposledy do nové stáčírny plechovek za 
100 milionů Kč. Významně také investoval do 
odkupu chátrajícího svijanského zámku od sou-
kromého vlastníka a jeho rekonstrukce. Zámek 
Svijany byl odjakživa součástí pivovaru, proto byl 
v roce 2016 znovu otevřen veřejnosti, která může 
kromě prohlídky zámeckých prostor absolvovat 
i exkurzi v samotném pivovaru Svijany a poznat 
tradiční výrobu českého piva na vlastní oči.

www.pivovarsvijany.cz
www.facebook.com/svijany

www.instagram.com/pivovarsvijany

Temper Communication 

Pivovar Svijany loni uvařil o téměř sedm procent více piva 
v ý s t a v  6 8 1  6 8 6  h e k t o l i t r ů  j e  n e j v ě t š í  z a  c e l ý c h  d v a c e t  l e t  s a m o s t a t n é  e x i s t e n c e  p i v o v a r u  

Pivo na čepu

Pivovar Svijany Sládek Petr Menšík

Sládek pivovaru Petr Menšík a ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík



16 / z domova – nabídky – informace Potravinářský zpravodaj  1 / 2019

Zisk Heineken ČR v roce 2017 
stoupl o 23 procent na 206 mil. Kč

Praha  (ČTK/red) – Zisk  třetí největší čes-
ké pivovarnické skupiny Heineken ČR stoupl 
v roce 2017 o zhruba 23 procent na 206,4 mi-
lionu korun. Tržby jí klesly o 1,7 procenta na 
3,13 miliardy korun, uvádí společnost ve své 
výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Do 
skupiny patří trojice pivovarů Krušovice, Vel-
ké Březno a Starobrno.

Celý český výstav pivovarů v roce 2017 po 
pěti letech růstu meziročně o 0,7 procenta kle-
sl na 20,32 milionu hektolitrů kvůli snížení vý-
roby pro tuzemský trh, naopak export vzrostl 
o 4,5 procenta. Skupině tržby za prodej výrobků 
v ČR v roce 2017 naopak  o necelá tři procen-
ta vzrostly na 2,28 miliardy, export do států EU 
naproti tomu klesl o 36,5 procenta na 300,9 mi-
lionu Kč.

Firma již dříve informovala o tom, že v roce 
2017 navařila meziročně o zhruba 100 000 hekto- 
litrů piva a dalších nápojů více, výroba tak vzrost-
la na 2,4 milionu hektolitrů. „Oproti roku 2016 se 
jedná o nárůst o 1,9 procenta. Tuzemské prodeje 
piva dosáhly 1,8 milionu hektolitrů, což je nárůst 
o 0,6 procenta,“ dodává skupina v dokumentu. 
„Očekáváme, že prodej našich značek zůstane 
stabilní, hlavně díky růstu našich hlavních zna-
ček a pokračování úspěšného prodeje ciderů, ma-
xi lahví a plechovek,“ dodává společnost.

Firma v roce 2017 investovala 258 milionů 
korun, nejvíc peněz dala do nového distribučního 
centra ve Velkém Březně, dále nakupovala maje-
tek u zákazníků a dávala peníze do strojů a zaří-
zení. Skupina podle své výroční zprávy snížila 
ve zmíněném roce počet zaměstnanců o 74 na 
551 lidí. Do skupiny patří ČR značky Heineken, 
Desperados, Krušovice, Zlatopramen, Starobrno, 
Březňák a nealkoholický Zlatopramen a Hostan 
nebo cider Strongbow.

Společnost je v objemu výroby na českém trhu 
třetí za skupinou Plzeňského Prazdroje a Pivova-
ry Staropramen. Prazdroj předloni prodal v ČR 
a v cizině rekordních více než 11 milionů hek-
tolitrů piva, meziročně téměř o tři procenta více. 
Odbyt v zahraničí přesáhl čtyři miliony hektolitrů 
a meziročně se zvýšil o osm procent. Firma vyká-
zala od dubna do konce roku 2017 tržby za zboží, 
vlastní výrobky a služby přes 12 miliard korun, 
po zdanění byl výsledek hospodaření 2,6 miliar-
dy korun. Účetní období nebylo plně srovnatelné 
s předchozími roky, bylo totiž zkráceno na devět 
měsíců kvůli sladění finančního hodnocení s ma-
teřskou společností Asahi. 

Staropramen výsledky svého předloňského 
hospodaření zatím nezveřejnil, prodeje však po-
dle firmy vzrostly na 3,1 milionu hektolitrů pi-
va, meziročně o 6000 hektolitrů více. Zahraniční 
prodej včetně licenční výroby vzrostl o deset pro-
cent na 1,9 milionu hektolitrů.

PODVOZEK 
PRO PŘEPRAVKY

TBA

 Jednoduchá manipulace 

 Vysoká stabilita 

 Doporučuje 9 z 10 pekařů

PŘÍMO  
OD VÝROBCE!

TBA inz Potravinari 125x184 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=704123
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Praha – V pořadí  již  šestý kurz 
Pivovarské  a  sladovnické  práce 
pro zájemce, kteří hledají pro  lep-
ší uplatnění v pivovarství a sladař-
ství  jako  reakci  na  v  současnos-
ti  značný nedostatek pivovarských 
a sladařských odborníků,  zahajuje 
v březnu  letošního  roku Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský, a. s. 
Výuka  probíhá  formou  přednášek, 
technologických  cvičení  a  labo-
ratoří. V průběhu  technologických 
cvičení  si účastník kurzu vyzkouší 
celý  technologický  postup  varné-
ho procesu na experimentálním pi-
vovaru VÚPS, provede odběr vzorků 
k analýzám a seznámí se se závě-
rečnými úpravami piva a stáčecím 
zařízením piva do  lahví. Odebrané 
vzorky bude analyzovat v analytické 
a mikrobiologické  laboratoři.  Tam 
si  také osvojí  základní analytické 

a mikrobiologické metody kontroly 
vstupních surovin –  ječmene, vody 
a chmelu, meziproduktů, vedlejších 
produktů a konečného sladu a piva. 
Pro efektivnější výuku jsou studen-
ti  rozděleni do skupin po dvou až 
třech osobách a vedeni odbornými 
pracovníky a lektorem. 

„I když jsou kurzy náročné jak po teo- 
retické, tak i praktické stránce, ohlasy 
jejich absolventů i signály z pivovarů 
a sladoven jsou pozitivní,“ uvedl od-
borný garant kurzu Ing. Jaromír Fiala, 
Ph.D., z VÚPS. „Absolventi mají vel-
kou šanci najít uplatnění v pivovarské 
a sladařské praxi, neboť oba obory trpí 
nedostatkem odborníků. Především ze 
strany malých pivovarů je poptávka vy-
soká, což je nejsilnější argument, proč 
se do našich kurzů přihlásit,“ dodal Ja-
romír Fiala.

Absolvent kurzu, vedle získání zá-
kladních teoretických znalostí o histo-
rii a technologických postupech výroby 
sladu a piva, ovládá odbornou sladař-
skou a pivovarskou terminologii. Je 
připraven obsluhovat základní zařízení 
pro výrobu sladu a piva. Dále je scho-
pen vyrobit slad, sladinu, mladinu a pi-
vo. Umí například i provádět základní 

mikrobiologické a analytické rozbo-
ry, provozní kontroly jakosti pomocí 
odpovídajícího testovacího vybavení 
a testovacích postupů i během výrob-
ního procesu. 

„Absolventi našeho kurzu jsou při-
pravováni nejen po teoretické stránce, 
ale teorii si v našem výzkumném pivo-
varu, který je na špičkové, snad mo-
hu říci i světové, úrovni, požadované 
technologické postupy provádět. A co 
je také velmi důležité, jsou s to smyslo-
vě posuzovat jejich jakost,“ říká RNDr. 
Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného 
ústavu pivovarského a sladařského, a. s. 
„Klademe důraz na to, aby jejich za-
školení po odchodu do praxe na kon-
krétním pracovišti bylo co možná nej-
kratší, jak pivovary i sladovny právem 
požadují,“ upřesňuje Karel Kosař.

Předpokladem pro přijetí do kur-
zu je minimálně středoškolské vzdě-
lání a platný zdravotní průkaz pro 
práci v potravinářství. Znalosti a do-
vednosti získané účastí na kurzu jsou 
ukončeny zkouškou skládající se 
z písemného testu, z ústní části před 
zkušební komisí a z praktické části 
v laboratoři. Kurz získal velmi důle-
žitou akreditaci ministerstva školství 
MŠMT-1374/2018-1/38.

Předchozí již realizované 4 běhy 
absolvovalo 47 studentů, z nichž bylo  
21 vysokoškolsky vzdělaných. Pře-
važují muži, kterých se zúčastnilo 43, 
a také 4 ženy. Vedle českých frekven-

tantů absolvovalo kurz i 8 studentů 
z Běloruska, Nizozemska, Ruska a Slo-
venska. 

Výzkumný ústav 
pivovarský a sladařský, a. s.

Rekvalifikační kurz pomáhá snižovat velký nedostatek pivovarníků 
a sladovníků

Praxe ve varně ve výzkumném pivovaru umožňuje otestovat účastníkům kurzu 
teoretické znalosti v praxi

Znojmo  (ČTK/red)  –  Díky  rekon-
strukci další části varny v bývalém 
znojemském pivovaru bude moct být 
muzejní Expozice pivovarnictví ote-
vřená celoročně. Podařilo se zavést 
nové topení, které umožní udržovat 
stálou teplotu, exponáty trpící vlh-
kem tak nebudou muset přes zimu 
do depozitáře. Znamená to, že letos 

ke konci  roku zůstane už expozice 
otevřená, uvedla  v  tiskové  zprávě 
mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Město do další rekonstrukce inves-
tovalo 1,4 milionu korun. Součástí re-
konstrukce byla i stavba nové pokladny 
a zázemí pro průvodce. „Prostory byly 
ve stavu, že se muselo dělat vše takzvaně 

od podlahy. Bylo nutné zajistit nové roz-
vody, vzduchotechniku či odpady,“ řekl 
místostarosta Jakub Malačka (ČSSD).

Otevření se chystá na začátek jara 
a expozice zahájí svoji třetí sezonu. Po-
prvé se otevřela v roce 2017, osm let od 
ukončení výroby piva. Expozice mapu-
je nejen historii a tradici pivovarnictví 
ve Znojmě, ale také seznamuje návštěv-

níky s hlavními pivovarskými surovi-
nami – vodou, sladem a chmelem a se 
způsobem vaření piva od nejstarších 
dob až po dnešek. Dominantou expo-
zice je původní technologické zařízení 
varny z roku 1930, které bylo vyrobeno 
ve Škodových závodech v Plzni. V prv-
ní sezoně se přišlo podívat 14 000 lidí. 
V areálu Hostanu už sice několik let 

není průmyslová výroba piva, je zde 
ale čtyři roky minipivovar, do kterého 
se mohou návštěvníci také při exkurzi 
podívat.

Pivovarský areál se dočká letos ještě 
dalšího vylepšení. Společnost Vinotrh 
začne budovat degustační galerii vín 
a kavárnu s vinárnou a město se pustí 
do vydláždění ulice Hradní.

Expozice pivovarnictví ve Znojmě bude otevřená celoročně

Plzeň (ČTK/red) – Plzeňští pivovar-
ští bednáři se mohou ucházet o zá-
pis na listinu světového nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO. Ministr 
kultury  Antonín  Staněk  (ČSSD) 
schválil  zapsání  bednářského  ře-
mesla  v  Prazdroji  na  národní  Se-
znam nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky, řek-
la mluvčí Plzeňského Prazdroje Jit-
ka Němečková.

„Rozhodnutí ministra nás velmi po-
těšilo. Bednářské řemeslo je nedílnou 
součástí pivovaru. Moc rádi bychom se 
dostali až na seznam UNESCO,“ uvedl 
Rudolf Šlehofer, manažer cestovního 
ruchu a historického dědictví největší-
ho pivovaru v ČR. Prazdrojští bednáři 
jsou podle něj zřejmě jedinými pokra-
čovateli kdysi slavného pivovarského 
řemesla, kteří pracují přímo v některém 
ze světových pivovarů.

Zapsání na národní Seznam nemate-
riálních statků tradiční lidové kultury 
ČR oznámilo pivovaru podle Němeč-
kové ministerstvo kultury. Postupu 

na národní seznam předcházel loňský 
zápis do krajského seznamu. Plzeňští 
bednáři se tak teď mohou ucházet o zá-
pis do prestižní skupiny řemesel s ce-
losvětovým kulturním a historickým 
významem. Osmičlenná parta bednářů 
z Prazdroje pokračuje v slavné tradici, 
která sahá až do začátků výroby plzeň-
ského ležáku před více než 176 lety. 
V dobách největšího rozkvětu na za-
čátku minulého století pracovalo v pi-
vovaru zhruba 150 bednářů.

Bednáři se v Plzni starají o ležácké 
sudy a dubové kádě, v nichž ve skle-
pích kvasí a zraje pivo. „Díky jejich 
práci mohou dnešní sládci stále srov-
návat pivo zrající v moderních cylin-
drokonických tancích s tím, které zraje 
a kvasí tradičním způsobem,“ uvedla 
mluvčí. Každoročně vyrobí další dva 
nové ležácké sudy o objemu 40 hek-
tolitrů, které přesunou do ležáckých 
sklepů. Celkem jich má pivovar stále 
kolem stovky, kádí je ve sklepích stej-
ný počet. Bednáři dále vyrábějí malé 
pivní sudy o objemech od tří do 50 litrů 
pro slavnostní příležitosti.

Plzeňští pivovarští bednáři se mohou ucházet o zápis do UNESCO

České Budějovice (ČTK/red) – Cla, 
danění,  fronty  na  hranici,  kurzo-
vá rizika i odbyt jsou problémy, na 
které  se  připravuje  pivovar  Budě-
jovický  Budvar  kvůli  brexitu.  Bu-
doucnost prodejů ve Velké Británii 
řeší  i  třeboňský  pivovar  Regent. 
Bosch Group,  významný dodavatel 
pro automobilky, negativní dopady 
na firmu a výrobní závody nepředpo-
kládá. Vyplývá to z informací, kte-
ré ČTK řekli zástupci společností.

Národní podnik Budvar vyvezl loni 
do 76 zemí rekordních více než 990 000 
hektolitrů, nejvíc vyváží do Německa, 

Rakouska, Slovenska, Polska a Velké 
Británie. Vývoz do Velké Británie se na 
exportu podílí asi z pěti procent.

„Situaci monitorujeme, máme připra-
vený plán a začínáme chystat plán, kdy-
by to dopadlo horší variantou. Nejhorší 
je pro nás tvrdý brexit z logistických dů-
vodů. Je otázka, co se bude dít v případě 
clení, danění, převozů, fronty na hranici. 
Určitě se budeme muset na tuhle situaci 
připravit. Druhá otázka je, co to vyvolá 
s kurzovým rizikem a jak bude vypadat 
naše profitabilita, co se britského trhu 
týká,“ řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Jako citlivou věc vnímá brexit 
Bosch. „Za Bosch Group v České re-

publice ale nepředpokládáme výrazné 
negativní dopady na společnost a vý-
robní závody,“ řekl šéf skupiny Bosch 
v ČR a na Slovensku Milan Šlachta.

Dva velké zákazníky má ve Velké 
Británii dačický výrobce kancelářských, 
školních a hobby potřeb Centropen. Ex-
port se na jeho loňských tržbách 503 mi-
lionů podílel z 68 procent, podíl Anglie 
na exportu je 12 až 14 procent. „V Anglii 
máme dva velké zákazníky, ale oni si tuto 
záležitost řeší sami, takže pro nás není 
nutné cokoli podnikat,“ řekl jednatel 
Centropenu Jaroslav Maršán.

Situaci kolem brexitu sleduje i pivo-
var Regent, který loni exportoval čtvr-

tinu produkce, nejvíc do Polska, Itálie 
a Velké Británie. „Papírově to pro nás 
bude, jako když vezeme pivo na Ukraji-
nu, do Gruzie nebo kamkoli jinam (mi-
mo EU). Jenom nevíme, jestli nám brexit 
neovlivní odbyt, že by se změnil názor 
Britů na konzumaci evropského piva,“ 
řekl sládek Regentu Jaromír Čeleda.

Strojírenský holding ZVVZ Milev-
sko dodává do Velké Británie velko-
objemové přepravníky, i s vývozem do 
dalších zemí za ně letos podle dřívěj-
šího vyjádření čekal tržby 90 milionů 
Kč. „Z hlediska objemů a čísel to pro 
nás není úplně zásadní věc. Navíc tam 
(v Británii) máme prostředníka, který 

řeší britský trh za nás, nejsme v pří-
mém kontaktu s koncovými zákazníky, 
neobchodujeme přímo s Británií,“ řekl 
předseda představenstva Emil Buřič.

Společnost Zeelandia, která dodává 
suroviny a přípravky pro pekaře a cuk-
ráře, má ve Velké Británii zakázky na 
zápary a měkčená zrna, jež se přidáva-
jí do těsta na pečivo. Loni tamní firmě  
Fine Lady Bakeries dodala Zeelan-
dia 200 tun zápar. „Zatím se na brexit 
nepřipravujeme. Objem (Británie) na 
obratu jsou jednotky procent. Je to pří-
jemné, ale kdybychom o to přišli, nic zá-
sadního se nestane,“ řekl ředitel firmy 
Michal Rada.

Pivovary Budvar i Regent řeší, jak brexit ovlivní prodeje piva

Plzenští pivovarští bednáři
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Víno pochází 
z vinice „Klínky“ 
ve vinařské obci 
Vracov. Šampion 
Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín 

2019 uspěl v konkurenci 2196 mo-
ravských a českých vín přihlášených 
do soutěže. Nejprve postoupil z no-
minačního kola Národní soutěže vín 
– vinařské oblasti Morava / slovácké 
vinařské podoblasti do prvního národ-
ního kola a dále do druhého finálové-
ho kola Salonu vín – národní soutěže 
vín 2019, které proběhlo 3.–4. pro- 
since ve Valticích. Odborná porota 
jej v konkurenci 400 finalistů soutě-
že vyhodnotila jako absolutního vítě-
ze. Šampion se stal zároveň vítězem 
kategorie A – bílá vína do 12 g/l zb.  
cukru.

„Víno má barvu lipového květu se 
zelenkavými odlesky. Ve vůni najdeme 
zralé žluté ovoce a citrusy. Chuť je pří-
jemně šťavnatá, plná, s živou kyselin-
kou a na patře doprovázená dochutí 
kandovaných pomerančů,“ komentuje 
vítězné víno Ing. Bořek Svoboda z ví-
tězného vinařství.

Devatenáctiletá tradice, počet při-
hlášených vzorků, unikátní trojkolový 
systém hodnocení, pečlivý výběr pro-
školených degustátorů a profesionální 
chemické analýzy hodnocených vín 
jednoznační činí ze Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín nejprestižnější soutěž 
vín v České republice.

„Hodnocení v superkomisi bylo 
velmi vyrovnané, rozdíl mezi prvním 
a druhým vínem byla pouze jedna de-
setina bodu,“ komentuje Ing. Pavel 
Krška, ředitel Národního vinařského 
centra, které soutěž organizuje, a do-
plňuje: „Koresponduje to s celkovou 
úrovní vín hodnocených ve finálním ko-
le, která byla naprosto špičková.“

Slavnostní vyhlášení všech držitelů 
prestižního titulu „Zlatá medaile Salonu 
vín ČR 2019“, a tedy i složení degustač-
ní expozice stovky nejlepších morav-
ských a českých vín pro rok 2019, vítězů 
jednotlivých kategorií a nejlepší kolekce 
proběhne 1. února ve Valticích. Nová 
kolekce Salonu vín 2019 bude pro veřej-
nost otevřena od soboty 2. února 2019.

V Salonu vín je celoročně prezen-
továno 100 nejlepších vín s oceněním 
„Zlatá medaile Salonu vín“. Mimo to 
jsou formou krátkodobých prezentací 
představovány vína s oceněním „Stří-
brná medaile Salonu vín“, vína oceně-
ná na zahraničních soutěžích, mladá 
růžová vína atd. Součástí expozice je 
také Síň slávy vinařství ČR.

„Při hodnocení letošního ročníku 
jsme poprvé umožnili finálovou účast 
dvojnásobnému počtu vín oproti před-
chozím létům, tedy 400 nejlepším vínům 
z předchozích kol soutěže. Větší počet 
prvotřídních vín ve finále ještě zvýšil od-
bornou úroveň posuzování vín v soutěži 
a s tím o kvalitu vín hodných prestižního 
ocenění ‚Zlatá medaile Salonu vín‘,“ ko-
mentuje letošní novinku Ing. Pavel Krš-
ka, ředitel Národního vinařského centra, 
které soutěž organizuje, a dodává: „Ka-
ždoročně obliba i návštěvnost expozice 
Salonu vín roste, což je zavazující, a pro-
to i my organizátoři stále hledáme cesty, 
jak v tisících moravských a českých vín 
najít vždy ta objektivně nejlepší.“

o vínech 
v salonu vín

V expozici Salonu vín budou stále 
prezentována vína oceněná zlatou me-
dailí Salonu vín ČR.

V poměrném zastoupení bylo do ko-
lekce vybráno 71 bílých vín, z nichž  
43 bylo suchých, 15 polosuchých,  
9 polosladkých a 4 sladká. Dále 26 čer-
vených vín, z nichž bylo 25 suchých 
a jedno sladké. Počet doplňují 2 růžová 
vína, jedno suché a jedno polosladké 
a také 2 jakostní šumivá vína.

Nejvíce zastoupenou vinařskou 
podoblastí byly podoblast mikulov-
ská a velkopavlovická s 27, slovácká  
s 22 a znojemská s 20 víny. Vinařská 
oblast Čechy je v letošním ročníku Sa-
lonu vín zastoupena 3 víny z mělnické 
podoblasti. 2 jakostní šumivá vína byly 
bez určení podoblasti.

Nejúspěšnějšími odrůdami letoš-
ního ročníku se staly Ryzlink rýnský  
s 21 zastoupeními, dále Ryzlink vlaš-
ský s 10, Rulandské modré s 8, Sauvi-
gnon a Rulandské bílé se 6 a Frankovka 
a Veltlínské zelené s 5 zastoupení- 
mi.

Nejčastěji se v letošním Salonu vín 
setkáme s ročníkem 2017 se 45 víny, 
dále ročníkem 2015 s 34 víny a roční-
kem 2016 se 17 víny. Nejstarší víno 
v letošním Salonu vín je z roku 2009.

Vinařství s největším počtem úspěš-
ných vín je VINSELEKT MICHLOV-
SKÝ, a. s., s 10 víny.

o soutěži 
a salonu vín čr

Do úvodních kol soutěže, hodnoti-
cích vín ve vinařských podoblastech 
velkopavlovické, mikulovské, slovác-
ké a znojemské a z vinařské oblasti 
Čechy, se přihlásilo 2199 vín. Z těchto 
vín postoupilo 1231 do prvního celo-
státního kola soutěže. Do druhého – fi-
nálového kola postoupilo 398 finalistů 

ze 112 vinařství, ze kterých porotci vy-
brali 100 nejlepších vín České republi-
ky, která obdržela titul „Zlatá medaile 
Salonu vín ČR 2019“. Vína ve druhé 
dvoustovce obdržela stříbrnou medai-
li. Porota zároveň vybrala absolutní-
ho Šampiona soutěže, vítěze kategorií 
a nejlepší kolekci.

výběr degustátorů 
a systém hodnocení

V komisích soutěže každý rok za-
sedají naši nejlepší degustátoři – dr-
žitelé mezinárodních degustačních 
zkoušek dle standardů ER, kteří jsou 
spolu s moderním počítačovým systé-
mem, vícekolovým hodnocením a ga-
rancí Svazu vinařů ČR zárukou ob-
jektivity a výběru skutečně nejlepších 
vín z Moravy a Čech. Zcela zásadním 
atributem soutěže je požadavek na 
předchozí nalahvování přihlašované 
partie vína.

Salon vín – národní soutěž vín je 
také jedna z mála soutěží, které sys-
témově provádí kontrolní chemickou 
analýzu souladu deklarovaných a sku-
tečných parametrů vína. Zároveň je 

Salon vín – národní soutěž vín suve-
rénně nejpřísnější soutěž v České re-
publice.

tradice 
a význam soutěže

Salon vín – národní soutěž vín ČR 
je nejvyšší soutěží vín v ČR. Pořádá ji 
Národní vinařské centrum, o. p. s., a ja-
ko jediná soutěž vín u nás má oficiální 
garanci profesní svazové organizace – 
Svazu vinařů ČR. Ročník 2019 je již 
19. ročníkem. 

záštita
Záštitu nad Salonem vín – národní 

soutěží vín 2019 převzal prezident Čes-
ké republiky Ing. Miloš Zeman, mini-
str zemědělství Ing. Miroslav Toman, 
CSc., a hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumil Šimek.

Více o našich vínech na 
www.vinazmoravy.cz, 

www.vinazcech.cz, 
www.salonvin.cz

Omnimedia, s. r. o.

Rulandské bílé ze Zámeckého vinařství Bzenec 
je nejlepším vínem České republiky pro rok 2019

Starý Plzenec (ČTK/red) – Sklepy 
staroplzeneckého  Bohemia  Sektu 
ukrývají  120  starších  šarží  sektů 
po stovkách  lahví. Umožňují vývoj  
nových sektů, netradiční kombina-
ce odrůd a výjimečné vybrané lahve 
se dostávají i ke spotřebitelům jako 
limitované edice. Nejstarší sekt je 
ve  sklepích  z  ročníku  1997,  řekl 
vedoucí výroby Josef Švéda. Firma 
nabízí na trhu přes 30 druhů šumi-
vých vín.

Například výroba Bohemia Sekt 
demi sec, který má 50% podíl na čes-
kém trhu, trvá minimálně šest měsíců. 
Šumivá vína, která prokvašují v lah-
vích, dosáhnou optimální kvality me-
zi 15 až 18 měsíci.

„Většina šarží vznikla kvůli tomu, 
že se snažíme vyvíjet. Hledáme různé 
cesty pro nějaký zajímavý nový sekt, 
zjišťujeme různé kombinace hroznů 
z různých vinic a poloh a kombina-
ce ne úplně tradičních odrůd,“ uvedl 
Švéda. K vývoji nových druhů sektů 
nutí firmu také malí vinaři, kteří jejich 
výrobu stále častěji zkoušejí.

Dlouhá archivace podle Švédy 
vyžaduje výjimečný ročník a přístup 
vinaře. „Musí se s tím vínem trochu 

jinak pracovat, musí mít také kvalitní 
korek,“ řekl Josef Švéda. Archivace 
může probíhat naležato, nebo naopak 
lahve stojí, což je u šumivých vín 
stále velké téma. „Někteří propagu-
jí ležení lahví stejně jako u vín. Naše 
zkušenost se také vyvíjí. Všechny star-
ší šarže máme uložené naležato a teď 
zvažujeme, že ten přístup změníme. Je 
to vývoj a každý vinařský dům upřed-
nostňuje něco jiného,“ dodává.

Zatímco dříve bylo malých výrob-
ců sektů na Moravě málo, dnes je po-
dle Švédy už trendem, že vinaři při-
pravující tichá vína chtějí pod svojí 
značkou nabízet i složitější víno šu-
mivé. Takových producentů může být 
do 50. „Ne každý si ale dokáže koupit 

potřebná technologická zařízení, tak-
že většina si to nechá vyrábět v Ra-
kousku, což, myslím, není ta správná 
cesta,“ uvedl. Jsou ale výrobci, kteří 
si koupí tzv. setřásadla a odkalovací 
stroje. „Jdou osobitou cestou, která 
někdy nabízí velmi zajímavé věci. Ale 
je vidět, že zkušenost je menší. Buď 
kvalita kolísá, nebo volba základních 
odrůd či jejich kombinace není správ-
ně zvolená,“ řekl. Švéda jim ale podle 
svých slov fandí, neboť jsou zdravou 
konkurencí Bohemia Sektu, který se 
musí vyvíjet a držet si kvalitu. Kromě 
náročné a nákladné technologie je pro 
ně dalším problémem, že ze sektů se 
musí, na rozdíl od tichých vín, platit 
spotřební daň, což vyžaduje daňový 

sklad. Základem výroby jsou sek-
ty tvořené z cuvée, tedy většinou ze 
tří odrůd v různých poměrech, které 
nejsou každý rok stejné, což je dáno 
sklizní i vývojem technologie. Vý-
hodou firmy je, že vlastní vinice ve 
třech ze čtyř podoblastí jižní Moravy 
a může volit podle kvality ročníku. 
Bohemia Sekt ale vyrábí také jedno-
odrůdové sekty.

Poptávka Čechů po sektu poma-
lu roste. „Lidé se ho naučili popíjet 
nejen při Silvestru, ale dopřávají si 
ho častěji během roku. Kouzlo per-
lení probouzí smysly a nabudí člo-
věka pro ten den. Říkám, že sobotní 
ráno je ideální začít sklenkou sektu,“  
dodal.

Zástupci  Národního  vinařského  centra  a  hodnoticí  komise  vyhlásili  
4. prosince ve Valticích absolutního Šampiona Salonu vín – národní sou-
těže vín 2019, nejvyšší a největší soutěže vín v České republice. Šampi-
onem a zároveň nejlepším vínem České  republiky pro  rok 2019 se stalo  
Rulandské bílé, Collection 1508, pozdní sběr, ročník 2017, ze Zámeckého 
vinařství Bzenec.

Vítězné víno Salon vín

Porota hodnotící vína, která mají ambici dostat se do salonu vín 2019Hodnocení vín

vítězové jednotlivých kategorií
–   Nejvyšší ocenění, tedy titul Šampiona a vítězství v kategorii bílých  

suchých a polosuchých vín bylo uděleno vínu Rulandské bílé, Collection 
1508, pozdní sběr, 2017, ze Zámeckého vinařství Bzenec.

–   V kategorii bílých polosladkých vín porota nejvýše ohodnotila Pálavu, 
výběr z hroznů, 2017, z vinařství Hanzel s. r. o.

–   Jako nejlepší v kategorii bílých sladkých vín porota ocenila Ryzlink  
rýnský, pozdní sběr, 2017, z Vinařství U Kapličky s. r. o.

–   V kategorii růžových vín a klaretů uspělo Rulandské modré rosé,  
výběr z hroznů, 2017, z vinařství Štěpán Maňák.

–   Nejlepším vínem mezi červenými suchými a polosuchými se stalo  
Rulandské modré, výběr z hroznů, 2015, z vinařství Jiří Radocha.

–   V kategorii jakostních šumivých vín si nejvyšší ocenění vysloužilo víno 
Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno s. o., 2013, ze společnosti 
BOHEMIA SEKT s. r. o.

–   Cenu za nejlepší kolekci vín získala společnost VINSELEKT MICH-
LOVSKÝ, a. s.

Sklepy Bohemia Sektu ukrývají desítky šarží, objeví se i v prodeji

http://www.vinazmoravy.cz
http://www.vinazcech.cz
http://www.salonvin.cz
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M át e  z á j e M  o  v í c e  i n f o r M a c í ?  Ko n ta K t u j t e  n á s !

v í c e  i n f o r M a c í  n a l e z n e t e  n a
www.brenntag.cz

obchodní zástupce
– masné výrobky 
a convinience food
Petr PolívKa
mobil: +420 603 294 712
e-mail: 
petr.polívka@brenntag.cz

obchodní zástupce
– pekařské výrobky 
a cereálie
luKáš feit
mobil: +420 604 222 741
e-mail: 
lukas.feit@brenntag.cz

obchodní zástupce
– cukrovinky a zpracování 
ovoce a zeleniny
Hana HoráKová
mobil: +420 604 222 742
e-mail: 
hana.horakova@brenntag.cz

obchodní zástupce
– nápoje a alkohol
JIŘÍ VRAŠTIL
mobil: +420 739 243 048
e-mail: 
jiri.vrastil@brenntag.cz

obchodní zástupce
– sportovní výživa a farmacie
PeTRA BednáŘoVá
mobil: +420 605 241 951
e-mail: 
petra.bednarova@brenntag.cz

Společnost Brenntag CR s. r. o., 
celosvětový lídr v oblasti distribuce potravinářských aditiv a ingrediencí, 

je výhradním distributorem společnosti Givaudan.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 
která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 
a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

k jídlu a dodejme našemu životu nové zážitky plné chutí a vůní.

Brenntag a Givaudan Vám společně pomohou 
vytvořit neodolatelnou chuť Vašich výrobků.
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Rok 2018 se stal historicky nej-
úspěšnějším  medailovým  rokem 
a  opět  potvrdil  neustále  rostou-
cí  kvalitu moravských  a  českých 
vín. Z mezinárodních soutěží si na-
ši vinaři odvezli celkem 909 medai-
lí, což je o neuvěřitelných 181 ví-
ce než v loňském, rovněž rekordním 
roce. Účast na zahraničních soutě-
žích  dlouhodobě  finančně  podpo-
ruje Vinařský fond, a tak je o mo-
ravských a českých vínech ve svě-
tě slyšet. Organizačně moravskou 
a českou účast na mezinárodních 
soutěžích  zajišťuje Národní  vinař-
ské centrum se sídlem ve Valticích.

Mezi oceněními se objevily nejen 
zlaté, stříbrné a bronzové medaile, 
ale také úctyhodných šestnáct vel-
kých zlatých a jedna platinová medai-
le. Medailové zisky pak korunovalo  
5 titulů Šampiona, tedy ocenění pro 
vína mimořádné kvality, která ve 
svých kategoriích nenašla konkurenta. 

Pod přísným patronátem OIV, Me-
zinárodní organizace pro révu a víno, 

jsou pořádány nejprestižnější soutěže 
světa. Zejména na tyto vybrané mezi-
národní soutěže vín, ale samozřejmě 
i na další prestižní mezinárodní sou-
těže, přispívá Vinařský fond našim 
vinařům především. Vedle příspěvku 
na startovné hradíme také náklady na 
dopravu soutěžních vzorků po celém 
světě. 

„V případě, že naši vinaři přivezou 
z takových soutěží medaile, znamená 
to jediné – jejich vína byla kvalitnější 
než tisíce a tisíce vín z vinařských vel-
mocí a vyhlášených světových vinař-
ství,“ komentoval mimořádně úspěš-
ný rok 2018 Ing. Jaroslav Machovec, 
ředitel Vinařského fondu, a dodal: 
„Nesmírně mě těší, že poslední roky 
už nemusíme ve světě tolik vysvětlo-
vat, jaká jsou naše vína, ale že z úst 
největších vinařských odborníků sklí-
zíme upřímné poklony.“

největší úspěchy 2018
Nejvíce medailí: 

Neuvěřitelný úspěch zaznamenala 
moravská a česká vína ve Vídni, ze 

soutěže AWC Vienna si odvezla neu-
věřitelných 347 medailí.

Nejvíce Šampionů: 
Hned 4 Šampiony moravští a češ-

tí vinaři získali na soutěži MUVINA 
Prešov, a to za Solaris, pozdní sběr 
2017 – Vinařství Šilinek, Tramín čer-
vený, výběr z bobulí 2016 – ZD Sed-
lec u Mikulova, Merlot, pozdní sběr 
2015 – HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. 
s r. o., a Bohemia Prestige brut 2016 
– Bohemia sekt a. s., titul Šampiona 
získalo také Vinařství Josef Valihrach 
z Krumvíře na soutěži Vino Ljubljana 
za Cabernet blanc 2018.

Nejcennější medaile: 
Úspěch sklidilo Vinařství Gotberg 

na další prestižní světové soutěži De-
canter World Wine Awards v Londý-
ně. Získalo zde platinovou medaili 
za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2016. 

Nejvíce velkých zlatých medailí: 
Skvěle se našim vínům vedlo na 

mezinárodní soutěži Great American 

International Wine Competiton, kte-
rá se konala v New Yorku. Přivezli 
z ní celkem 5 velkých zlatých medai-
lí pro Ryzlink rýnský, slámové víno 
2015, a Frankovka, slámové víno 
2015, z Vinných sklepů Lechovice, 
Veltlínské zelené, pozdní sběr 2017, 
a za Pálavu, výběr z hroznů 2017, 
z Vinných sklepů Zapletal a Laho-
fer Rosé 2017 z Vinařství Lahofer. 
Úspěšná byla pro naše vinaře i sou-
těž San Francisco International Wine 
Competition, kde získali 3 velké zla-
té medaile (pozn. red. – více o sou-
těži viz článek výše). Získalo je Vi-
nařství Líbal za Pálavu 2017, výběr 
z hroznů, Vinné sklepy Lechovice za 
Ryzlink Rýnský 2015, slámové víno, 
a Zámecké vinařství Třebívlice za Jo-
hann W Pinot Gris 2015, pozdní sběr. 
Moravská vína zaznamenala úspěch 
i na mezinárodní soutěži vín Terravi-
no Izrael, ze které si odvezla 3 velké 
zlaté medaile, tedy nejvyšší možnou 
cenu, pro Vinné sklepy Lechovice za 
Tramín červený, výběr z bobulí 2017, 
pro společnost Vinofol za víno Ker-

ner Pavlov Exclusive, výběr z hroznů 
2017, a pro Vinařství Štěpán Maňák 
za Merlot, ledové víno 2017. 

Další velké úspěchy: 
Na San Francisco International Wi-

ne Competition ovládla Pálava 2017, 
výběr z hroznů, z vinařství Marka 
Líbala kategorii Best Late Harvest, 
což v Americe znamená nejlepší slad-
ké víno. Na soutěži Concours des 
Grands Vins Blancs du Monde získal 
Miloš Michlovský za své Rulandské 
bílé, pozdní sběr 2015, Grand Prix de 
Jury, tedy Velkou cenu poroty. 

Pověst moravských a českých vín 
tak zdaleka nesahá jen k hranicím 
České republiky, ale rok od roku zís-
kává na větší mezinárodní popularitě. 
Naši vinaři a jejich vína se tak směle 
mohou řadit mezi světovou vinařskou 
špičku. 

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

Omnimedia, s. r. o.

Naši vinaři získali vloni ve světě více než 900 medailí!

Spolek vinařů VOC Znojmo nedáv-
no požádal písemně starostu Znojma 
Jana  Groise  o  uzavření  memoran-
da o spolupráci mezi městem Zno-
jmem a spolkem VOC Znojmo, a  to 
v souvislosti  s projektem Vinobus. 
Tato žádost byla následně předlože-
na  radě města, která memorandum 
schválila. Memorandum  nyní musí 
posvětit nejvyšší orgán města,  za-
stupitelstvo. 

„Tohoto vstřícného kroku si velmi 
vážíme a děkujeme členům rady měs-
ta za vyjádřenou podporu. Doufám, že 
pro memorandum získáme i podporu 
zastupitelů. Podpora města je pro nás 
impulzem k vyjednávání s dalšími mož-
nými partnery,“ komentoval pozitivní 
rozhodnutí Rady města Znojma před-

seda spolku VOC Znojmo František 
Koudela.

 V současné době má Vinobus za se-
bou třetí sezonu. Přestože je Vinobus 
pro vinaře, potažmo celý znojemský 
region přínosný, je zajištění jeho pro-
vozu pro spolek, jehož cílem není ge-
nerování zisku, velmi složitý.

 „Vzhledem k tomu, že Vinobus ne-
dosáhl požadované obsazenosti v se-
zoně, ačkoliv obsazenost Vinobusu rok 
od roku stoupá, a vzhledem k faktu, že 
i přes získané dotace doplácejí vinaři 
na provoz Vinobusu poměrně vysokou 
částku, jsme dospěli k závěru, že po-
kud se nám nepodaří zajistit do března 
2019 stabilní financování na tři roky 
dopředu, nebudeme moci v projektu 
Vinobusu, jak je nastaven nyní, po-
kračovat,“ doplňuje Koudela. Spolek 
VOC Znojmo proto bude aktivně jed-
nat o spolupráci i s dalšími subjekty, 
včetně Jihomoravského kraje.

Vinobus je svým charakterem opra-
vu výjimečný projekt, který si své pří-

znivce postupně získává. V roce 2016 
svezl Vinobus 1614 cestujících na pra-
videlné lince. Letos jich bylo na pra-
videlné lince 1765, další tisícovka se 
Vinobusem svezla díky pronájmům. 
114 lidí také využilo akce Víkend s Vi-
nobusem. „Cíl obsazenosti Vinobusu 
v pravidelné lince je 4500 turistů roč-
ně. Tento počet by zajistil provoz bez 
nutnosti dotací,“ doplňuje Koudela. 
Vinobus lze mimo sezonu pronajmout 
i k individuálním pronájmům, což si-
ce generuje další určitý zisk, avšak ne 
dostatečný.

V loňskémm roce se spolek věno-
val také intenzivní reklamní kampani 
Vinobusu. Kromě inzercí v novinách 
a časopisech či reklamy v rádiích do-
šlo také k vydání aktuálního katalogu 
Vinobusu ve třech jazycích. Vinobus 
se objevil i v pořadu TV Nova „Což 
takhle dát si víno“ a tento rok se diváci 
mohou v seriálu České televize „Kra-
jem vína“ těšit rovněž na znojemský 
Vinobus.

o vinobusu voc znojmo 
Znojemskem  

s Vinobusem VOC Znojmo
14 zastávek  

| 57 kilometrů | 19 vinařství 

Vinobus VOC Znojmo je ojedinělou 
nabídkou pro turisty na Znojemsku. 
Díky němu mohli návštěvníci od květ-
na do poloviny září jednoduše zavítat 
ze samotného centra Znojma do růz-
ných sklepů a vinařství na Znojemsku, 
aniž by museli řešit, jak se dopraví tam 
i zpět. Návštěvníci si díky němu mohou 
prohlédnout krásné vinice, pokochat se 
přírodou Národního parku Podyjí, na-
vštívit Loucký klášter či podniknout 
spoustu dalších zajímavých věcí v blíz-
kosti zastávek Vinobusu. Jeho trasa je 
navíc navázána na zdejší cyklostezky. 
Autobus s kapacitou 32 míst a přívě-
sem na 20 kol se na cestu vydal třikrát 
denně. Aktuální informace najdete na 
www.vinobus.cz nebo na facebooku 
VOC Znojmo.

VOC Znojmo, založené v roce 2009, 
je prvním apelačním systémem v Čes-
ké republice a představuje tak revoluč-
ní krok, který klade velký důraz na te-
rroir, tedy označování vín podle místa 
původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje 
mimořádná aromatičnost vín, způsobe-
ná střídáním studených nocí a teplých 
dnů v době zrání hroznů, což má velký 
vliv právě na tvorbu aromatických lá-
tek. Právě díky těmto podmínkám jsou 
vína z okolí Znojma velmi výrazná 
a dobře rozpoznatelná.

Značka VOC garantuje chuťově 
plná a aromatická vína z ověřených 
oblastí Znojemska. Zkratka VOC zna-
mená „vína originální certifikace“. 
Do systému VOC Znojmo jsou zařa-
zeny tři pro Znojemsko nejtypičtější 
odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský 
a Veltlínské zelené. Do spolku VOC 
Znojmo patří v současné době dvacet  
vinařství. 

VOC Znojmo, z. s.

Vinobus získal podporu Rady města Znojma.
Spolek bude jednat i s dalšími partnery

Z  nejprestižněj-
ší  americké  sou-
těže vín San Fran-
cisco International 
Wine  Competition 
si moravští a čeští 
v inař i   odvez l i 
úctyhodých 77 me- 
dailí.  38.  ročníku 
soutěže  se  účast-

nilo 90 našich vín. Jejich účast pro-
běhla za finanční podpory Vinařského 
fondu  a  organizačního  zajištění  
Národního vinařského centra.

Moravští a čeští vinaři získali na této 
nejstarší a největší soutěži vín ve Spo-
jených státech 3 velké zlaté medaile,  
10 zlatých, 30 stříbrných a 34 bron-
zových. Velké zlaté medaile získalo 
Vinařství Líbal za Pálavu 2017, výběr 
z hroznů, Vinné sklepy Lechovice za 
Ryzlink Rýnský 2015, slámové víno, 
a Zámecké vinařství Třebívlice za Jo-
hann W Pinot Gris 2015, pozdní sběr. 

Poslední zmiňovaná velká zlatá me-
daile je historicky největším úspěchem 
vína z české vinařské oblasti, z litomě-
řické podoblasti. 

„Jen pouhé dva hlasy dělily ve fi-
nálovém rozstřelu Pálavu 2017, vý-
běr z hroznů, z vinařství Marka Líbala 
z Horních Dunajovic na Znojemsku od 

historického úspěchu. Jako vítěz kate-
gorie ostatních aromatických vín po-
stoupila s 98 body do finále všech bí-
lých vín. Tam už vína hodnotila jediná 
komise, složená ze 40 vybraných hod-
notitelů ze všech komisí. Po finálovém 
hodnocení bylo znojemské víno na prv-
ním místě ex aequo spolu s americkým 

‚late harvest‘ ryzlinkem,“ komentuje 
JUDr. Luboš Bárta, čestný člen Ameri-
can Wine Society a zároveň šéfredaktor 
časopisu SOMMELIER, a dodává: „Po 
finálovém hodnocení se hlasovalo pro 
vítěze pouhým zvednutím ruky. Ryzlink 
znají všichni, ale kdo kdy slyšel o Pá-
lavě? Tři dny jsem vysvětloval, že jde 

o křížence dvou stan-
dardních odrůd vi-
tis vinifera, Tramínu 
a Mülleru Thurgau, 
ale asi jsem to nevy-
světlil všem. Pálava 
přišla o dvě zvednuté 
ruce, a tak o titul šam-
piona, který byl letos 
ale skutečně blízko.“

Moravská a česká 
vína pochválil i An-
thony Dias Blue, 
zakladatel a ředitel 
soutěže: „Vaše vína 
dosahovala pěkných 
výsledků i v minulos-
ti, ale letos zazářila 

na nejvyšších příčkách, to jste museli 
mít vážně dobrý ročník. O taková vína 
máme zájem i v budoucnu, je potěšení 
je hodnotit!“

Na letošním 38. ročníku San Fran-
cisco International Wine Competition 
hodnotilo 17 komisí přes 5000 vzorků. 
Z toho 4373 vín, zbytek tvořily desti-
láty, likéry, směsi ovocných a hrozno-
vých vín či ovocná a zeleninová vína.

Více o vínech na 
www.vinazmoravy.cz 

a www.sfwinecomp.com

San Francisco tleskalo našim vínům

Nadšená nálada při hlasování o Pálavě

http://www.vinazmoravy.cz
http://www.vinazcech.cz
http://www.vinazmoravy.cz
http://www.sfwinecomp.com
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SpolečnoSt neStlé 
buduje InStItut 
obalových věd, 

bude řešIt globální 
problémy S odpady

Ústav se zaměřením na výzkum a vývoj 
funkčních, bezpečných a ekologických obalů, 
jehož součástí bude laboratoř a zařízení pro 
rychlé prototypování, bude zaměstnávat při-
bližně 50 lidí. Budou se zde zkoumat recyklo-
vatelné, biologicky odbouratelné a komposto-
vatelné polymery, funkční papír, nové obalové 
koncepty a technologie, které zvýší recyklova-
telnost plastových obalů a které budou testo-
vány v různých kategoriích výrobků předtím, 
než budou uvedeny do globálního firemního  
portfolia.

Podle sdělení mluvčího se nový ústav bude 
nacházet v areálu Výzkumného centra Nestlé 
v Lausanne ve Švýcarsku a měl by začít fungo-
vat v polovině letošního roku. První výsledky se 
očekávají už v příštím roce, protože ústav bude 
pokračovat v práci, kterou už doposud firemní 
odborníci na obaly a balení prováděli. Budou se 
vyvíjet nové obalové materiály a zkoumat z hle-
diska zdravotní bezpečnosti, vlivu na životní pro-
středí a funkčnosti, a to v úzké spolupráci s dal-
šími částmi společnosti Nestlé Research, např. 
v oblasti bezpečnosti a analýzy.

Ústav bude též úzce spolupracovat s aka- 
demickými partnery, začínajícími firmami 
a dodavateli. Nové materiály, předtím než budou 
uvedeny na trh, budou testovány a aplikovány 
v různých kategoriích v Technologických 
centrech společnosti Nestlé (přibližně 30 po 
celém světě). 

Za rozhodnutím o vytvoření ústavu pro obaly 
stojí snaha společnosti Nestlé dále urychlit pro-
ces uvádění nových technologií na trh. Je to další 
krok k dosažení závazku společnosti učinit do 
roku 2025 100 % jejich obalů recyklovatelných 
nebo opětovně použitelných.

Podle mluvčího společnosti se Nestlé chce stát 
lídrem ve vývoji udržitelných obalů pro své po-
travinářské a nápojové výrobky, a proto posiluje 
své výzkumné kapacity v oblasti vývoje nových 
obalových materiálů. Tímto se chce podílet na 
řešení celosvětového problému s nárůstem oba-
lového odpadu, a to zejména plastů.
www.nestle.com

chlebová kůra 
výžIvově lepší  

než zbytek chleba, 
říkají vědcI

Chléb v nejrůznějších podobách tvoří po sta-
letí základní složku stravy téměř všech národů 
světa. Dlouhou dobu byl považovaný za potravi-
nu s relativně vysokým obsahem vlákniny slou-
žící pouze k ukojení hladu. Výsledky výzkumů 
prováděných v německých výzkumných po-
travinářských ústavech však naznačují, že tato 

oblíbená potravina, a zejména chlebová kůrka, 
může být i bohatým zdrojem antioxidantů a že 
je dobré jíst nejen střídku, ale i chlebové kůrky. 
Chlebová kůrka občas končí v odpadkovém ko-
ši, protože si možná řada jedlíků neuvědomuje, 
že je to z hlediska výživového ta lepší součást  
chleba.

Studie zveřejněná v časopise Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry uvádí, že chlebová 
kůra obsahuje pronyl-lysin, což je antioxidant, 
který v lidském těle zvyšuje aktivitu enzymů brá-
nících vzniku rakovinného bujení. Vědci z Ústa-
vu výživy a potravinářské vědy v německém Kie-
lu zjistili, že uvedeného antioxidantu je v kůře 
osmkrát více než v ostatních složkách chleba. 
V chlebové střídě je ho jen nepatrně a v mouce 
se nevyskytuje vůbec.

Tvorba pronyl-lysinu (tj. pyrrolinon-reduk-
tonyl-lysinu) probíhá při pečení chleba a je 
výsledkem Maillardovy reakce – chemického 
procesu mezi aminokyselinou prolinem a škro-
bem, resp. redukujícími cukry, za vysoké tep-
loty. V důsledku Maillardovy reakce se vytváří 
křupavá vnější kůra, která má hnědé zbarvení 
a chuťově je intenzivnějši než měkká světlá stříd-
ka. Vědci testovali účinek pronyl-lysinu na bu-
něčných kulturách lidských střevních buněk 
a zjistili, že tato látka se účinně podílí na zvy-
šování hladiny enzymů fáze II, které jsou podle 
předchozích studií aktivní v prevenci někte-
rých typů rakoviny, zejména rakoviny tlustého  
střeva.

Množství pronyl-lysinu v chlebové kůrce je 
silně ovlivněno intenzitou tepla. Vědci například 
zjistili, že prodloužení doby pečení ze 70 minut 
na 210 minut nebo zvýšení teploty z 220 °C na 
260 °C vede k pětinásobnému, v druhém přípa-
dě k trojnásobnému zvýšení koncentrace toho-
to antioxidantu. Na druhé straně je ovšem také 
dobře známo, že prodloužení intenzivního tepla 
zvyšuje v pečených či smažených potravinách 
množství známého potenciálního karcinogenu  
akrylamidu.

Vědci naštěstí našli jiný způsob, jak zvýšit 
koncentraci dotyčného antioxidantu. Zjistili, že 
úpravou receptury, kdy se 5 % mouky nahradí 
kaseinem, což je protein bohatý na lysin, nebo  
10 % mouky glukózou, lze docílit zvýšení obsahu 
pronyl-lysinu o více než 200 %.

Analýza vzorků různých typů chleba a pečiva 
zakoupených v německých pekárnách odhalila, 
že celozrnný chléb obsahuje nejvyšší množství 
antioxidantu, poté následují kváskové žitno-
pšeničné chleby, tradiční bílé pečivo ve formě 
německého preclíku však obsahuje pronyl-lysinu 
jen stopové množství.

Dalším antioxidantem, který se také vytvá-
ří v kůře chleba při pečení během Maillardovy 
reakce, je melanoidin. Melanoidiny jsou odpo-
vědné za fyzikální vlastnosti (barvu, viskozitu) 
tepelně zpracovávaných potravin a podílejí se na 
jejich organoleptických vlastnostech, tj. stabili-
zují chuťové a aromatické látky. 

Melanoidům je připisovaná řada zdraví pro-
spěšných vlastností. Působí jako antioxidanty, 
vykazují antimikrobiální a protizánětlivé aktivi-
ty, účinkují proti vysokému tlaku a jsou považo-
vány za prebiotika.

Takže na základě všech těchto výše uvedených 
důkazů je snad jasné, že zbavovat se chlebové 
kůrky a vyhazovat ji je opravdu nerozumné, 
v podstatě to představuje jenom mrhání zdraví 
prospěšnou složkou stravy.

Milovník chleba Will Quam z Chicaga ne-
dávno vytvořil na internetu redditový průzkum, 
aby zjistil, jak lidé v různých částech světa na-
zývají konce bochníku chleba, na kterých je 
nejvyšší podíl chlebové kůrky. Odpovědělo ví-
ce než 1400 lidí a výsledky ukázaly, že názvy 
koncových krajíců v různých zemích se až tak  
neliší.

Nejpopulárnějším názvem byla „pata“ (angl. 
heel) – tak odpovědělo 37 % respondentů, vět-
šinou z Irska. Norové nazývají konce chleba ter-
mínem „skalk“, což lze zhruba přeložit též jako 
pata. Do této skupiny v podstatě patří i český ná-
zev „patka“.

Druhým nejpoužívanějším termínem byl „ko-
nec“ (angl. end), přičemž 28 % respondentů na-
zývalo tyto krajíce „koncovým kusem“ (the end 
piece) nebo „koncem“ (the end piece). Sem patří 
i dánský název „endeskiver“, který preferovali 
respondenti z Dánska.

Třetí nejoblíbenější odpovědí byl „zadek“ (an-
gl. butt) od 20 % respondentů, většinou Ameri-
čanů. Populárními variacemi na toto téma byly 
„bum“ a „rump“ (prdelka), zvláště mezi Kana-
ďany. Většina respondentů z Nizozemska konce 
bochníku označovala jako „kontje“, což se zhru-
ba dá přeložit též jako zadek.

13 % respondentů nazývalo konce bochní-
ku „kůrka“ (angl. crust), z toho bylo 21 z USA  
a 157 z Austrálie. Také všichni Velšané takto od-
pověděli, zatímco skotští respondenti je ozna-
čovali za „práh“ (angl. doorstep), „outsider“ 
a „knobby“.

Vyskytly se i názvy „strašákův, bubákův 
chléb“ (bogeyman bread), „duch“ (ghost) či „ko-
pyto“ (hoof).

Bohužel tyto výživově kvalitní části chleba 
vyvolávají i řadu negativních konotací, mimo 
jiné „ošklivý plátek“ či „kachní chleba“, tj. ne-
vhodný pro lidskou konzumaci.

Pouze jeden jediný respondent, a to z Kanady, 
je nazval „nejlepší částí“.

Michael Lindenmeier and Thomas Hofmann: 
Influence of Baking Conditions and Precursor 
Supplementation on the Amounts of the Antioxi-
dant Pronyl-l-lysine in Bakery Products  . J. Agric. 
Food Chem., 2004, 52 (2), s. 350–354.
Marta Mesías and Cristina Delgado-Andrade: 
Melanoidins as a potential functional food ingre-
dient.   Current Opinion in Food Science, 2017, 
14, s. 37–42.

znovu objevené 
žaludy

Žaludy byly kdysi považovány za důležitou 
základní složku stravy. Existují důkazy o tom, 
že byly běžně a hojně konzumovány lidmi doby 
železné. Bohužel v posledních 500 letech ztratily 
svoji popularitu a dnes je mnoho lidí považuje 
za nevhodné k lidské spotřebě, za nestravitelné, 
dokonce jedovaté. 

Tuto mylnou představu chce vyvrátit Marcie 
Mayerová, zakladatelka startupu Oakmeal, který 
vyrábí řadu clean label snacků a pekařských vý-
robků právě ze žaludů. Oakmeal sídlící na řec-
kém ostrově Kea je podle jejího názoru patrně 
jedinou společností na světě, která vyrábí potra-
viny výhradně z mouky z obrovských 30gramo-
vých oříšků žaludů dubu Quercus ithaburensis 
subsp. macrolepis, který zde hojně roste. Také 
číšky žaludů nepřijdou nazmar. V řemeslných 
koželužnách se používají k činění surových kůží.

Žaludy jsou velmi výživné, ale aby byly jedlé, 
musí se nejdříve zpracovat. Obsahují totiž vysoké 
množství hořkých a svíravých tříslovin, které je 
třeba odstranit, což se provádí rozdrcením jader 
a několikerým louhováním granulátu ve studené 
či horké vodě. Vyluhování studenou vodou je 
sice delší, trvá 3 dny, ale dojde k minimální ztrátě 
živin. Odtaninované žaludy se nechají dobře vy-
sušit v sušičce nebo rozestřít na slunci a poté se 
melou na mouku.

Tyto plody jsou starobylou potravinou, kterou 
konzumovali již naši prapředkové. V současnosti 
mají bohužel stigma krmiva vhodného pouze pro 
prasata a lesní zvěř. Že tomu tak není, dokazu-
je právě Oakmeal, který má ve svém výrobko-
vém portfoliu chléb, koláčky, sušenky, těstoviny 
a syrové ovocně tyčinky, vše na bázi kaštanové 
mouky nebo kaštanového granulátu. Všechny 
výrobky jsou bezlepkové, veganské a neobsahují 
žádný přidaný cukr.

Žaludy jsou bohaté na živiny. Obsah 
jednotlivých složek se sice mezi jednotlivými 
druhy či kultivary dubu liší, ale všechny plody 
obsahují velká množství bílkovin, sacharidů 
a tuků, stejně jako vitamin B6, vápník, fosfor 
a draslík.

Žaludy jsou pro člověka velmi přínosné 
nejen z hlediska výživového, ale i zdravotního. 
Látky v nich obsažené se podílejí na ochraně 
před srdečně cévním onemocněním, zlepšují 
trávení a podporují regulaci hladiny cukru 
v krvi. Pomáhají také při tvorbě kostí, mají 
protizánětlivé účinky, léčí průjmy a některá kožní  
onemocnění.

Mayerová se o žaludech jako potravině dozvě-
děla, když jako mladá dívka žila v Kalifornii. Ve 
škole se učili o domorodých Američanech, kteří 
vyráběli ze žaludů mouku, kterou dále tepelně 
zpracovávali, a to ji velmi zaujalo. Stala se z to-
ho její celoživotní vášeň, která, když začala žít 
na ostrově Kea a objevila zde obrovské žaludy 
Quercus ithaburensis subsp. macrolepis, se stala 
realitou. Jejím snem je vidět sekci potravin na 
bázi žaludů v každém supermarketu a dodává, 
že pro její Oakmeal existuje obrovský potenciál 
růstu.

V Čechách je známá žaludová „káva“, která se 
připravovala z mletých pražených žaludů a pila 
v době nedostatku pravé kávy, zejména v období 
2. světové války. Tato náhražka neobsahuje ko-
fein, má docela příjemnou chuť závislou na době 
pražení kaštanů a délce luhování kaštanové drtě 
v horké vodě a je i zdraví prospěšná.
www.oakmeal.com, www.foodnavigator.com, 
www.ireceptar.cz

Mgr. Tatiana Oldřichová
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