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Čas čekání
Nad Antarktidou se zacelila obří ozonová dí-

ra. To je snad jediná pozitivní mediální zpráva 
za poslední údobí. Vždycky ráno kouknu na sklo 
mého oka do světa a spolu s první kávou mi tímto 
rituálem začíná den. Mám rád Seznam, co pří-
slušník dosluhující generace nejsem brouzda-
lem po sítích a to, co čtu tam, mi bohatě stačí 
k tomu, abych byl v laufu děla. Samozřejmě po-
dle mých skromných představ něco vědět. Mí po-
tomci a jejich blízcí, při jejich neustálém hledění 
na ty jejich ajfóny, mi ale stále připomínají moji 
informační negramotnost. I když mám iPhone 
taky, stačí mi k volání a občasným esemeskám 
a kouknutí na fotku vnuka, jak staví s mamin-
kou, mou dcerou, sněhuláka z dvoucentimetro-
vého poprašku sněhu na jižní Moravě. Já ale 
žádnou nevědomost necítím. Chvíli jsem si my-
slel, že je to nafoukanost a přezírání. Ale ten 
informační šum ze všech těch facebooků a jak 
se odborně říká „vygůglovaných zpráv“ mi na-
hání husí kůži. Mládež je vždycky nepopsaný list 
papíru. Jen podle mne, ty vzduchem přijímané 
informace na ten papír nenapíšou ani řádku. 
A když, tak jen na chvíli a vyzmizíkují se za pár 
minut anebo, řečeno dnešní mluvou, vydylítují 
se zprávami novými. Vždyť oni ti mladí nechtějí 
nic znát, nic mít uloženo ve své paměti, to když 
jim všechno zodpoví jejich mobil. Zdá se mi, že 
se řítíme do doby, kdy zkoušející profesor na 
univerzitě uvítá na zkoušce studenta slovy, pane 
kolego, doufám, že máte s sebou dobře nabitý 
přístroj. 

Dobrých zpráv není nikdy dost. V této době 
tuplem. Amerika se zbláznila, paralelou jsou 
fotbaloví fanoušci Realu a Barcelony či Sparty 
a Slávie. Jen se u nich nepředpokládá jít do toho 
revolvery a fyzické likvidace protivníků. I když? 
Liberalizace a falešné vnímání demokracie 
ve světě nabyly takových rozměrů, že slušnost 
naprosto zmizela z lidského chování, bohužel 
i těch nejvyšších hlav. Nezvolili jste si mě, tak 
já se budu soudit a zas budu vítěz. Hrůzný pří-
klad pro ostatní. I u nás budou letos volby. Ne 
prezidentské, ale parlamentní. Jak dopadnou, 
se dá očekávat. Většinová vláda z nich nemá 
šanci vzejít. Dobrá koalice z rozhádaných lídrů 
se bude lepit velmi nesnadno. A emoce vlající 
nad rozumem nikdo neuhasí. Jen se dá s nadějí 
předpokládat, že to nebude řešeno defenestra-
cemi, jako byla ta 22. května 1618, kdy skončili 
na hnoji Pražského hradu místodržící po císaři 
Rudolfovi II. Vilém Slavata z Chlumu a Košum-
berka a Jaroslav Bořita z Martinic. Ale kdo ví? 
Sledujeme-li vášně ve vystoupeních jednotlivých 
politiků, kteří letos vstoupí do našich dalších dě-
jin, lze očekávat cokoliv. Spíš to ale bude bez 
překvapení. I když bychom se jistě rádi dočkali 
nového Blanického rytíře, který vystoupí z davu 
jako Mesiáš a přinese s sebou ducha poctivosti, 
rozumu, přátelství a dobrých mravů bez nená-
vistných postojů. A lásky k naší zemi. 

Prožíváme jedno z nejtěžších období posled-
ního třicetiletí. Názory na řešení tohoto stavu se 
velmi tříští. Podle mne to vláda zvládá, jak umí. 
Že se tady nic neděje, je hodně odvážné tvrze-
ní. Obávám se však, že lobby farmaceutů hodně 
ovlivňují nynější formu řešení, když pak bude 
očkování kšeftem století. A jak je jím ovlivněna 
politika státu, neradno domýšlet. Chybí analýzy 
chování viru ve všech sociálních situacích, tři 
R jsou možná účinné, leč velmi naivní doporu-
čení. Uzavření terciální sféry čili většiny kšeftů, 
služeb a hospod je nešťastné řešení. A co samo 
očkování? Spousta otázek, ale i spousta nesou-
rodých odpovědí. Takřka všichni si kladou otáz-
ku, zda ano, či ne. Život nemůže jít jen podle 
doporučení premiéra a hlavy státu, když s řadou 
jejich výroků nesouhlasíme. Já se ale určitě oč-
kovat nechám. I když nevím nijak spolehlivě, 
jak se to projeví. Třeba budu potřebovat průkaz 
očkovance, až půjdu jednou zase do kina. Ale 
teď je ještě čas čekání.

Ing. František Kruntorád, CSc.                                             

O specifické struktuře českého země-
dělství, budoucí podobě Společné země-
dělské politiky (SZP), která by neměla na-
vyšovat administrativní zátěž, o stanovení 
konkrétních cílů v rámci Strategie od 
zemědělce ke spotřebiteli a Strate-
gie pro biologickou rozmanitost jed-
nal prostřednictvím videa ministr země-
dělství Miroslav Toman s eurokomisařem 
pro zemědělství Januszem Wojciechow- 
skim.

„Jsem rád, že jsem mohl jednat s komisa-
řem pro zemědělství a že jsem mu mohl vysvět-
lit specifika českého zemědělství. Myslím si, že 
je to velice důležité, protože naše zemědělství 
se svojí strukturou výrazně liší od většiny ev-
ropských zemí. Konkrétní podmínky v jednotli-
vých státech Unie jsou podle mého názoru klí-
čové. Proto by se tato specifika měla projevit 
v rámci navrhovaných legislativních textů,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k historickému vývoji má ČR 
nejvyšší průměrnou velikost zemědělských 

podniků v celé EU. Dosahuje 133 hektarů 
oproti průměru EU, který je 16 hektarů. Práv-
nické osoby, řada z nich jsou velké podniky, 
přitom obhospodařují 70 % zemědělské pů-
dy, významně se podílí na živočišné výrobě 
a zaměstnávají 75 % všech osob pracujících 
v zemědělství. Na druhou stranu ČR patří ke 
státům s nejnižší spotřebou pesticidů a s pod-
průměrnou spotřebou průmyslových hnojiv 
a celkově má mnohem nižší intenzitu hospo-
daření, než je v řadě zemí EU.

Ministr Toman a eurokomisař Wojciechowski:
 Společná zemědělská politika musí být jednoduchá,
 proveditelná, spravedlivá a dostatečně financovaná

Zemědělská produkce České republiky 
vzrostla loni o 1,5 miliardy korun, pomohly 
tomu příznivější klimatické podmínky 
a lepší sklizňové výnosy. Celkově se ve 
srovnání s předešlým rokem produkce 
zvýšila o 1 %, náklady stouply o 1,7 %. 
Podnikatelský důchod zemědělství klesl 
o čtvrt miliardy korun. Výsledky ovlivnilo 
například přemnožení hrabošů i pandemie 
koronaviru. Předběžné údaje českého ze-
mědělství připravil Ústav zemědělské eko-
nomiky a informaci (ÚZEI). 

„Ačkoliv se výsledek čisté přidané hodno-
ty díky lepším sklizním v loňském roce zvýšil, 
konečná hodnota důchodu ze zemědělské čin-
nosti klesla o 1,4 % na 19,8 miliardy korun. 
Zhruba 57 % z této částky připadá podnikům 
fyzických osob, pro které to je nejenom zisk, 

ale také zdroj prostředků na úhradu odměny 
za vlastní práci,“ řekl ministr zemědělství Mi-
roslav Toman. 

Podnikatelský důchod by se měl podle 
očekávání meziročně snížit o 1,5 % na 
16,7 miliardy korun. Z této hodnoty připa-
dá přibližně 61% podíl podnikům fyzických 
osob. Ukazatel podnikatelského důchodu je 
důchod ze zemědělské činnosti, od kterého 
jsou odečtené investiční dotace.

V roce 2020 byl vývoj celkové produkce 
příznivý, vzrostla o 1,5 miliardy korun na 
152,6 miliardy korun, a to hlavně díky dobrým 
klimatickým podmínkám. Na rostlinnou vý-
robu však mělo nepříznivý dopad přemnožení 
hraboše polního, který se loni rozšířil z Mora-
vy do českých krajů. Nejvíce byl postižen kraj 
Ústecký a Středočeský. 

Zemědělství se v minulém roce muselo 
potýkat také s negativními dopady pandemie 
koronaviru, která měla vliv na pracovní síly 
v zemědělství i na ceny a odbyt zemědělských 
komodit. Celkovou produkci zvýšila zejména 
produkce rostlinná, u které se odhaduje mezi- 
roční zvýšení o 2,3 %. Živočišná produkce 
mírně poklesla o 0,6 %.

Meziročně se zvýšila hodnota produkce 
olejnin, cukrovky, ovoce, vína, krmných plo-
din, mléka a vajec. Snížení se očekává u obilo-
vin, brambor, průmyslových plodin a hovězího 
masa. U produkce vepřového masa se předpo-
kládají podobné výsledky jako v roce 2019. 

Podle odhadu by měly celkové náklady me-
ziročně vzrůst o 3 miliardy korun na 180,2 mi-
liardy korun. Největší podíl na nich má vý-
robní spotřeba, která by se měla meziročně 
zvýšit o 1,2 %. Externí náklady by měly růst 
rychlejším tempem o 2,6 %, a to zejména kvůli 
zvýšení mzdových nákladů a nájemného za 
půdu a budovy. Očekává se také navýšení hod-
noty odpisů.

U provozních podpor se předpokládá mezi-
roční zvýšení o necelá tři procenta. Navýšení 
ovlivnilo zvýšení kurzu eur, kterým se pře-
počítávají přímé platby. Investiční dotace by 
měly být na obdobné úrovni jako v roce 2019. 

Odhad hospodářských výsledků zeměděl-
ství za rok 2020 zpracoval Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací (ÚZEI). Jde o hospo-
dářské výsledky, které reprezentují komerč-
ně zaměřené podniky v celém zemědělském  
sektoru.  MZe

Zemědělská produkce 2020: 
nárůst, ale i vyšší náklady

Vážení čtenáři,  
na straně 5  

odpovídá na 5 otázek  
Petr Menšík, 

sládek Pivovaru Svijany, a. s., 
a Rytíř české chuti 2020

(Pokračování na str. 3)
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Centra společnosti Brenntag pro 
potravinářské aplikace a vývoj
Společnost Brenntag Food & Nutrition chápe, že nalezení té 
správné funkční přísady pro vaše využití může být problém.  
Proto jsme se vám rozhodli podat pomocnou ruku ve světě  
potravin: dodáváme inteligentní řešení a inovativní přístupy, 
které dosahují správné rovnováhy, od chuti a textury produktu 
až po jeho vzhled a trvanlivost.

V popředí vývoje receptur  
a aplikací
Našich 28 vývojových center pro potravinářské aplikace najdete 
po celém světě, přičemž 13 z nich je v regionu Evropy, Blízkého 
východu a Afriky, včetně 3 provozů ve střední a východní Evropě. 

Jsme připraveni poskytnout vám tyto služby v našem aplikačním 
centru v Praze. 

Kontakt

Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
 
Komenského 75
768 11 Chropyně

www.brenntag.com/food-nutrition
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Praha (ČTK/red) – Ministerstvo zeměděl-
ství zvažuje, že zřídí pozice agrárních diplo-
matů nebo místních zahraničních zástupců 
ve Vietnamu a ve Velké Británii. V součas-
nosti je zřízeno sedm pozic, na nejnovější 
v Japonsku je od loňska Irena Leopoldová. 
Ministerstvo pak má také dvě pozice zahra-
ničních zástupců na Ukrajině a v Kazachstá-
nu, v těchto případech pracují pro ČR tamní  
občané.

„Británie k začátku roku vystoupila z Evrop-
ské unie, z hlediska agrárního obchodu jde o os-
mou nejdůležitější exportní destinaci a o první 
zemi ze států mimo EU. Vietnam je pak tradiční 
a historický partner,“ uvedl ministr. Podle něj 
tam existuje prostor pro uplatnění českého zboží 
a potravin.

První zástupci do Ruska, Číny a Srbska vyra-
zili v roce 2016, do USA pak o rok později, do 
Libanonu pak v roce 2018 a do Spojených arab-
ských emirátů po změně ze Saúdské Arábie a do 

Japonska loni. Ministr si jejich fungování pochva-
luje, protože se všemi těmito státy s výjimkou Li-
banonu agrární obchod v posledních letech roste.

Loňské údaje ještě statistici nezveřejnili, při 
porovnání roku 2019 s rokem 2018 se ale napří-
klad u Ruska zvýšil vývoz z 2,7 miliardy korun 
na 3,6 miliardy Kč, u Číny pak z miliardy na 1,5 
miliardy Kč. „Podařilo se například do Ruska 
obnovit dodávky násadových vajec, navýšit vývoz 
plemenného skotu a genetického materiálu skotu 
do Srbska, podpořit export pivovarnických tech-

nologií do USA nebo schválit sedm českých mlé-
káren čínskými úřady pro vývoz do této země,“ 
vypočítal úspěchy Toman. Do Libanonu vývoz 
o 23 procent klesl, je tam ale už několik let eko-
nomicko-politická krize.

Schodek agrárního obchodu se za loňská první 
tři čtvrtletí meziročně snížil o čtyři miliardy na 
30,4 miliardy korun. Za celý rok tak dosáhne po-
dle odhadu Zemědělského svazu ČR 41 miliard 
korun, předloni byl zatím nejvyšší, a to 47,2 mi- 
liardy korun.

Toman: Agrární diplomaté by mohli přibýt v Británii a Vietnamu

Ministr Toman a eurokomisař 
Wojciechowski: 

Společná zemědělská politika...
(Dokončení ze str. 1)

„Pokud jde o budoucí podobu Společné 
zemědělské politiky, mou prioritou je zajiš-
tění jednoduché, v praxi proveditelné, spra-
vedlivé a dostatečně financované politiky. 
Reformovaná SZP nesmí v žádném případě 
navyšovat administrativní zátěž. Z tohoto 
pohledu je důležitá dobrovolnost zavede-
ní zastropování přímých plateb a aplikace 
definice skutečného zemědělce. Jsem velmi 
potěšen, že se podařilo dosáhnout shodu 
ohledně budoucího Víceletého finančního 
rámce a nástroje Next Generation EU. Nyní 
tak nehrozí výpadek toku finančních pro-
středků pro naše zemědělce, kteří zejména 
v současné době potřebují všechnu dostup-
nou pomoc,“ uvedl ministr Toman.

V rámci nové SZP je potřeba zajistit 
ochranu životního prostředí a s tím souvise-
jící využívání postupů šetrných k přírodním 
zdrojům, jako je voda a půda. K tomu se 
musí nastavit realistické cíle, aby nedošlo 
k omezení konkurenceschopnosti našich ze-
mědělců a potravinářů vůči zemím mimo 
EU, které podobné cíle nemají. Například 
cíle v nových strategiích považujeme za 
velmi ambiciózní. Ze strany Komise ne-
jsou podloženy žádnou analýzou dopadů 
na zemědělský a potravinářský sektor a na 
ohrožení konkurenceschopnosti těchto sek-
torů. V žádném případě by žádná opatření 
neměla vést k ohrožení konkurenceschop-
nosti evropských zemědělců a potravi- 
nářů.

MZe

Ministerstvo zemědělství zpřesnilo Zásady 
dotačního programu 9. H., který byl upraven 
také pro digitální veletrhy a podpora je nyní 
nově možná také pro akce v online režimu. 
Vystavovatelé mají možnost žádat o dotaci na 
digitální veletrh maximálně do výše 100 % 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, 
do výše 80 000 Kč. Více informací nalezne-
te na:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo 
-zemedelstvi/proexportni-okenko/ 
mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/ 

poskytovani-dotace-na-online-veletrhy.html

Dotaci mají vystavovatelé možnost nyní vyu-
žít také na únorový digitální veletrh BIOFACH 
eSPECIAL (17.–19. 2. 2021).

K účasti se mohou firmy nahlásit až do 25. 1. 
2021 a na výběr jsou tří různé vystavovatelské 
balíčky – Basic, Standard nebo Premium. Při-
hlášení je možné přímo na stránkách veletrhu: 
https://www.biofach.de/en/exhibitors/participa-
tion/application

Pořadatel nabízí zájemcům webináře, během kte-
rých je digitální platforma podrobně představena.

Pro více informací neváhejte kontaktovat vý-
hradní zastoupení NürnbergMesse ČR, společ-
nost PROveletrhy s. r. o, info@proveletrhy.cz, 
tel.: 775 663 700.  PROveletrhy s. r. o

Ministerstvo zemědělství 
podporuje firmy v účasti 

také na digitálních veletrzích

Evropská komise (EK) v tiskové zprávě 
oznámila, že České republice schválila rozší-
ření podpory pro restrukturalizaci ovocných 
sadů a budování závlah v ovocných sadech 
na všechny podniky bez rozdílu velikosti. Zá-
roveň oznámila, že prověří, zda některé fir-
my v minulosti u těchto dotačních programů 
nečerpaly podporu v rozporu s pravidly. Ty-
to firmy přitom při vnitřní kontrole odhali-
lo Ministerstvo zemědělství (MZe) a již před 
dvěma lety vydalo Rozhodnutí o odnětí pod-
pory. Oficiální informaci o schválení notifi-
kace ani zahájení kontroly zatím MZe od Ko-
mise neobdrželo.

Některá média bohužel zkreslila základní 
fakta a spojila informace, které spolu nesouvi-
sí. Důležitá informace, kterou v tiskové zprávě 

na prvním místě uvedla i Evropská komise, 
v médiích vůbec nezazněla. „Komise schválila 
rozšíření našich stávajících podpor pro závlahy 
a budování ovocných sadů na všechny podniky 
bez rozdílu velikosti, dokonce explicitně konsta-
tovala, že taková veřejná podpora je v souladu 
s pravidly Evropské unie. To je nesmírně důle-
žité pro celý sektor ovocnářství, jestliže chceme 
mít více tuzemského ovoce, musíme podporu po-
skytovat všem, kteří mají zájem se o náročnou 
produkci ovoce starat. Výměra ovocných sadů 
v ČR se dlouhodobě snižuje, rozšíření podpory 
pro všechny podniky by tedy mělo pomoci tento 
negativní trend zvrátit,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman. 

Česká republika je v současnosti soběstačná 
v produkci ovoce pouze z 39 procent, zbytek 
ovoce musí dovážet. U konzumních jablek na-
příklad musí dovážet více než 50 procent.

Pokud jde o avizované vyšetřování v minulosti 
údajně neoprávněně přidělených dotací pro ně-
které firmy (MZe opět vychází pouze z informací 
v tiskové zprávě EK, oficiální informaci neob-
drželo), Ministerstvo zemědělství s nimi v mi-
nulosti zahájilo řízení a již v lednu 2019 vydalo 

Rozhodnutí o odnětí této podpory. Po následném 
odvolání některých firem toto Rozhodnutí potvr-
dil ministr zemědělství v rámci rozkladové ko-

mise a dotace jsou vymáhány zpět. Celkem jde 
o sedm firem a dotace v celkové částce 24,5 mi-
lionu korun. Zemědělské podniky však napadly 
pravomocné rozhodnutí MZe žalobou u soudu, 
toto soudní řízení prozatím není ukončeno. 

Média uvedla, že podle europoslance Tomá-
še Zdechovského se Komise zabývala podněty, 
které dostala po únorové misi skupiny europo-
slanců v ČR. Ohlášené šetření Evropské komise 
ovšem souvisí s programy, které EK nyní schvá-
lila, a nemá žádnou souvislost s únorovou misí 
europoslanců, o které europoslanec Zdechovský 
mluví, protože nejde o eurofondy. Ani v tiskové 
zprávě Evropské komise není o spojitosti s úno-
rovou misí europoslanců zmínka. 

Média rovněž uvedla, že po „zevrubném pře-
zkoumání dotací spojených s ovocnými sady 
dospěla (Evropská komise) k závěru, že některé 
velké podniky inkasovaly dotace v řádech de-
sítek milionů eur (stovek milionů korun), které 
byly určeny pro malé a střední firmy“. Ani tato 
informace není pravdivá, EK nic takového v tis-
kové zprávě neuvádí. Jak již bylo uvedeno, MZe 
vymáhá po firmách zpět celkem 24,5 milionu ko-
run, tedy nikoliv stovky milionů korun.  MZe

Evropská komise schválila rozšíření podpory pro ovocné sady 
na všechny podniky, pomůže to rozšířit plochy sadů

Praha – Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF) začíná vydávat rozhodnutí v rámci dal-
ších tří dotačních titulů. Od 8. ledna to jsou 
rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpo-
ry. Od 11. ledna to budou rozhodnutí na VCS 
– telata masného typu a od 13. ledna pak bu-
de zahájeno vydávání rozhodnutí na Greening. 

 
Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňko-

vé platby poskytované k Jednotné platbě na plo-

chu (SAPS), jsou plně hrazeny z rozpočtu České 
republiky. Poskytují se na zemědělskou půdu, 
přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škro-
bu, krávy bez tržní produkce mléka, ovce a kozy. 
Sazby na jednotlivé oblasti PVP jsou uvedeny na 
www.szif.cz. Celkem je na podporu vyčleněno 
542,1 milionů korun.

Dotace na VCS – telata masného typu jsou 
jednou z Dobrovolných podpor vázaných na 
produkci. Ty se zaměřují na citlivé sektory, kte-
ré se potýkají s nějakými obtížemi, jsou ale dů-
ležité z hospodářských, sociálních nebo jiných 
důvodů. O dotaci na masná telata si požádalo 
6488 žadatelů, rozdělí se mezi ně přes 690 mi-
lionů korun. Aktuální sazba je 8852,41 korun na  
VDJ. 

Toto dotační opatření podporuje chovatele 
masných telat. Žádost si mohou podat na  masná 
telata narozená na jejich hospodářství v období 
od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti 
do 31. března roku podání žádosti. 

Greening je nedílnou součástí nejrozšířenější 
zemědělské dotace SAPS, tedy Jednotné plat-
by na plochu. V roce 2020 si o ni zažádalo přes  
30 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno 
7,13 mld. Kč. Sazba je 2013,64 korun na hek- 
tar. 

Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát 
práva na odvolání. To je možné provést přes 
Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně 
lze využít formulář „Prohlášení o vzdání 
se práva odvolání“, který je na webových 

stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁ-
DOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná  
žádost.

SZIF  zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace 
primárně do datových schránek, nebo na Por-
tál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá 
datovou schránku ani přístup k účtu na Portálu 
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, 
kteří potřebují obnovit přístup do Portálu far-
máře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na  
https://www.szif.cz/cs/faq. 

Pro případné dotazy je k dispozici infolin-
ka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo  
e-mailu info@szif.cz.

 
Státní zemědělský intervenční fond

SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, 
telata masného typu a Greening

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/poskytovani-dotace-na-online-veletrhy.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/poskytovani-dotace-na-online-veletrhy.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/poskytovani-dotace-na-online-veletrhy.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/poskytovani-dotace-na-online-veletrhy.html
https://www.biofach.de/en/exhibitors/participation/application
https://www.biofach.de/en/exhibitors/participation/application
http://www.szif.cz
http://www.szif.cz
https://www.szif.cz/cs/faq
mailto:info@szif.cz
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Státní veterinární správa (SVS) si dovoluje 
upozornit české podnikatele, kteří vyvážejí 
zboží veterinární povahy do Spojeného krá-
lovství Velké Británie a Severního Irska, či 
naopak takové produkty z britských ostrovů 
dovážejí, že od 1. ledna 2021 dochází i v této 
oblasti k zásadním změnám. V důsledku vy-
stoupení Spojeného království z Evropské 
unie (známého jako brexit) budou dovozy ži-
vých zvířat a živočišných produktů z tohoto 
státu podléhat dovozním požadavkům EU 
a úředním kontrolám na stanovištích hraniční 
kontroly EU. Naopak na vývozy veterinárního 

zboží z EU do Velké Británie se budou nově 
vztahovat britská dovozní opatření. Mění se 
také pravidla pro občany, kteří cestují se 
psem či kočkou mezi EU a Velkou Británií.

Poté, co Spojené království dne 31. ledna 2020 
po úplné ratifikaci dohody o vystoupení opustilo 
EU, nastalo tzv. přechodné období. Během to-
hoto období zůstalo Spojené království součástí 
celní unie a jednotného trhu EU se všemi čtyřmi 
svobodami a všemi politikami EU. Tato časově 
omezená lhůta byla dohodnuta v rámci dohody 
o vystoupení do 31. prosince 2020.

Dle nových pravidel budou po novém roce 
povinným kontrolám v místě jejich opětovného 
vstupu do EU podléhat také zásilky z EU přechá-
zejícího přes Velkou Británii do jiného unijního 
státu. Britská dovozní opatření pak budou zavá-
děna postupně ve třech krocích od 1. ledna do 
1. července.

SVS upozorňuje, že je třeba rozlišovat me-
zi Spojeným královstvím Velké Británie a Se-
verního Irska a Velkou Británií (Anglie, Wales 
a Skotsko). V Severním Irsku by se měly i po 31. 
prosinci 2020 uplatňovat sanitární a fytosanitár-
ní předpisy EU. Na zvířata a další zboží přichá-

zející do Severního Irska z Velké Británie a ji-
ných třetích zemí se budou vztahovat pohraniční 
kontroly. Tento přístup má předejít vzniku „tvr-
dé“ hranice na Irském ostrově a ochránit unijní  
trh.

Pravidla, která budou od nového roku platit 
pro obchodování s veterinárním zbožím s Velkou 
Británií včetně neobchodních přesunů psů, koček 
a fretek, kterých se změny také dotknou, jsou po-
drobně popsány v příslušné sekci na webu SVS. 
Rubrika je průběžně aktualizována. 

SVS 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) 
v poslední době řešili několik případů nele-
gálního prodeje zakázaných lepových pastí 
na hlodavce. SVS při této příležitosti upo-
zorňuje, že v České republice je zakázáno 
nejen prodávat a nabízet lepící i čelisťové 
pasti, ale rovněž není dovolena ani jejich 
výroba nebo dovoz ze zahraničí. Nedávná no-
vela zákona na ochranu zvířat proti týrání 
zákaz lepových pastí zpřísnila a upřesnila, 
nyní lze za přestupek uložit pokutu až do vý-
še 3 mil. Kč. Nabízení čelisťových a lepo-
vých pastí se považuje za propagaci týrání  
zvířat.

Například veterinární inspektoři ze Zlínské-
ho kraje aktuálně prokázali porušení zákona na 

ochranu zvířat proti týrání dvěma internetovými 
obchody, z nichž prostřednictvím tzv. kontrolní-
ho nákupu prodej nelegálních pastí odhalili. Po 
uplynutí správních lhůt podá tamní krajská ve-
terinární správa (KVS) podnět obci s rozšířenou 
působností k zahájení správního řízení o pokutě 
s oběma prodejci. Při došetřování stejného přípa-
du byl zároveň ve Zlínském kraji zjištěn výrobce 
nelegálních pastí. Ten již na základě zásahu a na-
řízení KVS přestal pasti vyrábět a prodané kusy 
stahuje z trhu.

Novelizovaný zákon na ochranu zvířat proti 
týrání, který bude účinný od února 2021, upřesnil 
ustanovení upravující problematiku čelisťových 
a lepových pastí. Tyto druhy pastí se v Česku nyní 
nesmějí nejen vyrábět a prodávat, ale ani nabízet. 
Zakázán je také dovoz těchto pastí. Použití čelis-
ťových a lepových pastí je zakázáno obecně ve 
vztahu ke všem obratlovcům. Konkrétně ve vzta-
hu k volně žijícím zvířatům (včetně hlodavců) je 
také v zákoně zakázáno odchytávat nebo usmrco-
vat volně žijící zvíře pomocí formalínových nebo 
lepících pastí. Za přestupek zákona bude nově 

možno právnické či podnikající fyzické osobě 
uložit pokutu až do výše 3 mil. Kč, fyzické osobě 
pak hrozí sankce do 1 mil. Kč. Zároveň dotyčné-
mu může být uložen zákaz činnosti. V současnos-
ti je výše pokuty stanovena do 500 tis. Kč.

„SVS apeluje na výrobce, obchodníky i po-
tenciální uživatele těchto pastí, aby tak nečinili. 
Nehodláme tyto praktiky v ČR tolerovat a v pří-
padě zjištění porušení zákona učiníme v rámci 
legislativy maximum pro to, aby dále takové jed-
nání nepokračovalo,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Použití lepů a jiných podobných prostředků, 
které dlouhodobě omezují pohyb zvířete tak, že 
k usmrcení zvířete dochází v důsledku nedostat-
ku potravy nebo tekutin anebo v důsledku jiných 
metabolických poruch, je utýráním zvířete, které 
je provedeno způsobem zvlášť trýznivým. Zjed-
nodušeně řečeno zvíře po přilepení na desku uhy-
ne po několika dnech, kdy se marně snaží se z le-
pové desky odlepit, hladem a žízní. Při pokusech 
vymanit se z pasti nebo desky si může zvíře také 
způsobit četná zranění. 

Novela zákona na ochranu zvířat zpřísnila tresty 
za používání i nabízení lepových pastí

Brexit od Nového roku výrazně dopadne 
také na obchodování s veterinárním zbožím

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/brexit-obchodovani/
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C u r r i C u l u m  v i t a e :

Na 5 otázek odpovídá:

Petr Menšík, 

sládek Pivovaru Svijany, a. s., 
a Rytíř české chuti 2020

1.   Jak to tenkrát bylo? Sládka pivovaru Vratislavice draftoval 
v roce 1998 František Horák do svého pivovaru do Svijan. 
A tím sládkem jste byl Vy. Jakou poctu Vám tento profesní 
přesun přinesl? A jaké byly začátky ve Svijanech?

Úplně takhle to nebylo. Jako vrchní sládek vratislavického pi-
vovaru jsem bohužel musel pod dohledem pražských šéfů koordi-
novat ukončení výroby ve Vratislavicích. Vratislavice tehdy, stejně 
jako Svijany, patřily pod Pražské pivovary vlastněné anglickou 
pivovarskou společností Bass Brewery. Z profesního hlediska to 
pro mě byla asi nejhorší zkušenost v životě. Přestože už jsem pár 
let předtím zažil uzavření jabloneckého pivovaru, ve kterém jsem 
strávil své mládí, „učňovská“ léta, všechny prázdniny během stu-
dia. Dokonce jsem přímo v pivovaru od svých osmnácti let bydlel 
na „šalandě“.

V té nelehké době zavírání vratislavického pivovaru mě oslovil 
Miroslav Kučera s nabídkou budoucího zaměstnání ve Svijanech, 
které se ve stejné době osamostatňovaly a stavěly na vlastní no-
hy. František Horák s pomocí místních investorů v čele právě 
s Mirkem Kučerou tehdy bezvýznamný a zanedbaný pivovar od 
Pražských pivovarů koupili a tím ho zachránili před uzavřením. 
Já jsem měl sice na stole nabídku na místo ve Staropramenu, ale 
Svijany, to byla výzva. Dobrodružství. Možnost seberealizace. 
Tak jsem kývl. Za třetinový plat plus nejisté prémie, když se bude 
dařit. Věřil jsem, že to půjde, že ten pivovar postavíme na nohy. 
František mě do „svého“ pivovaru tenkrát moc nechtěl. Naše teh-
dejší vztahy se rozhodně nedaly považovat za vřelé. Dokonce mě 
po třech měsících vyhodil. Naštěstí po týdnu své rozhodnutí pře-
hodnotil. Mimo jiné z těchto důvodů jsem nastoupil nejdřív jako 
obchodní ředitel. Franta Horák jako sládek a ředitel v jedné osobě 
výrobu tehdejších ani ne čtyřiceti tisíc hektolitrů bez problému 
uřídil sám. Mým úkolem bylo vybudovat obchodní oddělení, dis-
tribuční centrum v Liberci a vypracovat marketingovou strategii 
pivovaru. 

2.  V té době pivo drželo svoji požadovanou expiraci jen dí-
ky pasteraci, čili po tepelné operaci finálního výrobku. Ale 
tento technologický zásah jakosti piva, zejména jeho chuti, 
příliš neprospívá. Metoda filtrace už byla známá, jen si na ni 
každý pivovar netroufl. Vy ano. Jak to tenkrát bylo? 

Součástí mé, majiteli přijaté, marketingové strategie bylo mimo 
jiné nepouštět se do přímého boje s velkými pivovarskými kon-
cerny, mezi kterými v té době zuřila tvrdá cenová válka. Byli jsme 
si vědomi, že utkávat se s nimi v segmentu levných výčepních 
piv, což byla tenkrát největší část pivního trhu, by byla jistá se-
bevražda. Strategie spočívala v tom, že se musíme odlišit a snažit 
se velké pivovary ve svém regionu spíš doplňovat. Proto jsme se 
soustředili na jedenáctku, a hlavně silná piva. Světlá a tmavá tři-
náctka Kníže s Kněžnou nám otvírala cestu do hospod na soutoč 
k velkým značkám. Byl to tenkrát takový náš Trojský kůň. Dodnes 
jsme daleko největším výrobcem silných piv v republice. Druhým, 
z dlouhodobého hlediska ještě významnějším prvkem odlišení 
se od produktů velkých koncernů bylo rozhodnutí vyrábět pivo 
tradičními postupy a bez pasterizace. Copak zachování tradiční 
výroby, to bylo zpočátku snadné. Nic jiného ve Svijanech nebylo, 
kapacita pivovaru byla celkem dostačující a na modernizaci jsme 
stejně neměli prostředky. Museli jsme si nejdřív nějaké peníze 
vydělat. Horší to bylo s nepasterovaným pivem. Pořídili jsme si 
mikrofiltraci, jenže po nějaké době Franta řekl, že ten krám vrátí, 
protože to nefunguje. Pivo jsme pořád museli pasterizovat, jinak 
se rychle kazilo. Na moje naléhání, ať se neukvapuje, mě vyzval, 
ať mu to tedy předvedu! Vzal jsem si montérky a holínky, k ruce 
pár šikovných techniků, nejvíc bych dnes asi vyzdvihl Frantu 
Kněborta, dnešního vedoucího stáčíren, doma jsem ohlásil, že mě 
asi pár týdnů neuvidí, a pustili jsme se do neskutečné mravenčí 
práce. Věděl jsem, že na archaickém zařízení v dezolátním stavu 
je prakticky nemožné dosáhnout takové čistoty, aby se pivo bez 
pasterace po pár dnech nezkazilo. Ale zároveň jsem věděl, že bo-
juju o svůj život! Alespoň ten pivovarský. A taky o život samot-
ného pivovaru. Museli jsme prakticky na koleně zřídit mikrobio-
logickou laboratoř. Vymýšleli jsme všemožná provizorní řešení 
a technické vychytávky, sanitovali do úmoru. Peníze na investice 
nebyly, museli jsme si vystačit s tím, co jsme měli. Za pár měsíců 
jsme mohli ohlásit, že si troufneme vypnout pastér. Ne že máme 
hotovo, protože hotovo není nikdy, je to nekonečný boj. Zvlášť 
na tehdejším zařízení. Ale dokázali jsme, že to jde, a nastavili po-
stupy, které, při striktním dodržování, zaručovaly jakousi jistotu. 
No a tenkrát jsem si vysloužil uznání Františka Horáka, který mi 
nabídl místo sládka, a já jsem ho s radostí přijal. Bylo to v ro-
ce 2000. Od té doby se svijanské pivo nepasteruje. Naše vztahy 
s Frantou se otočily o sto osmdesát stupňů a naše další spolupráce 
už probíhala v duchu přátelských vztahů a vzájemného respektu. 

Zachování tradičních výrobních postupů jako konkurenční 
výhody přišlo na přetřes ve chvíli, kdy jsme naplnili kapacity 
pivovaru a potřebovali rozšiřovat výrobu. Snaha ubrzdit výstav 
nepřijímáním nových zákazníků měla spíš opačný efekt. Efekt 
podpultového zboží. Všichni ho chtěli a sehnali si ho prostě ji-
nak. Třeba přes zákazníky, kteří už měli smlouvu. Zdražování 
piva taky nefungovalo, ale alespoň nám pomohlo vydělat na 
stavbu nových spilek a sklepů. Zároveň se díky němu podařilo 
splnit další cíl strategie – posunout značku do středního cenového 
segmentu. Před každou investicí do rozšíření výroby bylo těžké 
přesvědčit majitele, že zachování tradiční výroby má smysl. Do-
konce si pozvali odborníka z velkého pivovaru na radu. Odpověď 
byla jednoznačná: „To jste se zbláznili! Stavět spilky a sklepy? 
Nesmysl! Tady u rybníka ‚vystřihnete‘ pár CKtanků a máte po 
starostech!“ Přestože pro „moderní“ pojetí jasně mluvila i eko-
nomika, podařilo se nám vždy majitele přesvědčit o zachování 
tradičního řemesla. Jednou už zlomili i Františka Horáka, který 
byl jinak mým jediným spojencem v tomhle „boji“. Tenkrát už 
šlo do tuhého. Šlo o to, jestli já, nebo CKT. Dobře to dopadlo, 
jsem tady já, CKT nikoliv. Bohu dík za naše velmi rozumné ma-
jitele! Dnes už se na toto téma nikdo ani nebaví. Všichni vidí, 
že zachování tradiční výroby mělo a má smysl. Je to dnes naše 
značka. A v zachování tradic jdeme ještě dál. Nakupujeme slad 
z tradičních českých odrůd sladovnického ječmene od malých 
nezávislých sladoven, které vyrábí tradiční řemeslný slad za po-
moci klíčení na humnech. Jsou to všechno menší sladovny, proto 
máme dodavatelů už celkem osm. Vloni jsme dokonce podepsali 
smlouvu se Sladovnami Soufflet, které na jejím základě obnovily 
tradiční humnovou výrobu v jedné ze svých sladoven v Litovli. 
Humnový slad je samozřejmě dražší. Ale já věřím, že je, stejně 
jako tradiční vaření, kvašení v otevřených kádích a zrání v le-
žáckých tancích, důležitý pro zachování charakteru tradičního 
českého piva. Zejména jeho pitelnosti. V roce 2007 jsme koupili 
většinový podíl ve firmě Chmel Polepská Blata. Nelíbil se nám 
stav českého chmelařství a nekontrolované šíření meristematic-
ky množeného chmele. Dnes obhospodařujeme šedesát hektarů 
chmelnic, na kterých oživujeme staré tradiční odrůdy Žateckého 
poloraného červeňáku. Tyto odrůdy, které mají sice nižší výnos 
i obsah účinných látek, z ekonomického pohledu jsou tedy nevý-
hodné, si ale beze zbytku zachovávají výjimečné vlastnosti čes-
kého chmele. Odděleně je zpracováváme a používáme v různém 
poměru pro chmelení všech našich piv.

Podtrženo, sečteno, Svijany jsou jediné pivo, které se dělá stej-
ně a ze stejných surovin, jako se české pivo vařilo v minulém 
století. To pravé české pivo.

3.   Dnes pivovar pod Vaším vedením vyrábí nepasterované 
pivo už dvacet let. A že je to Vaše zásluha, o tom si cvrlikají 
i vrabci na dvoře plzeňských pivovarů. Za tu dobu se ale 
řada věcí změnila, nejen technologie. Nákladné investice 
zkrášlily nejen průčelní administrativní budovu pivovaru, 
ale vlastně celý výrobní areál, včetně plníren a způsobu ba-
lení piv. Můžete tento stav přiblížit? Takže, jak je to nyní?

Pivovar se za těch dvaadvacet let samozřejmě změnil k nepo-
znání. Původní pivovar s kapacitou kolem sto tisíc hektolitrů je 
dnes mnohonásobně větší. Výstav v roce 2019 poprvé v historii 
překročil hranici sedmi set tisíc hektolitrů. Ze Svijan se stala jedna 
z nejuznávanějších značek a šestá největší pivovarská společnost 
v republice. František Horák je už pár let v zaslouženém důchodu, 
i když stále funguje jako poradce a ve Svijanech se často zastaví na 
kafíčko a kus řeči. Vlastnická struktura se taky postupně pozmě-
nila, menší akcionáři své podíly prodali a dnes pivovar fakticky 
vlastní Miroslav Kučera s rodinou. Ale jedno se nezměnilo. Náš 
přístup k pivu. Naše myšlení. Způsob výroby. I když nás rostoucí 
zájem o naše pivo stále nutí pivovar rozšiřovat, nikdy jsme se 
nezpronevěřili našim ideálům. Rozšířili jsme varnu při zachování 
tradičních varních postupů. Stavíme spilky a ležácké tanky. Nikdo 
už nepřemýšlí o tom, že by to šlo i levněji za použití zkrácených 
varních postupů a CKT. Pivo samozřejmě stále nepasterujeme. 
Dnes je to o poznání jednodušší než před dvaceti lety. Na stáčír-
nách máme špičkové stroje uzavřené v čistých prostorech, všech-
ny procesy během stáčení, včetně sanitací, jsou zautomatizované 
a řídí je počítač. Z tohoto ohledu můžeme trochu lépe spát.

Přesto se stále pouštíme do nových výzev. Když na trh vtrhly 
PET lahve (dodnes nedokážu pochopit, jak může někdo takhle 
znevážit náš národní nápoj), snažili jsme se najít alternativu, která 
je hodna poctivého řemeslného piva. Koncem roku 2014 jsme při-
šli jako první s dvoulitrovou železnou plechovkou. Díky skvělým 
prodejům tohoto obalu si dodnes držíme u výrobce exkluzivitu pro 
ČR a SR.

Petr Menšík 
– narozen 1967, Brno
– 1981–1986  SPŠPT Podskalská, Pivovar Jablonec 

nad Nisou – brigády – dělník ve výrobě 
piva, vařič

– 1986–1988  Pivovar Jablonec nad Nisou – dělník ve 
výrobě piva

– 1988 maturita SPŠPT
– 1988–1990 VZS
– 1990–1991  Pivovar Jablonec nad Nisou – dělník ve 

výrobě piva, mistr stáčírny lahví
– 1991–1998  Pivovar Vratislavice – dělník ve výro-

bě piva, sklepmistr, podsládek, sládek, 
vrchní sládek

– 1998–2000 Pivovar Svijany – obchodní ředitel
– 2000 – dosud Pivovar Svijany – sládek

– 1986 Nejlepší sladovník ČSSR
– 2003 Sládek roku
– 2020 Rytíř české chuti

(Pokračování na str. 7)
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Těsně před vzedmutím vlny popularity půllitrových plechovek 
jsme začali řešit výstavbu vlastní stáčecí linky. Jenže bychom 
to nebyli my, kdybychom se spokojili s jednoduchým řešením. 
No, a když je svijanské pivo nepasterované v sudech i lahvích, 
chtěli jsme to dokázat i v plechovkách. Výběr plniče byl složitý. 
Ani nejrenomovanější výrobci nám nechtěli garantovat aseptické 
parametry stroje. Všichni nám tvrdili, že stáčet pivo do plecho-
vek bez pastéru není možné. Přesto jsme po dvou letech vývoje 
a dalších měsících ladění a zkoušek mohli počátkem roku 2018 
oznámit, že jsme první, kdo dodává na trh nepasterované pivo 
v plechovkách.

Modernizace se dotkla i dalších provozů. Sudy i přeprav-
ky dávno manipulují roboty, chlazení ležáckých sklepů i spi-
lek, řízení varny, sanitace a další procesy jsou řízeny počíta-
čem. Z plynu získaného při čištění našich odpadních vod si 
vyrábíme vlastní elektřinu, koupili a zrekonstruovali jsme 
sousední zchátralý zámek a tak bych mohl ve výčtu pokračo-
vat. Jen jedno se nezměnilo. A to je tradiční řemeslná výroba  
piva.

4.   Vaše pivo má ve vědomí spotřebitelů úžasný zvuk. A získa-
lo i řadu ocenění nezávislých, ale i renomovaných odbor-
níků v prestižních soutěžích. Můžete představit výrobní 
a prodejní sortiment a zdůraznit, kterého piva se značkou 
Svijany si nejvíce ceníte? A pak se i pochlubit. Které diplo-
my jsou pro Vás nejcennější? A jaké další výzvy čekají na 
sládka Pivovaru Svijany?

Ano, máte pravdu. Naše piva získala spoustu ocenění na degu-
stačních soutěžích, a to nejen tuzemských, ale i mezinárodních. 
Jsme jeden z nejoceňovanějších pivovarů uplynulých dvou dese-
tiletí. Ne-li ten nejoceňovanější. Samozřejmě mě každá cena vždy 
velmi těší. Největším oceněním je ale uznání od konzumentů. 
Největší radost mi udělá, když dostanu e-mail s pochvalou přímo 
od věrného pivaře. Nedávno jsem dostal ručně psaný dopis od 
staršího pána, ve kterém mi líčil, jak má celý život rád pivo, pije 
různé značky, a když se poprvé náhodou dostal ke Svijanům, za-
vzpomínal na staré časy. Takhle prý chutnalo pivo za jeho mládí. 
Proto od té doby jinou značku nepije. Děkoval mi za naše pivo. 
Jenže poděkovat musím já jemu, protože tohle je to největší oce-
nění, jakého můžeme dosáhnout. A je to taky potvrzení, že jsme 
se vydali správnou cestou, a obrovská vzpruha do další práce. 
Chceme vedle uniformních piv, kterými dnes trh zaplavují velké 
pivovary, a chuťových experimentů a minoritních pivních stylů 
produkovaných zase těmi nejmenšími zachovat dnešním a dou-
fejme i budoucím generacím to obyčejné, ale zároveň výjimečné 
české pivo. To, jaké skutečně pili naši otcové a dědové. Vždyť 
je to náš národní poklad. Nápoj, který tuhle zemi proslavil po 
celém světě!

Představit celý náš sortiment by bylo asi dost náročné na mís-
to. Vyrábíme dnes celkem 15 druhů piva v sudech, 7 v lahvích, 
5 v půllitrových a 6 ve dvoulitrových plechovkách a pětilitro-
vých soudcích. Další pak v různých patentních lahvích, džbán-
cích a džbánech. Ve spolupráci s Primátorem ještě uvádíme na 
trh ochucené i klasické nealkoholické pivo a výborné pšenič-
né. Podrobnější informace o většině našich piv si může každý 
najít na našem webu www.pivovarsvijany.cz. Všechna naše pi-
va jsou ale modifikacemi klasického spodně kvašeného ležáku. 
Kdysi, krátce po revoluci, mi jeden zahraniční sládek řekl, že 

sice máme v Čechách nejlepší pivo na světě, ale je jen jedno. 
Nemyslím si, že měl pravdu. I při dodržení tradičních postupů 
a bez přídavků roztodivných přísad a různých zahraničních no-
vošlechtěnců chmele se dají tvořit spousty chuťových variant. 
Piva vaříme různě silná, hrajeme si se skladbou sladů, dokon-
ce i jednotlivých odrůd ječmenů, ze kterých vzniknou. České 
odrůdy chmele, jejich kombinace, zpracování, množství i čas, 
ve kterém se do piva přidávají, poskytují nekonečné množství 
variant chmelení. A co teprve kvašení. Způsob vedení na spilce 
je samozřejmě mnohem variabilnější než v CKT, kde sládek pi-
vo ani nevidí. Ve sklepě se pak dá pivo kromě různě dlouhého 
ležení také kroužkovat, dochmelovat a jinak si s ním hrát. Ka-
ždé naše pivo je tradiční, a přesto je každé odlišné. Extrém je 
Výroční Dvacítka, kterou několikerým postupným zakvášením 
na spilce a kroužkováním ve sklepě nutíme prokvasit co nejvíc 
extraktu, aby se zbavila protivně sladké chuti typické pro extra 
silné ležáky. V ležáckém sklepě ji držíme i víc než rok a pak ješ-
tě dokváší při dvou stupních Celsia v patnáctilitrových sudech 
a patentních lahvích. Ta stojí rozhodně za ochutnání. Jen pozor 
na 10 % alkoholu, kterými je doplněna její hutná, lehce medová  
chuť.

Na otázku, kterého svijanského piva si nejvíc cením, neexistuje 
odpověď. Máte děti? Které máte nejraději?

No a výzvy. Výzev je před námi spousta. Chceme pokračo-
vat v nastoupené cestě, chceme vrátit Čechy do hospod, kam 
patří. Je to součást naší kultury. Stojíme před dalším rozšiřo-
váním výroby i portfolia výrobků. Momentálně intenzivně pra-
cujeme na lehké evoluci grafiky, připravujeme nové pivo, nový 
krásný půllitr (to jsou všechno zatím tajné věci!), zvažujeme 
nějakou formu vstupu na pole nealkoholických nápojů. Ve stole 

už mám pár let projekt na zkušební a zážitkový minipivovar. 
Velká výzva je budování systému poskytujícího servis a pora-
denství hospodským, aby se až na stůl k zákazníkovi dostalo 
pivo v co nejlepší kondici. Je toho hodně, co je před námi, a to je  
dobře.

5.   Dne 22. října 2020 jste byl pasován na Rytíře české chuti 
2020. S jakými pocity jste toto ocenění přijal? 

V první řadě jsem byl zaskočen a velice poctěn. Upřímně si 
nemyslím, že bych patřil do společnosti významných lidí, kteří 
se tímto titulem pyšní. Správné by bylo udělit ten titul celému 
svijanskému pivovaru. Všem, kteří svou poctivou prací přispíva-
jí k tomu skvělému výsledku. Všem těm lidem ve výrobě, kteří 
se z různých profesí přeškolili na pivovarské řemeslníky, i těm 
originál pivovarským, kteří jim v tom pomáhají a vedou je. Fran-
tiškovi Horákovi, že před dvaadvaceti lety nesložil ruce do klína 
a zorganizoval záchranu pivovaru (ten už ale rytíř je). Našim 
majitelům, že nám umožňují jít tou správnou, i když náročnější 
cestou a investují vydělané peníze zpět do pivovaru. Bez těch 
všech by nebyly Svijany a bez Svijan bych dnes nebyl Rytířem 
české chuti!

Dej bůh štěstí!

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Na 5 otázek odpovídá:

(Dokončení ze str. 5)
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5 týdnů dovolené
Stravenky v hodnotě 100 Kč
Pravidelná mzda 15. dne v měsíci
Multisport karta a další benefity

V případě zájmu  
se zastavte  
v prodejně nebo  
navštivte náš 
kariérní web.

plné i zkrácené úvazky, 
brigády

Více informací na billa.jobs.cz

PŘIJMEME 
zaMěstnancE

Inzerce_HR_A4.indd   1 15.01.2021   13:11:40



Potravinářský zpravodaj 1 / 2021  z domova / 9 

Poté, co Kofola 
ČeskoSlovensko kou-
pila zavedenou rodin-
nou firmu Espresso 
a vstoupila do ká-
vového byznysu, se 
rozhodla své voňa-
vé portfolio rozšířit. 
Na trh uvádí novou 
značku kávy Tre-

pallini, která je namíchaná italskými mis-
try, praží se pěkně postaru a staví na tra-
dici a zkušenostech lidí podílejících se na 
výrobě kávy po generace. Distribuovat ji 
chce nejen do znovuotevřené gastrono-
mie, ale i do domácností prostřednictvím  
e-shopu.

„S kávou jsme začali teprve loni a už se 
nám v této kategorii zalíbilo natolik, že jsme 
se rozhodli k naší prémiové kávě Reserva vy-
vinout vlastní značku Trepallini,“ říká Karel 
Hrbek, marketingový ředitel Lerosu, tedy vo-
ňavého pilíře Skupiny Kofoly, a dodává: „Při-
cházíme s co nejautentičtější italskou kávou 
– takovou, jakou si dáte v malé kavárně třeba 
v ulicích Neapole. Vymyšlenou, testovanou a vy-
robenou italskými mistry. Jde o směs arabiky 
a robusty, kávu s plným tělem a nízkou kyselostí, 
s příjemnou chutí kakaa a dozvukem sušeného  
ovoce.“ 

Na začátku příběhu nové značky stáli ká-
voví mistři: Federico Bonomi, majitel rodinné 

pražírny, která vyrábí kávu už od roku 1886, 
Simone Pecora z kávového institutu ARC, kte-
rý obchoduje se zelenou kávou z rovníkových 
oblastí a garantuje její kvalitu, a lidé z firmy 
Cimbali, výrobce kávovarů se 150letou zkuše-
ností. „Právě Federico a Simone strávili mno-
ho času na vývoji chuti, intenzity a vůně nové 
kávy. V Miláně jsme poté společně otestovali 
zhruba 15 vzorků, ve kterých jsme našli přesně 
to, co jsme hledali – kávu silné, nahořklé chuti, 
zkrátka Caffè italiano perfetto,“ vzpomíná Karel  
Hrbek. 

Zatímco kávoví mistři ladili chuť, marketingo-
vý tým Lerosu začal usilovně hledat jméno a po-
dobu nové značky. „Chtěli jsme, aby komunika-
ce byla opravdu autentická. Italové často říkají: 
,Non ti preoccupare! Nedělej si starosti! Věnuj se 
tomu, co je opravdu podstatné.‘ A to jsme apliko-
vali i na kávu. Té kvalitní italské totiž stačí tři věci 
– miscela (pečlivě vybraná a upražená směs ká-
vových zrn), machina (kvalitní a správně seřízený 
kávovar) a mani (šikovné ruce zkušeného baris-
ty). Tyto tři klíčové ingredience nás inspirovali 
k tomu, abychom naši novou kávu pojmenovali 
Trepallini neboli tři body, tři tečky,“ vysvětluje 
Hana Nováková, brand manažerka Lerosu. Au-
tentičnost pravé italské kávy podtrhují černobílé 
snímky použité na obalech produktů, které poří-
dil v 60. letech slavný italský fotograf Ferdinando  
Scianna. 

Kofola tímto krokem potvrzuje svou dlouho-
dobou strategii postavenou na rozvoji originál-
ních značek a silných příběhů, ale i na znalosti 

preferencí lokálních zákazníků. „Touto novou 
značkou si nejen rozšiřujeme portfolio o další 
produkt z poctivých surovin, ale zároveň může-
me našim zákazníkům nabídnout alternativu ke 
stávající prémiové kávě Café Reserva, která po-
chází z kávových zrn z malých plantážích v rovní-
kové Africe, Indii nebo Střední a Jižní Americe,“ 

uzavírá Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly 
ČeskoSlovensko. 

Káva Trepallini bude distribuovaná nejen 
v gastronomii, ale dostupná i v kávové sekci vo-
ňavého e-shopu na www.leros.cz/eshop. Více se 
o ní dozvíte na www.trepallini.it. 

Kofola ČeskoSlovensko a. s.

Kofola přichází s novou značkou italské kávy Trepallini

Maloobchodní sektor se v průběhu téměř 
celého loňského roku potýkal s rozmanitými 
výzvami zaviněnými pandemickou situací ko-
ronavirové nákazy. Supermarkety se už od 
první jarní krize prakticky až do konce roku 
snažily poskytnout maximální servis svým  
zákazníkům a částečně nahrazovaly služby 
zavřených maloobchodů, ať už doplňováním 
sortimentu zboží či službami.  

Hlavně řadoví zaměstnanci supermarketů, 
jako jsou pokladní, zaměstnanci čerstvých úse-
ků, prodavači či skladníci, ti všichni jsou klíčo-
vými lidmi při zabezpečování zásobování po-
travinami občanů. V průběhu roku často čelili 
psychicky i fyzicky náročným podmínkám, 
aby poskytli požadovaný servis všem nakupují- 
cím. 

Obchodní řetězce náročnost práce řadových 
zaměstnanců vnímaly a za jejich loajalitu je i pat-
řičně ocenily. Odměny za náročné služby v nejis-
tých sanitárních podmínkách a zhoršující se pan-
demické situaci byly vypláceny řetězci během 
jarních i podzimních měsíců, snaha o zlepšování 
pracovních i mzdových podmínek nicméně po-
kračuje i v roce letošním. 

SpolupráCe 
S odborovými organizaCemi

V rámci dlouhodobého zvyšování pracovních 
a mzdových podmínek zaměstnanců společ-
nost BILLA podepsala v prosinci loňského ro-
ku novou kolektivní smlouvu na další dva roky, 
jako výsledek sociálního dialogu se základní-
mi odborovými organizacemi sdruženými v Unii 
zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), 
dále Odborovým svazem pracovníků zeměděl-
ství a výživy –  Asociací svobodných odborů ČR 
(OSPZV – ASO) a Federací výkonných zaměst-
nanců ČR (FVZ).

Nová dohoda se týká právě prodejního perso-
nálu a její podstatou je zachování všech stávají-
cích benefitů  a v neposlední řadě navýšení mezd. 
V průměru si zaměstnanci prodejen polepší o 5 %, 
plošné navýšení činí 3 %. Cílem společnosti je 
i přes stávající situaci způsobnou pandemií ko-
ronaviru být nadále seriózním zaměstnavatelem. 
BILLA se snaží zaručit svým zaměstnancům 
pracovní místa a garantovat jejich stávající mzdy 
či zaměstnanecké benefity. Nejen, že zaměstnan-
cům ponechává v platnosti všechny stávající be-
nefity, jako jsou stravenky v hodnotě 100 Kč, pří-
spěvek na penzijní připojištění v hodnotě 300 Kč 
měsíčně nebo na MultiSport kartu. Navyšu-
je nově příspěvek v rámci svého loajálního 
programu z 500 Kč na 750 Kč měsíčně pro 
zaměstnance, kteří u firmy pracují déle než  
dva roky. Těm zaměstnancům, kteří v supermar-
ketu pracují déle než rok, pak na benefitní kartu 
firma přispěje částkou 500 Kč měsíčně. Vedle 
těchto výhod mohou zaměstnanci využít i ce-

lou řadu dalších, jako např. slevy u obchodních 
partnerů, zvýhodněné vstupné na kulturní akce  
apod. 

Jen v průběhu roku 2020 společnost BILLA 
vyplatila svým zaměstnancům mimořádnou od-
měnu za jejich úsilí při zvládání koronavirové 
krize v celkové výši až 7000 Kč. „Jsme vel-
mi potěšeni, že i přes stávající situaci můžeme 
našim zaměstnancům zaručit jejich pracovní 
místa a garantovat výši jejich mzdy, kterou 
navíc od ledna navýšíme. Trvalé zlepšová-
ní pracovních a mzdových podmínek zaměst-
nanců je naší prioritou,“ řekla Šárka Brenne-
rová, vedoucí personálního oddělení BILLA  
ČR. 

zvláštní odměny 
na vánoCe

Neustále expandující řetězec BILLA provozu-
je v České republice již 241 supermarketů. Jeho 
zaměstnanecká základna na prodejnách čí-
tá celkem 6500 aktivního prodejního personá-
lu. Společnost předala svým zaměstnancům na 
prodejnách dárkové vánoční karty. Zaměstnan-
cům pracujícím o Štědrém dni navíc navýšila 
příplatek za práci ve svátek o 50 %. 

„Loňský rok byl za poslední léta tím nejobtíž-
nějším pro všechny z nás, a to jak po psychické, 
tak i fyzické stránce. Naši zaměstnanci odved-
li skvělou práci a za to jim patří velký dík. Byli 
a stále jsou klíčovými lidmi při zajišťování zá-
sobování obyvatel a jako lidí v předních liniích 
si jich velmi vážíme,“ dodala Šárka Brennerová, 
vedoucí personálního oddělení BILLA Česká re-
publika.

naSazení zaměStnanCů Supermarketů 
oCeňují i externí SpolečnoSti

Pracovní nasazení prodejního personálu v prv-
ní linii ve ztížených podmínkách, které rok 2020 
přinesl, vnímají i externí společnosti spolupracu-
jící se společností BILLA. Celkem 52 voucherů 
věnovala zaměstnancům BILLA paní Amara 
Zemplinerová, zastupující společnost Travel  
Digest, jako odměnu ve formě pobytových vou-
cherů ve vybraných hotelech po celé České re-
publice za servis, který zaměstnanci supermarke-
tů BILLA poskytovali zákazníkům po dobu první 
vlny pandemie koronaviru.

Stabilita práCe bude v letošním roCe 
hrát důležitou roli

Turbulentnostní situace způsobená pandemií 
koronaviru bude hrát v dalších měsících zásadní 
roli i v oblasti personalistiky. Mnohé z menších 
firem neustálé změny v opatřeních nejspíše ne-
přežijí, mnohé z nich pak budou radikálně sni-
žovat náklady na své zaměstnance a jejich počty.  

Společnost BILLA se zavazuje zůstat i v této 
nejisté době seriózním zaměstnavatelem. Dokon-
ce vyplácí svým zaměstnancům za doporučení 
nových kolegů speciální příplatek. Systém dopo-
ručení a odměny je jednoduchý a transparentní. 
Doporučit nového zaměstnance může každý za-
městnanec prodejny. Stačí o něm jednoduše říct 
svému nadřízenému. Doporučovat nemusí za-
městnance jen na vlastní prodejnu, ale pro jakou-
koliv pozici ve společnosti BILLA obecně. Za 
každého doporučeného kolegu jen v roce 2020 
tak v BILLE nastoupilo na 200 zaměstnanců. 

BILLA, spol. s r. o.

Prodejní personál obchodního řetězce BILLA vstupuje 
do nového roku s vyššími platy. Navýšení činí v průměru až 5 % 

http://www.leros.cz/eshop
http://www.trepallini.it
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Ekologie hraje vý-
raznou roli i u malých 
prodejen, Družstvo 
CBA se na ni proto 
snaží dbát z několika 

hledisek. Do budoucna chce výrazně ome-
zit papírové letáky, ve kterých spatřuje vý-
raznou zátěž pro životní prostředí. Nahradit 
je chce například elektronickou verzí. Druž-
stvo se také snaží apelovat na výrobce, aby 
se přiklonili k zásobování přes velkoob-
chod a eliminovali tak zbytečně najeté ki-
lometry. V otázce preference papírových 
či plastových tašek je pak podle předse-
dy družstva Romana Mazáka klíčové tašky 
využívat opakovaně, ať už jsou z jakéhoko-
liv materiálu.

omezení a náhrada 
papírovýCh letáků

Pro Družstvo CBA jsou v posledních měsících 
výraznou ekologickou otázkou papírové slevové 
letáky. Do budoucna proto plánuje jejich postup-
né omezení až o 90 procent. V období jarního 
i podzimního nouzového stavu se prakticky roz-
hodlo pro jejich úplné zrušení. Podle předsedy 
družstva Romana Mazáka se totiž ukázalo, že 

v období pandemie lidé mnohem více prefero-
vali menší prodejny ve svém okolí. Lákat je tedy 
ještě prostřednictvím papírového letáku nemělo 
smysl. 

„Současná situace nám ukázala, že k propaga-
ci prodejny a nalákání lidí do ní lze využít jiných 
kanálů. Náklady spojené s papírovými letáky 
jednak každý rok rostou zhruba o 10 procent, 
značný problém ale představuje i ekologická zá-
těž. Pokud jsou letáky v libovolné síti prodejen 
tisknuté každý týden v nové verzi, jedná se v roč-
ním úhrnu o tuny papíru, který ve finále nemá dal-
ší využití. Často se jen povaluje u schránek a jeho 
efekt je spíše diskutabilní,“ uvedl Roman Mazák. 
Podle něj je také třeba započítat i samotnou distri-
buci, kdy se musí letáky rozvážet do jednotlivých 
regionů, což znamená další zbytečné emise.

nelogiCká logiStika 
velkýCh výrobCů

Ještě zásadnější problém z hlediska emisí pak 
vidí předseda Družstva CBA ve snaze a strategii 
nadnárodních výrobců zavážet zboží na prodejny 
napřímo svými kamiony, a nikoliv tedy přes velko- 
obchod. Ve finále to tak znamená, že na prodejnu 
místo jednoho kamionu z velkoobchodu, který 
přiveze veškerý sortiment, denně míří několik 

desítek aut, přičemž každé z nich přiveze vždy 
jen několik položek. 

„Pokud má byť jen jeden výrobce nasmlouva-
ných například 10 tisíc prodejen, které zaváží jed-
nou týdně, znamená to 40 tisíc závozů za měsíc. 
Jeden automobil přitom zvládne zhruba 20 zá- 
vozů denně, celkově tak lze hovořit o 24 tisících 
automobilů za rok. To je obrovská ekologická zá-
těž, která se navíc zpravidla týká jen několika 
málo položek,“ uvedl Mazák s tím, že pokud ten-
to způsob upřednostňuje více výrobců, množství 
emisí exponenciálně roste.

Z hlediska logistiky se však objevují i jiné způ-
soby, které znamenají zbytečnou ekologickou zá-
těž. Jedná se o případy, kdy nadnárodní výrobci 
s centrálami v zahraničí chtějí za každou cenu, 
aby jejich zboží vyrobené v Česku zamířilo nej-
prve na centrální sklad. „Dostáváme se pak do 
paradoxních situací, kdy se výrobní hala jednoho 
z výrobců nachází jen pár kilometrů od našeho 
velkoobchodu v Šumperku. Zboží se ale nepře-
souvá mezi těmito dvěma místy, což by zabralo 
pár minut, ale putuje nejprve do centrálního skla-
du v Praze a až poté zpět do Šumperka. Celkové 
roční náklady na dopravu jsme přitom u pouhých 
dvou položek vyčíslili na dva miliony korun. Ne-
mluvě o ekologické zátěži, která je u desetitisíců 

takových kamionů zbytečně brázdících republiku 
enormní,“ uvedl Mazák.

u tašky nerozhoduje materiál, 
ale opakované používání

Jedním z ekologických témat v českém malo-
obchodě jsou i nákupní tašky. Zatímco některé 
řetězce začaly svým zákazníkům nabízet pouze 
papírové tašky, podle předsedy Družstva CBA 
není tento pohled tak jednoznačný. „Pokud se 
jakákoliv taška, ať je papírová nebo plastová, 
použije pouze jednou, bude neekologická. Lidem 
proto nabízíme obě varianty. Pokud se zároveň 
máme bavit o ekologii, je z našeho pohledu ze-
jména nutné to, aby tak začali přemýšlet i samot-
ní zákazníci. V tomto případě to tedy znamená, 
aby tašky používali opakovaně,“ uvedl Mazák.

Podle něj přitom zároveň dlouhodobě platí, že 
lidé papírovým taškám pro opakované použití na 
nákup méně věří. Jistou nevýhodou je pak i jejich 
horší skladnost. „Plastová stejně jako plátěná 
varianta vychází ze srovnání obou hledisek lépe. 
Lidé je díky tomu používají téměř automaticky 
dále, ve finále tak trošku paradoxně může být pa-
pírová varianta více neekologická než například 
plastová,“ uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Družstvo CBA výrazně dbá na ekologii. 
Usiluje o efektivnější logistiku a omezuje papírové letáky

Praha – Potravinářská komora ČR spusti-
la novou podobu webových stránek na sta-
ronové adrese www.foodnet.cz. Nový web 
má oproti starší verzi z roku 2004 ucele-
nější obsah a atraktivnější celkový vzhled.

Cílem bylo vytvořit přehlednější a tech-
nologicky moderní web, kde bude možné 
přehledně najít všechny potřebné informace. 
Webové stránky obsahují informace sloužící 
především členům, tedy provozovatelům po-
travinářských podniků, a to nejen k samotné 
činnosti, agendě, členství, ale také k akcím 
a seminářům, které PK ČR organizuje pro vý-
robce, ale také pro širokou veřejnost a spo-
třebitele. Výrobci ocení také informace z ob-
lasti legislativy, dotací a finančních podpor. 

V rámci portálu jsou denně vkládány aktuální 
novinky a zpravodajství z oblasti potravinář-
ství a zemědělství.

Vedle uvedených informací web přiná-
ší přehled o aktivitách Potravinářské komo-
ry ČR, a to jak z oblasti kvality potravin, 
zdravého životního stylu, tak například inovací 
a reformulací. 

„Věřím, že výrobci a spotřebitelé se zpře-
hledněním struktury získají nejen komplexnější 
informace, ale také, že nový atraktivnější 

vzhled všechny návštěvníky webových stránek 
na první pohled zaujme“ dodává prezidentka 
Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. 

V průběhu času budou dokumenty a infor-
mace ze starého webu vkládány a doplňovány 
do nových webových stránek. 

Věříme, že se Vám naše nové webové strán-
ky budou líbit a budete se v nich dobře orien-
tovat.

PK ČR

Dobrovolníci z nezis-
kové organizace Trash 
Hero sbírali po celém 
Česku odpadky i v ro-
ce korony, lockdownů 
a roušek. V roce 2020 
se pořádaných úklidů 
zúčastnilo 1551 lidí – ze 

země mimo jiné zvedli 7159 plastových lah-
ví, 295 použitých injekčních stříkaček nebo 
9638 pivních plechovek. Celkem díky dobro-
volníkům zmizelo z českých ulic, parků a pří-
rody 38 690 kg odpadků.

Základny Trash Hero, které momentálně 
v Česku fungují v 19 městech, se situaci při-
způsobily po svém. Například v první vlně 
COVID-19 sbírali odpadky jako jednotlivci ve 
výzvě #oneplaceonehero. V době rozvolnění se 
pak soustředili nejen na úklidy. „Snažili jsme se 
pokračovat v trendu pořádání zajímavých úkli-

dových akcí s kulturním přesahem a jít cestou 
navazování spolupráce s podobně zaměřenými 
institucemi a organizacemi,“ potvrzuje organizá-
tor Karel Švanda z Trash Hero Hradec Králové.

Ačkoliv byla sezona 2020 náročná z mnoha 
aspektů, povedlo se napnout síly. „Navzdory to-
lika omezením jsme letošek měli nabitý jako ni-
kdy předtím,“ popisuje Monika Barešová z Trash 
Hero Praha. „Uspořádali jsme celkem 65 úklidů, 
z toho 24 akcí proběhlo v rámci Celosvětového 
úklidového dne.“

Organizace Trash Hero Czech Republic exis-
tuje od roku 2016 a patří k celosvětovému hnu-
tí Trash Hero. Pravidelné úklidy probíhají ve  
171 základnách v 17 zemích. „Budeme pořádat 
úklidy, dokud to bude třeba,“ říká spoluzakladatel 
Jan Bareš z Trash Hero Czech Republic. „Snaží-
me se o obrat společenského myšlení – neházet 
odpadky do přírody, ale do košů. Šíříme myšlen-
ku, že třídit je dobré, ale vytvářet méně odpadu 
je ještě lepší.“ 

čeSku by proSpělo zálohování 
pet lahví a pleChovek

Odpadkoví hrdinové vidí smysl i v zálohování 
obalů. Vratné zálohované obaly končí odhozené 
v přírodě jen minimálně. Během loňských úklidů 
tvořily vratné pivní lahve pouze 1 % všech nale-
zených nápojových obalů. Nejvíc posbírali dob-

rovolníci hliníkových plechovek, následovaly je 
PET lahve a nezálohované sklo, celkem 17 300 ne- 
zálohovaných nápojových obalů a jen 170 vrat-
ných. „Data z úklidů Trash Hero korespondují se 
zkušenostmi zemí, kde funguje systém vratných zá-
loh i na PET lahve a plechovky. Po zavedení záloh 
na tyto obaly se jejich množství v ulicích a přírodě 
snížilo až o 98 %. Zálohový systém bohužel za-
tím v Česku nemá podporu Ministerstva životního 
prostředí,“ doplňuje Andrea Brožová z iniciativy 
Zálohujme.cz, jíž je Trash Hero součástí.

„Každá společenská změna začíná skupinkou 
angažovaných lidí. Proto si tak vážím všech dob-
rovolníků, kteří ve svém volném čase dělají svět 
lepší. Jsou to světlonoši naděje, že to společně 
zvládneme,“ dodává Bareš.

„Hrdina je člověk, který nalezne sílu vytr-
vat navzdory všem překážkám.“ – Christopher  
Reeve.

AMI Communications

Zbrusu nová podoba webových stránek Potravinářské komory ČR

Hrdinové v rouškách: Dobrovolníci ve žlutých tričkách nasbírali 38 tun odpadu

Bageterie Boulevard má nový přírůstek do 
své nabídky. Je jím limitovaná edice zapeče-
né bagety Teriyaki kuře, kterou připravil ma-
jitel pražské zážitkové restaurace Levitate, 
šéfkuchař Chris Chu. Novinka vznikla v rámci 
pořadu Mall.tv Šéfové na cestách, ve kterém 
tři zahraniční kuchaři žijící v Česku pravidel-
ně připravují vlastní variace na konkrétní jíd-
la. V rámci šestého dílu proběhla bagetová 

soutěž, jejíž vítězný počin doplní sortiment 
Bageterie Boulevard. O nejlepší bagetě roz-
hodli návštěvníci pražského Burgerfestu, kte-
ří hlasovali o nejlepší bagetě v reálném ča-
se přímo během akce, pořádané každoročně 
Zdeňkem Střížkem.

Nejlepší bagetu připravil Christian Chu, český 
kuchař vietnamského původu. Základem nové 
limitované edice „vítězné“ zapečené bagety Te-
riyaki kuře jsou kuřecí prsa na česneku, tymiánu 
a zeleném pepři. Masovou složku skvěle doplňu-
je restovaná cibulka s worcesterem a červeným 
vínem. To vše chuťově podtrhuje jemný camem-
bert a zdobí baby špenát. Speciální limitovaná 
edice je dostupná ve všech pobočkách Bageterie 
Boulevard v České republice, a to až do konce 
ledna. Pokud si bagetu chcete vychutnat v pohod-
lí domova, objednejte si ji přes službu BBDomu.

cz, která vám jídlo doveze do 30 minut od objed-
nání. Dostupná je ve všech městech ČR, kde má 
Bageterie Boulevard svoje pobočky. 

Přestože je Christian Chu kuchařským samou-
kem, dokázal se z pomáhání v bistru svých rodičů 
přes zaměstnání v restauracích, jako je SASAZU 
nebo Mandarin Oriental, vypracovat až k otevře-
ní vlastní fine diningové restaurace Levitate. Ta 
byla s hodnocením dvou příborů v roce 2019 za-
řazena do prestižního průvodce Michelin Main 
Cities of Europe. Ve stejném roce Chu zvítězil 
v anketě Zlatý kuchař, která vyhlašuje nejlep-
šího zahraničního kuchaře působícího v ČR. 
V osobním životě je velkým milovníkem luxu-
su, špičkové kvality i rychlých aut. I proto si do 
každého dílu Šéfů na cestách půjčoval speciální 
vůz. Jeho láska k automobilům se promítla také 
do celkového vizuálu limitované edice Bageterie 
Boulevard.

Pořad Šéfové na cestách, v němž bageta Teriy-
aki kuře vznikla, přináší jeden velký zážitkový 
gastrovýlet po České republice. Trojice šéfku-
chařů Christian Chu, Matteo de Carli a Alberto 
Vitale putují po srdci Evropy a hledají ty nej-
lepší lokální dodavatele a suroviny, ze kterých 
realizují své kuchařské experimenty. Matteo De 
Carli provozuje v Praze italskou restauraci Casa 
De Carli. V minulosti vařil celebritám a byl také 
šéfkuchařem slavné michelinské restaurace Ci-
priani v New Yorku. Alberto Vitale se do Česka 
přistěhoval před sedmi lety a jak sám říká, jeho 
láska k vaření začala už v dětství, kdy si jeho 
rodiče otevřeli obchod s rybami. Dříve působil 
v řadě italských restaurací, a to včetně michelin-
ské L´Officina. V současné době má v Manifesto 
Marketu na starosti projekt Ryba je ryba.

FYI Prague

Jak se v pořadu Šéfové na cestách zrodila nová bageta: 
Ochutnejte novinku Bageterie Boulevard podle šéfkuchaře Chrise Chu

about:blank
http://www.foodnet.cz
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Uherské Hradiště (ČTK/red) – Společnost 
Otma – Sloko, která vyrábí kečupy, rajčato-
vé protlaky a zeleninové omáčky, loni utržila  
342 milionů korun, meziročně o 2,2 milionu 
korun více. Tradiční podnik z Uherského Hra-
diště – Mařatic vykázal za rok 2019 zisk pře-
sahující 9,5 milionu korun, o rok dříve byl 
3,3 milionu korun. Vyplývá to z účetní závěr-
ky a výroční zprávy firmy uložené ve Sbírce 
listin.

Podnik loni vyrobil 12 337 tun hotových vý-
robků a 34 tun polotovarů. V roce 2018 to bylo 
12 582 tun hotových výrobků a 757 tun polotova-
rů. Podle jednatele Petra Nováka prodává Otma 
– Sloko celou svou produkci společnosti Hamé 
z Kunovic na Uherskohradišťsku, která je jejím 
stoprocentním vlastníkem.

Čistá aktiva společnosti Otma – Sloko dosaho-
vala na konci loňského roku zhruba 151,2 milionu 
korun, vlastní kapitál přesahoval 131,8 milionu 
korun a cizí zdroje činily přibližně 19,2 milionu 
korun. Firma se základním kapitálem přesahují-

cím 72,5 milionu korun loni v průměru zaměstná-
vala 110 lidí, o 22 méně než v předchozím roce.

Historie výrobků značky Otma sahá do roku 
1938, kdy Otakar Machálek založil v Mařaticích 
továrnu na výrobu ovocných a zeleninových kon-
zerv. Podnik pojmenoval podle počátečních pís-
men svého jména a příjmení. Po druhé světové 
válce byl závod znárodněn a stal se z něj státní 
podnik Biochema.

Výroba konzervovaných produktů v Mařa-
ticích pokračovala i po roce 1989. Tehdy byla 
společnost vrácena původním majitelům a vrátila 

se také k tradičnímu, mírně upravenému názvu. 
V roce 1999 odkoupila podnik Otma – Sloko čes-
ká potravinářská společnost Hamé, která je dnes 
součástí potravinářské skupiny Orkla Foods Čes-
ko a Slovensko.

Příští rok výroba v mařatickém podni-
ku skončí a přesune se jinam, Orkla Foods Česko 
a Slovensko se rozhodla závod uzavřít. Plánuje 
totiž nové investice do svých závodů v Bzenci na 
Hodonínsku a Babicích na Uherskohradišťsku, 
které mají navýšit výrobní kapacitu. Přesune tam 
i většinu pracovníků z Uherského Hradiště.

Výrobce kečupů a protlaků Otma – Sloko loni navýšil tržby i zisk

Jakmile nám skončilo vánoční období, 
kdy jsme všichni slavili, hodovali a užíva-
li si chvilek s rodinou, tak nastává období, 
kdy se chceme dostat zpět do vysněné for-
my. Je třeba upravit nejen fyzickou aktivitu, 
ale především jídelníček. Mlékárna Valašské 
Meziříčí vyrábí Ovocné jogurty z Valašska, 
které jsou méně tučné a do takového jídel-
níčku se hodí. Mlékárna je vyrábí ve čtyřech 
příchutích. Novinkou je příchuť lesní plody, 
která je v obchodech dostupná hned od ná-
stupu nového roku.

„Rozhodli jsme se reagovat na poptávku na-
šich zákazníků a připravili jsme novou příchuť 
Ovocného jogurtu z Valašska, a to příchuť lesní 
plody,“ říká Radka Benešová, marketing mana- 
ger Mlékárny Valašské Meziříčí. „Přidali jsme 
tedy k příchutím jahoda, meruňka a višeň další 
svěží, lahodnou příchuť a my věříme, že našim 
zákazníkům bude chutnat stejně dobře,“ dodává 
Radka Benešová.

Vyvážená strava by měla být na každoden-
ním jídelníčku každého z nás, a to napříč vše-
mi věkovými kategoriemi. Obzvláště pak nyní, 
v době, kdy se tělo připravuje na nadcházející 
přechod na zimní sezonu. A tedy více než kdy 
jindy potřebuje dodat potřebné vitaminy a mi-
nerály. Protože čím se o sebe lépe postaráme 
v rámci prevence, tím odolnější budeme v pří-
padě nejrůznějších onemocnění. Mlékárna Va-
lašské Meziříčí je známá díky lahodným sme-
tanovým jogurtům z Valašska, které patří mezi 
velmi oblíbené v sortimentu mléčných produk-
tů u nás. Vyrábí je v deseti příchutích i variantě 
bílé. Neméně známé jsou však také polotučné 

Ovocné jogurty z Valašska, které jsou vhodnou 
alternativou pro ty, kteří neholdují nebo si nemo-
hou dovolit z jakéhokoli důvodu plně smetanové 
jogurty. Tato alternativa odlehčených jogurtů pl-
ných kvalitního ovoce Mlékárna Valašské Mezi-
říčí vyrábí ve třech příchutích jahoda, meruňka  
a višeň.

ovoCné jogurty  
z valašSka

Jogurt s menším obsahem tuku je oblíbený 
svou lehkostí. Má vyšší obsah bílkovin než 
smetanové jogurty, jeho konzistence však zů-
stává hustá, krémovitá, chuť je plná a jogurto-
vá. Ovocný krémový jogurt s nízkým obsahem 
tuku splňuje požadavky na zdravou výživu. 
Mléko z okolních valašských farem po ošet-
ření a přidání jogurtové kultury zraje v tanku. 
Uzrálý bílý jogurt a ovoce se pak plní v Mlé-
kárně Valašské Meziříčí do kelímků. Ten-
to jogurt má ovocnou složku na dně kelímku 
a záleží na každém, zda si jogurt vychutná za-
míchaný nebo jí odděleně po částech, nejprve 

smetanu a pak ovoce ze dna kelímku, anebo 
si dávkuje porci ovoce postupně, podle vlastní  
chuti.

MUNIGA, s. r. o.

Před pár lety ho u nás skoro nikdo neznal, 
dnes je hvězdou kuchyní. Není divu – ghí, 
poctivé přepuštěné máslo, se kterým vařily 
už naše babičky, má totiž spoustu výjimeč-
ných vlastností. A také mnoho podob. Snadno 
s ním připravíte voňavý štrúdl, asijskou spe-
cialitu i řízný guláš. 

„Myslím si, že ghí je právem považované 
za superpotravinu, protože je v řadě věcí jedi-
nečné a zdraví prospěšné. Naše tělo ho velmi 
dobře tráví, podporuje vstřebávání živin i obra-
nyschopnost, a protože má vysoký kouřový bod 
250 °C (běžné máslo má 170 °C), nepřepaluje 
se, a tak na něm snadno a bez výčitek svědo-
mí připravíte i smažený řízek. Ovšem stejně tak 
se hodí do sladkých jídel – třeba bábovka, do 
které přidáte místo běžného tuku ochucené ghí 
se skořicí a vanilkou, bude nadýchaná a voňa-
vá. Pikantní ghí s chilli je zase ideální do gu-
láše nebo na topinky,“ dává lákavé příklady, 
jak využít čistý máselný tuk v kuchyni, Andrea 
Zpěváková Dostálová ze společnosti České  
ghíčko.

Ostatně i nekonečná variabilita použití ghí by-
la před lety důvodem, proč se Andrea rozhodla 
začít ghí vyrábět ve velkém. A nezůstalo jen u sa-
motného čistého ghíčka.

ediCe Stvořená 
pro gurmány

Ghí je významný nosič chutí, vůní a specific-
kých účinků koření a bylin. Proto vznikla řada 
ochucených ghíček, s nimiž je možné v kuchyni 
skutečně experimentovat – a úspěch je vždy za-
ručen. Speciální gurmánskou edici tvoří:

Ghí speciál se skořicí a vanilkou – jemně 
ochutí a provoní snídaňovou kaši nebo jableč-

ný štrúdl. Poduste na něm plátky banánů, jablek 
a hrušek, připravte palačinky či lívance. 

Ghí speciál chilli – pikantní ghíčko najde ví-
tané využití při přípravě mexických a asijských 
jídel. Nebo jako základ guláše, omáček na těsto-
viny, topinek. Použijte ho kdekoliv, kde chcete, 
aby jídlo získalo pořádné grády. 

Ghí speciál s levandulí – voňavé a zklidňující 
ghíčko přidejte do těsta při pečení sušenek, bá-
bovky nebo piškotů. „A překvapivě lahod-
nou chuť dodá i rybám! Nebo upečte v troubě 

brambory ve slupce a pak do nich vmíchejte 
dvě lžíce levandulového ghí a rozetřený strou-
žek česneku,“ dává vyzkoušené tipy Andrea 
Zpěváková Dostálová ze společnosti České  
ghíčko.

Ghí speciál konopí – hojivé ghíčko neovlivní 
chuť pokrmu, zato mu předá své jedinečné účin-
ky. Konopí v ghí (je technické, s vysokým množ-
stvím kanabidoidu CBD) pozitivně ovlivňuje trá-
vení, růst, vývoj, látkovou přeměnu. Přidejte denně 
lžičku do jídla, do polévky, na kaši nebo pod va- 
jíčka. 

tip pro opravdové fajnšmekry
Dárkové balení Speciál 4 x 125 ml obsahuje 

čtyři degustační skleničky: Ghí se skořicí a va-
nilkou, Ghí s chilli, Ghí s levandulí a Ghí s ko-
nopím. Pokud hledáte ideální dárek pro milovní-
ky tvořivé kuchyně, pro lidi, kteří rádi zkoušejí 
něco nového, právě jste ho našli. V každé malé 
skleničce je kousek exotiky, vášně, chuti a ne-
skutečné vůně! 

www.ceskeghicko.cz

Amaze.media

Ghí – poctivé máslo, se kterým nikdy není nuda

Ghí je čistý máselný tuk nejvyšší kva-
lity získaný přepuštěním čerstvého más-
la. Odstraněním mléčné bílkoviny a od-
pařením vody získává velmi dlouhou 
trvanlivost bez nutnosti chlazení. V led-
nici, nebo jen ve spíži vydrží minimálně 
12 měsíců. Ghí můžete použít všude tam, 
kde byste použili jakýkoliv jiný tuk. Vy-
lepší polévku i omáčku, je skvělé na du-
šenou zeleninu, při pečení jím nahradí-
te všechny margaríny i máslo. Zároveň 
zlepšuje trávení a obsahuje vitaminy  
(A, D, E, K). Protože je bez mléčné bíl-
koviny, mohou si chuť a vůni másla do-
přát i lidé s intolerancí kaseinu a lak-
tózy. Ajurvéda považuje ghí za zásadní 
potravinu pro zdravý vzhled, mentální 
rovnováhu a dobré trávení. Darujete-li 
někomu ghí, znamená to, že myslíte na 
jeho zdraví a pohodu. 

S lehčím krokem do nového roku

Bratislava (ČTK/red) – Slovensko chce již 
do roku 2025 prostřednictvím zálohování za-
jistit, že se vysbírá nejméně 90 procent plas-
tových lahví a plechovek. Novinářům to řekl 
ministr životního prostřední Ján Budaj. Pro-
voz systému, s jehož spuštěním se počítá na 
začátku příštího roku, zajistí konsorcium slo-
žené z domácích výrobců nealkoholických ná-
pojů a piva, stejně jako ze zástupců malo- 
obchodu.

„Jsem přesvědčen, že nikdo nebude zahazovat 
plechovku ani plastové obaly,“ řekl Budaj. Stáva-
jící zákon podle něj předpokládá, že plánovaného 
cíle u podílu vysbíraných vratných nápojových 
obalů bude dosaženo později, než počítá nejno-
vější plán.

Vratná záloha za lahve a plechovky dosáh-
ne 15 eurocentů (zhruba čtyři koruny), zatímco 
původně se počítalo s nižší částkou. Zálohování 
budou podléhat nápojové obaly s objemem od 

0,1 do tří litrů, které budou opatřeny příslušným 
kódem. Spotřebitelé je budou moci vrátit na  
6500 místech po celé zemi, a to i prostřednictvím 
automatů.

Od zavedení zálohování plastových lahví 
a plechovek si ministerstvo slibuje méně odpa-
du. Kromě toho úřad plánuje zahájit kampaň za 
sbírání plastových lahví odhozených v přírodě.

Zmíněné konsorcium bylo jediným zájemcem 
o provozování systému zálohování plastových 

lahví a plechovek na Slovensku. Podle jeho od-
hadu prvotní investice správce do systému do-
sáhnou pět milionů eur (131 milionů Kč) a dal-
ších 30 milionů eur (783 milionů Kč) na straně 
obchodu.

Na slovenský trh se ročně podle dřívějších 
informací dostane miliarda PET lahví, z tohoto 
množství končí dvě pětiny na skládkách. Systém 
zálohování nápojových obalů už dříve zavedla 
desítka evropských zemí.

Slovensko chce zálohami zajistit sběr PET lahví a plechovek

http://www.ceskeghicko.cz


12 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 1 / 2021

4 37 000 hektarů  2,6 milionu tun řepy
300 000 tun cukru 550 000 hl pitného lihu

(+420) 267 997 111
www.novumglobal.eu

Již 30 let Vám dodáváme profesionální vybavení 
prodejen a Vaše spokojenost je nám odměnou.

Novum Global, a.s. je exkluzivní dovozce 
této japonské značky na český trh

POTRAVINÁŘSKÉ RENTGENY 
PRO DETEKCI KONTAMINANTŮ 
(kovů, kostí, skla, gumy, tvrdých plastů atd.)

Pro vyšší kvalitu kontroly ve výrobě  
a kontrolu hotových výrobků před expedicí

JAPONSKÁ 
KVALITA

NA ČESKÉM  
TRHU

PRŮBĚŽNÉ
KONTROLNÍ VÁHY
A METALDETEKTORY
Vysoká rychlost, přesnost, 
citlivost, spolehlivost
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Náhlé změny a zároveň pokračující trendy. 
Takový byl rok 2020 z hlediska klimatických 
podmínek podle odborníků ze zemědělského 
startupu Agdata, lídra v oblasti digitalizace 
zemědělství. Farmáři se letos museli potýkat 
s přívalovými dešti, nárazovým větrem a rov-
něž s pokračujícím oteplováním vzduchu. Re-
kordní období sucha sice částečně skončilo, 
ale teplota vzduchu se konstantně zvyšuje. 
K přívalovým dešťům se letos stále více při-
dávaly silné poryvy větru, které na někte-
rých místech dosahovaly takřka stokilomet-
rové rychlosti. 

Oproti minulým rokům se letos oteplilo 
o zhruba 1,5 °C oproti dlouhodobému průměru 
mezi lety 1961 až 2020. Rok 2020 je tak z hle-
diska průměrné teploty vzduchu na hranici prv-
ní desítky nejteplejších let. „Na první pohled se 
zdá, že letošek byl chladný, ale zdání klame. Je 
to zejména proto, že předcházející dva roky byly 
extrémně horké a suché. Rok 2020 byl sice o něco 
chladnější než ty předcházející dva, ale vzduch 
se neustále otepluje, byť ne v takovém rozsahu,“ 
přibližuje Lukáš Musil, akreditovaný konzultant 
ministerstva zemědělství a zároveň obchodní ře-
ditel Agdata. Tři čtvrtiny roku byly teplotně nad-
průměrné, období mezi květnem až červencem 
bylo o 1 až 2 stupně pod dlouhodobým průmě-
rem. Především díky dešťům.

„Pro letošní rok bylo charakteristické teplo 
a přívalové deště. Díky nim se podařilo zachránit 
přírodu od sucha, ale nese to s sebou jeden pro-

blém, se kterým se potýkat neumíme, a sice zadr-
žování vody v krajině. Kvůli vypařování a rych-
lému odtoku se srážky dostanou pod povrch do 
zhruba 40 centimetrů, ale hlouběji často ne. I tak 
letošek vybočoval z řady let 2015 až 2019. Vylo-
ženě deštivý přelom jara a léta přinesl v červnu 
v průměru více než 15 centimetrů srážek po celé 
zemi,“ uvádí Lukáš Musil.

Přívalové deště se podepsaly i na kvalitě úro-
dy. Podzimní deště neprospěly sklizni, což vy-
světluje Musil následovně: „Letošní úroda byla 
poněkud zvláštní. Sice se částečně zlevnily ceny 
tuzemských potravin, protože je tolik neohro-
žovalo sucho, ale farmáři museli vynaložit da-

leko více prostředků na ošetření plodin, neboť 
přípravky byly neustále smývány deštěm, a zá-
roveň je sklizeň stála více sil. V období konce 
září a října vydatně pršelo a nebylo snadné se 
s těžkou technikou dostat do všech míst na poli. 
Proto například desetina brambor musela zůstat 
ladem. I přes veškeré úsilí farmářů a brigád-
níků nebylo zkrátka možné vše sklidit. Letošní 
sezona nám tak ukázala, že je zde stále prostor 
pro lepší agrotechnická či biotechnická opat-
ření, která by pomohla lépe zadržet vodu v pů-
dě. V dalších letech bude pro české zemědělství 
klíčové, aby se s tímto problémem co nejlépe  
vypořádalo.”

V letošním roce v Česku zatím napršelo 
735 milimetrů srážek, což je nejvíce za posled-
ních 10 let. Naposledy v roce 2010 napršelo 
o zhruba 120 mm více. Například ve srovnání 
s vyloženě suchým rokem 2018 napršelo o více 
než třetinu. Kvůli neustále se zvyšující průměrné 
teplotě se však stále více vody vypařuje a pro 
vládu je úkolem pro další roky, aby se tak ne-
dělo. Zabránit by tomu částečně mělo lednové 
zastropování polností na maximálně 30 hektarů. 
Plochy rozdělené travními porosty nebo mezemi 
částečně zadržení vody v krajině pomůžou.

Jedním z málo diskutovaných fenoménů poča-
sí letošního roku je vítr a jeho nárazy. Farmáři se 
letos museli potýkat se silnými poryvy spojenými 
často s krupobitím, které měly za následek tisíce 
pojistných událostí. Namátkou se dá zmínit orkán 
Sabine, který se zkraje roku prohnal Českem. Ná-
razy větru i v nížinách dosahovaly sta kilometrů 
v hodině. Opakovaně však náhlé poryvy překra-
čovaly hranici 20 metrů za sekundu. Nad tuto 
hodnotu hovoříme o vichřicích.

„Největší poryv jsme zaznamenali při bouři 
Sabine u Chlumce u Dačic, kde vítr dosahoval 
rychlosti 95 kilometrů za hodinu. Nárazy větru 
mohou vadit především farmářům, kteří mají lesy. 
Rovněž se stává, že vítr může zničit střechy stodol 
nebo jiných budov, které nejsou zabezpečené. 
Tento trend se v příštích letech podle našich in-
formací nezmění a přítomnost senzoriky bude pro 
farmáře zásadní. Díky ní budou mít ihned infor-
maci o tom, že se blíží silný vítr, a budou se moci 
připravit. Orkány typu Sabine nebo vichřice typu 
Victoria nás čekají i příští rok. Zjednodušeně se 
dá říct, že rok 2020 nám částečně poodkryl poča-
sí pro další desetiletí – tedy neustálé oteplování 
a náhlé výkyvy v úhrnu srážek či rychlosti větru,“ 
uzavírá Lukáš Musil.

FYI Prague

Počasí v roce 2020: Stálé oteplování, nadprůměrné srážky i nebezpečný vítr

Brusel (ČTK/red) – Podíl alkoholických 
nápojů na celkových výdajích domácností 
v České republice v loňském roce činil 
3,4 procenta, takže patřil k nejvyšším 
v Evropské unii. Vyplývá to z údajů, které 
na svých internetových stránkách zve-
řejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Nejvyšší podíl v rámci EU zaznamenalo 
Lotyšsko, a to 4,8 procenta. Za ním násle-
dovaly Estonsko a Litva. O čtvrtou příčku se 
rozdělila Česká republika s Polskem, plyne 
z údajů Eurostatu.

Nejnižší podíl naopak vykázaly Itálie 
a Řecko, a to pouhých 0,9 procenta. V celé 

Evropské unii podíl alkoholických nápojů na 
výdajích domácností v loňském roce činil 1,6 
procenta.

Celkové výdaje českých domácností na alko-
hol se loni zvýšily na 93,5 miliardy Kč z před-
loňských 89,2 miliardy. Výdaje se tak více 
než zdvojnásobily ve srovnání s rokem 1995, 

kdy podle tehdejších cen činily 43,4 miliar- 
dy.

Podíl výdajů na alkoholické nápoje na 
celkových výdajích českých domácnos-
tí se nicméně za uplynulých 25 let sní-
žil. V roce 1995 totiž dosahoval 5,4 pro- 
centa.

Podíl alkoholu na výdajích domácností v ČR patří k nejvyšším v EU

Plzeň (ČTK/red) – První firmou, která vstoupí 
do připravované 28hektarové průmyslové zóny 
Panattoni Pilsen Digital Park na okraji bývalé 
Škody Plzeň, bude výrobce recyklovatelných 
nápojových obalů s vlastním vývojem. Závod 
bude mít automatizovaný provoz s výhradně 
kmenovými zaměstnanci s vyšší kvalifikací, 
bez využívání agenturních pracovníků, ře-
kl generální ředitel Panattoni pro ČR Pavel  
Sovička.

„Můžeme potvrdit, že pro první ze tří plánova-
ných budov v Pilsen Digital Parku jsme v jednání 
s potenciálním klientem, jehož jméno zatím ne-

můžeme zveřejnit. Jde o významnou firmu, která 
se zabývá výzkumem a výrobou stoprocentně re-
cyklovatelných nápojových obalů,“ uvedl.

Zóna pro moderní průmysl v brownfieldu 
Borské terasy za dvě miliardy korun tak dostá-
vá přesnější obrysy. Developer Panattoni po-
dle mluvčího Karla Taschnera podal koncem 
loňského roku oznámení pro zjišťovací řízení 
EIA pro první ze tří plánovaných hal, pro něž 
našel klienta z cirkulární ekonomiky s vysokým 
podílem automatizace. „Klient hledá i lokali-
tu pro otevření evropského vývojového centra, 
jež by mělo být součástí závodu, a chce navázat 
spolupráci s lokální univerzitou,“ řekl. Odpo-

vídá to nárokům města, které chce, aby v Digi-
tal Parku u zóny Borská pole, kde jsou hlavně 
tzv. montovny, byla výroba s vysokou přidanou 
hodnotou, automatizací, novými technologie-
mi, s vývojem a kmenovými kvalifikovanými 
 pracovníky.

Doprava zboží, materiálu i zaměstnanců bude 
podle Sovičky výrazně nižší oproti původnímu 
záměru. „Hala bude mít pouze šest nákladových 
můstků, ačkoli původní rozsah uvažoval až o 46,“ 
řekl.

Panattoni představuje Plzeňanům zónu po-
mocí rozšířené reality. Na rohu ulic Ke Karlo-
vu a Borská je transparent s QR kódem, který 

si mohou instalovat zdarma do mobilu nebo ta-
bletu. Díky 3D modelu v aplikaci uvidí na místě 
vizualizaci zóny v reálné velikosti. „Existuje už 
jen jedna věrohodnější prezentace – průmyslovou 
zónu postavit,“ řekl Martin Rapos ze start-upu 
AKULAR, který aplikaci vytvořil.

Před půl rokem zahájil polský CANPACK 
Group v nedalekém Stříbře výrobu hliníkových 
nápojových plechovek pro Prazdroj. Kapacita 
závodu je až 1,2 miliardy obalů ročně, o něco 
více než produkuje Ball Beverage Packing Czech 
ve 40 kilometrů vzdálených Ejpovicích. Inves-
tor vstupující do Digital Parku má mít nejvyšší 
kapacitu.

V nové zóně v Plzni má být výrobce nápojových obalů s vývojem

Praha – I přes celosvětově obtížnou situaci 
okolo pandemie COVID-19 se aktivity spojené 
s cirkulární ekonomikou loni nezastavily a ne-
ní třeba je zpomalovat. Na tom se podle nej-
novějších průzkumů shodli mladí lidé i lídři 
nadnárodních korporací. Naopak jako pozitivní 
aspekt vnímají, že se během loňského roku 
otevřely nové cesty fungování společnosti, 
transformoval se přístup lidí a zaměstnavatelů 
k práci na dálku a začala se rozvíjet témata 
jako cirkulární zadávání. Odborníci z CIRA 
Advisory a Institutu Cirkulární Ekonomiky také 
předpokládají, že zmíněná témata budou udá-
vat směr cirkulární ekonomiky i v letošním 
roce. 

Udržitelnost je oblastí, která se neustále vyví-
jí. Postupně zakotvila ve společnosti a je reflek-
tována napříč obory. To potvrzují i průzkumy. 

Toto téma vyzdvihují zejména mladí lidé, 
konkrétně mileniálové a generace Z. Ti podle 
šetření firmy Deloitte jasně říkají, že ochrana 
přírody a udržitelnost zůstávají mezi jejich třemi 
hlavními prioritami, na které bychom se měli 
soustředit, pandemii COVID-19 navzdory. 

„Výsledky tohoto výzkumu mohu jen potvrdit, 
máme obdobnou zkušenost. Není rozhodně náhodou, 
že ve firmách se o CSR aktivity velmi často starají 
mladí lidé, protože toto téma s nimi silně rezonuje 
a chtějí se v této oblasti realizovat. Současně se 
i díky koronaviru otevřely nové možnosti a formy 
spolupráce, jako jsou různé typy pracovních úvazků, 
stažistické pozice, sdílení zkušeností. Vnímám 
to i v naší firmě,“ popisuje Laura Mitroliosová 
z CIRA Advisory, která se zabývá zaváděním 
cirkulárních principů do fungování firem.

Výzkum Delloite zároveň potvrdil, že 80 % 
mladých si myslí, že by se velké firmy a vlády 

měly více zapojit do ochrany klimatu. Nadnárod-
ní společnosti a jejich ředitelé však už teď dávají 
jasně najevo, že cirkulární ekonomika a udržitel-
nost pro ně tématem skutečně je. Institut Ellen 
McArthur Foundation vydal prohlášení podepsa-
né 50 světovými řediteli, filantropy, akademiky 
a politiky, kteří vyzvali vlády a politiky na celém 
světě, aby podpořili zavedení oběhového hos-
podářství. A to tak, že odpad a materiály začnou 
udržovat co nejdéle v oběhu a budou vytvářet 
příležitost k růstu a obnově životního prostředí. 
Zájem o cirkulární ekonomiku ze strany CEO se 
letos naplno projevil i v České republice. 

„Ukázalo se, že cirkulární ekonomika pro velké 
firmy jednoznačně tématem je a dále na jejím 
zavádění chtějí pracovat. Vyplývá to i z průzkumu 
OSN, podle kterého 99 % generálních ředitelů 
miliardových společností věří, že udržitelnost 
bude pro jejich byznys stěžejní. Sami jsme si to 

loni potvrdili na konferenci Circular Economy: 
It’s CEO’s agenda, kterou se i přes všechna vládní 
opatření podařilo uspořádat offline. V souvislosti 
s tím máme současně velice pozitivní ohlasy na 
implementaci cirkulárních principů do firem, ať už 
se jedná o cirkulární zadávání, cirkulární kanceláře 
nebo různé formy vzdělávání, které jsme v loňském 
roce zvládli zrealizovat,“ říká Laura Mitroliosová. 

Z pohledu cirkulární ekonomiky a postupného 
naplňování jejích cílů bude příští rok zásadní 
téma cirkulárního zadávání a impactového 
investování. Firmy se podle odborníků musí 
v této oblasti naučit přesně artikulovat své 
potřeby a cíle a současně se vyhnout tomu, aby 
jejich snahy sklouzávaly ke greenwashingu. 
Zároveň je nutné zavést ve firmách nástroje, které 
pomohou jejich reálný dopad skutečně měřit.

CIRA Advisory s. r. o.

Koronavirus cirkulární ekonomiku nezastavil. 
Zůstává prioritou nejen firem i pro příští rok



14 / pivo Potravinářský zpravodaj 1 / 2021

Praha – Českomoravský svaz mi-
nipivovarů (ČMSMP) uspořádal do-
tazníkové šetření mezi minipivova-
ry. Jeho prostřednictvím zjišťoval, 
jak hodnotí dopad pandemie a z ní 
vyplývajících vládních opatření na 
jejich podnikání. Zároveň ověřoval, 
jak vnímají měnící se situaci na tr-
hu piva a jak se vyvíjela a vyvíjí po-
ptávka po jejich pivu. Minipivova-
ry v odpovědích mj. uvedly, jak na 
měnící se situaci reagovaly, co vše 
udělaly pro zmírnění dopadu na je-
jich byznys. Především po strán-
ce organizační, výrobní, marketin-
gové a komunikační. Bylo rovněž 
zkoumáno, co ovlivňuje poptávku  
po jejich pivu, ale i jiných služ-
bách, které nabízejí. Otázky byly 
zaměřeny i na hodnocení efektivity 
vlivu vládních opatření na pivova-
ry a jak vnímaly jejich prospěšnost. 
Bylo také zjišťováno, jak posuzují 
svou perspektivu.

Výsledky průzkumu ukázaly, že 
pandemie u výrazné většiny minipivo-
varů negativně ovlivnila jejich ekono-
miku. Škála dopadů je rozsáhlá. Nej-

častěji, u dvou třetin minipivovarů, 
znamenala dramatický pokles tržeb. 
Dále to byla ztráta zákazníků, nutnost 
zničit uvařené pivo případně propustit 
některé zaměstnance. Dvě třetiny mi-
nipivovarů hodnotí protikoronavirová 
vládní opatření negativně, a naopak 
pouze 10 % pozitivně.

Faktory, které ovlivňují poptávku po 
pivech z jejich produkce, byly velmi za-
jímavé. Vysoké procento, čtyři z pěti, 
pivovarů si cení pověsti jako nejdůleži-
tějšího kritéria, které ovlivňuje poptáv-
ku. Věrnost štamgastů, tedy klientská 
loajalita, která je obecně velmi vysoce 
hodnocena i v jiných oborech, i tady 
hraje velkou roli. Pivovarníci vnímají 
jako velmi prospěšný cestovní ruch a je-
ho pozitivní vliv na jejich byznys. Mno-
hem větší roli bude hrát i nutnost pronik-
nout do off-tradu, tedy do sítí obchodů. 

„Minipivovary prokázaly velkou 
flexibilitu a ze dne na den našly nové 
možnosti prodeje svého piva. Tyto nové 
prodejní kanály zůstaly zachovány i po 
odeznění první vlny pandemie a do bu-
doucna budou hrát velkou roli obchod-
ních aktivit minipivovarů,“ uvedl Ing. 
Jan Šuráň, prezident ČMSMP.

„Bohužel se ukázalo, že stát zde na-
prosto selhal a přímá podpora státem 
omezeného podnikání se vůbec neko-
nala. Navíc se vzdal možnosti využít 
EET jako nástroje pro mapování trhu 
a velikosti propadu segmentu gastro, 
na který jsou minipivovary přímo na-
vázány,“ dodal Jan Šuráň. 

Neočekávaná krize však nezname-
nala pouze velkou hrozbu. Praktiky pro 
všechny pivovary uvedly, že pandemie 
znamenala i výzvu a příležitost si ově-
řit, co na trhu zabírá, co je úspěšné a co 
nikoliv. Téměř okamžitě reagovaly od 

otevření výdejních okének po schop-
nost hledat nové prodejní kanály na tr-
hu, vnitřními organizačními změnami 
zahrnující i způsoby stáčení piva až po 
využívání nových marketingových, ob-
chodních, organizačních a dalších opat-
ření (viz graf). Minipivovary, které ne-
měly on-line prodej, jej začaly zavádět. 
Každý pivovar realizoval, inovoval ne-
bo vytvořil v průměru 3 až 4 nové čin-
nosti, což lze považovat za úctyhodné.

„Tak, jak krize neočekávaně, rychle 
a rozsáhle zasáhla pivovarství i samot-
né minipivovary, svým rozsahem mno-
hé zaskočilo a představuje pro všechny 
patrně největší problém, s jakým byly 
za dobu své existence konfrontovány,“ 
uvedl Ing. Josef Vacl, CSc., ze společ-

nosti PORT spol. s r. o. „Na druhé stra-
ně však překvapila jejich reakce, kte-
rou lze hodnotit velmi pozitivně, neboť 
minipivovary udivily svou kreativitou, 
nápady, jak se se složitou situací vyrov-
nat, byť podpora státu nebyla taková, 
jakou by obor potřeboval. Nezapomeň-
me, že když plně fungoval, ekonomický 
i společenský přínos byl nesporný,“ 
doplnil Josef Vacl.

Velmi obezřetně se minipivova-
ry vyjadřují k perspektivám rozvoje. 
Více než polovina z nich považuje za 
klíčové nastávající měsíce. Dlužno po-
dotknout, že právě předvánoční období 
patří tradičně jednomu z vrcholů pro-
dejní sezony piva. Loňský rok zname-
nal spíše zklamání než radost. Přes dvě 

třetiny pivovarníků vnímá budoucnost 
skepticky a horizont návratu na úroveň 
roku 2019 považuje za pravděpodobný 
až v následujících 2–3 letech.

Dotazníkové šetření prováděl 
Českomoravský svaz minipivovarů 
a agentura PORT spol. s r. o. formou 
dotazníků vystavených na internetu. 
Dále byly přímo písemně nebo osob-
ně kontaktovány další pivovary, mezi 
nimi i ty, které nejsou členy ČMSMP. 
Byly získány odpovědi z 59 minipivo-
varů. V dotazníku bylo 7 polouzavře-
ných a uzavřených otázek. Na závěr 
dotazníku byly minipivovary požádány 
o bližší identifikaci délky působení na 
trhu a místa, kde podnikají.

PORT spol. s r. o.

Inovace a kreativita je reakcí minipivovarů na negativní dopady pandemie
Graf: Reakce minipivovarů na změněnou situaci na trhu

V pátek 11. prosince proběhly 
v horském areálu v Kralickém 
Sněžníku drážní zkoušky nové 
nejmodernější lanovky v republice, 
během kterých asistovalo 185 více 
než šedesátikilových pasažérů. 
Nešlo však o běžné cestující, ale 
o sudy pěnivého zlata hanušovického 
Pivovaru Holba. Za svou pomoc 
při zajišťování bezpečnosti lanové 
dráhy budou odměněni tím nejlepším 

způsobem – skončí v půllitrech 
pivních fajnšmekrů. 

Horský areál Kraličák dokončil po 
osmi měsících modernizaci lanové 
dráhy. Ta si právě prošla rozsáhlým 
zkušebním protokolem, kterého se zú-
častnilo také 185 padesátilitrových 
dobrovolníků Pivovaru Holba. Sudy si-
mulovaly plnou zátěž při testování brz-
dných systémů. S úspěšnými zkouška-
mi získala lanovka průkaz způsobilosti 
k provozu a byla slavnostně uvedena 
do zkušebního provozu, během kterého 
se již bude těšit na první živé pasažéry. 
Těm byla po celou dobu zkoušky vě-
nována maximální péče, aby se zcela 
vyloučilo riziko případného poškoze-
ní piva, a tak skončí z části v Penzio-
nu Kraličák a zbytek naplní pípy zno-
vuotevřených hospod a restaurací. 

Pivní sudy z hanušovických sklepů 
nejsou v rámci bezpečnostních pro-
věrek na horách žádnými zelenáči, 
každým rokem jsou např. nastoupeny 
k zátěžovým testům ve ski areálu Kou-
ty. Tentokrát však na zrzavé mazáky 
čekala zkouška o něco náročnější. 

nejmodernější Svezení  
v čeSké republiCe

Jakmile vládní opatření dovolí, ná-
vštěvníci horského areálu Kraličák si 
užijí tak trochu lepšího svezení, mo-
dernizovaná lanovka je u nás totiž oje-
dinělým dílem. Pochlubit se může hned 
čtrnácti patenty a kromě futuristické-
ho designu a vyšší bezpečnosti potěší 
lyžaře také vyhřívanými ergonomicky 
tvarovanými sedačkami. V České re-
publice jde o jedinečnou investici. 

Omnimedia s. r. o.

První zrzaví pasažéři po návratu z lanovky málem vypěnili

Praha (ČTK/red) – Konsolidované 
tržby skupiny Pivovary Staropramen 
loni meziročně vzrostly o miliardu 
na 10,38 miliardy Kč. Byla v zisku, 
který činil 730 mil. Kč po předchozí 
zhruba 3,1miliardové ztrátě. Loňská 
ztráta byla kvůli účetní operaci, 
předloni byla firma ve ztrátě 82 mili-
onů Kč. Společnost například provo-
zuje smíchovský Staropramen a ost-
ravský pivovar Ostravar.

Firma pivo prodává ve 35 zemích 
světa. „Na výsledcích roku 2019 se 
projevily zejména vyšší tržby za pi-
vo ve třech klíčových zemích skupiny 
– České republice, Slovensku i Chor-
vatsku, a také na exportních trzích. 
Prodeje značky Staropramen v zahra-
ničí přesáhly dva miliony hektolitrů,“ 
sdělila finanční ředitelka společnosti 
Silvia Miklósová. Skupině loni vzrostl 
objem prodaného piva o 0,12 milionu 
hektolitrů na 5,53 milionu hekto- 
litrů.

Kromě dobrých výsledků samotné-
ho Staropramenu a Ostravaru se dobře 
vedlo podle výroční zprávy skupiny 
také značce Braník, která se prodává 
v obchodních řetězcích. „Na výrazný 
růst segmentu nealkoholických piv-
ních mixů pak společnost reagovala 
uvedením nové příchutě značky Cool 
– Jablko a Hruška,“ napsala firma do 
dokumentu.

Letos v prvních měsících roku skon-
čil po necelých čtyřech letech ve funkci 
generální ředitel Pivovarů Staropramen 
v ČR a na Slovensku Petr Kovařík. Ve 
vedení firmy ho nahradil bývalý ko-
merční ředitel Zdenek Havlena.

Skupina je od roku 2012 součástí se-
veroamerické pivovarské skupiny Mol-
son Coors. Ta Pivovary Staropramen 
koupila od investiční společnosti CVC 
Capital Partner za 2,7 miliardy eur, dří-
ve pivovary vlastnil pivovarský gigant 
Anheuser-Busch InBev. Znalec firmu 
ocenil na více peněz, než byl součet 
jejích jednotlivých složek, tedy určil 

tzv. kladný goodwill. Jedná se napří-
klad o renomé společnosti či o „hodno-
tu“ zkušených zaměstnanců. Ten nyní 
firma musí účetně odepisovat v nákla-
dech. Molson Coors zařadila značku 
Staropramen mezi své čtyři celosvěto-
vě nejdůležitější značky.

Podle výroční zprávy roste Staropra-
men na všech klíčových trzích, kde se 
prodává. Pod skupinu spadá také Staro-
pramen-Slovakia, aktivity v Chorvat-
sku a v Bosně a Hercegovině jsou pak 
řízené přes holdingovou společnost 
Cervesia Zagreb. Skupina měla loni 
v průměru 1531 zaměstnanců.

Pivovarům Staropramen patří dlou-
hodobě na českém pivovarském trhu 
druhá příčka za Plzeňským Prazdrojem. 
Ten loni meziročně zvýšil zisk o zhru-
ba 300 milionů Kč na 4,8 miliardy Kč. 
Tržby mu stouply o půl miliardy na re-
kordních 17 miliard korun. Třetí pozici 
si drží Heineken, který vlastní pivovary 
Starobrno, Královský pivovar Krušovi-
ce a Velké Březno. Předloni mu zisk me-

ziročně stoupl o 58 procent na 326 mi- 
lionů korun. Tržby skupině vzrostly 
o 7,25 procenta na 3,36 miliardy korun.

Podle údajů Českého svazu pivova-
rů a sladoven tuzemské pivovary loni 

vyrobily rekordních 21,6 milionu hek-
tolitrů. Šlo o rekordní výstav druhý rok 
za sebou. Letos produkce klesne kvů-
li koronaviru a vládním restriktivním 
opatřením.

Staropramen loni zvedl tržby o miliardu, překonaly 10 miliard Kč
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České Budějovice (ČTK/red) – Bu-
dějovický Budvar letos investuje 
zhruba 500 milionů korun, podobně 
jako loni. Plánuje novou linku na 
stáčení piva do plechovek, proto-
že prodeje v těchto baleních rychle 
rostou. Koncem roku zřejmě začne 
stavět novou varnu, dokončí také 
kapacity hlavního kvašení. 

„Pojedeme hodně podobně v celko-
vých investicích jako v loňském roce. 

Budeme dokončovat rozšíření kapaci-
ty hlavního kvašení, tam se dostaneme 
na finální úroveň, kterou jsme chtěli. 
Už bychom měli mít dokončenou pro-
jektovou dokumentaci a ke konci roku 
rozjet stavbu varny,“ řekl Petr Dvo- 
řák.

Národní podnik loni prodal kvů-
li dopadům koronaviru víc baleného 
piva a méně sudového. Uspíšil proto 
plán a investuje do nové plechovkové 
linky. V roce 2019 prodal v plechu přes 

pětinu piva, zhruba 370 000 hekto- 
litrů.

„Potřebujeme větší kapacitu. S nej-
větší pravděpodobností nahradí nová 
linka tu nynější. Plech je jedno z nej-
rychleji rostoucích balení, zhruba me-
ziročně o deset procent. Podobným 
tempem nám loni rostly lahve,“ řekl 
ředitel.

Budvar má tři linky na stáčení do lah-
ví. Kvůli tomu, že loni stouply prodeje 
baleného piva, řešil Budvar problém 

s přepravkami: na konci letní sezony 
mu již scházely, musel přikoupit další.

Až pivovar v roce 2022 dokončí roz-
vojový plán z roku 2015, který obsahu-
je investice za 2,5 miliardy Kč, možný 
roční výstav stoupne na 2,25 milionu 
hektolitrů. Budvar za poslední roky 
postavil nové logistické centrum s ka-
pacitou téměř 20 000 paletových míst, 
které odbaví dvakrát víc kamionů než 
dřív. Nové jsou také stáčírna lahví a le-
žácké tanky.

Budvar měl v roce 2019 rekordní čis-
tý obrat tři miliardy Kč a zisk po zda-
nění 278 milionů. Pivovar se 670 za- 
městnanci předloni uvařil rekordních 
1,679 milionu hektolitrů. Za loňský rok 
čeká meziročně podobné tržby. V roce 
2019 vyvezl do téměř 80 zemí rekord-
ních 1,15 milionu hektolitrů. Na export 
šlo téměř 69 procent prodaného piva. 
Mezi pět největších odbytišť patřily 
Německo, Polsko, Slovensko, Rusko 
a Velká Británie.

Budvar chystá novou plechovkovou linku a varnu

České Budějovice (ČTK/red) – Pivo- 
var Samson z Českých Budějovic, 
který patří do belgicko-brazilské 
společnosti AB InBev (ABI), měl za 
loňské první pololetí tržby 50,7 mi- 
lionu a ztrátu po zdanění 35,5 milionu 
Kč. Letos plánuje tržby 101,9 milio-
nu a ztrátu 71,1 milionu. Až do roku 
2023 nečeká, že se ze ztráty dosta-
ne. K prosinci 2019 měl pivovar da-
ňově uznatelnou ztrátu 303,4 milio-
nu Kč. Vyplývá to z posudku, který 
vypracovala společnost KPMG.

Posudek vznikl kvůli tomu, že pi-
vovar loni změnil právní formu z ak-
ciové společnosti na společnost s ru-
čením omezeným. Díky změně se 
zjednoduší administrativa, řekl ředi-
tel pivovaru Samson Daniel Dřevi- 
kovský.

Autoři posudku vyčíslili jmění 
Samsonu na 268,3 milionu. „Pivovar 
vykazuje dlouhodobě ztrátu, dotu-
je ji vlastník,“ uvádí posudek. Sam-
son má podle KPMG ale významný 
hmotný majetek, hlavně výrobní areál 
s rozlohou 62 236 metrů čtverečních.

Pro roky 2021 až 2023 plánuje 
Samson růst tržeb ročně o 3,3 procen-
ta a čeká, že bude dál ve ztrátě. Zhru-
ba 62 procent tržeb tvořily za loňské 
první pololetí prodeje v zahraničí. 
Mezi hlavní exportní trhy patří Ra-
kousko, Dánsko, Itálie, Polsko, USA  
a Austrálie.

„Pivovar je hluboce pod tržním 
průměrem ziskovosti. I přes plánované 
investice v nejbližším období zisk ne-
čeká. Primárním důvodem je omezený 
výstav,“ stojí v posudku. Roční možná 
kapacita pivovaru je až 450 000 hektoli-

trů. V roce 2019 měl výstav 88 000 hek- 
tolitrů.

V roce 2019 měl pivovar s 80 za-
městnanci tržby 98,7 milionu Kč 
a skončil ve ztrátě po zdanění 72,1 mi- 
lionu. Ke konci roku 2019 dosáhla ztrá-
ta za všechna minulá období 357,4 mi- 
lionu. Vyplývá to z výroční zprávy. 
Aktiva klesla od roku 2016 do červ-
na 2020 o 68,5 milionu na 465,2 mi- 
lionu.

AB InBev koupila pivovar v roce 
2014 od společnosti Taurus One Li-
mited se sídlem na Kypru. ABI dosud 
do Samsonu investovala téměř půl mi- 
liardy korun. Samson vyváží téměř do  
20 zemí asi polovinu produkce.

Skupina AB InBev vyrábí piva 
Budweiser, Stella Artois, Corona, Fos-
ter‘s, Leffe či Löwenbräu. Na globální 
produkci piva se podílí téměř čtvrtinou.

Pivovar Samson čeká, že až do roku 2023 bude ve ztrátě

Dlouho to vypadalo, že rok 2020 
bude pro mezinárodní soutěže vín 
vlivem koronavirové krize tabu. Si-
tuace se ale vyvíjela, a tak se na-
konec za přísných hygienických 
opatření většinu nejprestižnějších 
soutěží podařilo uspořádat. A o mo-
ravských a českých vínech bylo ve 
světě opět slyšet. Z mezinárodních 
soutěží si naši vinaři odvezli neuvě-
řitelných 1100 medailí, což je ještě 
o desetinu více než v loňském také 
rekordním roce. Účast na zahranič-
ních soutěžích dlouhodobě finančně 
podporuje Vinařský fond.

Mezi oceněními se objevily ne-
jen zlaté, stříbrné a bronzové medai-
le, ale také úctyhodných 29 velkých 
zlatých a 20 platinových medai-
lí. Medailové zisky pak korunova-
lo 28 titulů šampiona, tedy ocenění 
pro vína mimořádné kvality, která 
ve svých kategoriích nenašla konku- 
renta. 

„Mezinárodní soutěže jsou tím nej-
lepším způsobem, jak objektivně po-

rovnat kvalitu vín a vinařských postu-
pů napříč celý světem. Musíme proto 
upřímně poděkovat všem pořadatelům, 
kteří se zasloužili o to, že rok 2020 ne-
bude pro výsledkové listiny prázdným 
místem a že se opět celý svět dozvěděl, 
jak výjimečně kvalitní vína vyrábějí mo-
ravští a čeští vinaři,“ komentoval další 
mimořádně úspěšný rok Ing. Jaroslav 
Machovec, ředitel Vinařského fondu, 
a dodal: „Ještě větší radost pak mám 
z toho, že se nám v letošním náročném 
roce podařilo mezi takové pořadatele 
také připojit. V náhradním termínu, 
v rouškách a s dezinfekcí na každém ro-
hu se nám podařilo přivítat v Brně a na 
dalších místech Jihomoravského kraje 
světovou degustátorskou špičku, která 
hodnotila vína v rámci Concours Mon-
dial de Bruxelles. Ani zde, na domácí 
půdě, naši vinaři nezklamali a získali 
mnoho cenných medailí.“

Nejprestižnější soutěže světa jsou 
pořádány pod patronátem OIV (Me-
zinárodní organizace pro révu vinnou 
a víno). Zejména na tyto vybrané me-
zinárodní soutěže vín, ale i na řadu 
dalších špičkových mezinárodních 
soutěží přispívá Vinařský fond našim 
vinařům především. Vedle příspěv-
ku na startovné hradí také náklady na 
dopravu soutěžních vzorků po celém 
světě. Účast moravských a českých 
vín pak organizačně zajištuje Národní 
vinařské centrum, část soutěží zajišťuje 

také redakce časopisu SOMME- 
LIER.

největší úSpěChy 2020
Šampioni: Hned 4 šampiony, tedy 

nejlepší vína svých kategorií, si odvezli 
moravští vinaři ze Štrasburku. Jedno 
z nejvýznamnějších ocenění (Le Prix 
Vinofed) za nejlepší suché bílé víno 
soutěže Le Mondial des Vins Blancs 
Strasbourg a zároveň ocenění pro nej-
lepší suché Chardonnay soutěže získa-
lo Chardonnay RESERVA 2017, pozd-
ní sběr, z B/V vinařství z Ratíškovic. 
Nejlepším suchým Tramínem soutěže 
byl vyhlášen Tramín červený 2018, 
výběr z hroznů, ze stejného vinařství, 
a ještě Rodinnému vinařství Vican 
přidalo ocenění za nejlepší suchý Pinot 
Gris pro Rulandské šedé 2019, výběr 
z hroznů.

Velké zlaté medaile: Nejvíce vel-
kých zlatých medailí, a to hned 10, 
získali naši vinaři na soutěži Finger 
Lakes International Wine Competi- 
tion v USA.

Platinové medaile: Hned 18 pla-
tinových medailí získala moravská 
a česká vína na oblíbené mezinárodní 
soutěži vín GREAT AMERICAN IN-
TERNATIONAL WINE COMPETITI-
ON, pořádané tradičně v New Yorku. 
Tři platinové medaile za Pálavu 2018, 
výběr z hroznů, Rulandské bílé 2017, 
výběr z cibéb, a Ryzlink vlašský 2017, 

výběr z bobulí, si odvezlo vinařství Vo-
lařík. Další dvě platinové medaile zís-
kali naši vinaři na Slovensku na soutěži 
Muvina Prešov.

Nejvíce medailí: Největší úspěch 
co do počtu zaznamenala morav-
ská a česká vína ve Vídni, ze soutěže 
AWC Vienna si odvezla neuvěřitelných 
311 medailí. Včetně Ocenění dobré 
kvality („Seal of Approval“) tak zís-
kali naši vinaři na jedné z největších 
soutěží vín na světě úctyhodných 
414 ocenění. Na této soutěži také do-
sáhli naši vinaři největšího počtu zla-
tých medailí, a to 60.

Největší individuální úspěch: Ti-
tul v nejprestižnější kategorii bílých 
vín na soutěži Vinalies Internatio-
nales v Paříži získala Pálava, výběr 
z hroznů 2018, viniční trať U Venuše 
z Vinařství Volařík.

Skvělý Merlot: Se svými Merlo-
ty zabodovalo v roce 2020 vinařství 
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy 
Valtice, které nejprve za Merlot Premi-
um Collection 2017 získalo titul šam-
piona (BEST OF CLASS) za nejlepší 
víno kategorie Merlot a k tomu zlatou 
medaili na soutěži Finger Lakes Inter-
national Wine Competition v USA. Za 
svůj Merlot 2017, výběr z hroznů, si 
také odvezlo jedinou zlatou medaili pro 
ČR z prestižního Mistrovství světa vín 
z odrůdy Merlot – Mondial du Merlot, 
konaném ve Švýcarsku.

Úspěšné vinařství: Na meziná-
rodních vinařských soutěžích se le-
tos mimořádně dařilo moravskému 
B\V vinařství z Ratíškovic. V září 
získalo ocenění pro nejlepší bílé víno 
soutěže na Concours Mondial de Bru-
xelles v Brně. V říjnu pak přidalo ta-
ké ocenění za nejlepší suché bílé ví-
no na Mistrovství světa bílých vín ve 
Francii, v rámci Le Mondial des Vins 
Blancs Strasbourg. Mimo to obdrželo 
ještě za svá vína 27 medailí na soutěži 
MUNDUS VINI v Německu a dalších  
30 medailí v Hong Kongu. Vše završilo 
ziskem šampiona v cenové katego-
rii 7,01–10,99 dolarů na izraelském 
Terravinu.

Další velké úspěchy: Nejlepší bí-
lé víno soutěže za Hibernal, výběr 
z hroznů 2015, z moravského B/V vi-
nařství a k tomu neuvěřitelných 
112 medailí pro další přihlášená vína 
získali naši vinaři na soutěži Concours 
Mondial de Bruxelles, která se letos 
konala v Brně. Na mezinárodní soutěži 
Chardonnay du Monde uspělo morav-
ské Chardonnay z rodinného vinařství 
Josef Valihrach z Krumvíře a sta-
lo se absolutním šampionem soutě- 
že.

Více o vínech na  
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Moravští a čeští vinaři získali v roce 2020 ve světě přes tisíc medailí!

Pivovary na Vysočině loni nehlásily vyšší likvidaci piva než dřív
Jihlava (ČTK/red) – Pivovary na 

Vysočině v minulém roce, kdy se 
musely vyrovnávat s dopady epi-
demie, celníkům ohlásily likvidaci 
zhruba 320 hektolitrů piva, hlav-
ně kvůli reklamacím. V porovná-
ní s minulými lety množství nijak 
podstatně nevybočilo. Ukončení 
činnosti žádný výrobce piva ne- 
avizoval, někteří ale požádali o po-
sečkání při platbě spotřební daně. 
Úřad jim podle mluvčího vyhověl.

Pivovary vloni přišly o část odbytu 
kvůli vládou nařízenému zavírání re-
staurací a turistických cílů, doplácely 
i na rušení nebo omezování návštěv-
nosti u kulturních a sportovních akcí.

Celní úřad pro Kraj Vysočina 
eviduje ve svém území působnosti  
32 výrobců piva. „Žádný z pivovarů 
na Vysočině nám zatím svůj konec 
neohlásil, i když je jasné, že výroba 
razantně poklesla,“ uvedl Richard 
Zeman. Přerušení výroby pivovarní-

ci úřadu hlásit nemusí. Od začátku 
loňského listopadu ohlásily pivovary 
celnímu úřadu likvidaci piva třikrát, 
šlo celkem o 70 hektolitrů piva. Jeden 
případ se týkal nepovedené výroby 
a zbylé dva reklamace piva, uvedl 
mluvčí. V předchozích loňských 
případech uvedly pivovary jako dů-
vod likvidace koronavirovou krizi  
u 12,4 hektolitru piva. Zbývající 
hlášení se zase týkala reklamací  
piva.

Největším výrobcem piva na Vy-
sočině je Rodinný pivovar Bernard 
v Humpolci. Výstav zvyšoval pravi-
delně řadu let, v roce 2019 uvařil přes 
400 600 hektolitrů piva. Loni v pro-
sinci pivovar v tiskové zprávě uvedl, 
že za loňských 11 měsíců jeho výstav 
v meziročním porovnání klesl o 12 pro- 
cent.

Malý pivovar v klášteře Želiv vlo-
ni uvařil 90 000 litrů piva, stejně jako 
o rok dřív. Původně čekal růst výro-

by. „V téhle situaci jsem rád, že není 
propad,“ řekl sládek Jiří Kratochvíl. 
V době zavřených restaurací a přeru-
šených prohlídek kláštera si lidé kupu-
jí lahvové pivo přes e-shop i si pro něj  
jezdí.

Minipivovar zábavního a pozná-
vacího centra Eden v Bystřici nad 
Pernštejnem vloni přerušil výrobu. 
Jestli se situace zlepší, mohl by pivo 
uvařit na Velikonoce. Uvedla to ředi-
telka centra Klára Hanzlíková.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=64501392&subjektId=729342&spis=1240794
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Expozice Salonu vín ČR, jedno 
z nejznámějších degustačních center 
u nás, odhalila finálovou stovku vín, 
kterou bude od února, pokud to vlád-
ní opatření dovolí, prezentovat svým 
návštěvníkům. Mezi stovku nejlep-
ších se dostala i vína VOC Znojmo.

Vína VOC Znojmo uspěla v počet-
né konkurenci moravských a českých 
vín. Do nominačních kol soutěže bylo 
přihlášeno celkem 2541 vín, z nichž do 
prvního celostátního kola Salonu vín 
postoupilo 1547 vzorků od 193 firem.

vína voC znojmo v první 
StovCe Salónu vín čr  

– zlatá medaile
  Sauvignon VOC Znojmo 2019, 

THAYA VINAŘSTVÍ, spol. s r. o.    
  Veltlínské zelené VOC Znojmo 

2019, Vinařství LAHOFER, a. s.
  Ryzlink rýnský VOC Znojmo 2019, 

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Stříbrná medaile
  Ryzlink rýnský VOC Znojmo 2019, 

Vinařství Piálek & Jäger s. r. o.

  Veltlínské zele-
né VOC Znojmo 
2018, ZNOVÍN 
ZNOJMO, a. s.

  Ryzlink rýnský 
Královská řa -
da VOC Znojmo 
2015, Vinařství 
Hanzel s. r. o.

  Veltlínské zele-
né VOC Znojmo 
2019, Arte Vini 
spol. s r. o.

„Jsem hrdý, že 
se vína VOC Znoj-
mo v tak velké kon-
kurenci prosadila 
svojí kvalitou a je-
dinečností, a tudíž 
budou v Salonu vín 
ČR ve stálé expozici 
k degustaci pro tisí-

ce návštěvníků. Ti tak s typickými víny 
našeho regionu ochutnají i kus Znoj-
emska,“ říká František Koudela, před-
seda spolku VOC Znojmo.   

Mimo vína VOC Znojmo, ovšem 
z vinařství THAYA, které je členem 
VOC Znojmo, zaznamenal výrazný 
úspěch Pinot blanc 2018. Víno, jež 
bylo oceněno jako nejlepší víno Čes-
ké republiky pro rok 2021, pochází ze 

Znojemské vinařské 
podoblasti, z obce 
Hnanice, viniční tra-
ti „U Chlupa“. 

„Vinice je starší 
30 let. Víno bylo vy-
robeno ve čtyřistali-
trových barikových 
sudech spontánním 
kvašením. Má nád-
hernou zlatožlutou 
barvu s tóny po pře-
zrálých hruškách. 
V chuti cítíme kré-
movost zrání po 
barikových sudech, 
pečený chléb, suše-
ný ananas a přezrá-
lé hrušky,“ přiblí-
žil Jakub Smrčka, 
enolog vinařství  
THAYA.

Z hodnocených 
vín vybírala komise podle ustáleného 
klíče reprezentujícího moravské a čes-
ké vinařství jako celek, jednotlivé re-
giony a styly výroby vína. V kolekci 
100 vín se zlatou medailí Salonu vín 
2021 bude 52 vinařů a celkem 21 odrůd  
vín. 

VOC Znojmo, založené v roce 2009, 
je prvním apelačním systémem v Čes-
ké republice, a představuje tak revo-

luční krok, který 
klade velký důraz 
na terroir, tedy 
označování vín 
podle místa pů-
vodu. Vína VOC 
Znojmo sjedno-
cuje mimořádná 
aromatičnost vín, 
způsobená stří-
dáním studených 
nocí a teplých dnů 
v době zrání hroz-
nů, což má velký 
vliv na tvorbu aro-
matických látek. 
Právě díky těmto 
podmínkám jsou 
vína z okolí Znoj-
ma velmi výrazná 
a dobře rozpozna-
telná.

Značka VOC 
garantuje chuťově plná a aromatic-
ká vína z ověřených oblastí Znojem-
ska. Zkratka VOC znamená „vína 
originální certifikace“. Do systému 
VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro 
Znojemsko nejtypičtější odrůdy: Sau-
vignon, Ryzlink rýnský a Veltlín-
ské zelené. Do spolku VOC Znojmo 
patří v současné době dvacet vinař- 
ství. 

DOBRÁ VINICE vinařství s. r. o., 
www.dobravinice.cz; Ing. Josef Dob-
rovolný – Vinný sklep, www.vinarst-
vi-dobrovolny.cz; Vinařství Piálek & 
Jäger s. r. o., www.pialek.cz; THAYA 
vinařství, spol. s r. o., www.vinarstvi-
thaya.cz; VÍNO VANĚK s. r. o., tel.: 
603 324 194, 604 566 175; Vinařství 
LAHOFER, a. s., www.lahofer.cz; Vi-
nařství Líbal s. r. o., www.vinolibal.cz; 
Vinařství rodiny Špalkovy s. r. o., 
www.spalek.bio; Vinařství WAL-
DBERG s. r. o., www.waldberg.cz; 
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o., 
www.vslechovice.cz; VINO HORT  
s. r. o., www.vinohort.cz; Zemědělské 
družstvo Hodonice, www.zdhodonice.
cz; ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., www.
znovin.cz; Vinařství Sádek s. r. o., 
www.vinarstvi-sadek.cz; VINICE – 
HNÁNICE s. r. o., www.vinice-hna-
nice.cz; Vinařství HANZEL, s. r. o. 
www.vinarstvihanzel.cz; ARTE VINI, 
spol. s r. o., www.artevini.cz; Josef Ko-
řínek, www.josef-korinek.cz; AMPE-
LOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE 
VINAŘSKÁ ZNOJMO, s. r. o., www.
ampelos.cz; Lukáš Kovalský-Vinařství 
SIMENON, www.vinarstvisimenon. 
cz.

VOC Znojmo, 
z. s.

Vína VOC Znojmo opět mezi nejlepšími víny České republiky

Brno (ČTK/red) – Na Mendelo-
vě univerzitě v Brně vznikla studie, 
která shrnuje poznatky vědců o zno-
jemské vinici Šobes. Má podpořit 
snahu společnosti Znovín, která Šo-
bes vlastní, i vedení Znojma o zápis 
vinice na seznam světového dědictví 
UNESCO. Univerzita to uvedla v tis-
kové zprávě.

„Umístění této viniční tratě v hlubo-
kém údolí řeky Dyje a vynikající kvalita 
a typičnost šobeských vín dělá zdejší te-
rroir zcela jedinečné. Snaha o zápis me-
zi památky UNESCO je proto logická. 
Šobes by se tak dostal do společnosti je-
dinečných vinic nebo vinařských regionů 
světa,“ uvedl Pavel Pavloušek z Ústavu 
vinohradnictví a vinařství Zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity.

Šobes má podle něj z vinařských 
památek UNESCO nejblíže k ra- 

kouskému vinařskému regionu Wa-
chau. Na seznamu jsou také Tokaj-
ská vinařská oblast, Burgundsko, 
Champagne, Piedmont nebo vinice na  
terasách ve švýcarském regionu La-
vaux. Z moravských a českých vinic 
zatím není na prestižním seznamu  
žádná.

Vědci v souvislosti s terroir sle-
dují topografii vinice včetně nad-
mořské výšky, sklon svahu i jeho 
orientaci. Důležitá je i blízkost ře-
ky Dyje. Vodní hladina ovlivňuje 
sluneční záření na vinici tím, že jej  
odráží.

„Geomorfologická komplexnost 
terroir má hlavní úlohu v ovlivnění 
klimatických a půdních podmínek 
vinice, které je třeba brát v úvahu 
při rozhodování o výsadbě odrůdy, 
podnoží, pěstitelském tvaru, orientaci 
řad a hustotě výsadby. Svůj velký 

význam na kvalitu hroznů má také 
blízkost řeky Dyje, která obtéká viniční 
trať. Působí tak pozitivně na zrání 
hroznů,“ dodal Pavloušek.

Jedinečnost Šobesu je podle stu-
die založená na podmínkách přímo 
ve vinici. Jsou optimální pro rozvoj 
aromatických látek. Z výzkumu vy-
plynulo, že bílá vína jsou zde zcela vý-
jimečná. Zejména pak odrůdy Ryzlink 
rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské 
bílé, Rulandské šedé, Pálava a Sauvig- 
non.

Snahu Znovínu zapsat Šobes na se-
znam UNESCO podporuje i vedení 
Znojma. Aktuální studie poslouží ja-
ko podkladový materiál pro zhodno-
cení potenciálu Šobesu pro zápis do 
indikativního seznamu ministerstva 
kultury a poté na seznam UNESCO. 
Proces může trvat několik měsíců  
i let.

Vinice Šobes je jedinečná, patří do UNESCO, potvrzuje studie

Jičín (ČTK/red) – Na kopci Zebín 
u Jičína by mohl vyrůst vinohrad. 
Vysázet jej tam chce Farma Jetel 
z nedalekého Holína, která si po-
zemky na Zebíně o rozloze 0,6 hek-
taru propachtuje od města Jičína. 
Část pozemků na Zebíně a v jeho 
okolí již farma využívá, a to pro pa-
sení ovcí, koz a skotu. V Králové-
hradeckém kraji jsou zatím registro-
vané dva vinohrady, a to v Kuksu na 
Trutnovsku a Litoboři na Náchodsku.

Propachtování pozemků na jižních 
svazích na úpatí 399 metrů vysoké-
ho Zebína Farmě Jetel schválila rada 
města Jičína. Lokalita je nyní zarostlá 
různými dřevinami a plevelem a Far-
ma Jetel by je měla odstranit, pozemky 
zrekultivovat a před výsadbou vinohra-
du oplotit.

Zásadní pro to, zda na Zebíně vino-
hrad nakonec vyroste, bude stanovisko 
Odboru životního prostředí Králové-
hradeckého kraje. Lokalita Zebína je 

totiž přírodní památkou, a krajský úřad 
se proto k projektu musí vyjádřit a ur-
čit rozsah záboru pro vinohrad. Podle 
radnice byly v minulosti svahy Zebína 
k zemědělství využívány. „V lokalitě 
se nepochybně nacházel sad, protože 
dodnes tam rostou třešně,“ uvedl Jan 
Jireš.

Podle prokuristy Farmy Jetel Petra 
Mráze by pro vinohrad mohlo být vy-
užito celých 0,6 hektaru. „Záležet ale 
bude na vyjádření krajského úřadu,“ 

řekl. V následujících měsících se chce 
zaměřit hlavně na úpravu a vyčištění 
pozemků, případná výsadba vinné ré-
vy by mohla přijít na řadu příští rok na 
podzim.

Prvním registrovaným vinohradem 
v Královéhradeckém kraji byl vinohrad 
v Kuksu na Trutnovsku. Půlhektarová 
vinice naproti baroknímu hospitalu 
v Kuksu letos dala kolem 700 kilogra-
mů hroznů révy vinné. Vinaři v Kuksu 
hospodaří na vinici v labském údolí na 

strmé jižní stráni od roku 2005. V sou-
časnosti mají ve vinohradu 3500 saze-
nic, převažují bílé odrůdy.

V Litoboři na Náchodsku založili 
vinohrad v roce 2010. Rozloha vini-
ce je 0,25 hektaru a je na ní 1250 keřů 
převážně rezistentních odrůd. Kromě 
dvou oficiálních vinohradů jsou v hra-
deckém kraji asi dvě desítky menších 
vinic, každá s více než stovkou keříků 
vinné révy, které obhospodařují vinař-
ští nadšenci.

Na kopci Zebín u Jičína by mohl vyrůst vinohrad, třetí v kraji

Valtice (Břeclavsko) (ČTK/red) – 
Poslední hrozny ročníku 2020 pu-
tovaly do lisu ve vinařství Cha-
teau Valtice na Břeclavsku. Po sto 
dnech, kdy hrozny odrůdy Pálava 
vysychaly v bedýnkách se slá-
mou, se jejich šťáva po vylisování 
začne měnit na slámové víno. 
„Celkem lisujeme 1410 kilogra-
mů hroznů, očekávaná výlisnost je 
až 500 litrů,“ řekl ředitel vinařství 
David Šťastný.

Lisování hroznů trvá 24 hodin, 
mnohonásobně déle trvá i výroba 
samotného vína. K dispozici bude 
slámové víno ročníku 2020 až v ro-
ce 2023. „Hrozny pocházejí z naší 
prémiové vinice Brodské stráně, sbí-
rali jsme je 21. září a byly ulože-
ny víc než 100 dní na slámě z naší 
vlastní biofarmy. Odrůda Pálava se 
díky své vyšší přírodní cukernatosti 
a nádherné vůni, připomínající květ 
růže a lipového medu, pro výrobu 

slámového vína výborně hodí,“ do-
dal Šťastný.

Ve valtickém vinařství z loňských 
hroznů vyrábějí také ledové víno, čeká-
ní na něj ale bylo letos delší než obvyk-
le. Hrozny pro výrobu ledového vína 
se totiž musí sklízet při sedmi stupních 
pod nulou. Obvykle teplota dostatečně 
klesne už na začátku prosince, letos ale 
na sebe mrazy nechaly čekat déle. „Na 
ledové hrozny obvykle čekáme do Vá-
noc, letos jsme se rozhodli počkat déle 

a sklízeli jsme tak pro nás trochu pře-
kvapivě až 27. prosince. Ale povedlo 
se,“ dodal ředitel vinařství.

Zatímco u ledového vína jsou 
důležité podmínky při jeho sklíze-
ní, u slámového je to naopak jeho 
uskladnění mezi sklizní hroznů a je-
jich lisováním. Hrozny musí vysy-
chat nejméně tři měsíce v dobře vě-
trané místnosti, obvykle na roštech 
nebo v bedýnkách se slámou, která 
dává výslednému produktu jméno.

Slámové víno má zhruba 11 pro-
cent alkoholu, protože proces kvašení 
se v určité fázi zastaví. Zbytkový cu-
kr je od 190 do 250 gramů na litr, což 
je oproti těm nejsladším klasickým 
vínům čtyřikrát až pětkrát více. Vý-
lisnost se pohybuje mezi 20 a 25 pro-
centy, podobně jako u vína ledového. 
Slámová vína mají odbyt zejména 
v gastroprovozech nebo jako dár-
ky. Ve větším množství se prodávají  
málokdy.

Ve Valticích lisovali slámové víno, poslední loňské hrozny

http://www.dobravinice.cz
http://www.vinarstvi-dobrovolny.cz
http://www.vinarstvi-dobrovolny.cz
http://www.pialek.cz
http://www.vinarstvithaya.cz
http://www.vinarstvithaya.cz
http://www.lahofer.cz
http://www.vinolibal.cz
http://www.spalek.bio
http://www.waldberg.cz
http://www.vslechovice.cz
http://www.vinohort.cz
http://www.zdhodonice.cz
http://www.zdhodonice.cz
http://www.znovin.cz
http://www.znovin.cz
http://www.vinarstvi-sadek.cz
http://www.vinice-hnanice.cz
http://www.vinice-hnanice.cz
http://www.vinarstvihanzel.cz
http://www.artevini.cz
http://www.josef-korinek.cz
http://www.ampelos.cz
http://www.ampelos.cz


Valtice – Salon vín České repub-
liky představuje kolekci sta nejlep-
ších moravských a českých vín pro 
rok 2021. Ta v konkurenci více než 
2500 vín uspěla v největší a nejvyš-
ší soutěži vín v České republice. Po 
celý letošní rok budou tato vína pre-
zentována ve stejnojmenné degus-
tační expozici v historickém sklepe-
ní valtického zámku.

Více než dvacetiletá tradice, setr-
vale rostoucí počet přihlášených vín, 
unikátní trojkolový systém hodnocení, 
výběr proškolených degustátorů a pro-
fesionální chemické analýzy hodnoce-
ných vín jednoznačně činí ze Salonu 
vín – národní soutěže vín nejprestižněj-
ší soutěž vín v České republice a jed-
noznačnou garanci zcela výjimečné 
kvality vyhlášených vín. 

„Neustále rostoucí zájem o soutěž ze 
strany našich vinařů dokazuje fakt, že 
v loňském roce, komplikovaném pande-
mií COVID-19, jsme měli opět rekord-
ní počet přihlášených vzorků,“ sdělil 
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vi-
nařského centra, a dodal: „Epidemie, 
resp. protiepidemická opatření ovliv-
nila i průběh soutěže, která tak přišla 
o svůj kulturní a společenský rozměr, 

ale samotné hodnocení zkušenými de-
gustátory mohlo i přes platná opatření 
proběhnout na maximální profesionál-
ní úrovni.“

Na vlastní soutěž navazuje od února 
celoroční degustační expozice těchto 
nejlepších sta vín. Zde je možné pro-
střednictvím několika typů degus-
tačních programů, včetně tzv. „volné 
degustace“, programů řízených so-
mmelierem a individuální degustace 
z prezentačního automatu, ochutnat 
nejlepší vína pro daný rok. Letošní 
otevření expozice pro veřejnost bude 
závislá na vývoji situace a vládních 
omezení.

Odborní degustátoři z řad vinařů, 
sommelierů, enologů a dalších vinař-
ských profesionálů rozhodli také o ví-
tězích jednotlivých kategorií:

Šampion soutěže a vítěz kategorie A  
(bílá vína suchá a polosuchá do 
12 g/l zb. cukru)
  Pinot blanc (Rulandské bílé), pozd-

ní sběr, 2018 – THAYA vinařství, 
Hnanice

Vítěz kategorie B (nad 12–45 g/l zb. 
cukru)
  Ryzlink vlašský, výběr z hroznů, 

2017 – Ing. Miroslav Volařík, Mi-
kulov

Vítěz kategorie C (nad 45 g/l zb. 
cukru)
  Ryzlink vlašský, výběr z cibéb, 

2017 – Kamil Prokeš vinařství, Vel-
ké Němčice

Vítěz kategorie D – vína růžová 
a klarety (0–45 g/l zb. cukru)
  Cabernet Sauvignon rosé, pozdní 

sběr, 2019 – Střední vinařská škola, 
Valtice

Vítěz kategorie E – vína červená 
suchá (do 4 g/l zb. cukru)
  Rulandské modré, výběr z hroznů, 

2015 – Šlechtitelská stanice vinař-
ská, Velké Pavlovice

Vítěz kategorie G – jakostní šumivé 
víno stanovené oblasti (sekt)
  Louis Girardot brut, jakostní šumi-

vé víno, 2015 – BOHEMIA SEKT, 
Starý Plzenec

Cenu za nejlepší kolekci vín získala 
společnost Zámecké vinařství Bzenec 
s. r. o.

„Kvalita letošních vín je velmi vy-
rovnaná a na vysoké úrovni. Aby víno 
postoupilo do Salonu vín, bylo potřeba 
téměř 87 bodů, což je nejvyšší minimál-
ní bodové hodnocení v 21leté historii 
soutěže,“ upřesnil Ing. Marek Babisz, 
hlavní sommelier Národního vinař-
ského centra a Salonu vín, a dodal: 
„Výběr Šampiona byl oproti minulým 
letům jednoznačný, kdy 7 degustátorů  
z 9 dalo vítězné víno na stupně vítězů, 
a tak zvítězilo zcela přesvědčivě.“ 

V kolekci 100 vín se zlatou medailí 
Salonu vín 2021 je 52 vinařů a celkem 
22 odrůd vín. Největší zastoupení vín 
má Zámecké vinařství Bzenec (10 vín), 
které patří historicky k nejúspěšněj-
ším v této soutěži. Následují vinařství 
Vinselekt Michlovský (7), Mikrosvín 
Mikulov (6) a Volařík (5). Nejvíce za-
stoupenými odrůdami jsou pak Ryzlink 
rýnský (13) a vlašský (11). Shodně po 
7 vzorcích pak mají odrůdy Char-
donnay, Merlot, Rulandské modré 
a Veltlínské zelené.

Jedná se již o 21. ročník Salonu 
vín. Soutěž se v průběhu let vyvíjela, 
až se ustálila na trojkolovém systé-
mu hodnocení. První fáze hodnocení 
probíhá obvykle od června do srpna 
(letos výjimečně vše během srpna) 
v jednotlivých moravských vinařských 
podoblastech (Znojemská, Mikulov-
ská, Velkopavlovická, Slovácká) a ve 
vinařské oblasti Čechy. Jde o nomi-
nační kola Národní soutěže vín, tedy 
prvního stupně naší největší a nejvyšší 

soutěže vín. Následovalo 1. už celo-
státní kolo Salonu vín – národní sou-
těže a celá soutěž vyvrcholila 2. finá-
lovým kolem a výběrem absolutních  
vítězů.

Šampion a každý držitel titulu Zlatá 
medaile Salon vín 2021 tak musel po-
stupně projít třemi koly profesionální-
ho hodnocení držiteli mezinárodních 
degustačních zkoušek dle evropských 
ISO norem, což zaručuje objektivitu 
a vysokou úroveň celé soutěže. I díky 
tomu je Salon vín – národní soutěž vín 
výkladní skříní českého a moravského 
vinařství a titul Šampiona je nejvyšší 
dosažitelnou metou pro víno v České 
republice. Prestižní ocenění zlatými 
a stříbrnými medailemi Salonu vín – 
národní soutěže vín jsou pak nezpo-
chybnitelnou garancí nejvyšší možné 
kvality vín.

Kromě 100 nejlepších vín, oceně-
ných dle statutu Zlatou medailí Salonu 
vín ČR 2021, udělila komise také stří-
brné medaile (u vín, která postoupila 
do druhého kola hodnocení a získala 
min. 84 bodů). Celkový počet uděle-
ných medailí je limitován na max. 30 %   

z počtu vín přihlášených do prvního 
kola.

Salon vín – národní soutěž vín ČR je 
nejvyšší a největší soutěží vín v ČR. Po-
řádá ji Národní vinařské centrum, o. p. s., 
za podpory Vinařského fondu a má ofi-
ciální garanci profesní svazové orga-
nizace – Svazu vinařů ČR. Záštitu nad 
Salonem vín – národní soutěží vín 2021 
převzal prezident České republiky Ing. 
Miloš Zeman, ministr zemědělství Ing. 
Miroslav Toman, CSc., a hejtman Ji-
homoravského kraje Mgr. Jan Grolich.

Více na www.salonvin.cz,  
www.narodnisoutezvin.cz  

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

100 nejlepších moravských a českých vín pro rok 2021
Vinařská oblast Počet

Morava/Mikulovská 30
Morava/Velkopavlovická 24
Morava/Slovácká 23
Morava/Znojemská 18
Čechy/Mělsnická  3
Morava/bez podoblasti  2

Dle původu vína (obcí) Počet
Perná 8
Vracov 6
Velké Bílovice 5
Čejskovice 4
Valtice 4

Ročník Počet
2015 5
2016 3
2017 15
2018 42
2019 35

Jakostní zařazení Počet
Pozdní sběr 45
Výběr z hroznů 37
VOC Znojmo  3
Výběr z cibéb  3
České zemské víno  2
Jakostní šumivé víno s. o.  2
Moravské zemské víno  2
Výběr z bobulí  2
Jakostní víno odrůdové  1
Slámové víno  1
VOC Bzenec  1
VOC Mikulovsko  1
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Valtice (Břeclavsko) (ČTK/red) – 
Vinaři v okolí Pálavy sklidili hrozny 
na ledové víno. Asi dvacítka lidí 
posbírala z prostoru dvou hektarů 
nad obcí Bavory na Břeclavsku 
zhruba dvě tuny hroznů, řekl mar-
ketingový ředitel vinařství Cha-
teau Valtice David Šťastný. Víno 
se dává do lahví o objemu 0,2 lit-

ru, jedna pak stojí kolem 300 ko- 
run.

Pro výrobu ledového vína necha-
li vinaři ve vinohradu hrozny odrůdy 
Ryzlink vlašský. Podmínkou pro sběr 
ledového vína je teplota minus sedm 
stupňů Celsia. „Obvykle čekáme do 
Vánoc, ale letos ten mráz před Váno-

ci nepřišel. Tentokrát bylo v podstatě 
přesně minus sedm stupňů, takže nám 
to vyšlo,“ uvedl Šťastný.

Podle něj hrozny putovaly přímo do 
lisu, kde budou dva dny. „Odhadem by 
mohlo být kolem 1000 litrů, ale ještě 
uvidíme,“ poznamenal Šťastný. Při liso-
vání se neustále měří cukernatost. Když 
začne klesat, lisování se zastaví. Hlav-

ními podmínkami pro výrobu ledového 
vína je ruční sklizeň při teplotě minimál-
ně minus sedm stupňů, hrozny nesmějí 
při lisování rozmrznout a cukernatost 
moštu nesmí klesnout pod 27 stupňů.

Ledové víno zpracovává jen má-
lo vinařů. Je totiž riskantní nechávat 
po vinobraní hrozny na keřích a čekat 
na první velký mráz, protože se může 

zhoršit kvalita hroznů, ohrožuje je na-
příklad plíseň. Kvůli malé výlisnosti 
hroznů pohybující se okolo 20 procent 
patří ledové víno k těm dražším. Stáčí 
se jen do malých lahví o objemu 0,2 až 
0,3 litru a jedna lahvička obvykle stojí 
okolo 300 korun. Lidé ho pak mohou 
koupit ve vinotékách nebo přes interne-
tové obchody větších vinařství.

Vinaři sklidili v okolí Pálavy hrozny na ledové víno

Starý Plzenec – Salon vín České 
republiky představil novou kolekci 
sta nejlepších moravských a čes-
kých vín pro letošní rok. Mezi zla-
tými medailisty jsou i vína Vinařství 
Pavlov a vinařství Chateau Bzenec. 
Mimořádný úspěch sklidily i sekty 
z produkce BOHEMIA SEKT. Prémio- 
vý sekt Louis Girardot 2015 byl vy-
hlášen vítězem kategorie šumivých 
vín. 

Salon vín – národní soutěž vín je nej-
prestižnější vinařskou soutěží v České 
republice. Každým rokem se zájem 
o ni zvyšuje, aktuální ročník zazname-
nal opět rekordní počet přihlášených 
vín. Odborná komise, složená z nejlep-
ších tuzemských degustátorů, posuzo-
vala 2541 vzorků. Zlaté i stříbrné me-
daile Salonu vín jsou garancí nejvyšší 
možné kvality. 

Nejlepší letošní vína podle soutě-
že Salon vín budou po celý rok pre-
zentována ve stejnojmenné expozici, 

v Salonu vín, na zámku ve Valticích. 
V historickém sklepení zámku budou 
návštěvníci moct ochutnat také oce-
něná vína Vinařství Pavlov a vinařství 
Chateau Bzenec i sekty z produkce 
BOHEMIA SEKT. „Úspěch našich ti-
chých a šumivých vín nás velice těší. 
Prestižní ocenění Salonu vín je pro nás 
známkou, že naši vinaři vkládají do své 
práce to nejlepší. Zároveň slouží jako 
doporučení pro spotřebitele, jaká vína 
letos určitě nevynechat,“ komentuje 
výsledky soutěže Martin Fousek, mar-
ketingový ředitel společnosti BOHE-
MIA SEKT.

tipy 
ze Salonu vín 2021

louiS girardot brut 
Nejlepším sektem pro letošní rok je 

Louis Girardot brut 2015, nejušlech-
tilejší sekt z produkce společnosti 
BOHEMIA SEKT. Jeho cuvée je tvo-
řeno pečlivě vybranými šaržemi mo-
ravských bílých vín odrůd Ryzlink 
rýnský, Rulandské bílé a Chardonnay. 
Své jméno získal na počest špičkové-
ho francouzského odborníka na výrobu 
šumivých vín Louise Girardota, který 

předával své znalosti v 50. letech mi-
nulého století sklepmistrům ve Starém 
Plzenci. Pravidelně získává ocenění za 
mimořádnou kvalitu na nejvýznamněj-
ších tuzemských i světových soutěžích. 
I proto se zaslouženě dočkal vskutku 
královské pocty: byl servírován britské 
panovnici, Její královské výsosti Alž-
bětě II., během její návštěvy v Praze 
v roce 1996. 

bohemia Sekt 
preStige 

Chardonnay brut 
Zlatým medailistou Salonu vín 

2021 je sekt krásné zlatavé barvy Bo-
hemia Sekt Prestige Chardonnay brut. 
Jeho jemné perlení vytváří po obvodu 
hladiny bohatou korunu. Jednoodrů-
dové sekty jsou jedinečné tím, že nic 
neskrývají – naplno v sobě odhalují 
ušlechtilý charakter odrůdy, ze které 
se rodí. Bohemia Sekt Prestige Char-
donnay se vyznačuje elegantní vůní 
s bohatým aroma citrusového a sa-
dového ovoce, v pozadí s tóny bílých 
květů. 

Chateau bzeneC 
ryzlink rýnSký 2017 

voC bzeneC 
Složení půdy, množství srážek, 

kvalita podzemní vody, sluneční svit, 
vhodnost odrůdy a samozřejmě umění 
vinohradníka – to vše jsou vlivy, sou-
hrnně nazývané terroir, které dodávají 
tomuto jedinečnému vínu nezaměnitel-
ný charakter. Chateau Bzenec Ryzlink 
rýnský 2017 VOC Bzenec se vyzna-
čuje sytější zlatou barvou s krásnou 
jiskrností. Jeho vyzrálá vůně v so-

bě spojuje jemně ovocné i květinové 
aroma. Ve středně plné chuti převládá 
ovocný charakter s delším minerálním 
závěrem a příjemným poměrem cukru 
a kyselin.

vinařStví pavlov 
Chardonnay 2017 

výběr z hroznů 
Solitér 

Ve vůni zlatavého Chardonnay 2017 
výběr z hroznů Solitér Vinařství Pavlov 
lze cítit hrušky a broskve, s podtónem 
lískových oříšků. Plnější, krásně struk-
turovaná chuť tohoto polosladkého 
vína s vůní výborně ladí. Milovníkům 
vína přinese dokonalý požitek.

Všechna zmíněná vína lze zakoupit  
na e-shopu www.osobnivinoteka.cz:

  Louis Girardot brut 2015, 435 Kč
  Bohemia Sekt Prestige Chardonnay 

brut, 239 Kč
  Chateau Bzenec Ryzlink rýnský 

2017 VOC Bzenec, 199 Kč
  Vinařství Pavlov Chardonnay 2017, 

výběr z hroznů Solitér, 250 Kč

PEPR Consulting

Mezi stovkou nejlepších vín: prémiové sekty a vína skupiny BOHEMIA SEKT
uspěly v Salonu vín 2021
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Správnou funkci krvetvorby, činnost srdce a svalů a nervové soustavy zajišťuje adekvátní množství železa ve stravě. K jeho nejvýznamnějším zdrojům v potravinách se řadí především hovězí 
maso, jehněčí maso a vnitřnosti – játra. Železo však najdeme i v rostlinných zdrojích, k těm nejbohatším zdrojům se řadí obiloviny, luštěniny, listová zelenina a zelené potraviny, sušené houby 
a (dokončení v tajence).

Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a
FAO: ROk 2021 

mezináROdním ROkem 
OvOce A zeleniny 

Letošní rok byl Organizací pro výživu a země-
dělství Spojených národů (FAO) vyhlášen rokem 
ovoce a zeleniny (IYFV). FAO apeluje na zlepše-
ní udržitelné produkce zdravých potravin, snížení 
jejich ztrát a plýtvání jimi.

Ve svém projevu při zahájení této iniciativy 
v prosinci minulého roku ji generální ředitel FAO 
Qu Dongyu popsal jako „jedinečnou příležitost ke 
zvýšení globálního povědomí“. Poznamenal, že 
pandemie COVID-19 pobídla lidi, aby našli nové 
způsoby boje proti hladu a podvýživě, a uvedl, 
že IYFV vyzdvihne roli digitálních technologií 
při zlepšování výživy a tržních příležitostí. Za 
pandemie COVID-19 byla potřeba transforma-
ce a vyvážení způsobu, jakým jsou naše potra-
viny vyráběny a konzumovány, ještě zřejmější.

„V současné zdravotní krizi, které čelíme po 
celém světě, je propagace zdravé stravy k posíle-
ní našeho imunitního systému obzvláště vhodná,“ 
dodal Qu.

Zmínil některé možnosti zkvalitňování výrob-
ních zemědělsko-potravinářských řetězců a vy-
zval země, aby tento mezinárodní rok považovaly 
za příležitost ke zlepšení infrastruktury, zeměděl-
ských postupů a podpory drobných zemědělců. 
Zdůraznil, že ovoce a zelenina jsou pro země-
dělce vhodné k vytváření nových tržních plodin.

Generální tajemník OSN António Guterres vy-
zval k „holističtějšímu přístupu“ k výživě a udr-
žitelnosti a uvedl, že summit o potravinových 
systémech, který by se měl uskutečnit letošní rok, 
by měl být též příležitostí k posouzení křehkosti 
potravinových systémů.

Na přípravě iniciativy IYFV se podílelo vel-
kou měrou zejména Chile. Její ministr zeměděl-
ství Antonio Walker zdůraznil, že řada výzev pro-
sazování zdravých stravovacích návyků vyžaduje 
koordinované kroky k omezení podvýživy.

Generální ředitelka Consumers International 
Helena Leurent, která zastupuje 200 spotřebitel-
ských organizací po celém světě, uvedla, že spo-
třebitelé musí mít právo na spravedlivé, bezpečné 
a udržitelné globální tržiště a možnost aktivně se 
podílet na jeho formování v budoucnu.

Ovoce a zelenina jsou výborným zdrojem 
vlákniny, vitaminů a minerálů a prospěšných fy-
tochemikálií. FAO a Světová zdravotnická orga-
nizace doporučují, aby každý dospělý konzumo-
val nejméně 400 gramů ovoce a zeleniny denně. 
Tím by zabránil nedostatku mikroživin ve stravě 
a předcházel chronickým onemocněním, jako je 
rakovina, cukrovka, srdeční choroby a obezita.

Generální ředitel FAO poznamenal, že ztrá-
ty potravin a množství odpadu v odvětví ovoce 
a zeleniny zůstávají problémem se značnými dů-
sledky. Inovativní technologie a přístupy mají 
zásadní význam, protože mohou pomoci při udr-
žení bezpečnosti a kvality, zvyšování trvanlivosti 

čerstvých produktů a zachování jejich vysoké vý-
živové hodnoty. Snižování ztrát potravin a množ-
ství odpadu zlepšuje zajištění dostatku potravin 
a vyvážené výživy, snižuje je emise skleníkových 
plynů stejně jako tlak na vodní a půdní zdroje 
a může zvýšit produktivitu a ekonomický růst.

Až 50 % ovoce a zeleniny produkovaných 
v rozvojových zemích se ztrácí v dodavatelském 
řetězci mezi sklizní a spotřebou. Obhajoba čers-
tvých produktů je v souladu s posilováním rolí 
drobných a rodinných farmářů a podporuje širší 
možnosti trhu pro miliony venkovských rodin. 
Rovněž je třeba zmínit příležitosti v oblasti rov-
nosti žen a mužů, protože ženy často hrají v do-
mácnosti vedoucí úlohu jak při produkci, tak při 
konzumaci ovoce a zeleniny.
www.fao.org

Uk: mAsný pRůmysl 
pOžAdUje pRiORitU 
při OčkOvání pROti 

kOROnAviRU
Britské odvětví zpracování masa chce své klí-

čové pracovníky očkovat proti koronaviru mezi 
prvními.

Příští měsíc to bude rok, co Světová zdravot-
nická organizace (WHO) oznámila první případ 
COVID-19. Nyní, téměř po 12 měsících, jsou 
k dispozici první dávky vakcín proti koronaviru, 
jenž přinášejí naději na „svět bez COVIDu“.

Nevyhnutelná otázka, jak nejlépe přidělit první 
dávky vakcíny, jakmile bude schválena, přiměla 
britský masný sektor okamžitě se začít hlásit. Spo-
lečně s Výborem pro očkování a imunizaci, Agen-
turou pro potravinové normy a Severoirským sdru-
žením vývozců masa požaduje Britské sdružení 
zpracovatelů masa (BMPA), aby vláda zvážila 
zařazení klíčových pracovníků na jatkách a v ma-
sokombinátech na seznam prioritních příjemců.

Z řady vakcín proti koronaviru, které byly otes-
továny v klinických studiích, se v Evropě objevily 
čtyři: ruský Sputnik V a vakcíny vyvinuté Oxford-
skou univerzitou a farmaceutickými společnostmi 
AstraZeneca, Moderna a Pfizer a BioNTech.

Posledně jmenovaná se ukázala mít při pre-
venci onemocnění téměř 95% účinnost. Společ-
nost Pfizer získala licenci v USA a Velké Británii. 
Dále bylo zjištěno, že vakcína Oxford-AstraZe-
neca chrání ze 70,4 % po první dávce, po druhé 
by se účinnost mohla zvýšit až na 90 %.

Spojené království zajistilo dodávky vakcín 
od mnoha hlavních výrobců, včetně 100 mil. 
 dávek od společnosti Oxford-AstraZeneca, 
60 mil. od společnosti Novavax, 50 mil. od spo-
lečností BioNTech a Pfizer a 5 mil. od společnos-
ti Moderna – pokud budou schváleny regulačním 
orgánem.

Jakmile bude rizikovým skupinám, tj. pracov-
níkům ve zdravotnictví a sociální péči, dodaný 
dostatečně velký počet dávek osvědčené vakcíny, 

chce odvětví masa, aby vláda rozšířila prioritu 
očkování i na pracovníky masného průmyslu. Po-
dle prezidenta BMPA Nicka Allena by to poskyt-
lo této rizikové skupině a komunitám, ve kterých 
žijí, tolik potřebnou ochranu a pohodlí a zajistilo 
by to hladké fungování tohoto kritického potra-
vinového dodavatelského řetězce.

Pandemie COVID-19 jistě zasáhla více po-
travinářských odvětví, zpracování masa však 
bylo nepochybně jedním z nejvíce zasažených. 
V USA údajně zařízení na balení masa fungovala 
ve srovnání s rokem 2019 na průměrné kapacitě 
90 %, v Jižní Americe bylo v brazilském masném 
průmyslu několik ohnisek.

V Evropě mělo významný počet zaměstnan-
ců pozitivní test na COVID-19 v zařízeních na 
zpracování masa Německo – mimo jiné v závo-
dě Müller Fleisch v Baden-Wurttenbergu, továr-
ně Westfleisch v Coesfeldu a v Münsteru a na 
jatkách Tonnes v Guterslozu. Ve Velké Británii 
bylo nakaženo virem více než 150 pracovníků 
v závodě na zpracování kuřat v Anglesey. Epide-
mie zasáhla také masokombináty ve Wrexhamu 
a hrabství West Yorkshire.

„Zpracování masa probíhá v prostředí, které 
je vlhké a chladné a fyziologicky náročné, viru 
však vyhovuje,“ uvedl Allen v souvislosti se sta-
bilitou COVID-19 v chladných podmínkách.

„Kromě toho umístění řady závodů na zpraco-
vání masa ve venkovském prostředí mimo město 
znamená, že zaměstnanci se často rozhodnou pro 
sdílení ubytování a automobilu, pokud neexistuje 
jiný typ ubytování a dopravy. Tyto dva faktory, 
které byly kdysi jednoduše součástí práce, zna-
menají, že naši klíčoví pracovníci čelí dalším pro-
blémům a vyššímu riziku nakažení COVIDem.“

Odvětví zpracování masa s velkou pravděpo-
dobností nebude jediným odvětvím, které bude 
usilovat o prioritu při očkování, přesto Allen dou-
fá, že potravinářský průmysl bude na seznamu 
vysoko.

„Vláda bude mít jistě mnoho výzev k upřed-
nostnění toho kterého odvětví. Mě však povzbu-
zuje skutečnost, že potravinářský sektor na se-
znamu priorit pro masové a rychlé testovací 
programy je již přiměřeně vysoko. Tak doufám, 
že to bude platit také pro očkování.“
www.thegrocer.co.uk/meat/meat-industry-calls-
-for-covid-19-vaccine-priority-after-factory-out-
breaks

stAtUs GRAs  
pRO měkkOU FRAkci 
bAmbUckéhO tUkU

Společnost Bunge Loders Croklaan (BLC) ob-
držela od amerického Úřadu pro kontrolu potra-
vin a léčiv (FDA) status Generally Recognized 
as Safe (GRAS) pro svoji novou měkkou frakci 
bambuckého tuku. To umožňuje použití této pří-
sady a jejich směsí v USA k výrobě a distribuci 
různých výrobků včetně pečiva a obilovin.

Podle vyjádření BLC je to přísada bez GMO, kte-
rá poskytuje vysokou stabilitu, texturu, chuť a vy-
nikající pocit v ústech v pekařských a cukrářských 
výrobcích a v hotových pokrmech – sušenkách, ko-
láčích, náplních, glazurách či pomazánkách.

Tato měkká frakce bambuckého tuku je druhou 
přísadou BLC uznanou GRAS. V roce 1998 byla 
tuhá frakce bambuckého tuku – stearin – v USA 
uznána jako GRAS pro použití v cukrářských 
výrobcích, cukrovinkách, polevách a omáčkách.

Poptávka po bambuckém tuku díky inovativ-
nímu použití v odvětví potravin a kosmetickém 
průmyslu roste. 

Hlavní hnací silou poptávky je zejména zvý-
šená spotřeba u stávajících kategorií výrobků, tj. 
cukrovinek a čokolády, a vývoj nových kategorií, 
jako jsou pečivo, margaríny a pomazánky a rost-
linné výrobky.

Využití bambuckého tuku je také v souladu 
s rostoucími preferencemi spotřebitelů týkajícími 
se udržitelných a obnovitelných surovin. V rám-
ci agro-lesnického systému přispívá pěstování 
máslovníku ke zlepšení místních klimatických 
podmínek a zpomalení degradace lesů. Ze soci-
álně-ekonomického hlediska je příjem z výroby 
bambuckého tuku, která je ovládána hlavně žena-
mi, rozhodující pro živobytí a odolnost západoaf-
rických komunit. Každoročně se ho zde vyprodu-
kuje v hodnotě více než 200 milionů USD a tvoří 
33 % příjmů zdejších domácností. Podle odhadů 
federální agentury GSA spotřebuje americký trh 
ročně v potravinářském i kosmetickém sektoru 
přibližně 17 500 tun bambuckého tuku.

Bambucký tuk (též shea, karité) je výrobek 
získávaný z ořechů máslovníku (Butyrosper-
mum parkii L.) rostoucího především v západ-
ní Africe. Z hlediska složení mastných kyselin 
v něm převládá kyselina olejová (mononenasy-
cená, 37–62 %) a kyselina stearová (nasycená, 
29–56 %). Konzistence bambuckého tuku závi-
sí především na poměru těchto dvou mastných 
kyselin (vyšší koncentrace kyseliny stearové – 
tužší konzistence). Složením mastných kyselin, 
které kolísá podle produkční oblasti, se podobá 
kakaovému máslu a smí být přidáván jako jeho 
částečná náhrada při výrobě čokolády stejně jako 
některé další rostlinné tuky. Celkem mohou tyto 
tuky tvořit nejvýše 5 % čokoládové hmoty. Jsou 
mísitelné s kakaovým máslem a jsou s ním kom-
patibilní z hlediska fyzikálních vlastností (bod 
tání, teplota a rychlost krystalizace).

Zhruba 90 % bambuckého tuku je využito ve 
výrobě cukrovinek, zbylých 10 % potom v kosme-
tickém průmyslu. Zde je oblíbené především kvůli 
vhodné konzistenci (bod tání kolem teploty těla) 
a kvůli antioxidačním a protizánětlivým vlastnos-
tem – ochrana proti UV záření a proti stárnutí kůže.

Zdůrazňovaný bývá také poměrně vysoký ob-
sah fenolických látek, především katechinů s an-
tioxidačním účinkem.
www.bakeryandsnacks.com, www.bezpecnost-
potravin.cz 

Mgr. Tatiana Oldřichová

křížovka

http://www.bakeryandsnacks.com
http://www.bezpecnostpotravin.cz
http://www.bezpecnostpotravin.cz
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Který bude ten Váš?

Vyzkoušejte náš skvělý puding podložený džemem a zakrytý šlehačkou.
www.olma.cz
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potravinářských provozů

   Hygienické odvodnění       

Odvodnění a jeho v role v nárocích na 
hygienu.

Naše odvodňovací systémy nabízejí 
nejvyšší hygienické standardy, tak aby se 
zabránilo vzniku a šíření škodlivých bakterií. 
Této filozofii říkáme HygieneFirst a je naším 
závazkem kvality a hygieny. 

Společnost ACO je lídrem na trhu 
odvodnění pro nápojový a potravinářský 
průmysl. Každý odvodňovací systém je 
induviduálně navržen tak, aby poskytoval 
maximání spolehlivost, životnost a odolnost 
a zároveň zabránil hygienickým problémům 
souvisejícím s nefunkčním nebo špatně 
navrženým odvodněním.
Více než 60 let zkušeností z nás dělá 
profesionály na trhu odvodňovacích 
systémů. 

ACO Stavební prvky spol. s r.o. · Pávov 141 · 58601 Jihlava · aco@aco.cz · www.aco.cz

ACO. tvoříme budoucnost 
odvodnění
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