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Polský salám
Cestování patří od nepaměti k nezbytným činnostem člově-

ka. Ať už za prací, za poznáním a v moderní době zejména za 
turistikou a pro příjemné trávení volného času. Dnešní doba 
je v tomto směru velice liberální a u nás může cestovat každý 
po domovině a celém světě, ovšem má-li na to. A pak chce-li. 
Nebylo tomu tak vždycky, a většina z nás to pamatuje velmi 
intenzivně dodnes. Hranice byly hranice a za ně se nesmě-
lo. Můj první dotek s ní byl na školním výletě v sedmé třídě. 
Učitel matematiky Dočekal nás vzal do Hřenska. Z našeho 
Brodu to byla strašná dálka a pro nás vyjukané žáčky to by-
lo úžasné dvoudenní dobrodružství. Tam jsem v nádherném 
údolí Labe, v místech, kde opouští naše nejmohutnější řeka 
republiku, prvně spatřil na protějším břehu Německo. Vlaky 
na kolejích tam byly jiné, jejich parníky měly nápisy psané 
švabachem a vůně dálek najednou převažovala nad úžasnými 
scenériemi Česko-saského Švýcarska a celé Brány Čech, ale 
i Brány Pravčické. Německou hranici, tedy s tehdejším NDR, 
jsem ale nepřekročil, to vůbec nebylo možné, a tak jsem se 
jen díval. Zato polskou hranici jsem pak často překračoval 
na našich rodinných dovolených v Tatrách a v Krkonoších. 
Můj otec, co vůdce smečky, nás vodil po horských údolích 
a hřebenech po někdy i čtyřicetikilometrových túrách. A my 
děti, tedy sestra Elina, bratr Bohouš a já, jsme občas vlezli 
metr a půl za hraniční patník a křičeli, už jsme v Polsku. 
Taťka a mamka nás okřikovali, ať neblbneme, že jestli nás 
chytí, tátu zavřou a bude muset jít budovat Varšavu. Legálně 
do zahraničí jsem se dostal prvně až ve svých dvaceti šesti 
letech v roce 1972. A bylo to právě do Polska. Odborný vý-
let Laktosáků, tedy mlékařů z Prahy a Středočeského kraje, 
a členů VTS (Vědecko-technická společnost, která skvěle 
nahrazovala cestovku) měl i odbornou náplň, ale hlavně tu 
výletní, odpočinkovou a poznávací. Byli jsme nejprve v sýrař-
ské škole v Bažanovicích, což je kousek za našimi hranicemi 
a kde jsem prvně slyšel v mlékárně oslovení „páně magistře“. 
Tento titul jsme v té době znali jen z lékárny. Pak byla i ná-
vštěva v mlékárně Praga ve Varšavě, která byla stejně vedená 
jako ty zanedbané naše. Dojmy spíše byly z návštěvy Wawelu 
v Krakově, kde malé děti lezly k přijímání k oltáři po kole-
nou, z Gdaňska, Gdyně a písněmi vyhlášených Sopot, kde po 
vodkou prolívaných večerech a nocích skvěle ráno chutnal 
polský čaj, tedy herbata. Ale i pro mě tehdy nové poznání, 
že Polsko je největším vývozcem vepřového masa na světě. 
A úplně nadšeni jsme byli ze spatření Severního moře a plav-
bou po něm raketou na poloostrov Hel, kde jsme se v květno-
vých 17 stupních koupali na pláži ve vodě asi pětistupňové. 
Celkový dojem však byl dost rozpačitý, byli jsme na tom jako 
stejně postižený satelit na drátkách Brežněva a Moskvy, ale 
o poznání líp. A tento můj pocit asi přetrvává dodnes. Nevím, 
jestli oprávněně. 

Od té doby jsem v Polsku, kromě krátkého pobytu před 
lety v tatranském Zakopaném, nebyl. Kdybych neznal mrazí-
renského nadšence Ryszarda Nemoudrého, kterého ale beru 
jako našince, tak neznám žádného Poláka důvěrně a osob-
ně, což o jiných národnostech sousedících s námi říci ne-
mohu. Avšak letité skloňování základu Polsko v souvislosti 
s jakostí potravin vnímám už jaksi automaticky a jen pořád 
nevím, jestli to není šikovné obchodní klišé. Už léta kupuji 
tvrdý sýr „Krolewski“ a žádný jiný sýr na našem trhu v této 
kategorii, tedy nízko dohřívaný sýr ementálského typu, se 
mu nevyrovná. Vyzpovídáte-li si lidi žijící u polské hranice, 
například v Náchodě, či severu Moravy, nedají na polské 
potraviny dopustit a jinde než za čárou nenakupují. Teď po 
hrůzných zjištěních zdrojů masa, napřed z nemocných krav 
a teď se salmonelózou, však nabyl tento problém úplně jiný 
tvar a pohled na něj. Podle mne neselhala polská masná vý-
roba, ale úplně pohořel jejich systém veterinárního dohledu 
a kontroly. Ono to začíná někdy hodně nevinně. Jdete i po 
našich jatkách a na čisté porážce a bourárně pracují řezníci 
v čepicích s kšilty do týla či v kulichu, uši a vousy venku. 
Je to zdánlivě detail, ale i začátek nedodržování přísných 
hygienických pravidel. Umím pochopit těžkosti nedostatku 
pracovních sil, dělal jsem mistra spoustu let  a taky tenkrát za 
totáče nebyly lidi. Jen poukazuji na ten začátek. 

Nynější problém polského masa přinesl naši jasnou ob-
chodní reakci. A především vyděsil dokonale opatrné spotře-
bitele a náš masný průmysl má na chvíli obchodní odbytovou 
výhodu. Nevěřím však, že to bude stálý stav, ale chvíli to po-
trvá. Politikům to přineslo úžasné nahrávky na smečování 
a médiím naplněnost čtených a kupovaných stránek. Odmaká 
to však především veterinární správa. Čas ale přinese zase 
jinou kauzu, Poláci se polepší a my optimisté si bez obav zase 
koupíme Polský salám, teda radši vyrobený v našem masném 
průmyslu. Pokud ovšem bude mít výrobce odvahu jej tak na-
zvat. Paměť má v marketingu pevně zakotvené místo.  

Ing. František Kruntorád, CSc.

Bilaterální jednání o spolupráci 
s francouzským ministrem zemědělství 
a potravinářství Didierem Guillaumem 
a seminář ministrů na téma Vyhlídky 
mladých na venkově. Takový je program 
zahájených pracovních jednání ministra 
Miroslava Tomana na mezinárodním ze-
mědělském veletrhu SIA v Paříži.

„Zemědělský sektor v současnosti čelí, 
stejně jak o celá Evropská unie, řadě výzev, 
ať už jde o utváření nové evropské země-
dělské politiky nebo odchod Velké Británie 
z Unie. Pro zajištění co nejlepších pod-
mínek pro naše zemědělce a potravináře 
je nutná spolupráce mezi státy EU. Právě
teď je důležité, abychom s Francií našli
společné oblasti zájmu, které budeme 

jednotně prosazovat na úrovni Evropské 
unie,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Když ministři hovořili o budoucí podo-
bě Společné zemědělské politiky (SZP), 
Miroslav Toman představil priority ČR. 
Francie, stejně jako Česko, nesouhlasí se 
snížením prostředků na zemědělskou poli-
tiku, které navrhla Evropská komise.

„Prioritou České republiky je, aby ze-
mědělci v celé Unii měli spravedlivé pod-
mínky při zohlednění specifi cké situace 
v jednotlivých členských státech. S fran-
couzským ministrem jsme se shodli, že bu-
deme spolupracovat při zjednodušování 
SZP. Budeme hledat konkrétní způsoby, 
jak zjednodušit podmínky hospodaření 
evropských zemědělců,“ uvedl ministr 
Toman.

Tématem rozhovoru byl i africký mor 
prasat, kdy se Česká republika zasazuje 
o jednotné řešení v rámci celé EU, aby se 
nákaza dále nešířila. ČR se podařilo za-
jistit, že nemoc nepronikla do domácích 
chovů a díky přijatým opatřením je nákaza 
pod kontrolou. Francie přijímá preventivní 
opatření, aby nedošlo k rozšíření nákazy 
na její území.

Ministr Toman se také zúčastní seminá-
ře Vyhlídky mladých na venkově, který ře-
ší zvýšení atraktivity venkovských oblastí 
pro mladou populaci, aby měla zájem jej 
nadále rozvíjet.

SIA je mezinárodní veletrh zeměděl-
ství, lesnictví, rybolovu, zahradnictví, 
chovatelství, živých zvířat a regionálních 
produktů. MZe

Ministr Toman: Zemědělství čelí výzvám,
spolupráce mezi státy EU je nutností
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Vážení čtenáři, 
na straně 7 přinášíme rozhovor 

s Ing. Jaroslavem Kurčíkem, předsedou 
představenstva a generálním ředitelem 

společnosti Penam, a. s.

Systém veterinárního dozoru v ČR, 
kdy se zásilky masa musí hlásit 24 hodin 
před dovozem na místo určení, se osvěd-
čil. Veterináři tak mají přehled a mo-
hou případně dohledat a získat vzorky
masa. Od vypuknutí aféry s polským 
hovězím odebrala Státní veterinární
správa (SVS) 224 vzorků masa, Státní
zemědělská a potravinářská inspekce
(SZPI) zkontrolovala 1708 restaurací 
a obchodů. 

„Je pro mě nepochopitelné, proč náš 
systém veterinárního dozoru jako zbyteč-
ně přísný kritizuje Evropská komise. Právě 
teď, v době afér s polským hovězím z nele-
gálních jatek a se salmonelou, se ukázalo, 
jak se osvědčil. Veterináři tak mohli zjis-

tit, kam bylo maso dovezeno. Náš systém 
je zaměřený výhradně na to, aby ochránil 
spotřebitele. A v případě mimořádné udá-
losti jsme, jako v tomto případě, připraveni 
ještě ho posílit zavedením mimořádných 
veterinárních opatření. Prioritou je, aby 
měli naši spotřebitelé k dispozici bezpečné 
a kvalitní potraviny,“ řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Od propuknutí aféry s polským hově-
zím SVS odebrala 224 vzorků v místech 
určení, vyšetřeno bylo dosud 123 vzorků, 
přičemž jedno vyšetření bylo pozitivní na 
salmonelu, šlo o přibližně 700 kilogramů 
hovězího z Polska. Česká republika dostala 
v celoevropském systému rychlého varo-
vání RASFF informaci o dalších 1164 kg
masa ze stejné šarže, které se dovezlo do 
ČR a ze skladu se dostalo na pulty obcho-
dů.

Od počátku kauzy zesílila s vé kontro-
ly také SZPI. Inspekce dosud provedla 
1708 kontrol v provozovnách společného 
stravování a v maloobchodní síti. 

 „Problém neřešíme pouze my, závadné 
maso z Polska se podle všeho dostalo také 

na Slovensko a do dalších zemí. Proto bu-
du chtít situaci řešit na celoevropské úrov-
ni s eurokomisařem pro zdraví a bezpeč-
nost potravin Vytenisem Andriukaitisem. 
Evropský parlament v roce 2017 schválil 
nařízení o ofi ciálních kontrolách v potra-
vinovém řetězci, je na čase se Komise ze-
ptat, jak daleko je jeho zavádění do praxe, 
budu se ptát, jak je možné, že některé člen-
ské státy dostatečně nezavádějí opatření 
týkající se sledovatelnosti produktů, proč 
se některá hlášení dostávají do systému 
rychlého varování RASFF pozdě i na další 
věci. Problémy, jako je tento, spotřebitel 
ani trh nevyřeší. Ty musí řešit legislativa, 
její správné uplatňování v praxi, vymáhání 
včetně sankcí za neplnění povinností,“ řekl 
europoslanec Pavel Poc.

Ministr Toman považuje za dobrou 
zprávu, že polský ministr zemědělství Jan 
Krzysztof Ardanowski přislíbil, že v do-
hledné době upraví pravidla veterinární-
ho dozoru ve své zemi, takže jatka budou 
24 hodin denně sledovat kamery a kontrolu 
na místě už nebudou moci provádět sou-
kromí veterináři.

Ministr zemědělství: V ČR systém dozoru 
funguje a osvědčil se

(red) – Ve 27. ročníku odborné 
pivovarské soutěže PIVEX 2019 obdržel 
nejvyšší absolutní cenu – CHAMPION 

ZLATÝ POHÁR PIVEX 2019 
Pivovar ZUBR, a. s.

Na snímku zleva: František Šámal, 
předseda Českého svazu pivovarů 

a sladoven; Jiří Morávek, generální 
ředitel SNIP & CO, reklamní 

společnost a producent soutěží PIVEX; 
Martin Maleček, náměstek hejtmana 

Jihomoravského kraje; 
Nataša Rousková, sládková za oceněný 
pivovar Zubr; Viera Šedivá, náměstkyně 
ministra zemědělství; Tomáš Pluháček, 

ředitel pivovaru Zubr; Markéta 
Vaňková, primátorka statutárního města 

Brna; Jiří Kuliš, generální ředitel 
za spolupořádající Veletrhy Brno, a. s.

Informace o průběhu soutěže spolu 
s výsledky přinášíme na straně 13.

PIVEX 2019
Vyhlášeny výsledky pivovarských soutěží

Foto: Majda Slámová
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Obchodní zástupce
– masné výrobky a convenience food
PETR POLÍVKA
mobil: +420 603 294 712
e-mail: 
petr.polívka@brenntag.cz

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

Obchodní zástupce
– cukrovinky a zpracování 
ovoce a zeleniny
HANA HORÁKOVÁ
mobil: +420 604 222 742
e-mail: 
hana.horakova@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– sportovní výživa a farmacie
PETRA BEDNÁŘOVÁ
mobil: +420 605 241 951
e-mail: 
petra.bednarova@brenntag.cz



21. února 2019 – Cílem všech opatření při-
jatých českou stranou v souvislosti s problé-
my polského hovězího masa je účinná ochra-
na zdraví spotřebitelů. Ministr zemědělství 
Miroslav Toman odmítá podléhat nátlaku, 
kontroly zdravotní nezávadnosti hovězího ma-
sa z Polska jsou v současné chvíli nezbytné.

„Slova polského ministra, že problém zveli-
čujeme, považuji za snahu odvrátit pozornost od 
skutečného problému. Už před pár týdny jsem jej 
upozornil, že přetrvává naše nedůvěra v polský 
systém dozoru nad potravinami a jsme připra-
veni přijmout v případě nutnosti další opatření. 

Pokud se na náš trh dostalo sedm set kilo masa 
s nebezpečnou salmonelou, bylo jasné, že musíme 
reagovat. Znovu opakuji, že mi nejde o obchodní 
válku, ale o účinnou ochranu zdraví všech našich 
spotřebitelů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman s tím, že se nechce zapojovat do mediální 
přestřelky. 

Polskému ministrovi zemědělství Janu Krzy-
sztofovi Ardanowskému Miroslav Toman odeslal 
dopis, ve kterém jej žádá o vysvětlení. Současně 
ho požádal o telefonický rozhovor. Po víkendu 
se ministr Toman setká s polskou velvyslankyní 
Barbarou Annou Ćwiorovou. O schůzku požádá 
také eurokomisaře pro zdraví a bezpečnost potra-
vin Vytenise Andriukaitise.  

Ministerstvo zemědělství odmítá vyjádření 
polského veterinárního inspektora Pawela Ni-
emczuka, že česká strana nezadala informace 
o nalezení salmonely v polském hovězím do 
Systému rychlého varování Evropské unie 
(RASFF). Národní kontaktní místo pro RASFF 
vložilo do systému varování informaci ve středu 
20. února . Evropská komise má na ověření infor-

mací 24 hodin od obdržení hlášení, teprve pak 
jej zveřejní pro ostatní evropské státy. Protože 
šlo o nález salmonely, zaslala Komise polským 
dozorovým orgánům zprávu emailem. Komise 
hlášení v RASFF k salmonele v hovězím mase 
schválila.

Česká republika zavedla mimořádná vete-
rinární opatření. Veškeré hovězí maso z Pol-
ska musí být před uvedením na trh vyšetře-
no v akreditované laboratoři na zdravotní 
nezávadnost. Testování masa hradí dovozce, 
nijak tedy nezatěžuje daňové poplatníky. 
V případě pozitivního nálezu salmonely musí 
být maso neškodně zlikvidováno. Pokud dovoz-
ce pravidla nedodrží, hrozí mu až dvoumiliono-
vá pokuta.

Cílem přijímaných opatření není zákaz ob-
chodování s žádným z členských států, tedy ani 
s Polskem, protože volný pohyb zboží je základ-
ním pilířem fungování EU. Případný zákaz dovo-
zu by musel být koordinován s Evropskou komisí 
a ostatními členskými státy, aby se zabránilo do-
vozu masa přes další země.
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Ministr Toman: Nebudeme ustupovat nátlaku, 
kontroly hovězího masa jsou nutné, jde o zdraví našich spotřebitelů

Vědci a občané budou mít přístup ke klí-
čovým informacím ohledně bezpečnosti pro-
duktů, které posuzuje Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA), již na začátku 
hodnocení rizik. Zajišťuje to nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady o transparentnos-
ti a udržitelnosti systému hodnocení rizik 
v Evropské unii, na jehož konečném znění se 
shodly Evropský parlament a Rada.

Nové nařízení upravuje potravinové právo EU 
tak, aby byl proces hodnocení rizik transparent-
nější, a to mj. díky posílení spolehlivosti studií 

prováděných průmyslem a posílení vědeckých 
kapacit EFSA. Dokument pomůže posílit důvěru 
občanů v důvěryhodnost vědeckých studií a po-
tažmo v systém hodnocení rizik v EU. Umožní 
také členským státům lépe se zapojit do řídící 
struktury EFSA a do jeho vědeckých panelů. Tím 
podpoří dlouhodobou udržitelnost hodnocení ri-
zik, které EFSA dělá, aniž by byla dotčena ne-
závislost tohoto úřadu. Zároveň nařízení posílí 
komunikaci o riziku mezi Komisí, EFSA, člen-
skými státy a veřejností.

Diskuze kolem obnovení povolení glyfosátu 
v nedávné době je učebnicovým příkladem toho, 

že stávající schémata povolování produktů nejsou 
v Unii dostatečně transparentní a umožňují 
kritikům úspěšně napadat jejich průběh 
a výsledky. Zpochybňováním závěrů EFSA, 
o jehož hodnocení se výsledky povolovacích 
procesů opírají, je nepřímo podkopávána 
důvěra veřejnosti v systém bezpečnosti 
potravin v Evropské unii. Zpřístupnění všech 
studií a dat v rané fázi schvalovacího procesu 
napomůže těmto negativním jevům pře-
dejít.

Nařízení výrazně zužuje a přesně definu-
je informace, u kterých žadatel může požádat 

o důvěrnost. Zároveň rozšiřuje rámec infor-
mací, které Evropský úřad pro bezpečnost po-
travin bude zveřejňovat o jednotlivých pro-
duktech ve schvalovacím řízení, a to již po 
prohlášení žádosti za platnou. Rozhodnutí 
o důvěrnosti informací bude spadat pod úřad 
EFSA.

Nařízení také nově defi nuje základní principy 
komunikace o riziku. Ve spolupráci EK, EFSA 
a členských států bude vypracován obecný plán 
komunikace o riziku, který by měl představovat 
rámec komunikace o riziku na úrovni národní 
i EU.

7. února 2019 – S ohledem na nepřesnosti, 
které se objevují v médiích, uvádí Minister-
stvo zemědělství následující informace:

Dne 6. února byl ministr Miroslav Toman 
informován ze strany dozorových orgánů, že 
existuje podezření, že některé restaurace běž-
ně vydávají méně kvalitní maso za maso vysoce 
kvalitní, a klamou tak zákazníky. V této souvis-
losti ministr Toman uvedl, že jako argentinské 
maso mohlo být nabízeno maso z jiné země. 
Veškerá podezření je ministr povinen prošetřit, 
což také učinil pověřením dozorových orgánů 
ke kontrole v těchto podnicích. Podezření zá-
roveň oznámil poslancům Zemědělského výbo-
ru Poslanecké sněmovny, aby je plně o situaci 
informoval. V případě, že bude v některé z re-
staurací podezření potvrzeno, budou o tom pří-
slušné kontrolní orgány okamžitě informovat 
veřejnost.

V odpoledních hodinách dostal ministr Toman 
informaci od Státní veterinární správy (SVS), že 
v rámci zesílených kontrol, zavedených v sou-
vislosti s kauzou masa z nelegálních porážek 
z Polska, bylo v jedné pražské restauraci nale-
zeno 31 kg masa neznámého původu. Tuto in-
formaci ministr neprodleně oznámil na tiskové 
konferenci i se jménem restaurace, protože jde 

o závažné pochybení. Bližší informace k tomuto 
nálezu následně zveřejnila SVS, do jejíž výlučné 
kompetence patří dořešení případu, a to včetně 
případného udělení sankce.

„Další nesrovnalosti byly zjištěny v několika 
jiných pražských restauracích. Na dodacích lis-
tech byl uveden původ Česká republika, přestože 
maso v originálním balení mělo na etiketách jas-
ně vyznačený původ, a to Polsko,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V současné chvíli nadále probíhají zesílené 
kontroly SVS na silnicích, v místech dodávek 
masa, i v restauracích a obchodech. Státní ze-
mědělská a potravinářská inspekce (SZPI) také 
provádí zesílené kontroly v obchodech a restau-
racích, při nichž se mj. zaměřuje na klamání 
spotřebitelů v případech, kdy obchodníci mohou 
zaměňovat původ nabízeného masa. A to přesto, 
že prozatím SZPI při kontrolách vytipovaných 
pražských restaurací nezjistila žádné pochybení 
ve vztahu k původu masa.

„Domnívám se, že má slova byla pochopena 
nesprávně. Mým jediným cílem je účinná ochra-
na českých spotřebitelů. Chci veřejnost ujistit, že 
nadále probíhají intenzivní kontroly a v případě 
prokázání jakýchkoliv pochybení o nich budeme 
neprodleně informovat,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Polsko přijme do konce března změnu le-
gislativy, díky které budou všechna jatka pod 
nepřetržitým kamerovým dohledem. Zároveň 
skončí praxe, kdy mohli státní veterinární 
inspektoři delegovat dozor na jatkách na 
soukromé veterináře, uvedl polský mini str 
zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski. 

„S panem ministrem Ardanowskim jsme se 
dohodli na užší spolupráci našich dozorových 

orgánů. Přesvědčil jsem pana ministra, že naši 
veterinární inspektoři vyrazí do Polska, aby si 
ujasnili technické detaily spolupráce a osob-
ně se podívali, zda opatření v Polsku fungují,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Změna legislativy týkající se systému kont-
rol na polských jatkách by měla být podle pol-
ského ministra přijata do konce března. Jatka 
poté budou muset být snímána 24 hodin denně 
kamerami. Polská veterinární správa již ani ne-

bude moci delegovat dozor na soukromé veteri-
náře.

„Než budou přijata všechna nutná opatření, 
přetrvává naše nedůvěra ve funkčnost polského 
systému. Ministra Ardanowského jsem ujistil, 
že nechci žádnou obchodní válku, nejdůležitěj-
ší je pro mě ale ochrana našich spotřebitelů, 
proto budeme nadále intenzivně kontrolovat 
dovozy,“ uvedl ministr Toman s tím, že v pří-
padě zhoršení situace je ČR stále připravena 

přijmout mimořádná veterinární opatření, která 
by zakázala dovoz polského hovězího masa.

Dle sdělení polského ministra se na trh nedo-
stalo maso zvířat, která by byla nemocná nebo 
léčena antibiotiky. Polsko také zahájilo kontrolu 
všech jatek v zemi, na kterých se poráží prasata a 
skot, a prověřuje inzeráty, které nabízely výkup 
zraněného dobytka. V Polsku také od pondělí 
4. února probíhá audit Evropské komise.

MZe

Proces hodnocení rizik v potravinovém řetězci bude vůči veřejnosti
 otevřenější

Vyjádření Ministerstva zemědělství ke kontrolám v restauracích

Ministr Toman: Polsko přijme do konce března novou legislativu,
naši veterinární inspektoři prověří situaci na místě
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Podle České republiky není reálné, aby 
v současné době navrhovaná Společná ze-
mědělská politika (SZP) začala platit už od 
1. ledna 2021. Členské státy by proto podle 
ministra zemědělství Miroslava Tomana mě-
ly začít připravovat přechodné období, kte-
ré zajistí, že vyplácení finančních prostředků 
nebude v případě posunu platnosti legislativy 
ohroženo. Na jednání Rady se hovořilo také 
o zvyšování soběstačnosti EU v bílkovinných 

plodinách, o dvojí kvalitě potravin či o afric-
kém moru prasat.

Návrh budoucí Společné zemědělské politiky 
předpokládá, že jednotlivé členské státy předlo-
ží Evropské komisi (EK) do 1. ledna 2020 své 
strategické plány obsahující cíle, které chtějí na-
plňovat. V tuto chvíli však není jasné, jaká bude 
konečná podoba SZP, na které se členské státy 
musejí domluvit s Evropským parlamentem, 
jehož nové složení vzejde z květnových voleb. 
Ministr Toman za Českou republiku zdůraznil, 
že kromě orientace na výkon je potřeba zajis-
tit, aby legislativní nároky byly v praxi časově 
i obsahově splnitelné. Požádal proto o urychlené 
předložení požadavků na strukturu pro výroční 
zprávy a celkově fl exibilní nastavení výkaznictví.

„Čekají nás ještě složitá jednání s europoslan-
ci, která podle všeho začnou až ve druhé polo-

vině roku. Už nyní je tak jasné, že vypracovat 
podrobný strategický plán v zamýšleném termínu 
je nereálné. Vyzval jsem proto ministry zeměděl-
ství z ostatních zemí EU, abychom začali serióz-
ně diskutovat, jak co nejlépe nastavit přechodné 
období a zajistit, že zemědělci kvůli průtahům při 
schvalování legislativy nezůstanou bez peněz,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V rámci diskuze o tzv. proteinovém plánu, 
který má za cíl posílit soběstačnost EU v oblasti 
bílkovinných plodin, ministr zemědělství zdů-
raznil potřebu zachovat tzv. dobrovolné vázané 
podpory.

„Bílkovinné plodiny mají mnoho pozitivních 
přínosů, a to nejen pro výživu, ale zejména pro 
zlepšování stavu zemědělské půdy. V České re-
publice se podařilo mezi lety 2015 a 2017 zdvoj-
násobit plochy bílkovinných plodin, a to i díky 
dobrovolné podpoře vázáné na produkci. Jelikož 

je potřeba i nadále podporovat jejich pěstování, 
a zvyšovat tak soběstačnost EU, je nezbytné tuto 
podporu zachovat a navýšit fi nanční prostředky, 
které jsou na ni vyčleněny,“ uvedl ministr Toman.

Ministři zemědělství také diskutovali o dvo-
jí kvalitě potravin. Česká republika společně se 
Slovenskem požádala EK o aktuální informace 
k problematice dvojí kvality potravin, a to jak 
ve vztahu k legislativnímu řešení, tak ve vztahu 
k zamýšlenému celoevropskému testování.

EK seznámila ministry s výsledky prosinco-
vé konference k africkému moru prasat. Kromě 
jednání Rady absolvoval ministr Miroslav To-
man také bilaterální jednání s chorvatským vice-
premiérem Tomislavem Tolušićem a litevským 
ministrem zemědělství Giedriusem Surplysem. 
V obou případech byly hlavním tématem priority 
jednotlivých zemí v rámci Společné zemědělské 
politiky po roce 2020. 

Ministr Toman v Bruselu vyzval ministry zemědělství EU k zahájení diskuze 
o přechodném období pro Společnou zemědělskou politiku po  roce 2020

Loňský rok byl pro státní veterinární dozor 
z hlediska výskytu nákaz i dozoru v oblas-
ti hygieny potravin živočišného původu klid-
nější než extrémně náročný rok 2017. Území 
ČR se vyhnula vysoce patogenní ptačí chřip-
ka a na ústupu byl africký mor prasat (AMP). 
Veterinární inspektoři nemuseli řešit tak roz-
sáhlé mezinárodní aféry týkající se zdravotně 
závadných potravin jako předloni. Přesto cel-
kový počet kontrol v oblasti hygieny potravin 
meziročně vzrostl zhruba o osm procent na 
51 0001. Stále větším společenským téma-
tem se stává životní pohoda zvířat (welfare). 
Počet obdržených podnětů v této oblasti dále
rostl a Státní veterinární správa (SVS) řešila 
v řadě regionů svým rozsahem dosud ojedinělé
případy týrání zvířat.

Množství podnětů podávaných veřejností pro 
podezření z týrání zvířat rok od roku roste. Na zá-
kladě podnětu bylo loni provedeno již 42 procent 
kontrol ze zhruba 7200 kontrol v oblasti welfare 
zvířat. O rok dříve byl tento podíl 35 procent. 
Mírně se meziročně zvýšil podíl kontrol se zjiš-
těnou závadou. Porušení předpisů bylo zjištěno 
u 26 procent kontrol (v roce 2017 – 23 %) prove-
dených v chovech zájmových zvířat. V chovech 
hospodářských zvířat je podíl závad dlouhodobě 
o něco nižší. Loni dosáhl necelých 18 procent 
(v roce 2017 – 14 %).

„V průběhu celého roku řešili veterinární 
inspektoři řadu velmi závažných případů týrá-
ní zvířat. Nejrozsáhlejší kauzou bylo bezespo-
ru odebírání více než dvou stovek zubožených 
psů v rodinném domě v Kamenici nad Lipou na 
Vysočině. Z hlediska počtu zvířat chovaných na 
jednom místě ve zcela nevhodných podmínkách 
se jednalo o nejrozsáhlejší případ na území ČR 
v historii,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád. Další rozsáhlé případy, při nichž byly 
ihned najednou odebírány desítky zvířat, řešili 
veterinární inspektoři také například na Plzeňsku 
či v Pardubickém kraji. Několik závažných kauz 
se týkalo také chovů hospodářských zvířat.

V roce 2018 se na našem území nevyskytlo ani 
jediné ohnisko ptačí chřipky, která zkraje roku 
2017 velmi zaměstnávala nejen orgány veteri-
nárního dozoru. Díky souboru důsledně uplatňo-
vaných opatření se podařilo zabránit šíření náka-
zy v populaci prasat divokých a  ochránit chovy 
domácích prasat před zavlečením AMP. Zatímco 
v roce 2017 bylo pozitivně testováno na AMP 
205 uhynulých či ulovených divočáků, loni po-
čet nakažených zvířat klesl jen na 25. Do konce 
letošního dubna by ČR mohla získat status země 
bez výskytu AMP.

V dubnu 2018 se po 20 letech na území Čes-
ké republiky vyskytla pro chovy drůbeže nebez-
pečná Newcastleská choroba. Díky okamžité 
likvidaci jediného ohniska v malochovu slepic 
na Zlínsku se podařilo zabránit rozšíření nákazy, 
a ochránit tak chovy. Od července 2018 je již ČR 
opět ofi ciálně prostá této nákazy.

V oblasti veterinární hygieny bylo loni prove-
deno více než 51 000 kontrol, meziročně zhru-
ba o 4500 více. Nejvýraznější procentní nárůst 
byl zaznamenán u společných kontrol přepravy 
potravin s celníky a Policií ČR. Jejich počet se 

přiblížil osmi stovkám a meziročně se zvýšil o  osm-
desát procent. Díky spolupráci s ostatními dozo-
rovými orgány se daří vytipovávat problematické 
přepravce či provozy, do nichž směřují. Meziroč-
ně mírně také rostl počet kontrol v místě určení 
zásilek potravin (sklady, logistická centra apod.). 

Při plánování kontrol se SVS snaží zaměřit na 
opakovaně problematické subjekty, naopak, pod-
nikatele, kteří jsou dlouhodobě bezproblémoví, 
kontrolovat méně často. Mezi nejčastější závady 
patřily v roce 2017 i 2018 závady v označení 
potravin, dodržování doby spotřeby, hlášení 
zásilek v místě určení, sledovatelnosti, čištění 
a sanitaci, skladování surovin a potravin, dodržo-
vání chladicího řetězce a správné hygienické praxi. 

Veterinární inspektoři v roce 2018 provedli 
deset mimořádných kontrolních akcí zaměře-
ných na potraviny. Tyto akce se zaměřily na-
příklad na kojenecké výživy a příkrmy, na do-
držování teplot zboží v distribučních centrech 
a skladech a v souvislosti s rozšiřováním AMP 
v některých evropských zemích probíhal od října 
rozsáhlý plošný monitoring zásilek vepřového 
masa a zvěřiny ze zahraničí. V žádném z více 
než 3000 dosud odebraných vzorků nebyl virus 
nákazy zjištěn.

Neméně důležitá je úloha veterinárního dozoru 
při odbavování zásilek živých zvířat a  živočiš-
ných produktů při vývozu. Za loňský rok úřední 
veterinární lékaři vydali a potvrdili po provedené 
veterinární kontrole takřka 10 000 zásilek živých 
zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Zá-
stupci SVS ve věci usnadňování vývozu živočišné 
produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlou-
hodobých jednání se zahraničními partnery. I díky 
tomu se daří českým exportérům navyšovat vývoz 
živočišných produktů do třetích zemí. Loni jich 
vyvezli 103 000 tun, meziročně o čtvrtinu více.

Trendu klidnějšího roku, kdy ubylo závažných 
afér v oblasti potravin, do jisté míry také odpo-
vídá objem vybraných pokut za porušení legisla-
tivy. Dle předběžných údajů dosáhl 26,7 milionu 
korun, což je zhruba o 2,8 milionu Kč méně než 
v roce 2017. Přesto se jednalo o  třetí nejvyšší 
částku v historii. 

V rámci druhého ročníku vzdělávacího pro-
jektu „Máme rádi zvířata“ navštívili v průbě-
hu loňského podzimu veterinární inspektoři 
302 mateřských školek ve všech krajích České 
republiky. V nich během 320 uskutečněných 
přednášek předali odlehčenou a věku poslu-
chačů přizpůsobenou formou informace o zá-
sadách zodpovědné péče o zvířata více než 
7600 předškoláků. To bylo o  čtvrtinu více než 
během loňského premiérového ročníku. Celou 
akci stejně jako v roce 2017 zajišťovali vlastní-
mi silami zaměstnanci Státní veterinární sprá-
vy (SVS). Finančně ji podpořilo ministerstvo 
zemědělství.

„Mezi priority pro letošní rok patří především 
získání statusu země bez výskytu afrického moru 
prasat. Budeme také usilovat o získání statusu 
země prosté infekční bovinní rinotracheitidy sko-
tu, samozřejmě při zachování příznivých nákazo-
vých statusů tam, kde je již máme,“ sdělil ústřed-
ní ředitel SVS Zbyněk Semerád

„Dalšími prioritami zůstávají zabezpečení 
zdravotní nezávadnosti potravin živočišného pů-
vodu, ochrana spotřebitelů před klamáním a do-
zor nad dobrými životními podmínkami zvířat,“ 
dodal Semerád.

1 Veškeré údaje o počtech kontrol SVS a vybra-
ných pokutách jsou předběžné a mohou se ještě 
mírně měnit.

Jedná se o atypickou formu BSE, která se vy-
skytuje spontánně ve všech populacích skotu ve 
velmi nízké míře, zejména u starších věkových 
kategorií. Její výskyt není způsoben zkrmová-
ním masokostní moučky jako u klasické formy 
BSE. Není infekční, ostatní zvířata ve stádu se 
nemohou nakazit. V případě výskytu atypické 
formy nákazy se proto nepřijímají mimořádná 
veterinární opatření (např. hromadné porážení 
nakažených stád), tak jako v případě výskytu 
klasické formy BSE. Její výskyt nemá vliv na ná-
kazový status země. Z tohoto důvodu není dů-
vod, aby ČR přijímala jakákoliv opatření nad rá-
mec dlouhodobých preventivních opatření.

Mezi ně patří:
1. Zákaz zkrmování masokostních mouček
2.  Odstraňování specifi kovaného rizikového ma-

teriálu
3. Monitoring – vyšetřování zvířat

V roce 2017 za EU hlášeno celkem šest pří-
padů atypické formy BSE (Španělsko, Francie 
a Irsko). Klasická forma BSE se v roce 2017 ne-
vyskytla. V roce 2018 byl zaznamenán jediný 
záchyt klasické formy BSE ve Spojeném králov-
ství z 19. 10. 2018 (přehled výskytu atypických 
forem z 2018 zatím není k dispozici, měl by být 
k dispozici v průběhu letošního jara).

K poslednímu případu pozitivního vyšetření 
na BSE v ČR došlo v roce 2009, od té doby nebyl 
zaznamenán žádný další pozitivní případ. Roku 
2015 získala ČR od Světové organizace pro zdra-
ví zvířat (OIE) status země se zanedbatelným ri-
zikem výskytu BSE. Tento status má většina států 
EU včetně Polska.

V ČR stále pokračuje vyšetřování rizikových 
skupin skotu na BSE, ročně je na jatkách vyšetře-
no v posledních letech mezi 15 000 a 20 000 zví-
řaty s negativním výsledkem.

Pokud jde o bezpečnost konzumace hově-
zího masa či mléka, je jejich konzumace z  po-
hledu BSE zcela bezpečná, protože v mléku 

ani v mase se původce BSE čili prion nena-
chází. 

Takzvaný specifikovaný rizikový materiál, 
který bývá spojován s rizikem nakažení lidí tzv. 
Creutzfeldt-Jakobovou nemocí (u skotu lebka, 
kromě čelisti včetně mozku, očí a míchy zvířat 
starších 12 měsíců) ze všech poražených zvířat 
se v ČR od roku 2000 odstraňuje na jatkách nebo 
v bourárnách masa. Následně je neškodně odstra-
něn v asanačním podniku.

www.svscr.cz
Petr Vorlíček,

SVS

Zemědělští vědci se mohou od 22. 2. hlásit
do soutěže o Ceny ministra zemědělství.  
Udělují se za výzkum a vývoj v oblasti udr-
žitelného hospodaření s přírodními zdroji, 
zemědělství a lesnictví a také produkce 
potravin. Uzávěrka přihlášek je 15. března 
letošního roku. 

Cena pro mladé vědecké pracovníky je urče-
na vědcům do 35 let. Oceňuje se například re-
cenzovaný odborný článek, patent, užitný vzor, 
software, prototyp, metodika nebo specializova-
ná mapa s odborným obsahem. Cena za realizo-
vaný výsledek ve výzkumu a experimentálním 
vývoji má stejné zaměření (pouze se neuděluje 
za odborný článek). U obou je podmínkou, aby 

výsledky vznikly s pomocí podpory poskytnuté 
Ministerstvem zemědělství na vědu a výzkum. 
To loni vyplatilo přibližně 425 milionů korun 
na výzkumné projekty a zhruba 453 milionů 
na dlouhodobý rozvoj výzkumných organi-
zací.

Finanční odměnu získají vědci na prvních 
třech místech, a to 90, 70 a 50 tisíc korun. Cenu 

vítězům předá ministr zemědělství na veletrhu 
Země živitelka v srpnu 2019. 

Všechny podklady k soutěži jsou na stránkách 
České akademie zemědělských věd a MZe:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-
-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-
-pro-zemedelsky-vyzkum/ceny-ministra/

 MZe

Vědci se mohou hlásit. Ministerstvo zemědělství pro ně vypsalo ceny

Rok 2018 – Zlepšení nákazové situace, méně potravinových afér, 
více závažných případů týrání zvířat

Informace k případu „nemoci šílených krav“ v Polsku  
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Potravinářská inspekce pravidelně realizu-
je kontrolní akci zaměřenou na potraviny oce-
něné značkou KLASA a Regionální potravina. 
Výsledky za rok 2018 opět potvrdily jejich vel-
mi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska 
zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně 
problematických kategorií potravin. U ostat-
ních kategorií potravin inspektoři zjišťují až 
řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili cel-
kem 207 šarží potravin oceněných národní znač-

kou kvality KLASA. Všechny hodnocené šarže 
vyhověly ve všech hodnocených parametrech.

Dále inspektoři v roce 2018 hodnotili 94 šarží 
oceněných značkou Regionální potravina. Nevy-
hověly celkem tři šarže potravin, z toho dvě šarže 
v parametru jakost a jedna šarže v parametru 
označování.

Laboratorní rozbor u žádného z odebraných 
vzorků nepotvrdil porušení bezpečnostních po-
žadavků.

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regio-
nální potravina musí splňovat nejen požadavky 

vyplývající z národní a evropské potravinové le-
gislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplý-
vající z podmínek pro používání značky kvality. 
Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, 
přísnější regulace v používání sladidel, barviv 
a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti 
a konzistence potraviny atd.

Inspektoři SZPI  pravidelně kontrolují potravi-
ny oceněné značkou kvality už 16 let a výsledky 
kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodno-
cených produktů.

Pavel Kopřiva,  SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce informuje spotřebitele a provozovatele, 
že k 20. květnu 2019 začne v praxi fungo-
vat nový systém sledovatelnosti tabákových 
výrobků pro řešení problematiky nelegál-
ního obchodu s tabákovými výrobky v Evro-
pě. Zpočátku budou sledovány pouze cigare-
ty a tabák určený k ručnímu balení cigaret.

V roce 2018 vstoupilo v platnost Prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických 
normách pro zavedení a provoz systému sledo-
vatelnosti tabákových výrobků, jehož základními 

prvky je označování každého jednotkového bale-
ní, tedy například krabičky cigaret, jedinečným 
identifi kátorem, přidělení identifi kačních kódů 
všem zúčastněným hospodářským subjektům od 
výrobců až po první maloobchodní prodejce (tra-
fi ka, supermarket, internetový obchod) a jejich 
zařízení, zaznamenávání dat o tabákových vý-
robcích a jejich předávání do systému úložišť.

Záznam a předávání informací do systému sle-
dovatelnosti bude nově prováděno za pomoci za-
řízení (čtečky kódů a jiných zařízení), které bude 
schopné skenovat jedinečné identifi kátory a pře-
dávat do úložišť rovněž informace o fi nančních 

transakcích. Rozsah povinností se liší v závislosti 
na postavení ve výrobním, distributorském a pro-
dejním řetězci.

Jedinečným identifi kátorem bude označeno 
každé jednotkové balení tabákových výrobků. 
Jedná se o alfanumerický kód, který je zakódo-
vaný nejčastěji do jedno nebo dvourozměrného 
čárového kódu, který se neodstranitelně umisťuje 
na obal výrobku. Může se jednat o datovou mati-
ci, QR kód nebo DotCode. 

Vydavatelem identifi kátorů v České republice 
bude Státní tiskárna cenin, s. p. Vydavatel iden-
tifi kátorů bude přijímat žádosti jak o jedinečné 

identifi kátory hospodářských subjektů, zařízení 
a strojů, tak o jedinečné identifi kátory na úrovni 
jednotkových či skupinových balení tabákových 
výrobků.

Při kontrolní činnosti budou inspektoři SZPI 
přistupovat do tzv. sekundárního úložiště, odkud 
budou moci získat informace o pohybu a prodeji 
tabákového výrobku v rámci celého dodavatel-
ského řetězce. Bude tak umožněno odhalení míst, 
kde tabákové výrobky nelegálně vstupují na trh 
či z něj vystupují.

 Radoslav Pospíchal,
 SZPI

Kontrolní akce znovu potvrdila špičkovou kvalitu potravin oceněných 
značkou KLASA a Regionální potravina

Upozornění spotřebitelům a provozovatelům: 
nová pravidla pro sledování tabákových výrobků

Jiří�Hotzký

ARSCI

JSOU�ROSTLINY�K�JÍDLU?

JIŘÍ HOTZKÝ:
„Tato dlouho očekávaná publikace již vyšla! Přináší vám na základě ověřených závěrů posledních let výzkumů 

informace, jak které součásti potravin na člověka působí. Ukazuje se, že zažité představy jsou zcela mylné a že 

jsme si tak poškozovali zdraví. Přečtěte si, jaká je pravda o antioxidantech a vitaminech, o olejích, sádle a vejcích. 

O sóje a fazolích. O zelenině, bramborách… Potravinový odborník i konzument v ní nalezne spoustu zajímavých 

a zásadních skutečností a také podnětů k tomu, jak potraviny vybírat a připravovat zdravěji než dosud. Dozvíte 

se o nebezpečích, která běžně potraviny skrývají a jež jsou spotřebitelům zamlčována, a o nebezpečích, kterými 

z neznalosti ubližujeme sobě i svým dětem a která nám po léta kradla naše zdraví.“

Jsou rostliny k jídlu?
J A K  S E  Z D R A V Ě  S T R A V O V A T  A   V Y H N O U T  S E  P O T Í Ž Í M 

N E J E N  P Ř I  R O S T L I N N É  S T R A V Ě

Již třetím rokem jsou oceňováni odborní-
ci, dosud samí veterinární lékaři, za mimo-
řádný přínos pro veterinární medicínu. Ale 
jak při udělování cen řekla Radka Vaňouso-
vá, prezidentka Komory veterinárních lékařů, 
veterinární medicína není jen léčení malých 
a velkých zvířat, ale patří sem i hygiena po-
travin, výzkum, veterinární dozor a také ve-
řejná činnost. A proto také na návrh profeso-
ra Miroslava Svobody komise udělila Zvláštní 
cenu Medica veterinaria právě Martě Ku-
bišové, jako ocenění za celoživotní práci 
v ochraně zvířat.

Martin Sedláček, šéf vydavatelství Profi press 
a pořadatel této akce, ji letos uspořádal v barok-
ním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí 
na Starém Městě pražském. Práci organizátora 
jako první ocenil Alois Nečas, rektor Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno, který také řekl: 
„Jsem rád, že se při této příležitosti setkáváme 
jak se zástupci univerzity, veterinární správy, ko-
mory, asociace, výzkumu a dalších oblastí, tak 
v rámci, v nichž pracují veterinární lékaři. Ze-
jména letos, kdy jsme oslavili 100 let naší alma 
mater.“

Podobně se vyjádřil i jeden z oceněných, 
profesor Vladimír Večerek: „Toto setkání oce-
ňuji zejména v dnešní době, kdy jsou na vete-
rinární stav vyvíjeny tlaky z více stran. Právě 
při takovéto příležitosti si uvědomujeme, co 

nás, veterinární stav spojuje, a to jak veterináře 
z univerzity či výzkumných pracovišť, tak sou-
kromé, reprezentovaného komorou, či ze stát-
ního veterinárního dozoru.“ V této souvislosti 
pohovořil o významu veterinárního dozoru pro 
zdraví zvířat i lidí Jan Hrzal, zástupce šéfa Státní 
veterinární správy.

A ještě konstatování Martina Sedláčka: „Mi-
nulý rok jsem řekl, že celý veterinární stav spo-
čívá na čtyřech pilířích, a těmi jsou Veterinární 
a farmaceutická univerzita, profesní organizace 
(Komora a Asociace), Státní veterinární správa 
a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopre-
parátů a léčiv včetně výzkumu. A letos se to opět 
potvrzuje.“

Ocenění Medica Veterinaria obdrželi:
�  Přemysl Rabas – za mimořádný přínos vete-

rinárnímu lékařství (práce na záchraně sever-
ních tuponosých bílých nosorožců)

�  Jan Matiašovič – za mimořádný přínos pro 
veterinární lékařství (za vývoj vakcíny proti 
3 sérovarům salmonely k imunizaci prasnic)

�  profesor Zdeněk Pospíšil – za celoživotní pří-
nos veterinárnímu lékařství (činnost epizoo-
tologickou, pedagogickou, publikační, osvě-
tovou)

�  profesor Vladimír Večerek – za celoživotní 
přínos veterinárnímu lékařství (rozvoj vete-
rinárního vzdělávání, zavedení nových oborů, 
evaluaci VFU, publikační činnost)

Cena prezidentky Komory veterinárních lé-
kařů pro:
�  Miloše Ondráčka in memoriam – za dlouhole-

tou publikační činnost a šíření dobrého jména 
českých veterinářů v zahraničí (m. j. Afrika, 
Austrálie). K tomu poznamenal Karel Daniel, 
že nezapomínáme na poměrně četnou veteri-
nární „diasporu“ českých veterinářů ve světě.

Cenu ústředního ředitele Státní veterinární 
správy obdržel:
�  Josef Vitásek – za přínos veterinárnímu oboru 

jak v soukromé praxi, tak ve státním veteri-
nárním dozoru a v Evropské komisi ve Food 
and veterinary offi ce, kde několik let působil.

Zvláštní cenu Medica Veterinaria obdržela:
�  Marta Kubišová – za celoživotní práci v ochra-

ně práv a důstojného života zvířat. Od počátku 
devadesátých let je tváří, ale i spolutvůrkyní TV 
pořadu Chcete mě, a říká: „Ale ochranu zvířat 
nelze dělat jen na základě jednoho nápadu, natož 
pak jedinec! Musí se na ní podílet celá řada lidí, 
a do týmu samozřejmě patří veterinární lékaři.“

Ve druhé části odpoledne 20. února v refektáři 
Dominikánského kláštera s. Jiljí byli oceněni 
autoři odborných příspěvků do časopisů Vete-
rinářství a Veterinární klinika: 
�  Ondřej Škor – za příspěvek o anemickém syn-

dromu u onkologických pacientů (psů).

�  Ondřej Pomahač – za příspěvek o ruptuře úpo-
nu trojhlavého valu pažního (kočka).

�  profesor Vladimír Celer – za článek o cytome-
galoviru, opomíjeném původci onemocnění 
prasat.

�  Hana Černochová – za článek o potratu spoje-
ném s vaginálním prolapsem (králice).

�  Jiří Šichtař (z České zemědělské univerzity) 
– za článek o in vitro produkci embryí u koní.

A ještě jednu cenu si nechal Martin Sedláček 
na konec, Ocenění za mimořádný přínos pro ča-
sopisy Veterinářství a Veterinární klinika při pří-
ležitosti patnáctileté spolupráce, a to Karlu Ko-
vaříkovi.

Na ocenění Medica Veterinaria se podílela 
Veterinární a farmaceutická univerzita, Komora 
veterinárních lékařů, Státní veterinární správa, 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopre-
parátů a léčiv, ale hlavním organizátorem bylo 
vydavatelství Profipress, které vydává kromě 
dalších odborných periodik časopisy Veterinář-
ství, Veterinární klinika a časopis Komory Zvěro-
kruh. Asi nejhezčí poděkování vyslovil profesor 
Zdeněk Pospíšil: „Úměrně významu a důstojnos-
ti ‚veterinárních oskarů‘  volí Martin Sedláček 
k předávání krásná místa, s geniem loci, jako 
právě zde! Těším se na příští rok.“

Josef Duben, 
PR KVL 

Cena Medica Veterinaria poprvé udělena neveterináři: Martě Kubišové
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Na 7 otázek odpovídá:

1.  Máme za sebou první měsíc nového roku. A tak už je ve fi r-
mách jasno, jaký byl ten rok minulý. Jak jste spokojen s vý-
sledky dosaženými společností PENAM v roce 2018 a které 
z nich jsou pro Vás i fi rmu nejdůležitější? A povedlo se něco 
jinak, než byla Vaše představa? 

Zdravím všechny čtenáře Potravinářského zpravodaje. Loňský 
rok byl z hlediska hospodářského výsledku nejhorší, jaký ve své 
historii v PENAMU pamatuji. Pekařina si celkově prošla těžkou 
zkouškou, kdy se v jedno relativně krátké období sešlo mnoho 
faktorů, které ovlivňují nákladovou stránku společnosti. Zažili 
jsme jak prudký nárůst cen komodit, jako je například obilí ne-
bo mák, tak i neustávající růst cen energií, nákladů na logistiku 
a v neposlední řadě nárůst mzdových nákladů z důvodů růstu prů-
měrných mezd. Tyto zvýšené náklady se nám bohužel nepodaři-
lo promítnout do našich realizačních cen. Všechno zlé je ale pro 
něco dobré a prošli jsme si změnou, která by nás měla letos po-
sílit. Tomu by měly pomoci i naše loňské aktivity a plány. Naše 
nová toustová pekárna má na trhu úspěch, což se promítá do or-
ganického růstu této kategorie pečiva. Uskutečnili jsme akvizici 
společnosti UNITED BAKERIES, kde v současné době probíhá 
schvalování na protimonopolním úřadě. A pokračovali jsme i v in-
vesticích do našich pekáren a mlýnů. Dařilo se nám plnit i ambi-
ciózní inovační plán nebo třeba marketingovou koncepci příběhu 
pečiva. 

2.  Již léta se v potravinářství traduje, že nejlepším obchodním 
argumentem pro zájem kupujícího je cena. Poslední roky 
však přesto dochází ke změně chování spotřebitelů. Jak je to 
v pekařině? Vyhrává pořád rohlík za korunu a nejlevnější 
chléb? 

Cena bude pro určitou cílovou skupinu vždy hrát hlavní roli, 
ale i my vnímáme, a průzkumy to potvrzují, že se do popředí 
dostává i kvalita a u pečiva hlavně čerstvost. Část zákazníků ji 
dokáže ocenit a díky tomu můžeme nabízet zajímavější druhy 
pečiva s vyšší přidanou hodnotou. Mohu doporučit třeba Hima-
lájský chléb, který je dnes ve své řadě jedničkou a prodeje stále 
rostou. Je to chléb, který na každé soutěži, kde se účastnil, zís-
kal nějakou cenu. Velmi oblíbená je naše celá Fit řada chlebů 
a sladké pečivo pod značkou „Ze srdce sladké“. I když kupní síla 
obyvatel v posledních letech stoupá, ceny základního pečiva jako 
rohlík a klasický chléb Šumava (konzumní chléb) stagnují a dělají 
z tohoto druhu pečiva komoditu, kde bude vždy záležet na ceně. 
I když Vám zástupci řetězců řeknou, že rohlík není senzitivní na 
cenu, tak právě přes rohlík probíhá velký konkurenční boj, což 
tento výrobek částečně degraduje. Z toho jsme my všichni pekaři 
smutní. 

3.  A jak na tento stav reaguje celý pekařský obor? Ekonomika 
tradiční pekařské výroby má velké problémy, ale pořád Vy 
i Vaši kolegové, tedy konkurenti, žijí. Jaké cesty je nutno vo-
lit, aby naše pekárny mohly žít a prosperovat?

Každý pekař by měl mít svou vizi a strategii a tou cestou jít. 
Pokud ji nemá, bude se složitě na trhu dál prosazovat. Pekařina se 
velmi mění a dříve konzervativní obor dnes zažívá prudké změny 
a inovace, na které nebyl zvyklý. Někdo vidí cestu ve vlastních pro-
dejnách, někdo zase v oslovení cílové skupiny zákazníků, kterých 
není sice tolik, ale kteří si za kvalitu připlatí. Vždy je potřeba ale 
dobře počítat a nebát se zkoušet nové věci. 

4.  Ano, o PENAMU je známo, že významně rozšířil výrobní 
sortiment o další druhy zajímavých výrobků. Mohl byste 
tento trend popsat a sdělit, kterým směrem se budete sorti-
mentně dál orientovat?

Náš inovační plán podléhá přísnému utajení, ale mohu prozra-
dit, že jsme už letos stihli připravit několik zajímavých novinek. 
Jednou z nich je tzv. anglický muffi n, je to forma ranního fast-
foodového pečiva, kterou uvedeme pod názvem Toustís. První 
reakce na ni jsou super. Dalším zajímavým výrobkem je Banana 
Cake. Ten jsme ladili několik měsíců a během jeho přípravy jsme 
zkoušeli použít všechny možné druhy banánů – čerstvé, mražené, 
sušené, tekuté, ale pořád to nebylo ono. Nakonec zafungovala až 
přesně zvolená kombinace. Počítáme, že tyto výrobky brzy uvede-
me na trh, a doufáme, že budou úspěšné. K Banana Cake bychom 
rádi ještě doplnili jeden až dva podobné výrobky. Snažíme se, aby 
náš inovační plán byl vždy dobře promyšlen a zrealizován. Vždy 
vycházíme z trendů, děláme marketingové průzkumy a ankety, 
samotný vývoj a testování výrobku probíhá velmi propracovaně 
a na trh vždy uvádíme výrobek, se kterým jsme 100% spokojeni. 
Neděláme nic na náhodu, proto jsou naše novinky většinou úspěš-
né. Inovacím ale podléhají i některé stávající výrobky, v případě 
že je chceme nějak vylepšit, vyladit. 

 Ing. Jaroslav Kurčík,
předseda představenstva a generální ředitel 

společnosti PENAM, a. s.

5.  Přesto převaha našich spotřebitelů chce mít doma český 
chléb a české rohlíky, pokud možno v hodně čerstvém sta-
vu. Naučíte spotřebitele na tyto nové výrobky? Čím jsou 
podle Vás lepší? Ale i toustové chleby, zvyšuje se jejich spo-
třeba?

My se nesnažíme někoho přetvářet, raději se zákazníky pracu-
jeme na vývoji pečiva, které jim nabídne něco extra, tedy něco, co 
ocení a řekli nám o tom. Praktičnost Toustís a toustů samotných 
není třeba vyzdvihovat, zaměříme se tedy na nápady, jak je využít 
v rychlé a kreativní přípravě jídla. 

6.  V předloňském roce jste otevřeli novou výrobní kapacitu na 
chleba a pečivo v Rosicích. A v roce loňském, jak jste zmínil, 
novou ucelenou výrobní jednotku na tousty v pekárně Zele-
ná louka v Herinku. Jak si obě tyto nové výrobní celky ve-
dou a jak jste s dosahovanými výsledky obou těchto výrob-
ních kapacit spokojen? 

Určitě jsme spokojeni, a to nejen z pohledu výrobních kapacit. 
Z pekáren na trh dodáváme vynikající výrobky, které získávají 
exkluzivní ocenění a mají už silnou pozici na trhu. Vydalo by to na 
samostatný rozhovor, ale třeba v Rosicích se nám povedlo uvést 
úspěšný regionální „Chalupářský“ chléb. Ten rychle překonal pro-
dejní odhady. Toustové chleby z Herinku zná už dnes asi každý, 
přesto máme potenciál růst. Je pravda, že s novými pekárnami 
vyvstala řada pro nás nových, technických problémů, ty ale spolu 
s dodavateli řešíme a koncový spotřebitel dostává stálou kvalitu, 
na kterou je zvyklý.

7.  Marketing je jedním z rozhodujících prvků obchodního 
úspěchu. Přesto se mi jeví, že celý český potravinářský 
průmysl věnuje reklamě, ve srovnání se zahraničím, da-
leko menší fi nanční prostředky. PENAM je však na našem 
trhu dost vidět a mohu i sám vysoce hodnotit řadu Vašich 
promo akcí. Jaká je tedy marketingová strategie PENAMU 
a jak se určuje efektivní míra vynaložených prostředků na 
reklamu u Vás?

České potravinářské společnosti mohou mít společný prvek 
a tím je relativně nízký objem prostředků na marketing v porovná-
ní se zahraničními, nadnárodními společnostmi. Říkám relativně, 
protože marketing můžete dělat chytře a efektivně, nebo plošně bez 
většího cílení. Dosáhnete podobných výsledků, ale za nepoměrně 
jiných nákladů. Já s oblibou říkám, že dělat marketing s mnoha 
stovkami milionů v budgetu umí hodně lidí. Dělat ale marketing 
s podstatně nižším rozpočtem už tolik lidí neumí, obzvlášť když 
chcete být jedničkou na trhu. My máme navíc určitě velkou výho-
du ve skupině AGROFERT, která nabízí spoustu možností díky 
silné mediální divizi. Naši markeťáci ale přesto musí být velmi 
silní v efektivitě a nebát se zkoušet nové formy komunikace. Je to 
ještě složitější o to, že většina našich výrobků, co se týče objemu, 
je v nebalené formě. 

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Pohled na Pekárnu Zelená louka. Odtud k vám míří tousty Penam 
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Nové výstavní haly, optimalizované 
uspořádání, větší výstavní prostory a před-
běžná registrace od všech nejdůležitějších 
subjektů na trhu – tak vypadá IFFA 2019. 
Všechny nejdůležitější subjekty na trhu se 
chystají na přední celosvětový veletrh, kde 
budou moci předvést své výrobky a služby 
na podstatně větších výstavních plochách 
než na minulém ročníku veletrhu. 

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

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

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

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

OPTIMALIZOVANÝ LAYOUT 
V HALE 12

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

IFFA 2019 SE ZAMĚŘUJE 
NA RELEVANTNÍ A NA BUDOUCNOST 

ORIENTOVANÉ ZBOŽÍ 
IFFA je místem pro prezentaci a diskusi 

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

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

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

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

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

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

SYNERGIE: 
DOPROVODNÝ PROGRAM AKCÍ

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

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

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

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

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

Další informace naleznete 
na stránkách 

www.food-technologies.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt

Vrcholné setkání důležitých představitelů 
masného průmyslu 

Nová hala 12 Zdroj: Messe Frankfurt

Návštěvnost veletrhu IFFA v letech 2001–2016

Německo Ostatní země 

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

Celkem 1,898 mil. eur

Německo 
29 %

Čína 
5 %

Ostatní 
28 %

USA 
7 %

Itálie 
9 %

Nizozemí 
22 %

Zdroj: Nationale Statistische Ämter, VDMA
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4. – 9. 5. 2019
Frankfurt nad Mohanem

Meet the Best

IFFA. Světový veletrh zaměřený 

na masný průmysl. Od ruční 

výroby po moderní technologie. 

Tato inovační platforma 

představí trendy v celém 

průmyslu na další tři roky. IFFA 

je místem setkání pro všechny 

experty z celého průmyslu, 

obchodu a řeznického odvětví. 

Poprvé také v nové hale 12!

www.iffa.com

info@messefrankfurt.cz

SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

Vyřeší se dvojí kvalita 
potravin ještě letos? 

Doufejme 
 

I po konci rakouského předsednictví Evropské unie zůstává 
dvojí kvalita potravin aktuálním tématem. Proč? Jednoduše 
proto, že těsně před koncem roku vypadla z legislativy, která 
měla problém pomoci vyřešit. To, že se u stejných produktů 
totožných značek a obalů v rámci zemí Evropské unie jedná 
o neférovou praktiku, už snad nikdo nepochybuje. Toto kla-
mání spotřebitele, respektive selektování, v jakém složení se 
jednotlivé produkty dostanou do jakých zemí, přestali roz-
porovat i nejzavilejší odpůrci. A jednoznačně hůře z toho vy-
cházejí státy bývalého východního bloku, v nichž se zákazníci 
mohou cítit přeci jen poněkud podřadněji.

„V současné době stále probíhá na základě společné metodiky vel-
ké srovnání obsahu a kvality různých produktů z dvaceti členských 
států EU, které tyto produkty samy vytipovaly. Celkem je testováno 
145 položek,“ uvedla v rámci debaty u kulatého stolu věnovaného 
této problematice Věra Jourová, evropská komisařka pro sprave-
dlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Finální 
zpráva z šetření by podle eurokomisařky měla být dostupná do 
poloviny letošního roku. Z první série testů na 64 výrobcích v lé-
tě 2018 se nicméně zjistilo, že jde o reálný problém. Rozdílných 
produktů pod stejným značením byla dvacítka. Věra Jourová oce-
nila, že někteří obchodníci sami iniciovali opatření, která zamezují 
prodeji produktů s rozdílným složením.   

„Paní komisařka Jourová odvedla v této nelehké oblasti během 
svého působení obrovský kus práce. K posunu v řešení problému dvojí 
kvality přispěli nemalou měrou i obchodníci, kteří začali transparent-
ně uvádět složení na výrobcích pod jejich jednotlivými privátními 
značkami. Teď je na nadnárodních producentech potravin, aby ko-
nečně přestali na společném evropském trhu nabízet výrobky, které
se na první pohled tváří stejně, ale mají jinou kvalitu, resp. složení,“ 
říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR. Pravidla by podle něj měla být nastavena co nejpřísněji, a to 
z toho důvodu, že český spotřebitel má nárok na stejnou kvalitu 
jako třeba ten německý či italský, pokud si kupuje potravinu stej-
né značky ve stejném obale.  

Zbytečně kladené překážky
Podle T. Prouzy je ale v této souvislosti zapotřebí dořešit některé 

technické problémy. Mezi ně patří třeba fakt, že někteří nadnárod-
ní výrobci znemožňují nákupy potravin řetězci v domovské zemi 
výrobce. Musí se proto nakupovat přes regionální zastoupení 
v zemi, kde se následně prodávají, tedy v Česku. To pak jedno-
značně odporuje principu volného trhu. Pokud se přeci jen naku-
puje na centrálách výrobců v zahraničí, nechtějí výrobci potraviny 
přeznačovat podle české legislativy. 

Druhým problémem, který zmínil T. Prouza, je například situ-
ace, kdy česká inspekce podá podnět zahraniční inspekci k pro-
šetření dvojí kvality přímo u výrobce. V legislativě se zatím počítá 
s tím, že pokud budou pro různé složení reálné důvody, dá se 
od sankcionování výrobce ustoupit. Pokud by se tedy provinění 
neprokázalo, mohly by tamní orgány naúčtovat české inspekci 
takové kontroly.

„Fakt, že Rakousko na závěr svého předsednictví Evropské unie 
zcela vypustilo bod týkající se ochrany proti dvojí kvalitě ze směrnice
Nová dohoda pro spotřebitele, nás nemile překvapil. Považuji za 
velkou chybu, že Rakousko podlehlo tlaku velkých nadnárodních po-
travinářských fi rem místo toho, aby dělalo vše pro ochranu spotřebi-
telů,“ připomněl T. Prouza jako dokl ad toho, že západní evropské 
státy se k celé věci stavějí poměrně liknavě. 

Do května jasno?
Podle V. Jourové tento problém trval přibližně tři týdny, nyní se 

již dvojí kvalita opět řeší. Česká republika spolu s dalšími zeměmi 
V4, tedy se Slovenskem, s Polskem a s Maďarskem, dělá vše pro 
to, aby bylo nabízení výrobků ve dvojí kvalitě zakázáno v celé 
Evropské unii. Pod předsednictvím Rumunska se tato záležitost 
vrací opět k  projednání členským státům, které rozhodnou 
o dalším postupu. 

„Členské státy se na svém postoji k návrhu nových spotřebitel-
ských pravidel musí shodnout, aby mohly začít vyjednávat s euro-
parlamentem o jejich fi nální podobě. V lednu přijal výbor pro vnitř-
ní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu svůj postoj 
k návrhu, v němž dvojí kvalitu potravin jasně označil za nekalou 
obchodní praktiku,“ shrnula V. Jourová. Podle ní by se evropská 
legislativa ohledně dvojí kvality potravin měla stihnout schválit 
do evropských voleb, které se uskuteční v druhé polovině letoš-
ního května. 
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Změna programu vyhrazena. www.zofin.cz

226. Žofínské fórum

„Současnost a perspektiva
českého zemědělství“

V čem jsou hlavní příčiny snižující se míry soběstačnosti v produkci potravin? Proč 
dovážíme produkty, které jsme schopni sami vypěstovat a vyrobit? Co se skrývá za 
změnou produkce? Jsme schopni stabilizovat situaci v našem zemědělství? Kdy 
vyrovnáme podmínky pro naše zemědělce s těmi, které mají ve vyspělých zemích? 
Podaří se nám udělat pořádek na našem trhu?

Diskutovat bude ministr zemědělství Miroslav Toman, přizvaní jsou zástupci Agrární komory 
ČR, Zemědělského svazu ČR, SZIF, PGRLF a další hosté.

Konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Velký sál paláce Žofín, 26. března 2019 od 13:00 hod.

www.pkgroup.czwww p
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�  Společnost BILLA slaví rok od 
spuštění ranní live show ve svých 
prodejnách.

�  BILLA je prvním tuzemským super-
marketem, který vysílá živě ve všech 
225 prodejnách po celém Česku. 

�  Svým partnerům umožňuje 
BILLA využít tohoto jedinečného 
komunikačního kanálu k propa-
gaci svých produktů.

Společnost BILLA oslavuje další 
významný milník – rok od spuště-
ní ranní show pro své zaměstnance 
a 6 měsíců od spuštění živého vysílání 
pro zákazníky napříč všemi 225 pro-
dejnami po celé České republice. 
Tento jedinečný formát si oblíbili 
jak vlastní zaměstnanci, tak zákaz-
níci i dodavatelé společnosti BILLA. 

Předtáčený zákaznický program 
s informacemi o slevách z akčních le-
táků doprovázel zákazníky prodejen 
BILLA od roku 2001 do 2018. V loň-
ském roce však BILLA přešla na zcela 
jiný formát a změnila zásadně obsah 
svého vysílání. Nejprve zahájila vysílá-
ní živé ranní show pro své zaměstnan-

ce od 5.00–7.00 hodin a po 6 měsících 
spustila živé vysílání pro zákazníky 
v době od 7.00–21.00 hodin ve všech 
225 prodejnách v Česku. BILLA se tak 
stala prvním tuzemským supermarke-
tem s vlastním POS rádiem. 

Zaměstnancům Billy přináší Rádio 
BILLA ranní show, která jim zpříje-

mňuje vstup na ranní směnu a infor-
muje je o všech důležitých novinkách 
společnosti BILLA, ostatních prode-
jen řetězce i zprávách z domova a za-
hraničí, sportu či aktuální předpovědi 
počasí. Jde o velmi oblíbený formát, 
což dokazuje také průzkum spokoje-
nosti mezi zaměstnanci společnosti 
BILLA, ve kterém 83 % respondentů 
vyjádřilo celkovou spokojenost s kon-
cepcí ranního vysílání. Z šetření vy-
plynulo, že posluchače nejvíc baví 
písničky na přání, výročí a gratula-
ce zaměstnancům i rozhovory a živé 
vstupy z fi liálek. Za důležité považu-
jí také novinky ze společnosti BILLA 
a velmi oblíbená jsou rovněž tematická 
rána. 

Živé vysílání pro zákazníky bylo 
spuštěno v září roku 2018 a je každo-
denně naplněno porcí skvělé hudby, 
zpráv z domova i ze zahraničí, spor-
tu, předpovědí počasí, kulinářskými 
tipy i rozhovory s hosty a známými 
osobnostmi. Nechybějí ani infor-
mace o aktuálních akčních nabíd-
kách nebo novinkách společnosti 
BILLA. 

„BILLA byla v loňském roce nejen 
jedničkou v segmentu supermarketů 
do 1000 m2, ale i prvním supermar-
ketem, který investoval do spuštění 
vlastního rádia vysílaného živě. Svým 
partnerům umožnila využít jedinečné-
ho komunikačního kanálu k propagaci 
svých produktů, zaměstnancům zpes-
třila jejich pracovní prostředí a zá-
kazníkům zprostředkovala informace 
v reálném čase. Dosavadní výsledky 
ukazují, že šlo o velmi dobrý krok, kte-
rým BILLA upevňuje svoji pozici pro 
zákaznicky a zaměstnanecky smýš-
lející společnosti,“ uvádí Jaroslaw 
Szczypka, generální ředitel BILLA 
ČR. 

Redakce Rádia BILLA sídlí ve Víd-
ni. O celkový chod Rádia BILLA se 
každý den stará desetičlenný profe-
sionální rozhlasový tým moderátorů 
z České republiky, který připravuje 
aktuální příspěvky a vybírá hudbu pro 
dobrou náladu. 

w ww.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

Rádio BILLA slaví první úspěšný rok živého vysílání

Nejnovější průzkum společnosti
Kaufland realizovaný agenturou 
STEM/MARK odhalil, že 39 % Če-
chů snídá buď nepravidelně, nebo 
vůbec. Jako důvod jich 42 % uved-
lo, že snídat prostě nestíhají. Někteří 
dokonce nesnídají ani v práci a če-
kají až do oběda s lačným žaludkem 
(týká se to téměř každého třetího 
z nich).

Dle mnoha výživových specialis-
tů je přitom snídaně tím nejdůleži-

tějším jídlem dne. Po ránu nastartuje 
metabolismus a dodá energii. Navíc 
je vědecky prokázáno, že lidé, kte-
ří pravidelně snídají, nemívají takové 
problémy s váhou jako ti, kteří snídani 
vynechávají. 

Snídani mají sklon nejvíce zane-
dbávat ti, kteří ji řeší teprve cestou do 
práce či školy – stává se pak, že 75 % 
z nich ji vlivem spěchu vynechá úplně. 
„Zvýšený zájem zákazníků o tzv. rychlé 
občerstvení pozorujeme stále. Na ten-
to trend se snažíme reagovat zdravější 
variantou tohoto sortimentu v podobě 
nové privátní značky K-to go, která na-
bízí řadu smoothies, lisovaných šťáv, 
salátů, sendvičů a dalších hotových jí-
del. Vše je vyrobeno z kvalitních suro-
vin a přehledně uspořádáno v K-to go 
chladicích vitrínách pro rychlý a po-
hodlný nákup,“ uvádí Renata Maierl, 
tisková mluvčí společnosti Kaufl and.

SNÍDANĚ JAKO NOVOROČNÍ 
PŘEDSEVZETÍ 

Přestože téměř polovina Čechů nej-
důležitější jídlo dne vynechává, před-
sevzetí začít den snídaní si dala letos 
pouze necelá desetina. Polepšit by se 
v tom chtěli převážně mladí lidé ve vě-
ku od 15 do 29 let – nejčastěji proto, 
aby měli dostatek energie během celé-
ho dne. Třem čtvrtinám Čechů se toto 
předsevzetí zatím daří dodržovat. 

TŘETINA ČECHŮ 
SNÍDÁ V PRÁCI

Skoro třetina Čechů (32 %) je zvyk-
lá snídat v práci. Tato skupina obyva-
tel ale přiznala, že i tam snídani občas 
zanedbává. Z hlediska pravidelnosti se 
prostředí domova ukázalo jako nejspo-
lehlivější. Pro drtivou většinu Čechů, 
kteří snídají doma, je totiž snídaně sou-
částí jejich každodenních stravovacích 

rituálů. V průzkumu to uvedlo 82 % 
respondentů, kteří pravidelně snídají.

Z ALTERNATIVNÍCH POTRAVIN 
JSOU NEJPREFEROVANĚJŠÍ 

BIOPRODUKTY
Polovina Čechů, kteří alespoň občas 

upřednostňují alternativní potraviny, 
k snídani volí nejčastěji bioprodukty. 
Zhruba třetina si pak dopřává potravi-
ny bez lepku a necelých 20 % výrobky 
bez laktózy. Požadavku na dostupnost 
bio a dalších alternativních potravin se 
přizpůsobují i velké prodejní řetězce. 
Společnost Kaufl and dlouhodobě staví 
svou nabídku na čerstvých a kvalitních 
potravinách. Na tuto fi lozofi i navázala 
i privátní značka K-Bio, nabízející ši-
roký sortiment bioproduktů bez umě-
lých přísad, barviv a dochucovadel, či 
nejnovější K-Free, která zahrnuje na-
bídku bezlepkových potravin a řadu 

mléčných produktů se sníženým ob-
sahem laktózy. „Díky moderním tech-
nologiím je laktóza v K-free výrobcích 
přeměněna v lehce stravitelné složky. 
Navíc tím získají přirozeně sladkou 
chuť a obsahují všechno dobré, co má 
mléko mít, jako je vápník, bílkoviny 
a vitaminy,“ doplňuje Renata Maierl.

 
www.kaufl and.cz

Kaufl and Česká republika v. o. s.

Téměř polovina Čechů přiznala, že ráno nesnídá. Snídani prostě nestíhají

V ČR se každoročně vyprodukuje 
1,2 milionu tun plastového odpadu, 
přičemž v naprosté většině se jed-
ná o obalový materiál na jedno po-
užití. E-shop s potravinami Košík.cz 
proto představuje svou dlouhodobou 
strategii, jak se plastových oba-
lů ve svém provozu postupně zba-
vit a zamířit k bezobalové budouc-
nosti. V rámci první etapy je možné 
objednávat ze 60 druhů sypkých su-
rovin na váhu do recyklovaných sáč-
ků. Testování probíhá ve spoluprá-
ci s českými průkopníky precyklace 
MIWA, jejichž systémem by Košík.cz 
v budoucnu nahradil své prototypo-
vé řešení.

Na váhu a bez obalu je možné kou-
pit například luštěniny, rýži, mouku, 
sušené ovoce, oříšky, vločky nebo 
těstoviny. Nabídka se bude postupně 
navyšovat na základě zákaznických 
požadavků. Nákup není nijak složitý 
– v e-shopu stačí zadat požadované 
množství, suroviny na váhu pak s dal-
šími položkami dorazí v jednodru-
hovém papírovém sáčku s polepkou, 
splňujícím FSC certifi kaci. Sáček mů-
že posloužit ke skladování potravi-
ny, prázdné obaly pak při dalším ná-
kupu vyzvedne kurýr a Košík zajistí 

jejich recyklaci. Touto cestou Košík.
cz dokáže v budoucnu ušetřit desít-
ky procent plastového odpadu každý 
den.

„Kdo jiný než e-shopy s potravina-
mi by měl otevřít diskuzi o bezobalové 
budoucnosti. Zákazníky díky pohodl-
nému doručení nákupu až domů neli-
mituje objem ani váha nákupu. Když 
vidím, jaké oblibě se u nás těší skle-
něné zálohované obaly u nápojů, jsem 
přesvědčen, že tlak na postupné roz-
šiřování plně bezobalové nabídky má 
smysl,“ myslí si Tomáš Jeřábek, šéf 
Košík.cz. „Data z pilotního projek-
tu nám výrazným způsobem zjedno-
duší vyjednávání s dalšími partnery 
i následné nasazení výrazně většího 
portfolia včetně zavedení opakovaně 
plnitelných obalů s takřka nulovou 
ekologickou stopou. Považuji to za běž-
ný budoucí standard českého prodeje 
potravin.“

Aktuální technologické řešení, které 
vznikalo v rámci interního týmu, vyu-
žívá specializovanou plnicí zónu s pro-
totypovými gravitačními zásobníky ve 
skladu Košíku v pražských Horních 
Počernicích. Systém, jehož vývoj trval 
několik měsíců, byl navržen tak, aby 
bylo možné ho okamžitě integrovat do 
stávající logistiky Košíku. S jeho spuš-
těním zároveň začaly práce na druhé 
fázi projektu, která zhodnotí zkušenos-
ti zákazníků s bezobalovými nákupy 
a jíž se budou na základě vzájemného 
memoranda zúčastnit vývojáři z tech-

nologické fi rmy MIWA zaměřené na 
systémy distribuce a prodeje nebale-
ného zboží. 

„MIWA letos vstupuje na trh a Košík 
by měl být jeden z prvních obchodní-
ků, který naše řešení využije. Plně se 
shodujeme v naší společné misi. Vlast-
ní pilotní aktivita Košíku nám navíc 
poskytne důležitá data o zákaznických 
preferencích, která budeme moci za-
pracovat do společného startu,“ uvá-
dí za MIWA Hynek Balík. „Věřím, že 
se nám i díky tomuto projektu podaří 
motivovat nejen zákazníky, ale také vý-
robce, kterým jasně ukážeme, že český 
trh je na distribuci, prodej i nákup ne-
baleného zboží připraven.“

Snižování environmentální zátěže 
je pro Košík.cz důležitým tématem 
celého letošního roku. Výrazným způ-
sobem s přispěním umělé inteligence 
snížil plýtvání potravinami, omezuje 
prodej vajec z klecových chovů a nově 
se chce zasadit právě o snížení plas-
tového znečištění. V Česku se ročně 
vyprodukuje 1 195 400 tun plastových 
obalů, což je jedna čtvrtina všech vyro-
bených plastů. 95 % z nich je přitom na 
jedno použití. 

„Chceme zásadním způsobem roz-
hýbat otázku takzvané precyklace, 
tedy přístupu, který na rozdíl od re-
cyklace zamezuje už samotné tvorbě 
odpadů. Víme, že od našeho prototypu

vede k dokonalé technologii ještě 
dlouhá cesta, ale chceme zákazní-
kům ukázat, že při troše vůle je možné 
snížit plastovou zátěž v rámci každo-
denního nakupování již dnes,“ do-
končuje Jeřábek a dodává: „Věříme, 
že do dvou let budeme ve spoluprá-
ci s výrobci schopni distribuovat až 
pětinu potravin v zálohovaných oba-
lech. Což považuji za velmi užitečný 
přínos do ekologické diskuze, v kte-
ré chceme být s Košíkem stále více 
slyšet.“

�  Nabídka produktů „Bez obalu“: 
https://www.kosik.cz/budoucnost-
-bez-obalu

�  Prezentace fi losofi e Košíku a me-
chanika fungování sekce „Bez oba-
lu“: https://www.kosik.cz/special-
ni-nabidka/budoucnost-bez-obalu

�  Vševysvětlující video: https://www.
youtube.com/watch?v=8qRAsV-
mUvyk&feature=youtu.be 

Košík.cz je e-shop s potravinami, 
drogerií a potřebami pro domácnost. 
Z více než 15 00 0 položek včetně těch 
z výběrových marketů Delmart a Wine 
Food mohou vybírat čtyři miliony zá-
kazníků v Praze a středních Čechách, 
na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, 
v Hradci Králové a na Pardubicku, ale 
také v okolí Teplic, Mostu a Chomu-
tova.

Košík.cz

Košík.cz bojuje za budoucnost bez jednorázových obalů, 
nově umožní nákup surovin na váhu do sáčků
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Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
S T R A T E G I E 

R O Z V O J E  O D V Ě T V Í 
A  P O Z N Á M K A 
K  P O L S K Ý M 

P O T R A V I N Á M

Dnešní demokraté považují za ne-
funkční deregulace, malý stát a nízké 
daně. Ve své víře v sílu a kouzlo tržní 
ekonomiky zašli příliš daleko a chtějí 
to napravit. 

(rozhovor v HN únor 2019)

Vláda je skupina osob, které jsou 
přesvědčeny, že jsou schopny řídit 
stát. (Ďáblův slovník)

Volby: Voliči vyměňují svou politic-
kou moc za sliby politiků, zpravidla 
každé čtyři roky.

  (Ďáblův slovník)

Protekcionistická opatření, jako 
je regulace slev, povinný odběr od 
tuzemských producentů, stanovování 
minimálních cen atd., vedou jen ke 
zdražení a zmenšení výběru zboží pro 
spotřebitele. 

(závěr konference 
Retail Summit, T. Prouza)

Nechte si to vaše hovězí, kdo ví, co 
za tím nevězí.

(Jiří Suchý 
v podání T. Douchy)

Každá vláda myslí na to, jak být 
znovu zvolena. Dlouhodobé plány 
rozvoje státu nejsou prioritou. Stav-
by, které trvají řadu let, koncepce roz-
voje odvětví, to není parketa dneš-
ních vlád. (Je to absurdní zjištění, že 
komunistické vlády na určitý rozvoj 
myslely, protože počítaly, že budou 

u moci pořád, a aspoň některé aspek-
ty, aby se nevzbouřili občané, musely 
respektovat – voda, energetika, viz 
dnešní Venezuela, kde to nevěděli.)

Dnes tedy máme čtyřletý cyklus, 
a co se do něho nevejde, vlády moc 
nezajímá. Kritizované pravicové 
vlády nás dopředu posouvaly, proto-
že musely dělat opatření hned, a tak 
si vzpomeneme i na tunel Blanka 
apod., které překonaly ono čtyřleté 
období. Proč na to myslím: v roce 
2015 předložilo Ministerstvo země-
dělství k diskuzi Koncepci rozvoje 
zemědělství (Strategie 2030). Jsa 
dotázán, měl jsem k tomu řadu při-
pomínek a námětů, stejně jako moji 
erudovanější kolegové a zeměděl-
ská veřejnost i odborný tisk. Velmi 
jsem tehdy ocenil, že se dlouhodobá 
koncepce tvoří, a předpokládal bych 
(dosti naivně i v mých letech), že po 

diskuzi se stane cestou, se kterou 
vlády (ať už takové či jiné) budou 
konzultovat své praktické kroky. 
Spolu s doc. Douchou jsme připo-
mínkovali především skladbu a za-
měření dotací, které některé činnosti 
vedou k zaostávání bez zvyšování 
efektivity. Zdroje by se měly inves-
tovat do sektorů, kde je přidaná hod-
nota, a ne do dotacemi udržované 
činnosti.

Chceme vyrábět stále více, ale 
prodej naší zemědělské produkce na 
světovém trhu chceme řešit dotacemi 
do exportu. Chceme větší trh, ale rádi 
bychom komplikovali import. O sna-
ze o soběstačnost ani nemluvím. Za 
dobu od této diskuze se nestalo mno-
ho. Pole jsou stále žlutá a kůrovec že-
re lesy, varovná volání o stavu půdy 
a eroze, mnoho se nezměnilo. Zbývá 

se zeptat, co stalo s tou koncepcí roz-
voje? Je v šuplíku. 

Nová vláda dá možná udělat no-
vou jako gesto, že na dlouhodobý 
rozvoj myslí. A jak je to v jiných 
sektorech (doprava, spravedlnost…).

Dnes máme ministra zemědělství, 
který je profesí z oboru. Naváže na 
dlouhodobé strategie? Zatímco píšu 
tuhle poznámku, objevilo se hovězí 
maso z Polska bez veterinární kon-
troly. Ofi ciální reakce a reakce tis-
ku jsou jednoznačné: zastavte dovoz 
z Polska, ať mají naši výrobci volné 
pole. Nezlehčuji problém, ale podob-
né závady by se našly výjimečně jistě 
u řady dodavatelů ve všech zemích. 
Opakuji to, co kdysi řekl polský di-
plomat: Vy (tj. vy Čechoslováci) po-
třebujete větší trh, a ne pomlouvat 
polské potraviny.

Lechovice (ČTK/red) – Hrozny 
uložené od podzimu na prodyšných 
roštech nebo zavěšené ve větra-
ném prostoru budou v těchto týd-
nech vinaři lisovat na slámové ví-
no. ČTK to řekli tři výrobci této 
speciality.

„Jako každý rok budeme slámové 
víno lisovat veřejně, při tradiční ak-
ci. Letos mohli lidé přijít k nám do 
Borotic 22. února,“ uvedl sklepmistr 
Vinných sklepů Lechovice Jan Hra-
chovský.

Dodal, že letos sklepy vyrobí pou-
ze malé množství slámového vína, 
odhadem asi 30–35 litrů. Sušit nechal 
výrobce pouze 350 kilogramů hroz-
nů. „Máme ještě poměrně velkou zá-
sobu z minulých ročníků, proto letos 
vyrobíme jen tolik, abychom nemu-
seli vynechat naši slavnost lisování,“ 
vysvětlil Hrachovský.

Slámové víno budou vyrábět z od-
růd Cabernet Sauvignon a Frankov-
ka. Z modrých hroznů se ale při li-
sování vysušených bobulí nedostane 
žádné barvivo, výsledné víno proto 

bude mít spíš barvu koňaku. Výraz-
ně více slámového vína se chystají 
vyrobit ve vinařství Sonberk, které 
letos zabodovalo v soutěži Vinařství 
roku v kategorii středních podniků. 
„Máme uloženo 2500 kilogramů od-
růdy Pálava, předpokládáme, že ve 
výsledku budeme mít 2000 čtvrtlitro-
vých lahví,“ uvedl sklepmistr Oldřich 
Drápal. Dodal, že letošní slámové pů-
jde do prodeje až na jaře 2020, až se 
vyprodá zásoba z předchozích let.

Z méně obvyklé odrůdy Souvig-
nier Gris budou v nejbližší době li-

sovat slámové víno i ve vinařství 
Štěpán Maňák. „Je to nová rezis-
tentní odrůda, která se nemusí stří-
kat, a proto se hodí do bioprodukcí. 
Dozrává do vysokých cukernatostí. 
Jsem z této odrůdy nadšený, myslím, 
že o ní ještě uslyšíme,“ uvedl Štěpán 
Maňák, který nechal vysychat asi 
700 kilogramů hroznů.

Přestože ještě má zásobu slámo-
vého vína z odrůdy Savilon, letošní 
slámové podle něj bude k dostání už 
na začátku letošních prázdnin. „Lidé 
tuto odrůdu neznají, a tak často vá-

hají. Proto nebudeme čekat, až do-
prodáme Savilon, a dáme Souvignier 
do prodeje už letos,“ dodal.

Slámové víno má zhruba 11 % alko-
holu, protože proces kvašení se v ur-
čité fázi zastaví. Zbytkový cukr je od 
190 do 250 gramů na litr, což je opro-
ti těm nejsladším klasickým vínům 
čtyřikrát až pětkrát více. Výlisnost se 
pohybuje mezi 20 a 25 procenty po-
dobně jako u vína ledového. Slámová 
vína mají odbyt zejména v gastropro-
vozech nebo jako dárky. Ve vět-
ším množství se prodávají málokdy.

Vinaři budou lisovat slámové víno, hrozny vysychaly tři měsíce
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Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) při-
stupuje k probíhajícímu skandálu, který se 
týká nelegálních porážek skotu v Polsku, 
s maximální pozorností. Vzhledem k tomu, 
že se vyskytly vážné pochybnosti o standard-
ním výkonu úředního veterinárního dozo-
ru v Polsku, ČSZM se obrací na své členy 
i další provozovatele potravinářských podni-
ků v ČR s výzvou, aby se do objasnění tohoto 
skandálu a do termínu obdržení spolehlivých 
záruk Evropské komise ohledně bezpečnosti 
polských potravin vyvarovali obchodu s pol-
ským masem včetně jeho využívání při výro-
bě masných výrobků či pokrmů.

ČSZM konstatuje, že v celé Evropské unii jsou 
dlouhodobě platné předpisy, jejichž prioritním cí-

lem je produkce bezpečných potravin. V podmín-
kách České republiky je plnění těchto předpisů 
důsledně kontrolováno orgány úředního dozoru. 
Nicméně hlavní zodpovědnost v oblasti plnění 
těchto předpisů spočívá na samotných provozova-
telích. ČSZM za účelem podpory svých členů po-
skytuje odborné poradenství a edukační aktivity. 
Souběžně s tím zpracovatelé v praxi zavádějí své 
privátní, externě auditované systémy, které v mno-
hých ohledech významně zintenzivňují úřední 
kontroly a v konečném důsledku tak napomáhají 
k produkci masa a masných výrobků na nevyšší 
dosažitelné úrovni bezpečnosti. Tyto systémy na-
příklad zahrnují průběžné prověřování dodavate-
lů, vlastní laboratorní testy surovin a měření jejich 
klíčových parametrů (teplota, pH atd.). V případě 
jatek se tyto systémy rovněž zaměřují na plnění 
požadavků na ochranu zvířat proti týrání.

ČSZM spotřebitelům v ČR doporučuje, aby 
se při nákupu masa zajímali mimo jiné o původ 
zvířete, ze kterého maso pochází, a v ideálním 
případě se orientovali na maso českého původu. 
Opět podle platných předpisů je informace o pů-

vodu povinně označována jak na baleném mase, 
tak i v místě prodeje nebaleného masa. Konkrét-
ně v případě hovězího masa je povinně uváděno:
�  referenční číslo konkrétního kusu skotu nebo 

skupiny zvířat,
�  schvalovací číslo jatek a členský stát, ve kte-

rém se jatky nacházejí,
�  schvalovací číslo bourárny a členský stát, ve 

kterém se bourárna nachází,
�  stát narození, výkrmu a poražení kusu (pokud 

se ve všech těchto fázích jedná o stejný stát, 
lze tyto 3 údaje nahradit jedním – „Původ: ná-
zev státu“),

�  a další povinné údaje, například název skupiny 
masa, označení podle živočišného druhu zví-
řete, název technologického celku, údaj 
o kategorii zvířete („mladý býk“, „býk“, „vo-
lek“, „jalovice“ nebo „kráva“), datum spotře-
by, podmínky skladování (teplota).

Značku zdravotní nezávadnosti (oválné razít-
ko) může v ČR na maso označovat pouze úřed-
ní veterinární lékař. V kompetenci tohoto lékaře 

je pozastavit jakýkoliv kus do doby detailního 
vyšetření ve všech fázích zpracování a následně 
rozhodnout o jeho uvolnění či konfi skaci. To se 
bezezbytku týká i rozhodování o manipulaci se 
zvířaty v ojedinělých případech, kdy dojde k je-
jich zranění během přepravy. Zraněná nebo léče-
ná zvířata se v ČR nesmí zasílat na jatky vůbec.

Na závěr tohoto stanoviska chce ČSZM laické 
veřejnosti objasnit často zaměňovaný význam 
dvou podobných termínů:
�  tzv. „nucený výse k“ představuje režim prodeje 

masa ze zraněných (nikoliv léčených či ne-
mocných) zvířat, který v ČR defi nitivně zanik-
nul v polovině roku 2003. Již zde neexistuje,

�  naopak termín „výsekové maso“ v souladu 
s platnými předpisy označuje bezpečné maso 
ze zcela zdravých zvířat, opatřené úřední znač-
kou zdravotní nezávadnosti. Zjednodušeně lze 
říci, že zahrnuje veškeré maso na trhu určené 
k běžnému prodeji.

Český svaz zpracovatelů masa

� Masobraní   � Proč jsou  produkty Potravinářské komory ČR mající za cíl zvýšení jakosti 

potravinářských výrobků málo účinné � Statistika 4. čtvrtletí 2018 a rok 2018

Stanovisko Českého svazu zpracovatelů masa 
ke kauze hovězího masa z Polska

Státní veterinární správa (SVS) zavádí ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství mi-
mořádná veterinární opatření. Všechny zá-
silky hovězího masa původem z Polska bude 
možné uvádět na český trh teprve až po jejich
vyšetření na přítomnost salmonely. Veterináři 
tímto krokem reagují na nález salmonel v ho-
vězím mase z Polska. Za porušení nařízení 
s celostátní platností hrozí pokuta až do výše 
dvou milionů korun.

Od 21. 2. musí všichni provozovatelé potra-
vinářských podniků (dovozci), kteří přijímají 
balené či nebalené hovězí maso z Polska zajistit 

SVS zavádí v souvislosti 
s výskytem salmonel v polském hovězím mase 

mimořádná veterinární opatření

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ 
SPRÁVY ze dne 21. února 2019

Ústřední veterinární správa Státní veterinární 
správy jako místně a věcně příslušný správní or-
gán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usta-
novením § 54 odst. 1 písm. h) a i) a v souladu 
s § 54 odst. 2 písm. b) a c) veterinárního zákona 
nařizuje tato 

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:
Čl. 1

Dnem 21. 2. 2019 se všem provozovatelům 
potravinářského podniku, kteří v místě určení 
přijímají nebalené hovězí maso z Polska nebo 
balené hovězí maso s identifikační značkou 

polského potravinářského podniku, nařizuje 
zajistit provedení laboratorního vyšetření kaž-
dé zásilky tohoto hovězího masa, které bude 
prokazovat jeho zdravotní nezávadnost, a to 
v laboratoři, které bylo vydáno pro příslušný 
okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle 
zákona o technických požadavcích na výrobky; 
laboratorní vyšetření musí zahrnovat vyšetření 
minimálně 1 vzorku na zásilku na přítomnost 
salmonel. Výsledky tohoto vyšetření musí pro-
vozovatel uchovávat po dobu dvou let. 

Čl. 2
Provozovatelé potravinářského podniku uve-

dení v článku 1 mohou uvést zásilku hovězího 
masa dále na trh až poté, kdy obdrží výsled-
ky laboratorního vyšetření provedeného podle 
článku 1, které musí být vyhovující a v případě 

vyšetření na salmonely prokazovat, že maso ne-
obsahuje salmonelu. Provozovatelé musí každé 
zjištění nevyhovujícího výsledku a přítomnosti 
salmonel neprodleně oznámit příslušné krajské 
veterinární správě Státní veterinární správy. 

Čl. 3
SANKCE

Za nesplnění nebo porušení povinností vy-
plývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může správní orgán podle ustanovení 
§ 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do 
výše 2.000.000 Kč. 

Čl. 4
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1) Toto nařízení Státní veterinární správy 
nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) 

veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem 
jeho vyhlášení. 

Pokud jsou nařízením Státní veterinární sprá-
vy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než 
jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje 
se nařízení Státní veterinární správy také v ce-
lostátním rozhlasovém nebo televizním vysílá-
ní; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho 
vyvěšení na úřední desce ministerstva zeměděl-
ství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva 
a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zve-
řejňuje se na internetových stránkách Státní ve-
terinární správy. 

MVDr. Zbyněk Semerád, 
ústřední ředitel 

SVS

vyšetření každé zásilky na přítomnost salmonel 
v akreditované laboratoři. Až po obdržení vyho-
vujících výsledků laboratorního vyšetření mů-
že být zásilka hovězího masa uvedena na český 
trh.

V případě zjištění nevyhovujícího výsledku 
musí příjemce zásilky tuto informaci neprodle-
ně sdělit příslušné krajské veterinární správě. 
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplý-
vajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může být uložena pokuta až do výše 
2 mil. Kč.

„Povinné vyšetřování všech zásilek polského 
hovězího masa výrazně omezí riziko, že se na 
náš trh dostane zdravotně závadné maso z té-
to země,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí SVS
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Členským subjektům ČSZM
Vážení členové,
dlouhodobou snahou Českého svazu zpra-

covatelů masa je propagace oboru zpracování 
masa. V této souvislosti Vám v příloze této 
zprávy zasílám pozvánku k účasti a nabídku 
k Vašemu aktivnímu zapojení do letošního 
ročníku svazové akce MASOBRANÍ, který 
se uskuteční 17. 5. 2019 ve Vámi zvolených 
lokalitách. 

MASOBRANÍ:
�  Je celostátní oslavou masa a uzenin!
�  Je jednotnou značkou pro co největší počet 

různých akcí pro veřejnost, které vždy třetí 
pátek v měsíci květnu (letos 17. 5. 2019, 
případně včetně navazujícího víkendu) 
zajišťují členové ČSZM na své náklady 
v místech svého podnikání či v jiných zvo-
lených lokalitách. ČSZM tyto akce koordi-
nuje a marketingově podporuje.

�  Je samostatným doplňkem kontinuální 
osvětové kampaně „Je to maso“, kterou 
ČSZM zajišťuje na sociálních sítích a na 
informačních internetových stránkách. 
Menší část této kampaně běží i v tzv. off-
-line médiích.

Hlavním cílem MASOBRANÍ je před ši-
rokou laickou veřejností jednotně prezentovat 
maso a masné výrobky jako nedílnou součást 
zdravého životního stylu a vyváženého jídel-
níčku, dále jako zdroj plnohodnotných bílko-
vin a snadno stravitelných vitaminů a mine-
rálů. V neposlední řadě jako tradiční součást 
české kuchyně.

Propagační možnosti ČSZM ve vztahu 
k MASOBRANÍ ovlivní celkový počet zú-
častněných fi rem a rozsah jimi zajišťovaných 
akcí. Pro každého účastníka je připraven tzv. 
základní balíček, kdy na náklady ČSZM bude 
pro danou akci vytvořena facebooková udá-
lost v jednotné grafi ce, která bude podporo-
vána lokálně cílenou reklamou na sociálních 
sítích. Každá jednotlivá fi rma, která akci bu-
de organizovat, bude v rámci „své“ faceboo-
kové události vystupovat jako koordinátor. 
Náplň této události i její cílenou reklamu na 
sociálních sítích zajistí ČSZM prostřednic-
tvím komunikační agentury PRIA. Nad rámec 
základního balíčku budou individuálně zva-
žovány bonusové propagační aktivity, a sice 
v závislosti na celkovém mediálním rozpočtu 

MASOBRANÍ a také dle velikosti („viditel-
nosti“) jednotlivých akcí.

K LOŇSKÉMU 
PRVNÍMU ROČNÍKU MASOBRANÍ 

UVÁDÍM:
�  Přestože od rozeslání pozvánek do data 

konání (18. 5. 2018) byl prostor pouhých 
dvou týdnů, zapojilo se 12 členů ČSZM, 
kteří účast svých fi remních akcí hodnoti-
li velmi pozitivně. Někteří účastníci tyto 
akce zajišťovali i v průběhu navazujícího 
víkendu.

�  Facebookové události se související cí-
lenou reklamou během uvedených dvou 
týdnů na sociálních sítích oslovily cca 
150 000 uživatelů (většinou ženy ve věko-
vém rozpětí 25 až 44 let).

�  Mediální výstupy byly prezentovány 
i v plošných médiích (nap. Novinky.cz ne-
bo Právo).

Abychom letošní MASOBRANÍ posunuli 
na vyšší úroveň a měli více prostoru na pří-
pravy, žádám zájemce o nahlášení zapojení 
svých fi remních akcí obratem na adresu se-

kretariat@cszm.cz. Uvádějte přitom stručný 
popis akce (místo nebo místa, termín – zda 
jen 17. 5., nebo i o navazujícím víkendu, ja-
kým způsobem bude zajištěna spotřebitelská 
osvěta, doplňkový program ano/ne, účast ce-
lebrit či lokálních médií ano/ne, jiné formy 
propagace ano/ne). Potvrzeným zájemcům 
bude poté zaslán logomanuál a zároveň s nimi 
bude komunikovat agentura PRIA za účelem 
přípravy facebookových událostí a dalších 
aktivit.

V případě dotazů neváhejte  kontaktovat 
pracovníky sekretariátu ČSZM.

Věřím, že se v hojném počtu zúčastníte 
MASOBRANÍ – akce ve prospěch celého 
oboru zpracování masa!

S pozdravem

Karel Pilčík, 
předseda představenstva

Český svaz 
zpracovatelů masa
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Existuje mnoho různých aktivit, které se 
prezentují snahou o zvýšení jakosti potravi-
nářských výrobků. Z hlediska masného oboru 
se jedná zejména o značky Klasa a České ce-
chovní normy. Nejvíce úsilí do této problema-
tiky vkládá Potravinářská komora ČR. Vliv 
těchto aktivit na celkovou jakost masných 
výrobků je však nepatrný. U Klasy pro nená-
ročná kritéria, zejména ve spotřebě masných 
surovin. Vyhodnocené výrobky se zpravidla, 
až na výjimky, pouze blíží k jakosti výrobků 
běžně vyráběných v jednotném masném prů-
myslu v devadesátých letech minulého století. 
Přestože mnohaleté značce Klasa bylo věno-
váno ze strany zájmových organizací i Mi-
nisterstva zemědělství ČR mnoho publicity 
a prostředků, její význam postupně zaniká. 
Stalo se to před několika lety již jednou, což 
vyvolalo snahu po stanovení nových kritérií, 
které, jak se ukazuje, nezabránily dalšímu 
poklesu zájmu o tuto značku. Dnes můžeme 
hodnotit účinnost této značky tak, že splni-
la úlohu marketingového pozlátka pro po-
travinářské obchodní řetězce, a pro celkové 
zvýšení jakosti masných výrobků nic nepři-
nesla.

Velmi aktuální je v současné době nová akti-
vita Potravinářské komory ČR – České cechovní 
normy. Je jistě správné vracet se zpět do historie 
a přebírat z ní některé osvědčené výrobní pro-
cesy. Je však nutné postupovat se znalostí věci 
a nejen z nějakých mlhavých představ. Současná 
pravidla pro tuto značku nejsou sestavena na zá-
kladě poctivých informací a jeví se opět pouze 
jako marketingové pozlátko s dosti mystifi kač-
ním podtextem. 

Již samotný přívlastek „cechovní“ evokuje 
u spotřebitele pocit něčeho historického, přírod-

ního, nefalšovaného, což by vzhledem k součas-
né situaci, kdy se část potravin vyrábí za pomoci 
alternativních surovin a chemických aditiv, rád 
uvítal. V případě nové značky je však situace 
jiná v tom, že podle dochovaných údajů z ob-
dobí končících cechů v polovině devatenáctého 
století hmotnost spotřebovaného masa do uze-
nářského výrobku běžně překračovala hmotnost 
hotového výrobku, což se později stalo i pravi-
dlem. O pár desetiletí později platila již zásada, 
že obsah vody v hotovém uzenářském výrobku 
má být nižší než obsah vody ve spotřebovaném 
mase. Také používání plastových uzenářských 
obalů, hliníkových spon, chemických aditivních 
látek, nezauzování výrobků není pro historické 
produkty typické. 

Zásadní rozpor mezi výrobou uzenářských 
výrobků v minulosti a současnými pravidly pro 
České cechovní normy je v tom, že spotřeba ma-
sa do míchaných uzenářských výrobků podle no-
vé značky neodpovídá svým množstvím a jakostí 
nejen historickým výrobkům z druhé poloviny 
19. století, ale neodpovídá ani technicko-hospo-
dářským normám bývalého jednotného masného 
průmyslu z konce 20. století. Proto si dovoluji 
uvést porovnání vybraných Českých cechovních 
norem předložených ke schválení a materiálo-
vých norem bývalého státního masného průmys-
lu, které vypracoval analytik masného oboru Ing. 
Václav Šedivý.

Jsem velmi zvědav, jak si s klamavým systé-
mem, který nemá nic společného s historickou 
výrobou klasických uzenářských výrobků, po-
radí velmi reprezentativní hodnotitelská komi-
se, sestavená ze zástupců tří vysokých škol, čtyř 
zástupců státních orgánů a správce značky. Jsem 
přesvědčen, že jde pouze o jakousi nereálnou, 
avšak nákladnou hru, která má sloužit spíše jako 
populární ukazatel starosti zájmových organiza-

cí o zvyšování jakosti českých potravinářských 
výrobků. Doufám, že se nejedná o další projev 
servility vůči nadnárodním obchodním řetězcům, 
které potřebují další pozlátka pro své marketin-
gové triky.

Podle uznávané národohospodářské zásady, 
že složité věci se mají zjednodušovat a ty jedno-
duché nekomplikovat, si dovoluji uvést pro lepší 
pochopení problematiky jakosti českých uzenář-
ských výrobků malou zkratku.

OBDOBÍ PŘELOMU 
19. a 20. STOLETÍ:

Hmotnost spotřebovaného masa pro výrobu 
míchaného uzenářského výrobku má být vyšší 
než hmotnost hotového výrobku.

OBDOBÍ STÁTNÍHO 
MASNÉHO PRŮMYSLU:

Míchané uzenářské výrobky mají být vyrábě-
ny výhradně z masa a živočišných tuků za přidání 
nezbytného množství pomocného materiálu, nej-
výše však do tří objemových procent použitých 
masných surovin.

SOUČASNÉ OBDOBÍ 
SVOBODNÉHO TRHU POTRAVIN:

V míchaných uzenářských výrobcích může být 
podle příslušné vyhlášky MZe snížen obsah masa 
ve vztahu ke správné výrobní praxi až o několik 
desítek procent.

Největším vlivem na jakost masných výrob-
ků disponuje Ministerstvo zemědělství ČR, kte-
ré by mělo vypracovat novou vyhlášku o mase 
k zákonu o potravinách, s pevně stanovenými 
vyššími normativy minimálního obsahu (lépe 
spotřeby) masa pro jednotlivé skupiny technolo-
gicky příbuzných masných výrobků, zahrnující 
celý skupinový (nikoliv druhový) sortiment vý-
robků, včetně vyřazení nebo omezení některých 
nežádoucích aditivních látek. Většina masných 
průmyslových podniků a živnostenských pro-
vozoven stanovené minimální limity masných 
surovin ve vybraných výrobcích, uvedených ve 
vyhlášce MZe, již značně překračuje. Vyskytují 
se však i výrobní organizace, které se nízkých 
limitů drží. V takovém případě je nutné hodnotit 
obsah vyhlášky MZe jako demotivující, působí-
cí naopak v neprospěch jakosti českých uzenář-
ských výrobků.  Josef Radoš

Jemné párky ČSN 577129 ČCN 2015-12-22-0016

obsah masa  73 % min. 65 % hm.

obsah tuku  18 % max. 35 % hm.

Ostravská klobása ON 577110 ČCN 2015-12-22-0055

obsah masa 115 % min. 70 % hm.

obsah tuku  28 % max. 30 % hm.

Junior salám ON 577246 ČCN 2015-12-22-0058

obsah masa  69 % min. 55 % hm.

obsah tuku  36 % max. 30 % hm.

Gothajský salám ČSN 577231 ČCN 2015-12-22-0057

obsah masa  65 % min. 55 % hm.

obsah hovězího masa  29 % min. 10 % hm.

obsah tuku  42 % max. 35 % hm.

Šunkový salám ČSN 577243 ČCN 2015-12-22-0056

obsah masa  95 % min. 70 % hm.

obsah tuku  12 % max. 20 % hm.

Selský trvanlivý salám ON 577272 ČCN 2016-03-22-0061

obsah masa 139 g na 100 g výrobku 120 g na 100 g výrobku

obsah hovězího masa 14,7 % min. 10 % hm.

Dunajská klobása ON 577265 ČCN 2016-03-22-0065

obsah masa 147 g na 100 g výrobku 120 g na 100 g výrobku

obsah hovězího masa 10 % min. 10 % hm.

(Obsah masa a tuku starých norem byl přepočten podle svazové metodiky)

Proč jsou produkty Potravinářské komory ČR mající za cíl 
zvýšení jakosti potravinářských výrobků málo účinné

Dne 4. ledna 2018 se dožil významného ži-
votního jubilea – 85. narozenin, pan Bohumil 
Říha.

Po celý svůj aktivní život se zabýval masnou 
výrobou a obchodem s dobytkem a masem. Svoji 
kariéru začínal v roce 1949 v Masně Chmel Na 
Zvonařce v Praze, kde v roce 1951 absolvoval 
učební obor řezník-uzenář. V roce 1956 maturo-
val na Vyšší průmyslové škole technologie masa 
v Navrátilově ulici. Po návratu z vojenské služ-
by pan Říha pracoval jako mistr na Pražských 
jatkách v Holešovicích.

V letech 1958 až 1989 pracoval v podniku 
zahraničního obchodu Koospol, který úspěšně 
reprezentoval i jako delegát v Norsku. Po roce 
1989 stál u zrodu obchodní společnosti Animal-
co, ve které dlouhodobě postupně zastával funk-
ce ředitele, předsedy představenstva a předsedy 
dozorčí rady. Svoje zkušenosti vždy ochotně pře-
dával svým mladším spolupracovníkům a řa-

da z nich díky jeho škole dnes v oboru úspěš-
ně působí. Dokonce i dnes má k současným, 
často o 2–3 generace mladším zaměstnancům 
společnosti Animalco velice blízko a na svých 
pravidelných návštěvách nešetří radou ani po-
vzbuzením. 

Pan Říha si svými odbornými znalostmi 
v oboru, poctivým přístupem k práci, spoleh-
livostí ve vztazích a závazcích a svou přímostí 
vždy získával mezi svými kolegy i obchodními 
partnery přirozenou autoritu a respekt. Řadu let 
působil jako člen představenstva Českého svazu 
zpracovatelů masa.

Za svoji dlouholetou a přínosnou práci mu 
bylo v roce 2002 uděleno čestné členství v této 
profesní organizaci.

Jménem všech kolegů, spolupracovníků 
a přátel Ti, Bohouši, gratulujeme.

Animalco, a. s.

Životní jubileum pana Bohumila Říhy – 85 let

Bohumil Říha (vlevo) s Karlem Pilčíkem, předsedou ČSZM
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PŘEPRAVKY  
    PRO MASNÝ      
PRŮMYSL

TBA

PŘÍMO  
OD VÝROBCE!

Kamille s. r. o.,
V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek
Tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com
www.kamille-livestock.com

PF 2019

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz
a dovoz živých zvířat.

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

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

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

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

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

S důvěrou se na nás obraťte!
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Výroba masa se zvýšila, ceny jatečných prasat zůstaly nízké
4 .  Č T V R T L E T Í  2 0 1 8  A  R O K  2 0 1 8

Ve 4. čtvrtletí 2018 se výroba masa mezi-
ročně mírně zvýšila na 117 323 tun (+2,8 %). 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 
byly nižší o 3,9 %, ceny jatečných prasat se 
držely průměrně o 12,3 % pod úrovní posled-
ního čtvrtletí roku 2017 a ceny jatečné drůbe-
že se zvýšily o 1,2 %. 

V roce 2018 se vyrobilo v České republice 
447 010 tun masa (+2,1 %). Výroba vepřového zů-
stala stejná jako v předchozím roce (210 910 tun;
0,0 %), výroba ostatních druhů se mírně zvýšila, 
hovězího na 71 579 tun (+5,7 %) a drůbežího na 
164 261 tun (+3,4 %). Ceny zemědělských výrob-
ců jatečných zvířat byly meziročně téměř stejné 
u skotu (+0,2 %) a drůbeže (−0,9 %), ale ceny 
jatečných prasat byly hluboko pod úrovní před-
chozího roku (−16,1 %). 

PORÁŽKY A VÝROBA MASA
Ve 4. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 

65,9 tis. ks skotu, což je meziročně o 8,6 % více, 
z toho bylo 27,1 tis. býků (+10,5 %), 28,7 tis. krav 
(+7,9 %) a 7,5 tis. jalovic (+5,8 %). Vyrobeno bylo 
19 834 tun (+9,1 %) hovězího masa.

Porážky prasat (605,8 tis. ks) se ve 4. čtvrtletí 
přehouply k meziročnímu zvýšení (+1,0 %). Výro-
ba vepřového masa dosáhla 55 062 tun (+0,6 %). 
Jatečná prasata se porážela v průměrné hmotnosti 
o 0,5 kg nižší než ve 4. čtvrtletí loni.

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziroční-
mu zvýšení výroby drůbežího masa na 42 348 tun
(+3,0 %).

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 
JATEČNÉHO SKOTU, PRASAT A KUŘAT

Ve 4. čtvrtletí se ceny zemědělských vý-
robců jatečného skotu meziročně mírně snížily 
(−3,9 %), a to nejvíce u jatečných telat (−5,8 %), 
nejméně u jatečných býků (−3,0 %). Průměrná ce-
na jatečných býků byla 46,20 Kč/kg v živém nebo 
84,08 Kč/kg v jatečné hmotnosti, tj. o 2,14 Kč/kg 
v mase méně než ve 3. čtvrtletí.

Ceny jatečných prasat ve 4. čtvrtletí byly stá-
le hluboko pod úrovní cen ve 4. čtvrtletí minulé-
ho roku (−12,3 %) a dosáhly průměrné hodnoty 
27,20 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,36 Kč za 
kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejí-
címu čtvrtletí se průměrná cena v mase snížila 
o 0,42 Kč za kg.

Ceny jatečných kuřat meziročně mírně stouply 
(+1,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. tří-
dy jakosti v průměru za 23,20 Kč za kg v živém.

ROK 2018 – VÝROBA, 
CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ, 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

SKOT A HOVĚZÍ MASO
V roce 2018 bylo na jatkách poraženo 236,6 tis. ks 

skotu (+4,0 %) a bylo vyrobeno 71 579 tun hovězí-
ho masa (+5,7 %). Nárůst výroby hovězího masa se 
odvíjel od vyššího počtu býků zařazených do výkr-
mu v roce 2017 a od mírně vyššího vyřazování krav 
v roce 2018. Přispěla také vyšší průměrná hmot-
nost porážených zvířat, zvláště o 10 kg/ks u býků.

V meziročním porovnání se ceny výrobců jateč-
ného skotu v roce 2018 téměř nezměnily (+0,2 %). 
Ceny jatečných býků byly o 0,3 % nižší, podobně 
ceny jatečných jalovic (−0,4 %), kdežto jatečné 
krávy se prodávaly za cenu o 1,2 % vyšší. Prů-
měrná cena jatečných býků byla 47,36 Kč za kg 

v živém nebo 86,19 Kč za kg jatečné hmotnosti.
V průběhu roku se ceny příliš neměnily, rozdíl 
mezi maximální cenou (v březnu) a minimální 
(v prosinci) byl 3,8 Kč za kg v mase, a to v dů-
sledku výraznějšího poklesu ve 4. čtvrtletí.

Podle předběžných výsledků zahraničního ob-
chodu1) v období od prosince 2017 do listopadu 
2018 se obrat obchodu s živým skotem vyjádřený 
v početních jednotkách zvýšil, ve fi nanční hod-
notě naopak klesl. Důvodem byl nárůst obchodu 
v mladších věkových kategoriích a pokles ceny vy-
vážených plemenných zvířat. Dovoz živého skotu 
(5,1 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu (239,1 tis.
ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převlá-
dala zvířata určená k dalšímu chovu (149,2 tis. ks), 
zvláště telata a mladý skot, jejichž vývoz se mezi-
ročně zvýšil na 70,1 tis. telat (+4,1 %) a 62,9 tis.
ks mladého skotu (+49,6 %). Telata se vyvážela 
do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot 
do Turecka, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. 
Zvířat k porážce se vyvezlo 77,5 tis. ks (+5,7 %), 
což představuje 27 045 tun hovězího masa, tj. více 

než třetina roční produkce hovězího v ČR. Jateč-
ná zvířata se vyvážela především do Rakouska 
a Německa.

Dovoz hovězího masa se mírně zvýšil na 37 987 
tun (+1,8 %), jeho vývoz vzrostl na 11 500 tun
(+13,8 %). Dovezené maso pocházelo především 
z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy směřo-
valy hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska 
a Polska.

Přebytek obchodu1) s živým skotem určeným 
k porážce (+26 125 tun v mase) se téměř vyrovnal 
schodku obchodu s hovězím masem (−26 487 tun).

PRASATA A VEPŘOVÉ MASO
V roce 2018 bylo v ČR poraženo 2309,7 tis. prasat 

(−1,2 %) a vyrobeno 210 910 tun vepřového masa 
(0,0 %). Meziročně stejná výroba masa při nižším 
počtu poražených prasat vycházela z jejich vyšší 
průměrné hmotnosti, v průměru o 1,5 kg na kus.

Ceny jatečných prasat byly po celý rok hluboko 
pod úrovní roku 2017 (−16,1 %). Chovatelé pro-
dávali vykrmená prasata v průměru za 27,27 Kč 

za kg živé hmotnosti nebo 35,45 Kč za kg v mase. 
Nejvyšší cena byla v lednu (36,88 Kč/kg jatečné 
hmotnosti), nejnižší v červnu (34,52 Kč/kg).

V zahraničním obchodě1) s živými prasaty do-
šlo k podstatným změnám, které meziročně vý-
razně zvýšily jeho aktivní saldo. Ke značnému 
snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou 
významných kategorií, tj. u selat i jatečných pra-
sat. Obchod se selaty představoval 159,2 tis. ks 
(−21,6 %) dovezených a 136,9 tis. ks (+74,2 %) 
vyvezených prasat v průměrné hmotnosti 26,3 kg 
za oba směry obchodu. Selata se dovážela výhrad-
ně z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Ma-
ďarska, na Slovensko, do Rumunska a Německa. 
Jatečná prasata se téměř nedovážela, naopak jejich 
vývoz se zvýšil na 291,1 tis. ks a 34 463 tun ži-
vé hmotnosti (+28,2 %), což v jatečné hmotnosti 
odpovídá zhruba produkci vepřového masa v ČR 
za dva měsíce. Jatečná prasata se vyvážela na Slo-
vensko, do Maďarska a Německa. 

U vepřového masa se záporná bilance mezi-
ročně prohloubila především výrazně nižším vý-
vozem a mírně vyšším dovozem. Dovezeno bylo 
273 839 tun (+3,7 %), hlavně z Německa, Španěl-
ska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 
27 533 tun (−18,5 %), převážná většina na Slo-
vensko.

Čistý vývoz masa v živých zvířatech určených 
k porážce odpovídal přibližně jedné desetině čis-
tého dovozu vepřového masa.

DRŮBEŽ A DRŮBEŽÍ MASO
V roce 2018 se vyrobilo 164 261 tun drůbežího 

masa, tj. o 3,4 % více než v roce 2017.
Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných 

kuřat byla v roce 2018 jen slabě nižší než v před-
cházejícím roce (−0,9 %). Během roku se s ma-
lými odchylkami pohybovala kolem 23,03 Kč/kg
v živé hmotnosti, přičemž minimální cena by-
la v září (22,22 Kč/kg) a maximální hned v říjnu 
(23,97 Kč/kg).

Přebytek obchodu1) s jednodenními kuřaty me-
ziročně výrazně vzrostl jejich sníženým dovozem 
(−6,0 mil. ks) a zvýšeným vývozem (+13,0 mil. 
ks). Jednodenních brojlerů se vyvezlo 93,1 mil. ks, 
především na Slovensko, do Rumunska a Polska, 
slepiček nosného typu 9,0 mil. ks hlavně do Pol-
ska, Rumunska a Bulharska. Obchod s živými 
kuřaty a vyřazenými slepicemi určenými k po-
rážce značně poklesl na straně dovozu (−30,0 %) 
i vývozu (−20,2 %), takže přebytek se snížil na 
21 209 tun. Tato drůbež se vyvážela na Slovensko, 
do Polska a Německa; dovážela se ze Slovenska.

Meziročně vyšší schodek zahraničního obcho-
du1) s drůbežím masem byl způsoben navýšením 
dovozu a snížením vývozu. Ve sledovaném ob-
dobí se dovezlo 117 146 tun (+8,1 %), nejvíce 
z Polska, navýšil se dovoz z Maďarska. Drůbežího 
masa se vyvezlo 22 523 tun (−7,4 %), hlavně na 
Slovensko, do Německa a Rakouska.

Přebytek obchodu1) s živou drůbeží, převážně 
kuřaty, slepicemi a krůtami určenými pro produk-
ci masa tvořil přibližně čtvrtinu schodku obchodu 
s drůbežím masem.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou za-
hrnuty obchodní operace realizované osobami, kte-
ré nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat 
pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roč-
ní hodnotou odeslání a přijetí pod prahem 8 mil. Kč

 Český statistický úřad

Tabulka:  Výroba masa

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

4/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018

Výroba masa 
celkem

tuny jat. 
hm. 114 124  108 735 111 589 109 363 117 323
%1) 99,8 102,8 100,8 102,0 102,8

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. 

hm. 18 183 17 410 17 109 17 225 19 834
%1) 96,0 101,8 103,6 108,3 109,1

vepřové
tuny jat. 

hm. 54 755 51 978 53 078 50 792 55 062
%1) 99,4 100,6 98,8 99,9 100,6

skopové a kozí
tuny jat. 

hm. 59 72 35 54 72
%1) 96,0 290,9 55,7 115,6 122,2

drůbeží
tuny jat. 

hm. 41 121 39 271 41 359 41 283 43 348
%1) 102,0 106,2 102,4 102,1 103,0

1) stejné období předchozího roku = 100 %  Zdroj: ČSÚ 
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Představujeme nové výrobky 
v Premiové kvalitě s vysokým 
podílem masa

www.pt-servis.cz
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P R Ů M Y S L O V É  P I V O V A R Y 
–  D V Ě  K A T E G O R I E :

� SVĚTLÁ VÝČEPNÍ PIVA
� SVĚTLÉ LEŽÁKY

S E K C E  M I N I P I V O V A R Y 
J E D N A  K A T E G O R I E :

� SVĚTLÉ LEŽÁKY

Každoročně rostoucí zájem výrobců piva 
o odbornou degustaci sudových (čepovaných) 
piv pod značkou PIVEX dokumentuje smysl
a potřebu takové soutěže na podporu výroby 
a prodeje pivní produkce. Proto již pošesté vy-
hlašuje společnost SNIP & CO ve spolupráci 

s Veletrhy Brno, VÚPS Praha a jeho brněnským 
sladařským pracovištěm v České republice uni-
kátní jednokolovou soutěž odborného hodnocení 
kvality pro sudová piva pod značkou ZLATÝ 
SOUDEK PIVEX 2019 (průmyslové pivovary) 
a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2019 (minipi-
vovary). Odborná degustace a hodnocení kvality 
sudových – čepovaných piv doplňuje marketingo-
vou podporu a komunikační nabídku odborníky 
uznávaných ofi ciálních soutěží pivovarského obo-
ru probíhajících pod značkou PIVEX už od roku 
1992, původně organizované pro piva ve spotřebi-
telském balení (lahve skleněné, PET/plechovky). 
Do soutěže se přihlásilo 40 značek čepova-
ných piv, z toho 2 ze Slovenska (Remeselný 
pivovar Karpat). Soutěžní neveřejná degus-
tace sudových – čepovaných piv se konala 

25. února 2019 v hotelu Voroněž dopoledne 
v den konání Galavečera pivovarníků a sla-
dovníků 2019. Rostoucí zájem a opakovaná účast 
v degustačních setkáních potvrzuje, že si soutěž 
sudových piv našla své místo mezi špičkovými 
ofi ciálními degustacemi lahvových piv v České 
republice pod značkami PIVEX a České pivo, 
garantovanými Českým svazem pivovarů a sla-
doven. 

Na pivním trhu stále pociťují úbytek konzu-
mentů nejen pivovary, ale hlavně provozovatelé 
restaurací a tradičních hospod. Pozitivním tren-
dem v soutěži je narůstající účast malovýrobců 
z minipivovarů a restauračních pivovarů. 

Na soutěži se jako hlavní partner podílí dodava-
tel výčepních technologií a zařízení – společnost 
THERMOTECHNIKA CROWNCOOL, která 

dodává pro soutěž sudových – čepovaných piv 
potřebné množství jednotných výčepů a s nimi 
související servis během degustací.

Ofi ciální vyhlášení výsledků soutěží – 27. 
ročník Zlatý pohár PIVEX – PIVO 2019 
a 6. ročník zlatý soudek pivex 2019 a ZLA-
TÝ miniSOUDEK PIVEX 2019 probě-
hl 25. února 2019 v hotelu Voroněž v Brně 
v úvodu 27. Galavečera pivovarníků a sla-
dovníků České republiky pod garancí Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven. Hlavním 
mediálním partnerem degustačních soutěží PI-
VEX je Potravinářská Revue a Potravinářský 
zpravodaj.

Mgr. Richard Morávek,
SNIP & CO

Osobní záštitu nad soutěžemi PIVEX 
převzal ministr zemědělství Miroslav Toman

Zájem o účast v 27. ročníku soutěže 
lahvových piv neklesá

S O U T Ě Ž N Í  K A T E G O R I E 
–  P R Ů M Y S L O V É  P I V O V A R Y

SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO  �  SVĚTLÉ 
LEŽÁKY � NEALKO PIVA � TMAVÁ PIVA 

MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ 
A NEALKOHOLICKÁ PIVA

Tradičně před koncem roku zahajuje prvním 
kolem odborná soutěž piv pod značkou PIVEX. 
Do pěti kategorií odborné soutěže lahvových 
(balených) piv PIVEX 2019 se přihlásilo celkem 
50 značek piv z 13 průmyslových pivova-
rů z České republiky (pozn. řemeslné pivo-
vary se účastní jednokolové odborné de-
gustace v kategorii sudová – čepovaná 
piva v únoru 2019). Ve 27. ročníku pivovar-
ských soutěží PIVEX rozhoduje odborná de-

gustační porota ve dvou kolech o vítězích 
a držitelích tradičních ocenění degustační 
soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2019. 

Soutěže pod značkou PIVEX více než 
čtvrtstoletí uznávají pivovarští odborníci 
v kategorii nejprestižnějších a nejvýznamnějších 
degustačních hodnocení piva v České re-
publice. Už od roku 1992 je vyhlašovatelem 
a producentem soutěže marketingová, produkční 
a reklamní společnost SNIP & CO ve spolupráci 
se společností Veletrhy Brno, VÚPS Praha a dal-
šími partnery. Záštity a garance nad soutěžemi 
PIVEX letos převzali Miroslav Toman – ministr 
zemědělství, Bohumil Šimek – hejtman Jihomo-
ravského kraje, Mgr. Jana Mračková Vildume-
tzová – předsedkyně Asociace krajů ČR, Mar-
kéta Vaňková – primátorka Statutárního města 

Brna a Jan Šuráň – prezident Českomoravské-
ho svazu minipivovarů. Záštitu nad vyhlášením 
při 27. Galavečeru pivovarníků a sladovníků 
České republiky převzal Český svaz pivovarů 
a sladoven. Odborným konzultantem je pivovar-
ský expert Ivan Chramosil. Odborným a produkč-
ním garantem degustací je po celou dobu soutěží 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze 
a jeho sladařské pracoviště v Brně.

K první degustaci lahvových (balených) piv se 
odborní degustátoři sešli 6. prosince 2018. Dru-
hé kolo proběhlo 5. února 2019. Vzorky označené 
pouze kódy posuzují vždy anonymně degustátoři 
(převážně sládci) ze soutěžících pivovarů, z VÚPS 
a dalších odborných institucí. Průběh soutěže za 
dohledu zástupců odborných garantů a  producen-
ta soutěže ověřuje notář. Hlavními hodnoticími 
kritérii při degustaci jsou chuť, plnost, vůně, říz, 

hořkost i jiné vlastnosti piva nebo příznaky podle 
dalších chuťových, čichových i vizuálních zjiště-
ní odborných degustátorů. V obou kolech soutě-
že jsou u všech vzorků piv prováděny laborator-
ní rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích 
VÚPS. Konečný výsledek je určen součtem hod-
not z obou kol a laboratorními rozbory potvrzu-
jícími deklarované hodnoty přihlašovaných piv. 

Veřejně jsou zejména z marketingových důvo-
dů vyhlašována pouze piva umístěná na prvních 
třech pořadích. Vítězové jednotlivých kategorií 
získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 
2019“. Absolutní vítěz ze všech kategorií dvou-
kolového hodnocení soutěžního ročníku získává 
titul „CHAMPION ZLATÝ POHÁR PIVEX 
2019“. Ofi ciální vyhlášení výsledků soutěží PI-
VEX 2019 proběhlo 25. 2. 2019 v hotelu Voroněž 
v Brně.

6. ročník degustační soutěže pro sudová – čepovaná piva
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VÝSLEDKY DEGUSTAČNÍ ODBORNÉ 
SOUTĚŽE LAHVOVÝCH PIV 

– 27. ROČNÍK

V jednotlivých kategoriích získávají vítězné 
značky piv – výrobní průmyslové pivovary ZLATÝ
POHÁR PIVEX – PIVO 2019. Odborné degus-
tace proběhly 6. prosince 2018 a 5. února 
2019. Ve vyhlášených kategoriích dvoukolo-
vého hodnocení v odborné degustační soutěži
lahvových piv (včetně balení PET/plechovka) 
jsou udělována 3. a 2. místa a Zlatý pohár pro 
vítěze. Pořadí na dalších místech se nezve-
řejňují. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
50 pivních značek.

Nejvyšší absolutní cena – CHAMPION – je 
udělována pro značku piva, která ze všech zú-
častněných a hodnocených piv získala v souč-
tech a stanovených kritériích absolutně nejlepší 
hodnocení.

CHAMPION – ZLATÝ POHÁR PIVEX 2019
ZUBR GRAND
Pivovar ZUBR, a. s.

Kategorie světlé ležáky
VÍTĚZ   ZUBR GRAND 
 Pivovar ZUBR, a. s.
2. místo GAMBRINUS PLNÁ 12
  Plzeňský Prazdroj, a. s.

– pivovar Gambrinus Plzeň
3. místo STAROBRNO MEDIUM
 Heineken Česká republika, a. s. 
 – pivovar Starobrno

Kategorie 
světlá výčepní piva

VÍTĚZ ZUBR GOLD
 Pivovar ZUBR a. s.
2. místo BRANÍK SVĚTLÝ 
 VÝČEPNÍ 
 Pivovary Staropramen, s. r. o.
3. místo LITOVEL MORAVAN
 Pivovar Litovel, a. s.

Kategorie 
tmavá piva

VÍTĚZ BERNARD 
 ČERNÝ LEŽÁK 12
 Rodinný pivovar Bernard, a. s. 
2. místo LITOVEL 
 DARK PREMIUM 
 Pivovar Litovel, a. s.
3. místo VELKOPOPOVICKÝ
 KOZEL ČERNÝ
 Plzeňský Prazdroj, a. s. 
 – pivovar Velké Popovice 

Kategorie 
nealkoholická piva

VÍTĚZ BIRELL
 Plzeňský Prazdroj, a. s. 
 – pivovar Radegast
2. místo ZLATOPRAMEN NEALKO
 Heineken Česká republika, a. s. 
 – pivovar Starobrno
3. místo LOBKOWICZ PREMIUM 
 NEALKO
 Pivovar Protivín, a. s. 
 – Pivovary Lobkowicz Group

Spojená kategorie 
ZLATÝ POHÁR PIVEX 

– PIVO 2019
míchaná nízkoalkoholická 

a 
nealkoholická piva   

VÍTĚZ HOLBA BRUSINKA 
 S MÁTOU
 Pivovar Holba, a. s.
2. místo LITOVEL POMELO
 Pivovar Litovel, a. s.
3. místo LITOVEL 
 ČERVENÝ POMERANČ
 Pivovar Litovel, a. s.

VÝSLEDKY DEGUSTAČNÍ 
ODBORNÉ SOUTĚŽE

SUDOVÝCH PIV 

6. ročník soutěže sudových piv byl opět 
vyhlášen pro české a slovenské průmyslové 
a řemeslné pivovary. Pro rok 2019 byly vyhlá-
šeny tři kategorie pro jednokolové degustač-
ní odborné hodnocení. Systém anonymních 
hodnocení (degustací) je stejný jako u lah-
vových piv. V každé kategorii jsou udělována
ocenění na 3. a 2. místě. VÍTĚZ obdrží titul
a symbolickou cenu ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2019,
v sekci MINIPIVOVARŮ cenu ZLATÝ mini-
SOUDEK PIVEX 2019. Soutěž proběhla 
25. února 2019. Umístění na dalších pořa-
dích se nezveřejňuje. Do soutěže bylo při-
hlášeno 30 značek z průmyslových pivovarů 
a 10 značek z řemeslných pivovarů.

ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2019
světlé ležáky

VÍTĚZ LOBKOWICZ 
 PREMIUM LEŽÁK 
 Pivovar Protivín, a. s. 
 – Pivovary Lobkowicz Group
2. místo HOLBA KEPRNÍK
 Pivovar Holba, a. s.
3. místo HOLBA PREMIUM
 Pivovar Holba, a. s.

světlá výčepní piva
VÍTĚZ  GAMBRINUS 
 NEPASTERIZOVANÁ 10
  Plzeňský Prazdroj, a. s. 
 – pivovar Gambrinus
2. místo LITOVEL MORAVAN
 Pivovar Litovel, a. s.
3. místo BRANÍK SLÁDEK
 Pivovary Staropramen, s. r. o.

ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2019
– sekce MINIPIVOVARY

světlé ležáky

VÍTĚZ MERKLÍNSKÝ KROKODÝL
 Pivovar Petr Petružálek, 
 Merklín u Přeštic
2. místo KARPAT 
 PREMIUM LAGER 12%
 Remeselný pivovar Karpat, 
 Hrnčiarovce nad Parnou
3. místo LEŽÁK 1919 s pivovarem Richard
 Mendelova univerzita v Brně  

SNIP & CO

Výsledky pivovarských soutěží PIVEX 2019
• ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2019 (27. ROČNÍK) 

• ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2019 A ZLATÝ MINISOUDEK 2019 (6. ROČNÍK)

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ
A SLADOVEN
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Současný systém sběru plastů je funkční 
a plní své cíle. Proto se nejeví jako nutné za-
vádět zálohování PET lahví. Shodla se na tom 
většina účastníků kulatého stolu Spotřebitel-
ského fóra v Praze. Zásadní existenční obavy
by zavedení záloh vyvolalo zejména u malých,
regionálních prodejen.

Pokud by bylo schváleno zálohování PET lah-
ví podle návrhů, které se v poslední době obje-
vily na veřejnosti, mohlo by to narušit současný 
funkční systém sběru plastového odpadu v České 
republice. Varovali před tím účastníci konference 
Spotřebitelského fóra. Zejména někteří výrobci 
a zástupci malých prodejců se obávají i vysokých 
nákladů na zavedení nového systému.

„V celkové recyklaci jsme třetí v Evropě a měli 
bychom si brát příklad ze zemí, které jsou v recyk-
laci za námi? Vážné pochybnosti máme i o výno-
sovosti tohoto kroku. Navíc celkový balíček cílů 
EU pro sběr se zaměřením na jeden obal nevyřeší. 
PET lahve tvoří v nevyužitém odpadu jen 20 %,“ 
řekl Libor Duba, ředitel společnosti Ondrášovka.

„Současný systém tříděného sběru je funkční 
a umožňuje plnit cíle EU. Zavedením záloh by 
mohlo dojít k jeho ohrožení,“ navázala Jana Ble-
cherová, public affairs manažerka Nestlé. „Proč 
něco měnit, když se prokázalo, že je to funkční?“ 
souhlasil Jiří Heczko, člen představenstva nápojář-
ské fi rmy MASPEX – Fontea. Podobně interpre-
tovala stanovisko Potravinářské komory vedoucí 
jejího legislativního oddělení Markéta Chýlková. 

Před ohrožením současného systému sběru va-
roval i výkonný ředitel České asociace odpado-
vého hospodářství Petr Havelka: „Vydali jsme se 
cestou zvýšení kapacity stávajícího systému, a to 
se České republice jednoznačně vyplatilo. Pro 
PET plníme již nyní evropské cíle pro rok 2025. 
Naopak bude velmi obtížné splnit celkové evrop-

ské cíle pro recyklaci plastů, ve kterých jsou PET 
lahve jen malou skupinou.“ To potvrdil i Jaromír 
Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva ži-
votního prostředí: „Cíle pro rok 2025 plníme, 
a to nám hraje do karet. Nemusíme proto dělat 
žádná ukvapená rozhodnutí. Vítáme ovšem ote-
vření diskuze k tomuto složitému problému, který 
se dotýká každého z nás.“ 

Svaz měst a obcí se ve svém písemně zaslaném 
stanovisku ptal mimo jiné po tom, kdo obcím na-
hradí náklady na případné zavedení nového systé-
mu, a vyjádřil obavy o osud lokálního maloobcho-
du. Zálohování PET lahví totiž výrazně dopadne 
na menší obchodníky, kterým hrozí zásadní po-
kles tržeb. Zákazníci, kteří budou vracet PET lah-
ve ve větších supermarketech, si zde také pravdě-
podobně nakoupí a nebudou mít důvod zajít do 
místní vesnické prodejny. „Jak takovou povinnost 
budeme naplňovat, si vůbec nedokážu představit. 
I kdyby byl výkup v menších obchodech dobrovol-
ný krok, pokud se malé prodejny rozhodnou PET 
zpětně neodebírat, přijdou o zákazníky,“ obává 
se Hana Carvová z legislativně právního oddělení 

Svazu českých a moravských spotřebních druž-
stev, který provozuje síť prodejen COOP.

Iniciátoři návrhu se ovšem takových dopadů 
neobávají: „Očekáváme, že zákazník nebude 
platit systém z vlastní kapsy. Systém by měl být 
pokryt z výkupu odevzdaného materiálu, nevrá-
cených záloh a příspěvků výrobců. Pro zajiště-
ní přísunu materiálu je ovšem potřeba zásadně 
omezit skládkování,“ uvedla Soňa Jonášová, ře-
ditelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Konferenci uspořádal zapsaný ústav Spo-
třebitelské fórum, který dle slov předsedy jeho 
správní rady Kryštofa Kruliše „již od roku 2016 
pracuje na tom, aby se prostřednictvím kvalit-
ního dialogu státu, spotřebitelských organizací 
a komerční sféry u nás dařilo přijímat vyváže-
nou a chytrou legislativu a neopomíjely se ani 
možnosti dosažení lepšího postavení spotřebitelů 
skrze účinné samoregulační nástroje, které jsou 
v jednotlivých odvětvích dostupné.“ 

www.spotrebitelskeforum.cz

Spotřebitelské fórum

Současný systém sběru plastů je funkční a plní své cíle

Praha – Evropská unie i široká veřejnost 
řeší plasty a jejich dopad na životní prostře-
dí. V Česku byla představena studie mapující 
možnosti zavedení systému vratných nápojo-
vých obalů. Studie pracovní skupiny Zálohuj-

me nastartovala veřejnou diskuzi. Ne všich-
ni však mají zájem na otevřené a faktické 
diskuzi. 

Problematika jednorázových plastů je již dlou-
ho v hledáčku Evropské unie i médií. Živě se dis-
kutuje o možném zavedení zálohového systému 
na PET lahve a plechovky. Bohužel, ne všechny 
diskuze jsou vedeny upřímným zájmem o otevře-
nost a transparentnost. 

Organizace Spotřebitelské fórum, která se na 
svém webu představuje jako otevřená nezisko-
vá platforma pro komunikaci mezi občany, ob-
čanskými sdruženími, fi rmami a státem, uspo-
řádala v Praze kulatý stůl na téma „Zálohování 
PET lahví (nejen) očima spotřebitele“, na kterém 
hodlali diskutovat o studiích možného zavedení 
zálohového systému zpracovaných skupinou Zá-
lohujme. Je smutné, že i přes několikeré urgence 
Spotřebitelské fórum zabránilo účasti zástupcům 

Karlovarských minerálních vod, jež jsou iniciá-
torem pracovní skupiny Zálohujme. 

Manipulativní přístup organizátorů nás sku-
tečně mrzí. Věříme, že i přesto bude diskuze 
v budoucnu co nejobjektivnější. Jen vzájemnou 
spoluprací a otevřeností můžeme dosáhnout za-
vedení nejlepšího řešení pro odporu oběhového 
hospodářství a nakládání s nápojovými obaly. 

Karlovarské minerální vody, a. s. 

 Kontroverzní diskuze o zálohovém systému 

Praha (ČTK/red) – Konzumace slazených 
nápojů ve školách v posledních letech kle-
sá. Vyplývá to z mezinárodní Studie o dětech 
a jejich zdraví (HBSC), uvedl na tiskové kon-
ferenci Michal Kalman z Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Největší pokles je podle stu-
die patrný u dětí ve věku 11 let. Ze školáků 
tohoto stáří popíjí podle letošního průzkumu 
sladké nápoje 11 procent dívek a 14 procent 
chlapců. Před čtyřmi roky bylo v obou kate-
goriích každodenních konzumentů o dva pro-
centní body více. U patnáctiletých dětí kaž-

dodenní konzumace u chlapců stagnovala na 
17 procentech respondentů, u dívek klesla 
o procentní bod na 13 procent.

Nově začala studie zjišťovat i pití energetic-
kých nápojů – denně je podle ní pijí 3,3 procenta 
školáků. Podle Kalmana má skoro 11 procent dětí 
ve věku 13 a 15 let sklony k rizikové konzumaci 
energetických nápojů, tedy že je pijí minimálně 
dvakrát týdně. Skoro 60 procent dětí nepije ener-
getické nápoje vůbec. Chlapci pak pijí energetic-
ké nápoje 2,5krát častěji než dívky.

Z hlediska krajů se nejvíce energetické nápoje 
pijí ve školách v Ústeckém kraji (20,5 procen-
ta respondentů), v Libereckém (15,7 procenta) 
a v Karlovarském kraji (13,7 procent), naopak 
nejméně v Praze (7,7 procenta odpovídajících).

Souvislost s pitím energetických nápojů má 
přitom podle studie pravidelné kouření, opakova-
ná opilost nebo užívání marihuany. U slazených 
nápojů také, ale v menší míře. Děti, které pijí 
energetické nápoje, také trpí častěji depresemi, 
bolestmi hlavy nebo jsou podrážděné, více času 
také tráví u počítače.

Data organizace sbírala loni od května do 
června na vzorku 13 377 dětí ze 665 tříd ve 
234 školách.

Od předloňského roku začala na školách pla-
tit takzvaná pamlsková vyhláška, která zakazuje 
prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních 
bufetech a prodejních automatech. Od loňského 
září se sice zmírnila, školy však nadále nemů-
žou v automatech a bufetech prodávat slazené 
nebo energetické nápoje. Zda se tento zákaz do 
údajů za loňský rok promítl, studie nezjišťo-
vala.

Konzumace slazených nápojů ve školách klesá, vyplývá ze studie

Právě zveřejněné studie pracovní skupiny 
Zálohujme? potvrdily výhodnost zavedení zá-
lohového systému v České republice. Materiál
analyzuje možnosti zavedení vratných záloh
na PET lahve a plechovky. Studie počítá 
s výší zálohy 3 Kč. Po počáteční investici by 
byl systém plně finančně soběstačný. Vedl
by též k zásadnímu omezení množství odho-
zených lahví v přírodě či okolo dopravních 
cest. Systém umožní České republice splnit 
cíle Evropské unie v oblasti třídění a recy-
klace. 

Zvýšení třídění a recyklace PET lahví, sníže-
ní množství odpadků odhozených v přírodě či 
podpora oběhového hospodářství, to jsou palčivá 
témata, kterými se zabývá nejen Evropská unie, 
ale také pracovní skupina Zálohujme? Tu tvo-
ří zástupci Institutu Cirkulární Ekonomiky (IN-
CIEN), společnosti Karlovarské minerální vody 
(KMV) a Vysoké školy chemicko-technologické 
(VŠCHT). V loňském roce skupina zpracovala 
analýzu možností zavedení zálohového systému 
na PET lahve a plechovky v ČR, jejíž výsledky 
představila v lednu veřejnosti.

„Současný systém třídění není zdaleka tak 
efektivní, jak si někdy myslíme. Nemotivuje nás 
k prevenci a není ani zárukou recyklace. Pokud 
se rozhodneme zavést systém záloh, musí lidi mo-
tivovat k eliminaci jednorázových plastů a k vrá-
cení lahví,“ shrnul přínos zálohového systému 
europoslanec Pavel Poc.

Provedená analýza ekonomických výnosů 
a nákladů prokázala fi nanční soběstačnost celého 
systému. Systém nepočítá s fi nancováním z ve-
řejných prostředků. Po počáteční investici budou 
náklady na provoz systému ve výši 1,42 miliar-
dy Kč plně kryty jeho ročními příjmy. Systém 
generuje zásadní přínosy pro životní prostředí 
zejména v podobě snížení tzv. litteringu, tedy 
odpadu pohozeného v přírodě, ve fi nančním vy-
číslení o téměř dvě miliardy Kč ročně.

„  Karlovarské minerální vody vyznávají prin-
cipy oběhového hospodářství. Udržitelné využití 
cenného PET materiálu, tedy kvalitní recyklaci 
z lahve do lahve, nám nyní umožní pouze zave-
dení zálohového systému,“ komentuje Alessan-
dro Pasquale, generální ředitel Karlovarských 
minerálních vod. „Jsme česká fi rma a věříme, že 
širší přijetí principů oběhového hospodářství by 
Českou republiku posunulo na přední místo mezi 
evropskými zeměmi.“

Ze studie dopadů na životní prostředí vypraco-
vané VŠCHT vyplynulo, že zavedením zálohové-
ho systému by došlo k snížení dopadů výroby, spo-
třeby a recyklace nápojových obalů o cca 28 %.

„Klíčovým bodem snížení environmentálních 
dopadů systému balení nápojů je snížení materi-
álové náročnosti obalů či zvýšení podílu recyklo-
vaného materiálu ve výrobě lahví. Environmen-
tální dopady související se sběrem a dopravou 
zálohovaných lahví i odpadních materiálů ne-
hrají v systému podstatnou roli,“ dodává Vla-

dimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany 
prostředí VŠCHT.

Studie materiálových toků, kterou zpracoval 
INCIEN, zjistila, že se v České republice k recy-
klaci odešle 57,5 % PET lahví uvedených na trh.

„Z naší studie vyplývá, že ročně přicházíme 
o 24 000 tun materiálu z PET lahví, který je cen-
nou surovinou. Z hlediska cirkulární ekonomiky 
je tento stav nedostatečný. Je třeba zkoumat ces-
ty, jak PET lahve recyklovat v maximální míře, 
lokálně a bez ztráty na kvalitě,“ podotýká Soňa 
Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekono-
miky. „I přes nejasnosti v ofi ciálně uváděných 
datech se nám díky použité výzkumné metodě 
podařilo zajistit spolehlivé výsledky,“ dodává 
Jonášová.

Podrobné výsledky byly představeny 22. ledna 
na konferenci zástupcům veřejné správy, místní 
samosprávy, byznysu, profesních i neziskových 
organizací. Plné znění studií včetně shrnutí je ke 
stažení na webu pracovní skupiny: www.zalo-
hujme.cz. 

Pracovní skupina Zálohujme? svou práci ne-
končí. Její členové věří, že zveřejněním výsledků 
nastartují celospolečenskou debatu o možnostech 
zavedení systému záloh a obecněji o posílení prin-
cipů oběhového hospodářství v českém prostoru.

O INCIEN
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú., je nezis-

ková organizace pracující na šíření myšlenky 
cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) 
v České republice. INCIEN byl založen v roce 
2015 a od té doby vzdělává, pořádá diskuzní ve-
čery, semináře i konference zabývající se proble-
matikou odpadového hospodářství a cirkulární 
ekonomiky. Současně realizuje vlastní projekty 
ve spolupráci s fi rmami, školami, obcemi i ve-

řejnou správou. Aktivně přenáší a aplikuje know-
-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. 
Cirkulární ekonomika je základním stavebním 
kamenem pro přechod z lineární spotřeby suro-
vin a prosazuje vnímání odpadů jako zdroje, jenž 
šetří fi nance i životní prostředí. Více informací 
najdete na www.incien.org.

O KARLOVARSKÝCH 
MINERÁLNÍCH VODÁCH 

Skupina Karlovarských minerálních vod 
(KMV) je největším distributorem nealkoholic-
kých nápojů ve střední Evropě. Posláním skupiny 
KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit 
ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní 
hodnotou.

K MV se významně podílí na kulturním, spor-
tovním a společenském životě. Podporuje také 
projekty spojené s ochranou přírody a otázkou 
ekologie. KMV je členem Národní sítě Global 
Compact ČR, která sdružuje fi rmy a organiza-
ce zapojené do UN Global Compact – největ-
ší světové iniciativy společenské odpovědnosti 
a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Dal-
ší zajímavé informace o společnosti naleznete na 
Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @Karlo-
varskeMineralniVody a LInkedIn.

O VŠCHT FTOP
 Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT 

Praha se dlouhodobě systematicky věnuje envi-
ronmentálním dopadům různých technologií 
i rozvoji udržitelnosti z pohledu průmyslu. Ře-
ší řadu projektů týkajících se čištění odpadních 
vod, recyklací odpadních materiálů, snižování 
atmosférických emisí či zaměřených na úsporu 
surovin.

Zálohujme.cz

Zavedení zálohového systému by bylo pro Českou republiku přínosem
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Praha/Karlovy Vary (ČTK/red) – Mlékárna 
Hollandia v Karlových Varech začala s roboti-
zací procesu vyskladnění svých výrobků, na-

hradila prvních deset pracovníků robotizova-
nými linkami. Linky se nacházejí v centrálním 
logistickém skladu a jejich hodinový výkon 
umožňuje zabezpečit 12 až 15 palet produktů. 
Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Kromě vyšší konkurenceschopnosti si od mo-
dernizace fi rma slibuje úspory za lidskou práci, 
snížení chybovosti a zvýšení kvality. Hollandia 
projekt zavádí ve spolupráci s logistickou spo-
lečností HOPI.

Zapojením robotů do části výrobního procesu 
reagovala mlékárna nejenom na současný nedo-
statek pracovních sil. Dalším impulzem byl po-

žadavek zákazníků na dodávku různých příchutí 
jogurtů na jednom kartonu. „Zákazníci se na zá-
kladě optimalizace regálového prostoru začína-
jí často přiklánět k řešení zalistování tzv. mixo-
vaných kartonů o třech až pěti příchutích. Je to 
způsobené i tím, že se začaly prosazovat menší 
formáty prodejen,“ uvedl mluvčí fi rmy Jan Škoda.

Podle něj je využívání robotů až v centrálním 
logistickém skladu v rámci dodavatelského řetěz-
ce poměrně ojedinělé. „Požadavkem na kapacitu 
palet se zmixovanými produkty je alespoň 200 palet
za 16 hodin, v optimálním případě až 250. Roboti 
jsou schopni mixovat jogurty s průměry 75 mm 
a 95 mm dle přání zákazníka. Zároveň je možné 

měnit typ kartonů vkládaných na začátku stoje,“ 
dodal.

Roboty zaváděla japonská fi rma Fanuc. Pra-
cují s přesností na setinu milimetru. Původní 
manuální způsob řešení mixování produktů vy-
žadoval dle velikosti objemů zboží 10 až 12 pra-
covníků v rámci osmihodinových směn po sedm 
dní v týdnu. Celková investice do projektu by la 
16 milionů korun s návratností pět let.

Hollandia je česká fi rma, byla založena v roce 
1991. Od konce roku 2003 vyrábí v Krásném Údolí 
své výrobky v nových výrobních prostorách. Den-
ně se v Hollandii spotřebuje kolem 100 000 lit-
rů mléka. Firma vyrábí především jogurty.

Brno (ČTK/red) – Na českém trhu s mlékem 
usiluje o spojení odbytové družstvo Viamilk CZ 
z Hradce Králové s odbytovým družstvem Mo-
rava z Vyškova. Vyplývá to z údajů, které zve-
řejnil na svém webu Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS). Ředitel Viamilku Pavel 
Lhoták nechtěl fúzi před dokončením komen-
tovat. Řekl však, že po spojení by družstvo 
vykupovalo pětinu mléka, které se v republi-

ce vyprodukuje. Součet tržeb obou družstev za 
rok 2017 činil téměř pět miliard korun.

Obchod s větším objemem mléka by měl obec-
ně zlepšit vyjednávací podmínky družstva s od-
běrateli, tedy mlékárnami. Zda ÚOHS spojení 
povolí, by mělo být známé za měsíc.

Viamilk sdružuje producenty syrového mlé-
ka a také jatečných zvířat z Královéhradec-

kého a Pardubického kraje. „Usilujeme o co 
nejlepší výkupní realizační ceny na trhu. Jsme 
největší odbytovou organizací vlastněnou ze-
mědělskými podniky ve východních Čechách 
bojující za ekonomickou prosperitu zeměděl-
ských podniků,“ uvádí Viamilk na svém webu. 
Družstvo Morava sdružuje podniky především 
z jižní Moravy, Vysočiny a části východních 
Čech.

Podle výroční zprávy činil v roce 2017 ob-
rat Viamilku 2,25 miliardy korun, zobchodoval 
192 milionů litrů mléka. Zisk činil téměř 13 mi-
lionů korun. Morava měla v roce 2017 tržby za 
prodej zboží 2,57 miliardy korun a zisk činil 
3,5 milionu korun.

Podle dokumentu Státního zemědělského 
intervenčního fondu existovalo v Česku loni 
v květnu 19 odbytových družstev. 

Praha (ČTK/red) – S rozhodnutím o konci zna-
čení řecký jogurt v české legislativě se nedá 
nic dělat, ČR by jinak hrozilo soudní řízení, řekl
předseda Českomoravského svazu mlékáren-
ského Jiří Kopáček. S koncem značení řecký 
jogurt a jogurt řeckého typu počítá minister-
stvo zemědělství v novele vyhlášky, kterou po-
slalo do meziresortního připomínkového řízení. 
Praktický dopad vyškrtnutí ustanovení je ne-
jasný, podle Kopáčka jej budou výrobci moci 
dál vyrábět a pojmenovávat řeckým jogurtem, 
nebudou už mít ale oporu v legislativě.

„Bohužel prostě je to víceméně rozhodnutí EU na 
základě protestu Řecka, abychom to nedělali. Ten 
výrobek se bude i nadále vyrábět – bude to jogurt 
a bude se jmenovat ‚řecký jogurt‘,“ řekl Kopáček.

Pokud vyhláška projde meziresortním řízením, 
měla by začít platit od září. „Neřešením problé-

Mlékárna Hollandia nahrazuje první pracovníky robotickými linkami

Mlékařská odbytová družstva Viamilk a Morava se chtějí spojit

Termín „řecký jogurt“ skončí v legislativě, dopad je nejasný

Praha – Nikoli plastová brčka a obaly, ale 
vytápění, spotřeba elektřiny, a poněkud pře-
kvapivě i složení jídelníčku jsou hlavními 
„hříchy“ průměrného Čecha směrem k život-
nímu prostředí. Vyplývá to ze studie Fakulty 
technologie ochrany prostředí Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze, která byla 
publikována v minulých dnech.

Záměrem autorů bylo zmapovat dopady čin-
nosti průměrného Čecha na životní prostředí. 
Unikátnost studie tkví ve skutečnosti, že nebyl 

zkoumán jen vybraný vzorek populace, ale vý-
chodiskem byly ověřené statistické údaje o mili-
onech obyvatel České republiky. Autoři analyzo-
vali data Českého statistického úřadu o spotřebě, 
nákupním chování, cestování za prací nebo vzdě-
láním, nárocích na energie atd. 

Výsledkem je zjištění, že průměrný občan 
České republiky nejvíce zatěžuje životní pro-
středí spotřebou energií pro vytápění, klimatizaci 
a obecně chod domácnosti. „Spotřeba je vysoká 
a elektrická i tepelná energie se ve velké míře 
získává z fosilních zdrojů. Zejména získávání 
energie z uhlí je vůči prostředí velmi bezohledné, 
neboť se jeho spalováním do prostředí uvolňu-
je množství škodlivých látek,“ upřesňuje docent 
Vladimír Kočí, jeden z autorů studie a zároveň 
děkan Fakulty technologie ochrany prostředí 
VŠCHT Praha. 

Druhou nejvýznamnější oblastí znečištění je 
spotřeba potravin, kde se potkává několik ne-
příznivých faktorů. Češi například dávají tra-
dičně ve velkém přednost vepřovému masu, 
jehož chov je energeticky velmi náročný, pro-
tože samo prase spotřebuje mnoho potravy, než 
dojde k jeho porážce. Chov hovězího dobytka 
je sice ještě náročnější, ale tím, že se nedostá-
vá na tuzemské talíře tak často, je dopad jeho 
konzumace na životní prostředí v úhrnu men-
ší. „Podstatnou roli hraje také enormní plýt-
vání. Třetina potravinové produkce se vůbec 
nedostane ke zpracování, druhá třetina se vy-
hodí při výrobě konečných produktů nebo ji 
vyhodí sami spotřebitelé,“ vysvětluje Kočí.
„Svérázným problémem jsou pak biopaliva první 
generace – tedy řepka v české krajině. Zde se 
potkává energetika s produkcí potravin. Pěsto-
vání řepky jednak poškozuje krajinu, kde by se 
mohly pěstovat potraviny, a za druhé její přínos 
v energetice je rovněž problematický,“ dodává.

Podle Vladimíra Kočího ale není cílem autorů 
radit ostatním, aby jedli méně vepřového masa 
nebo mrzli ve svých obývacích pokojích. „Chtěli
jsme hlavně zmapovat a na základě velkého 
množství dostupných dat určit hlavní ekologic-
ké škody, které obyvatelé ČR mají na svědomí, 
a vypíchnout oblasti, na které by bylo vhodné se 
aktuálně zaměřit a zlepšit je,“ odhaluje motivaci 
vědeckého týmu. 

Z výsledků studie, publikované v mezinárod-
ním odborném časopise Science of the Total En-
vironment, mimo jiné také vyplývá, že odpadové 
hospodářství v českém kontextu není takovým 

problémem, jak by se ze zpráv zaplavujících ve-
řejný prostor mohlo zdát. „Čímž neříkáme, aby 
lidé přestali třídit odpady nebo se snažili snižovat 
jejich množství, to bude mít smysl vždycky, stejně 
jako předcházení vzniků odpadů tím, že se 
zbytečné věci nebudou vůbec kupovat. Říkáme 
jen, že jsou tu důležitější oblasti, které mají na ži-
votní prostředí výrazně větší dopady,“ říká Kočí.

V budoucnu by vědci z fakulty rádi připravili 
podobnou analýzu pro celou Evropu. 

Mgr. Michal Janovský,
VŠCHT Praha

Průměrný Čech zatěžuje životní prostředí 
nejvíce spotřebou energií a jídlem

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

mu hrozí velmi reálné nebezpečí odvetných opat-
ření ze strany orgánů Evropské unie z důvodu 
nedokončení harmonizace potravinového práva 
Evropské unie, tj. zahájení řízení ze strany Ev-
ropské komise proti České republice,“ uvedlo 
ministerstvo v důvodové zprávě.

Podle Kopáčka jsou v ČR dva výrobci řeckého 
jogurtu –  Polabské mlékárny a Bohušovická mlé-
kárna, jogurt řeckého typu pak vyrábí Mlékárna 
Kunín. Do ČR se dovážejí také jogurty z Německa 
pojmenované jako řecké, ale pouze na základě or-
namentů na obalu, nikoliv techniky výroby. Na řád-
ný řecký jogurt je podle Kopáčka nutné odstředit 
z mléka syrovátku a mléčnou složkou zkoncentro-
vat. Na kilogram běžného jogurtu se podle něj po-
třebuje kilogram mléka, na výrobu řeckého tři. Do 
jogurtů řeckého typu jsou pak bílkoviny přidáva-
né. Kopáček dodal, že sami Řekové tuto výrobu za 
„řecký jogurt“ ani neoznačují, říkají jí straggisto.
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Praha – Certifikát s originální 
značkou kvality TRADIČNÍ ČESKÝ 
OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO získalo 
dalších devět zástupců úspěšných 
prodejen. Počet certifikovaných 
českých prodejen tak překročil 
stovku.

Na 22. kongresu pro tradiční trh 
Samoška v Olomouci získaly ocenění 
prodejny ze dvou maloobchodních sítí, 
CBA a Jednota, spotřební družstvo ve 
Vsetíně a jedna podniková prodejna 
výrobce masných produktů MP Krásno. 
„Po dvou letech jsme překročili 
magickou stovku, na což jsem hrdý. 
Mít po české republice sto jedna 
vysoce kvalitních, certifikovaných 
českých prodejen, to je taková 
malá obchodní síť na českém trhu. 

Našim obchodníkům to dává novou 
energii a sílu do budoucna,“ řekl 
během slavnostního udílení značky 
TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – 
CERTIFIKOVÁNO Zdeněk Juračka, 
předseda Asociace českého tradičního 
obchodu.

Značka TRADIČNÍ ČESKÝ OB-
CHOD – CERTIFIKOVÁNO, kterou 
AČTO udílí od roku 2017, usnadňu-
je orientaci na českém trhu. „Našim 
zákazníkům říkáme, která prodejna 
poskytuje kvalitu služeb, sortimentu 
i personálu, a zároveň ukazujeme na 
české prodejny s českými potravinami. 
Jedno ze základních kritérií udělení 
značky je alespoň dvoutřetinový po-
díl domácího zboží, což tradiční české 
prodejny splňují bez obtíží,“ doplňuje 
Miloš Škrdlík, místopředseda AČTO 
a spolumajitel sítě potravin Brněnka. 
Zákazníci mají v certifi kovaných pro-
dejnách jistotu, že nakoupí dobře, kva-
litně a počesku.

SEZNAM NOVĚ OCENĚNÝCH 
PRODEJEN

Nezávislé prodejny 
v rámci Družstva CBA:

POTRAVINY U VÁCLAVA  Říčany; 
POTRAVINY U POŠTY 

Žabčice u Brna; 
POTRAVINY GODULANKA 

Smilovice; 
MĚDĚNKA Hejnice 

  
JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ 

DRUŽSTVO VE VSETÍNĚ:

POTRAVINY Horní Bečva; 
DOD Potraviny COOP Vsetín; 

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ COOP 
Valašská Polanka; 

POTRAVINY COOP 
Nový Hrozenkov,
MP Krásno, a. s., 

MP KRÁSNO, Bzenec
AČTO

ACTO

Certifikované české prodejny překročily stovku

Postupný úbytek prodejen je je-
den z hlavních úkolů, se kterým se 
bude muset v budoucnu vyrovnat 
tradiční český trh s potravinami. 
Obslužnost venkova se totiž každým 
rokem snižuje. Do budoucna lze 
však v tomto segmentu čekat i vý-
razné změny. Některé obchodní sítě 
například počítají se zrušením sle-
vových letáků, větším podílem bez-
hotovostních plateb či optimalizací 
zásobování malých prodejen. Klíčo-
vou roli přitom v celé řadě případů 
bude hrát postoj státu.

ZHORŠUJÍCÍ SE OBSLUŽNOST 
VENKOVA

V současnosti je velmi diskutovanou 
záležitostí v souvislosti s tradičním tr-
hem potravinová obslužnost venkova. 
Jak uvádějí statistiky společnosti Niel-
sen, pouze za rok 2017 ukončilo svůj 
provoz 1082 prodejen do 400 m2, téměř 
800 z nich bylo těch nejmenších do 

50 m2. Obslužnost se tak neustále sni-
žuje, jiné vyhlídky přitom zatím neuka-
zuje ani nejbližší budoucnost. 

Podle Jana Hrdiny z Asociace české-
ho tradičního obchodu je proto nezbyt-
ný zásah státu, ideálně prostřednictvím 
sady komplexních opatření. „Především 
směrem k velkým řetězcům očekáváme 
posun ve věci novely zákona o cenách, 
konkrétně opatření, které by zamezilo 
zneužívání podnákupních a podnákla-
dových cen, které devastují český trh. 
Jakákoliv pomoc venkovským prodej-
nám je pak vítaná, ať již přímá či ne-
přímá. Jde totiž především o zachování 
služby pro občany, která je v současnos-
ti obchodníky poskytována i přes hospo-
dářskou ztrátu,” uvedl Jan Hrdina. 

Podle předsedy maloobchodního 
Družstva CBA Romana Mazáka se 
dnes o obslužnost venkova stará pouze 
tradiční trh. Pokud však před ním bude 
stát zavírat oči, kritická situace se bude 
rozšiřovat do dalších oblastí. 

Řešením budoucnosti by přitom mo-
hl být model objednávání potravin on-
-line či telefonicky a jejich následný 
rozvoz, podobně jako to v současnosti 
funguje v celé řadě velkých měst a je-
jich bezprostředním okolí. Na rozdíl 
od centrálních skladů by tradiční trh 
v případě rozvozu potravin na venko-

vě využíval husté sítě prodejen, které 
by mohly obsloužit sousední vesnice 
bez obchodu. „Oblastem, kde je již 
nyní situace kritická, by to pomohlo. 
O takovém řešení lze však uvažovat až 
ve chvíli, kdy stát vytvoří tradičnímu tr-
hu příznivější podmínky. Do té doby je 
to hudba vzdálené budoucnosti,“ řekl 
Roman Mazák.

POSTUPNÉ 
RUŠENÍ LETÁKŮ?

Popularita slevových letáků pa-
tří v českém prostředí ve srovnání 
s ostatními evropskými státy mezi ty 
nejvyšší. Podle posledních statistik 
společnosti Nielsen čeští spotřebitelé 
nakupují ve slevách 55 procent zboží. 
Na tradičním trhu je však situace jiná. 
„Letáky nejsou v případě malých pro-
dejen příliš využívané, lze je najít spíše 
u velkých řetězců. Původní ceny, které 
v nich uvádějí, jsou však extrémně vy-
soké, ceny po slevě se zpravidla vyrov-
nají běžné ceně u malých prodejen,“ 
podotkl Roman Mazák. 

Na výrazně menší podíl využití letá-
ků na tradičním trhu upozorňuje i Vla-
dimíra Šebková ze spotřebitelského 
panelu společnosti GfK. „Zatímco cel-
kové nákupy s pomocí letáků předsta-
vují téměř čtyřicet procent celkových 

výdajů za rychloobrátkové spotřební 
zboží, v případě tradičního trhu je ten-
to podíl poloviční,“ vysvětlila Šebko-
vá. Podle Mazáka tak distribuce slevo-
vých letáků u prodejen tradičního trhu 
prakticky postrádá významu. „Tímto 
způsobem si nelze vybudovat vztah se 
zákazníkem. I to je důvod, proč letáky 
v posledních měsících výrazně omezu-
jeme a do budoucna plánujeme jejich 
úplné zrušení,“ doplnil.

Hlasy o omezení slevových letáků se 
ozývají i z české vlády. Ministr země-
dělství Miroslav Toman to zdůvodnil 
především úsporou za tisk v hodnotě 
1,5 miliardy korun a také významným 
odlehčením životnímu prostředí. Podle 
Mazáka však na plošný zákaz letáků 
není český maloobchodní trh zdale-
ka připraven, neboť jeho velká část 
zatím nemá vybudovanou jinou síť 
marketingových kanálů.

UŽIVATELSKÝ KOMFORT 
PŘI PLACENÍ

Podle zástupců tradičního maloob-
chodu bude možné sledovat také po-
stupnou modernizaci při samotném 
placení. Prvním krokem byly již v mi-
nulosti bezhotovostní platby, které dnes 
již platí za standard i v nejmenších pro-
dejnách. Podle Mazáka tomu výrazně 

pomohla především regulace poplatků 
za platby kartou, které jsou oproti mi-
nulosti třetinové. Před jejím zavedením 
se totiž bezhotovostní platba některým 
prodejnám nemusela vyplatit. „V naší 
síti byl před zavedením tohoto opat-
ření podíl plateb kartou zhruba de-
set procent, v minulém roce byl však 
už trojnásobný. Do budoucna čekáme 
další navyšování četnosti tohoto 
typu placení. Především ve větších 
prodejnách by se mohl za několik let 
vyrovnat počtu plateb v hotovosti,“ řekl
Roman Mazák.

Další výzvou, která tradiční trh 
z hlediska placení spotřebitelů postup-
ně čeká, je zavádění samoobslužných 
pokladen. 

ZMĚNY 
V LOGISTICE

Změny lze do budoucna očekávat 
i z hlediska logistiky, zejména pak zá-
sobování prodejen. Podle Mazáka bu-
dou především největší výrobci čím dál 
častěji zavádět úplnou robotizaci svých 
skladů. Ve výsledku to bude znamenat 
možnost práce pouze s paletami zbo-
ží – nikoliv však s jednotlivými kusy 
– a tedy neustálé zvyšování závozů. 
Menší závozy naopak ze strany výrob-
ců úplně vymizí.

Budoucnost tradičního trhu – malé prodejny čeká rušení 
slevových letáků, modernizace placení či změny v logistice

Maloobchodní Družstvo CBA se 
jako jediná nezávislá maloobchodní 
síť na tradičním trhu snaží už čtvr-
tým rokem komplexně modernizovat 
malé tuzemské prodejny potravin. 
Díky svému expertnímu týmu jim 
pomůže zvýšit ekonomickou efek-
tivitu celkového provozu, osadit je 
moderními technologiemi a zlepšit 
celkový vizuální dojem. Řada ob-
chodníků si rozsáhlejší investici ne-
může dovolit, družstvo jim proto na 
počátku uhradí i polovinu nákladů. 
Tímto způsobem už pomohlo 90 pro-
dejnám v Česku, letos se plánuje 
přiblížit ke stovce.

Postupný úbytek malých prodejen 
tradičního trhu je dán především jejich 
ekonomickou neefektivitou. Příčinu 
může mít v příliš vysokých provozních 
nákladech či nízkých maržích. Roli 
však hraje i vizuální stránka prodejny 
či špatně rozmístěné zboží. Tyto fakto-
ry mohou zákazníkovi snižovat potřeb-
ný komfort a nepřímo ho tak směřovat 
k větší konkurenci.

S těmito klasickými neduhy malých 
prodejen se výrazně snaží bojovat ma-
loobchodní Družstvo CBA, které se 
již čtvrtým rokem věnuje takzvané-

mu remodelingu. Ten zahrnuje opti-
malizaci provozních nákladů, správ-
né rozmístění zboží, vybavení novým 
technických zařízením a celkovou 
modernizaci včetně nového vizuálu. 
„Naším hlavním cílem je zvýšit kon-
kurenceschopnost českých prodejen. 
Zároveň se snažíme, aby maximum 
z nich pod značkou CBA vypadalo 
reprezentativně a zákazník měl při 
nakupování potřebný komfort. Tuto 
službu v takovém rozsahu pro pro-
dejny nikdo jiný v republice nedělá,“ 
řekl předseda Družstva CBA Roman 
Mazák.

SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ 
VÝRAZNĚ NAVÝŠÍ POČET 
NAKOUPENÝCH POLOŽEK

Remodeling zaštiťuje speciální ex-
pertní tým, celý proces je přitom roz-
dělený do několika fází. Ta první za-
hrnuje především získávání podkladů, 
jejichž základem je ekonomická bi-
lance dané prodejny. Zjišťuje se te-
dy nejen její celkový obrat, ale také 
průměrná prodejní marže a náklady 
na energie. „Důležitým faktorem je 
i počet zaměstnanců a jejich úvazky, 
často se jedná o jednu z největších ná-
kladových položek. Cílem je promě-

nit prodejnu na co nejproduktivnější, 
a to s ohledem na její velikost, použití 
moderních technologií a správného 
vybavení,“ uvedl Mazák. Sem patří 
například i poskytnutí nového poklad-
ního systému, který usnadní prodejně 
příjem zboží přes elektronické faktu-
ry, ale zároveň je rychlý při odbavení 
zákazníka.

S tím souvisí i rozmístění úseků na 
prodejně s ohledem na zákazníka a ob-
sluhu prodejny. „Nemusí se to zdát, ale 
pouhá změna rozmístění zboží může 
objem nákupního košíku spotřebitele 
zvýšit i o dvacet procent. Při správně 
nastavených maržích to tak i původně 
neefektivní prodejně může výrazně po-
moci,“ sdělil Mazák. Právě rozmístění 
zboží věnuje expertní tým v první fázi 
významnou pozornost i s ohledem na 
propojení se skladem kvůli rychlému 
a efektivnímu doplňování nejprodáva-
nějších položek.

DRUŽSTVO 
UHRADÍ POLOVINU 

NÁKLADŮ
Na základě zjištěných informací tým 

následně připraví návrh remodelingu, 
který může zahrnovat kompletní pro-
měnu prodejny či pouze jejích částí. 

Základním kritériem pro obchodníky 
přitom bývá, zda bude nutné prodejnu 
na nějakou dobu zavřít, potažmo ko-
lik bude celá realizace stát. Družstvo 
CBA se v tomto snaží majitelům po-
moci, když nabízí možnost uhrazení 
až poloviny nákladů na modernizaci. 
Splácení probíhá formou zápočtů se 
zpětnými bonusy. „Při stanovení ná-
vrhů se snažíme, aby návratnost in-
vestice byla do dvou let. Obracet se 
na nás mohou i ti obchodníci, jejichž 
prodejny jsou součástí jiných sítí. 
Podmínkou však je, aby následně do 
sítě CBA vstoupili,“ sdělil Roman 
Mazák.

Jakmile je návrh schválený majite-
lem prodejny, začíná realizace samot-
ného projektu. V této fázi expertní tým 
nejprve zanese konkrétní řešení do 
technického výkresu a následně i do 
3D modelu. Celý proces zabere zpra-
vidla jeden až dva týdny. „Nejvíce času 
spolkne paradoxně doba od objednáv-
ky do dodání technického zařízení, kte-
rá činí v průměru šest týdnů. Nezname-
ná to však, že by prodejna musela být 
zavřená. Přerušení provozu je nutné 
pouze při složitějších stavebních úpra-
vách, zpravidla to zabere jeden až čtyři 
týdny,“ řekl Mazák. 

ÚSPORA DESÍTEK 
AŽ STOVEK TISÍC MĚSÍČNĚ

Expertní tým Družstva CBA se sna-
ží, aby remodeling na provoz prodejny 
měl co nejmenší vliv. Výjimkou jsou 
v tomto ohledu pouze větší stavební 
zásahy. „Děláme je spíše výjimečně, 
zpravidla se jedná jen o částečně změny 
jako bourání dveří a jejich posun, vý-
malbu či modernizaci osvětlení. Menší 
úpravy lze přitom často naplánovat mi-
mo provozní dobu,“ uvedl Mazák. Po-
dobným způsobem lze řešit i výměnu 
technického zařízení na prodejně, ze-
jména chladniček a mrazáků za energe-
ticky úspornější modely. U regálových 
systémů se pak dbá na to, aby byly ne-
jen fl exibilní, ale i příjemné na pohled. 
Řeší se tedy například jejich vzájemné 
barevné odlišení či správné nasvícení.

Právě samotná výměna technické-
ho zařízení je náplní závěrečné fáze. 
Spolu se vzorkováním zboží a jeho 
doplněním do nových regálů je možné 
fi nální úpravy stihnout i za dva dny. 
Celý proces tak od prvního zmapování 
prodejny až po její otevření v remode-
lované podobě zabere od 3 do 12 týdnů 
v závislosti na rozsahu rekonstrukce.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Družstvo CBA zachraňuje prodejny potravin a pomáhá jim s modernizací

Za prodejnu MP Krásno v Bzenci, která je první podnikovou prodejnou v rámci
certifi kace AČTO, si ocenění převzali Zdeněk Tomešek a Jana Sedláčková



Potravinářský zpravodaj 2 / 2019  z domova / 17

Ochrana goril nížinných ve střední Afri-
ce je jedním ze stěžejních in-situ projektů 
pražské zoologické zahrady. Díky prostřed-
kům sdružovaným na sbírkovém kontě „Po-
máháme jim přežít“ může Zoo Praha rozvíjet
aktivity na pomoc gorilám, jejichž zákla-
dem je environmentální vzdělávání mladých 
generací. Již v loňském roce se k podpo-
ře projektu přidala i česká rodinná firma 
ALIMPEX FOOD a. s., a to prostřednictvím 
dětských smetanových krémů Krajanka ZOO 
ve třech příchutích – kakao, vanilka a sme-
tana. Z prodeje každého zakoupeného ke-
límku těchto výrobků putuje finanční obnos 
na ochranu gorily nížinné, gaviála indického 
nebo koně Převalského přímo v jejich při-
rozeném životním prostředí. V loňském roce 
předala firma pražské zoo prvních sto tisíc 
korun. Nyní je příspěvek dalších dvě stě tisíc. 
ALIMPEX FOOD a. s. i pražská zoo děkují za 
podporu všem, kdo si výrobek koupili, a tím 
si nejenom pochutnali na poctivé smetanové 
svačince s menším obsahem cukru, ale rov-
něž podpořili projekt, který navrací zvířata 
do jejich původních domovů. 

„Zoo Praha pod hlavičkou ‚Pomáháme jim 
přežít‘ již řadu let realizuje projekty na ochranu 

ohrožených druhů. Zaměřujeme se například na 
ochranu goril a dalších obyvatel tropických dešt-
ných lesů v Kamerunu nebo gaviálů v indické ře-
ce Čambalu,“ uvádí Miroslav Bobek, ředitel Zoo 
Praha. „Zoo ale dlouhodobě sehrává klíčovou 
roli také v návratu koně Převalského do přírody. 
V posledních letech své úsilí v této oblasti ješ-
tě znásobila, když ve spolupráci s Armádou ČR 
uskutečnila již osm transportů těchto posledních 
divokých koní do mongolských stepí. Spolupráci 
s fi rmou ALIMPEX FOOD a. s. hodnotíme velice 
přínosně a budeme v ní i nadále pokračovat,“ 
dodává Miroslav Bobek. 

„Krajanka ZOO fi nančně přispívá na tři vý-
znamné projekty – návrat koně Převalského do 
Mongolska, ochrana gaviálů na indické řece 
Čambal a pomoc gorilám i dalším ohroženým 
druhům ve střední Africe,“ říká Martin Kincl, 
marketingový manažer značky Krajanka. „Pokud 
si zákazník vybere v obchodě kelímek s kresbou 
jednoho z těchto zvířecích hrdinů, tak automaticky 
posílá na sbírkové konto deset haléřů. Každým ha-
léřem pomáhá chránit tyto ohrožené druhy přímo 
v jejich domovině a rozšířit osvětu o ochranářských 
projektech, o kterých se snažíme informovat i čes-
kou veřejnost, zejména děti. Ty se mohou něco při-

Společný projekt Krajanky ZOO a ZOO Praha přináší další 
finanční částku 

Na fotografi i z leva pan Miroslav Bobek, ředitel ZOO, a Martin Kincl, marketingový manažer 
značky Krajanka ZOO

učit o životě těchto zvířat na webových stránkách 
www.krajankazoo.cz nebo v edukativních videích 
na facebooku či youtube,“ dodává Martin Kincl.

Domovem goril nížinných (Gorilla gorilla go-
rilla) jsou tropické deštné lesy střední Afriky – 
snad nejúchvatnější prostředí naší planety. Pro 
potřeby těžby dřeva však byly tyto lesy protká-
ny sítí cest, která i kdysi vzdálené a nedostupné 
oblasti zpřístupnila nejen mechanizaci svážející 
vytěžené dřevo, ale také lovcům a pytlákům. Za 
posledních zhruba sedmdesát let se stavy goril ní-
žinných v přírodě snížily o 80 % a na Červeném 
seznamu IUCN jsou vedeny jako kriticky ohrože-
né. V nejbližších několika desetiletích jim hrozí 
vyhynutí. Jejich vymírání může pomoci zastavit 
zejména podpora ohleduplné těžby dřeva a nale-
zení alternativních zdrojů obživy pro venkovany, 
ale také vzdělávací a osvětová činnost. 

Stěžejním projektem pražské zoo ve střed-
ní Africe je Toulavý autobus. V rámci něj jsou 
děti z odlehlých pralesních oblastí Kamerunu 
brány na exkurze do záchranného centra v Me-
fou nebo do zoo Mvogt-Betsi v kamerunském 
hlavním městě Yaoundé. Zde se zúčastní vzdě-
lávacích programů, spatří na vlastní oči (často 
poprvé v životě) gorily a další pralesní zvířata 
a poznají v nich fascinující tvory hodné ochrany, 
ne jen maso na talíři. V roce 2013 pražská zoo 
v kamerunské obci Somalomo, při hranici bio-
sférické rezervace Dja, založila Ekoklub přátel 
Dja, k němuž o rok později přibyla odnož v ne-
dalekém Essengbotu. Cílem obou je pracovat 
s místními mladými lidmi na projektech zamě-
řených na ochranu životního prostředí. Členové 
klubu vyvíjejí řadu aktivit – osvětlují například, 
proč je dobré nejíst maso pralesních zvířat, tzv. 
bushmeat, a čím se dá nahradit. Mezi úspěšné 
akce ekoklubu patří výsadba školky kakaovníků 
nebo stromů moringa, které lze mimo jiné zužit-
kovat jako krmivo pro řekomyši. Maso těchto 
nenáročných hlodavců by mohlo uspokojit po-
ptávku po bushmeatu, proto pražská zoo založila 
v Soma lomu v roce 2013 jejich chov. 

ALIMPEX FOOD a. s.

Praha – Podle Organizace pro výživu a ze-
mědělství se za rok na světě vyhodí nebo 
znehodnotí třetina veškeré produkce potra-
vin. Pokud bychom toto množství dokázali 
zachránit, nasytili bychom až tři miliardy li-
dí.1 Jak jsou na tom s plýtváním jídlem Če-
ši a Slováci? 

Změnily jejich chování v posledních letech 
tolik skloňované výrazy, jako je food waste, 
udržitelné vaření nebo zodpovědné nakupo-
vání potravin? Je za vyhazováním jídla naše 
vlastní lenost, nebo něco jiného? A jakým způ-
sobem nás ovlivňuje fenomén prázdné lednice 
(Fridge Blindness)? Odpovědi na tyto otázky 
poskytl průzkum realizovaný společností Ip-
sos, který zadala značka Hellmann’s, na počát-
ku tohoto roku v České republice a na Sloven-
sku. 

FENOMÉN 
FOOD WASTE

A jaký je přístup Čechů a Slováků k jednomu 
z nejpalčivějších problémů, kterým je plýtvání 
jídlem? Podle výzkumu realizovaného značkou 
Hellmann’s je tento přístup více než zodpověd-
ný – tři čtvrtiny respondentů deklarují, že ni-
kdy nebo jen zřídkakdy vyhazují jídlo, přičemž 
vedle lítosti nad právě vyhozenými penězi se 
zabývají i otázkou negativního vlivu na životní 
prostředí. Odpovědnost za velké plýtvání jídlem 
pak přisuzují například obchodním řetězcům, 
výrobcům jídla či restauracím. Na plýtvání ma-
jí však domácnosti nemalý podíl. Odhadem se 
v České republice vyhodí téměř 830 tisíc tun 
potravin za rok a každý Čech k této statistice 
přispívá přibližně 25 kg vyhozených potravin 
ročně.2 Nejčastějšími z nich jsou ovoce a zele-
nina.

Častým důvodem pro vyhození potravin je 
pouhý nehezký vzhled, přestože je potravina 
stále vhodná ke konzumaci. To poukazuje na 
fakt, že pětina Čechů přiznává své mezery ve 
správném skladování různých druhů potravin, 
které by zajistilo jejich delší životnost, a tím 
i snížilo pravděpodobnost následného plýt-
vání. 

Naopak dvě třetiny Čechů správně rozlišují 
rozdíl mezi pojmem „minimální trvanlivost“ 
a „spotřebujte do“. I díky tomu jsou schopni si 
spotřebu nakoupených potravin lépe naplánovat, 
a chovat se tím pádem ohleduplněji k životnímu 
prostředí. 

PROBLÉM JMÉNEM FENOMÉN 
PRÁZDNÉ LEDNICE

Určitě to také znáte – přijdete k ledničce, po 
otevření do ní minutu zíráte, abyste ji násled-
ně opět zavřeli bez vyjmutí jakékoliv potraviny. 
Pojmenování této aktivity jako fenomén prázd-
né lednice trefně poukazuje na fakt, že v danou 
chvíli slepě přehlížíme veškeré potraviny v led-
nici a odcházíme od ní s pocity, že zkrátka ne-
máme nic k jídlu. Tento pocit zažívá 2–4x týdně 
téměř 50 % Čechů a až 7x týdně 75 % Slováků 

s tím, že fenomén prázdné lednice považují za 
problém, se kterým by se rádi do budoucna vy-
pořádali. 

Nejlepším způsobem, jak nad tímto fenomé-
nem ve vyspělých zemích vyzrát, je systematic-
ký nákup a plánování, jak s potravinami naložit 
v delším časovém horizontu (např. týden). Tím 
se člověk snáze vyhne přeplněné ledničce, a tím 
i vyhazování potravin, které kvůli fenoménu 
prázdné lednice přehlížel, a nebyl je schopný 
zakomponovat do svého jídelníčku. 

KDYŽ NENÍ INSPIRACE 
ANI ČAS

Co však stojí za pocity zmaru při pohledu do 
plné ledničky, z níž paradoxně mnoho lidí není 
schopno nic uvařit? Nedostatek času je podle prů-
zkumu nejsilnějším důvodem nevařit pro 89 %

Čechů a 87 % Slováků. Pro každého pátého Če-
cha i Slováka je pak problémem nedostatek in-
spirace, jak k sobě potraviny při vaření posklá-
dat tak, aby vzniklo plnohodnotné a chutné jídlo. 
Svůj podíl má také únava nebo i obyčejná lenost 
si jídlo připravit. 

DŮVODEM PLÝTVÁNÍ 
JE MNOHDY DÍTĚ V RODINĚ

Jídlo občas vyhodí osm z deseti Čechů i Slo-
váků, kteří mají doma děti. Dětskou vybíravost 
přímo označují jako viníky plýtvání jídlem, je-
jich mlsnost jim navíc ztěžuje i nakupování po-
travin. 20 % Čechů se dvěma nebo více dětmi 
se tak plýtvání snaží předcházet vařením stále 
stejných oblíbených jídel bez jakékoliv obměny. 
Nákup je snazší, vaření už zaběhnuté a zbytky 
minimální. 

PŘÍSTUP MLADÉ GENERACE 
K JÍDLU

Zodpovědnost a rozvaha při nakládání s po-
travinami se naopak projevuje u dvou mladších 
generací, jejíž členové jsou označováni jako 
mileniálové (generace narozená v letech 1980–
1994) a generace Z (generace narozená v letech 
1995–2014). Devět z deseti mileniálů vaří nej-
méně třikrát týdne, čtyři z deseti pak připravují 
jídlo dokonce denně. Přestože mladá generace 
tráví poměrně dost času v kuchyni, plýtvá jíd-
lem mnohem častěji než starší generace ve vě-
ku 53+, která zkrátka šetří svou peněženku. Ze 
zástupců slovenské generace Z, která obecně 
ráda uniká od počítačů relaxovat k manuálním 
činnostem, vidí jedna třetina ve vaření zábav-
nou činnost, při které si ještě navíc odpočine. 
Od vaření je v polovině případů naopak odradí 
příliš velká únava a v 95 % případů pak i fakt, 
že je pro ně v dané situaci příliš kompliko-
vané.

1 Zdroj: zachranjidlo.cz
2 Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Češi jídlem vědomě neplýtvají, schází jim však čas a inspirace, 
jak potraviny využít
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Praha – První online pivní výčep 
Peevo.cz, který v Praze a okolí od 
loňského září expresně rozváží čers-
tvě načepovaná piva z menších čes-
kých pivovarů, rozšířil rozvoz také 
mimo hranice Prahy, v první fázi
do Říčan, Průhonic, Velkých Popovic
a okolí v okrese Praha-východ. Zá-
kazníci mohou nově využít také mož-
nost osobního odběru přímo v Peevo.
cz (Tomáškova 773/3, Praha 5), nebo
expresního doručení v lokalitě Pra-
hy 5 objednáním přes rozvážkovou 
službu Damejidlo.cz.

  
„Na trhu jsme zatím opravdu jen 

pár měsíců, ale zájem o naši službu 
každý měsíc roste zhruba o 20–30 %,
a velmi nás těší vesměs pozitivní re-
akce od lidí, kteří nás vyzkoušeli 
a vracejí se. Naši zá kaz níci si chvá lí 

vy ni ka jící ser vis, rych lost do ručení, 
a hlavně mož nost vy chut nat si zají-
mavá ře me slná piva z po hod lí do-
mova,“ říká Matúš Karaffa, spolu-
zakladatel Peevo.cz, a dodává: „Za 
první 4 měsíce provozu se přes Peevo.
cz vyčepovalo více než 300 sudů piv.
Na čepu se vystřídalo celkem 82 růz-
ných piv z 36 menších českých pivovarů 
a minipivovarů. Jednoznačně nejpro-
dávanější jsou světlá svrchně kvašená 
piva stylu IPA. Z konkrétních piv vede 
dvojice Clock Twist American Red IPA 
14° z řemeslného pivovaru Clock z Pot-
štejna a Zichovec Mosaic ALE 12° z ro-
dinného pivovaru Zichovec.“

Od testovacího spuštění služby Pe-
evo.cz v září loňského roku si službu 
vyzkoušelo už přes 800 zákazníků. Pře-
kvapivě roste počet žen, které službu 
online výčepu také využívají. V prosinci 
to byla dokonce celá čtvrtina zákazníků, 
jinak se podíl žen pohybuje okolo 18 %.
Většina zákazníků jsou Češi, ale pomalu 
roste také počet cizinců. Nejvíce objed-
návek připadá na pátek a sobotu, nejmé-
ně naopak na pondělí. „Od nového roku 
jsme se na základě toho rozhodli upravit 
naši otevírací dobu a během pondělí ne-
doručujeme,“ doplňuje Matúš Karaffa. 
Nejčastěji si lidé nechávají pivo doručo-
vat mezi 19:30 a 20:30 hod. Tři čtvrtiny 
objednávek připadají na pivo v 1l a 1,5l 
lahvích a poměr skleněných vs. plasto-
vých lahví je zhruba jedna čtvrtina ku 
třem čtvrtinám.

V dalších plánech Peevo.cz pro letoš-
ní rok je pak postupné rozšiřování roz-
vozu do okolí Prahy, zejména do praž-
ských satelitů a okruhu cca 15–20 km
kolem Prahy, a rozšiřování nabídky piv 
– nejen na čepu, ale také prostřednic-
tvím piva v lahvi přímo od pivovarů. 
„Během prosince jsme zkušebně rozší-
řili naši nabídku a počet piv cestou ma-
lé pivotéky, kde si k čepovanému pivu 
mohou zákazníci přidat i zajímavé piv-
ní speciály stočené přímo v pivovarech, 
a mezi našimi zákazníky byl o to oprav-
du velký zájem,“ uzavírá Matúš Karaffa.

CLOCK TWIST AMERICAN RED 
IPA 14°

Tahle IPA se sice červená, ale roz-
hodně se nemá za co stydět. Jen co se 
probouráte nižší hustou pěnou, pocítíte 
středně sladové tělo, ve kterém zazvo-
ní tóny tropického ovoce. Ale nakonec 
skóruje sehraná dvojice amerických 
chmelů, které překonávají své spolu-
hráče na plné čáře.

�  Obsah alkoholu: 6,2 %
�  Stupňovitost: 14,0°
�  Složení: voda, slad, americké chmely 

Citra a Centennial
�  Hořkost (IBU): 60
�  Pivovar: Clock

Piva z potštejnského pivovaru Clock 
mají etikety jako z marvelovek. Za-
slouženě. Jejich superhrdinové Hektor, 

Twist nebo Exorcist už zachránili ne-
jednoho Čecha od smrti žízní. Pokud 
se v Potštejně stavíte, můžete navštívit 
i přilehlou pivnici a vyzkoušet klasiky 
i speciály rovnou u zdroje.

ZICHOVEC MOSAIC ALE 12°
Svěží citróny, limety a grepy, ale ci-

tronáda to není. Chmel Mosaic téhle 
slámové zlatavé APĚ dodává grepový 
nádech v chuti i vůni a dokonalá sou-
hra se slady Pale Ale a Carapils dává 
vzniknout lehkému, tak akorát říznému 
pivu, které vám bude chutnat po celý 
večer.

�  Obsah alkoholu: 5,5 %
�  Stupňovitost: 12°
�  Složení: voda, slad, chmel Mosaic
�  Hořkost (IBU): 40
�  Pivovar: Zichovec

Rodinný pivovar Zichovec v Lou-
nech funguje od roku 2012. Postaven 
byl proto, aby se vyvážila nabídka spe-
ciálů oproti unifi kovaným chutím piv 
velkých pivovarů. Stojíme na stejné 
straně vah a jsme rádi, že zichovecké 
pivo můžeme posílat dál do světa.

O PEEVO.CZ
Online výčep Peevo.cz nabízí 

6–8 druhů piv, které se obměňují něko-
likrát týdně. Objednávku stačí jedno-
duše naklikat na webu Peevo.cz, zvolit 
množství a skleněnou či PET lahev. Pi-
vo je načepováno speciální technologií 
metodou protitlaku. Nasazením lahve 
na čep se spoj uzavře a láhev se nej-
prve vyplní pivoplynem, což je směs 
CO2 a dusíku, tedy klasický potravi-
nářský plyn používaný v pivovarech, 
který vytlačí vzduch. Až poté se do lah-
ve napustí pivo, které stéká po stěnách 
lahve, nijak nepění a díky tomu se dá 
rychle načepovat. Výsledkem je čers-
tvé pivo, které vydrží v lahvi až měsíc. 
Pivo je potom dodáno zákazníkovi ex-
presně do 90 minut nebo ve zvoleném 
čase. Kurýr přiveze pivo vychlazené na 
ideální teplotu v termoboxu, připrave-
né k servírování.

www.peevo.cz

ACCEDO Czech Republic 
Communications 

s. r. o.

První online pivní výčep Peevo.cz rozšiřuje rozvoz mimo Prahu
P R A Ž A N Ů M  C H U T N Á  O N L I N E  N E J V Í C E  I P A  A  „ P I V O  O N L I N E “  C H U T N Á  T A K É  Ž E N Á M

Brno (ČTK/red) – První várku ze-
leného piva na Zelený čtvrtek uva-
řili v brněnském pivovaru Starobrno. 
Receptura jediného speciálu, který 

v největším jihomoravském pivova-
ru připravují, zahrnuje bylinný výluh 
obsahující mimo jiné kopřivu a li-
kér, který pivu dodává zelenou bar-
vu. Ve Starobrně letos velikonoční 
speciál připravují už počtrnácté.

„Stejně jako v minulých letech uva-
říme 4500 hektolitrů zeleného piva pro 
český trh a 510 hektolitrů pro Sloven-
sko. Už třetím rokem uvařené množství 
nezvyšujeme, protože pití zeleného piva 
má být spojené s Velikonocemi a nemělo 

by být dostupné příliš dlouho po nich,“ 
řekl sládek pivovaru Svatopluk Vrzala.

Recept na třináctistupňový speciál 
znají jen čtyři lidé. Vaří se ze speciál-
ního světlého ječného sladu, žateckého 
chmele poloraný červeňák a v přesně 
daný okamžik se do mladinové pánve 
přidává speciální bylinný výluh. Pivo-
var prozrazuje pouze to, že jeho sou-
částí je kopřiva a na jednu 500litrovou 
várku je zapotřebí asi pět litrů. Po uva-
ření pivo osm dnů kvasí a několik týd-

nů dozrává při teplotě kolem jednoho 
stupně Celsia. Po fi ltrování se do něj 
přidává ještě likér kvůli barvě.

Vedení pivovaru na zeleném pivu 
oceňuje hlavně to, že si jej vychutna-
jí všichni milovníci piva, nejde pouze 
o gurmánskou specialitu pro opravdo-
vé fajnšmekry. „Od jiných speciálů se 
zelené pivo hodně liší právě svou pitel-
ností, o to se nejvíce snažíme. Aby si 
k němu našel cestu i běžný konzument,“ 
uvedl Milan Schramm, výrobní ředi-

tel společnosti Heineken, která značku 
Starobrno vlastní.

Heineken je třetí největší česká pi-
vovarnická skupina a její zisk stoupl 
v roce 2017 zhruba o 23 procent na 
206,4 milionu korun. Tržby Heine-
kenu klesly podle výroční zprávy 
o 1,7 procenta na 3,13 miliardy korun. 
Do skupiny patří pivovary Krušovice, 
Velké Březno a Starobrno. Jednotlivé 
pivovary samostatné výsledky neuvá-
dějí.

Starobrno začalo vařit zelené pivo na Velikonoce

Celkem pět dní – od 11. do 16. 
února – trval letošní, již 29. roč-
ník Mezinárodního pivního festiva-
lu. Svým rozsahem i účastí šlo opět 
o největší a nejprestižnější pivovar-
nickou soutěž v České republice. 

Veřejné části festivalu, která se le-
tos uskutečnila v pavilonu Z Výsta-
viště České Budějovice, předcházely 
odborné degustace. V pavilonu R2 více 
než 450 degustátorů hodnotilo vzorky 
piv a ciderů, přihlášených do soutěží 
o Zlaté pivní pečetě a Zlaté pečetě, což 
byl dosavadní rekord. Tradiční součástí 
festivalu byly i dvě soutěžní katego-
rie pro výrobce minerálních vod o ti-
tul Zlatý český pramen 2018. 

Objektivitu a regulérnost průběhu 
odborných soutěží garantovaly mezi-
národní certifikační autority Bureau 
Veritas, TÜV SÜD Czech, 3EC Inter-
national a Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce. Anonymní degustace 
jsou tak každoročně pod přísnou objek-
tivní kontrolou.

Soutěže o prestižní Zlaté pivní pe-
četě se letos zúčastnilo 245 pivovarů 

z 20 zemí celého světa celkem v 33 piv-
ních kategoriích. Za dohledu renomo-
vaných certifi kačních autorit soutěžilo 
přes 1205 vzorků piv. „Potěšilo nás, 
že se do degustačních soutěží o Zlatou 
pivní pečeť hlásí stále více nejen čes-
kých a moravských pivovarů, ale i pi-
vovarů ze zahraničí. 

Silná účast je pravidelně z Ruské 
federace. Soutěžily pivovary z Kali-
ningradu, Moskvy, z města Dinska-
ja v Krasnodarském regionu a dále 
z měst Ivanovo, Jaroslavl, Aleksan-
drov, Samara. O pivní pečeť se 
utkal i pivovar v Dolinsku z ostrova 
Sachalin v severním Pacifi ku nedaleko 
Japonska,“ vyjmenoval ředitel festiva-
lu Alois Srb z agentury Revel účastníky 
ze vzdálených zemí, mezi které patřily 
i pivovary z Arménie, Kazachstánu, Iz-
raele a Chorvatska. 

Účast v soutěži, která nemá v České 
republice obdoby, si nenechají ujít 
i naše sousední země. Ze Slovenska 
se přihlásilo dvacet pivovarů všech 
velikostí. Ukrajinu zastoupily pivovary 
z Charkova, Kyjeva, Lvova a Žitomiru. 
Z Německa se do soutěžní listiny za-
psalo osm pivovarů, nechyběly ani pi-
vovary z Rakouska a Maďarska. Pres-
tiž soutěže dokládá i účast největších 
světových pivovarnických koncernů.

Slavnostní vyhlášení výsledků de-
gustačních soutěží se uskutečnilo 
v závěrečný den festivalu v pavilonu 
Z českobudějovického výstaviště. Nej-
prestižnější cenu Titul WORLD BEER 
SEAL 2018 získalo pivo Třináctka z pi-
vovaru Rohozec. Silnější pivo s vyšším 

obsahem alkoholu, s výraznou chleb-
natou plností a chmelovou hořkostí 
v dokonalé harmonii uvařili v pivovaru 
v Malém Rohozci nedaleko Turnova. 

„Výsledky ukazují velmi vyrovnanou 
úroveň. Při stejném počtu kategorií při-
bylo pivovarů, které získaly cenu. Není 
tedy pivovar, který by měl nějaký mono-
pol. Tuto skutečnost vidím jako zásad-
ní věc. Kvalita piv je velmi vyrovnaná. 
Letos výrazně bodovaly i zahraniční pi-
vovary. Je vidět, že řada zahraničních 
partnerů vaří dobrá piva. V kategori-
ích soutěží společně velké pivovarnické 
skupiny i minipivovary a jejich vzorky 
jsou velmi souměřitelné, stejně kvalitní. 
Ve fi nále kategorie Světová pivní pečeť 
se na prvních místech umístily dva velké 
a dva malé pivovary,“ zhodnotil ředi-
tel festivalu Alois Srb letošní výsledky. 
Kvalita piv vyráběná malými pivovary 
se od velkých nijak neliší. „Vítězný pi-
vovar Rohozec je ‚menší‘ z těch větších 
pivovarů a vyrábí piva velice kvalitní. 
Na druhém místě zabodoval minipivo-
var Lyer se svým Světlým ležákem 12°.  
Pivovar z Modravy na Šumavě v této 
prestižní kategorii získal i šesté umís-
tění. Ačkoliv se jedná o mladý pivovar, 
založený až v roce 2014, na Meziná-
rodním pivním festivalu se opakovaně 
umisťuje na předních místech,“ dodal 
Alois Srb. Vítězové jednotlivých kate-
gorií k titulu získali i právo užívat pří-
slušné označení na etiketách a k propa-
gačním účelům. 

Mezinárodní pivní festival České 
Budějovice je ve světě ojedinělý svým 
konceptem. Nikde se nekoná podob-

ná akce, kterou by tvořily dohromady 
odborné degustační soutěže a veřejná 
část, kdy veřejnost může ochutnat oce-
něná piva.

CO VŠECHNO INSPEKTOŘI 
HLÍDAJÍ U DEGUSTÁTORŮ

Nad regulérností festivalu dohlíže-
la  inspekční a certifi kační společnost 
Bureau Veritas. Vše probíhalo přísně 
anonymně, ve více kolech a hodnoti-
la se například chuť piva, jeho plnost, 
hořkost a říz. „Naši inspektoři dohlíží 
nad přísnými pravidly soutěže a jsou 
garanty objektivity. Nemůže se tak stát, 
že by degustátoři například chodili do 
zázemí a zjišťovali dopředu, jaký vzo-
rek kterému pivu patří. Nebo že by zpět-
ně přepisovali známky, které již udělili 
hodnoceným pivům, či aby nedopatře-
ním opakovaně hodnotili stejné vzorky 
piva. Na regulérnost festivalu dohlíží-
me již mnoho let a musím zdůraznit, 
že nedošlo k žádnému závažnému po-
chybení,“ přibližuje Jakub Kejval ze 
společnosti Bureau Veritas, která bude 
na festivalu jednou z hlavních dozor-
čích a certifi kačních autorit.

JAKÉ PANUJÍ TRENDY 
NA TRHU S PIVY V ČESKU

Inspekční a certifi kační společnost 
Bureau Veritas neřeší jen regulérní prů-
běh soutěžního pivního festivalu, ale 
všímá si také spotřebitelských trendů 
na trhu s pivy. „V létě v Česku stou-
pá spotřeba ovocných piv bez obsahu 
alkoholu. Na podzim naopak roste zá-
jem o sezonní piva typu Ale, která jsou 

svrchně kvašená, mají výrazné aroma, 
důraz na hořkost a s oblibou je vaří 
menší pivovary. Na ústupu je obliba 
piv se stupňovitostí nižší než deset, lidé 
preferují tradiční desítky a dvanáctky,“ 
podotýká generální ředitel Bureau Ve-
ritas Jakub Kejval.

CERTIFIKÁTY, 
KTERÉ DEKLARUJÍ KVALITU 

VÝROBY PIVA 
Inspekční a certifi kační společnost 

Bureau Veritas je aktivní i v dalších ob-
lastech pivovarnictví a potravinářství. 
Poskytuje totiž fi rmám důležité certi-
fi káty kvality a bezpečnosti. „Menší 
pivovary mají největší zájem o systém 
HACCP. Jde o analýzu rizik ve výrobě 
potravin, která patří mezi základní ná-
stroje, jak předcházet rizikům ohrožu-
jících bezpečnost potravin,“ objasňuje 
David Šíma z Bureau Veritas. Největší 
pivovary naopak mají komplexní poža-
davky na prověření důležitých fi rem-
ních procesů, protože to po nich vyža-
dují potravinářské řetězce. „Velcí hráči 
preferují například certifi kaci systému 
Management kvality podle ISO 9001. 
Zájem je rovněž o FSSC 22000, což je 
ucelené certifi kační schéma určené pro 
systém managementu bezpečnosti po-
travin,“ uzavírá David Šíma.

O festivalu více na: www.pivnipecet.
cz, kde jsou zveřejněny i veškeré vý-
sledky degustačních soutěží: http://
www.pivofestival.cz/rocnik/2019/vy-
sledky/fi nalove-vysledky.pdf

Botticelli
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Svijany – Jako nejlepší pivo pl-
zeňského typu (BEST PILSNER) by-
la v lednu ve světové profesionál-
ní degustační soutěži World Beer 
Idol 2019 vyhlášena Svijanská De-
sítka. Spolu se Svijanským Mázem 
11 % se dělila také o nejlepší udě-
lené umístění v kategorii českého 
piva plzeňského typu (BOHEMIAN 
PILSNER). Vedle Svijan se v kon-
kurenci téměř dvou set piv doká-
zaly prosadit i další dva české pi-
vovary – Rodinný pivovar Zichovec 

a Tradiční pivovar v Rakovníku, té-
měř polovina z celkem 51 cen nic-
méně putovala do Německa. Ozná-
mil to pořadatel světové soutěže 
Jakub Veselý. 

Piva z mnoha evropských ze-
mí, ale třeba i z Indonésie, hodnoti-
li v polovině ledna v Praze nejlepší 
evropští degustátoři, zástupci velko-
obchodů a pivní publicisté. Za abso-
lutního vítěze a „pivní idol“ pro rok 
2019 označili pšeničné pivo Kumpf 

z německého pivovaru Kaiser, cenu 
za nejlepší design udělili pivu z nor-
ského pivovaru Lindheim Ølkompani. 
Kontroling přihlášených vzorků i le-
tos zaštítil Výzkumný ústav pivovar-
ský a sladařský.

„Jako české pořadatele nás sa-
mozřejmě těší, že se ani letos české 
pivovary v tak silné konkurenci ne-
ztratily. Ceny pro Pivovar Svijany 
dokazují, že tradičně vařené pivo 
českého typu si i v současné ohrom-
ně široké nabídce pivních stylů stále 
uchovává důležité místo,“ uvedl Ja-
kub Veselý. 

Pivovar Svijany si zakládá na tra-
dičním výrobním postupu tzv. dvou-
rmutového způsobu vaření, kvašení 
v otevřených kádích a dlouhodobé-
ho zrání piva v ležáckých sklepích. 
Všechna jeho klasická, nepasterovaná 
česká piva doprovází dlouhý seznam 
různých cen. Svijanský Máz stál na-
posledy na stupních vítězů loni na 
podzim na soutěži World Beer Awards 
a Svijanská Desítka slavila úspěch na 
říjnovém vyhlášení 10. ročníku soutě-
že ČESKÁ CHUŤOVKA 2018. 

„Jakkoli jsou pro nás nejdůležitější 
reakce běžných spotřebitelů a našich 

fanoušků, všech-
na ocenění − 
a zvláště  pak 
uznání od tak 
renomované od-
borné poroty − 
nás samozřejmě 
mimořádně těší. 
Dokazují totiž to, 
že jsme se před 
dvaceti lety při záchraně pivovaru 
vydali správnou cestou, když jsme 
vsadili na skutečně tradiční výrobní 
postupy. Mají smysl nejen dnes, ale 
určitě i do budoucna,“ řekl k tomu 
sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík. 

�  Svijanská Desítka 10 % – poctivá 
desítka se stupňovitostí přes deset 
procent vyráběná tradiční techno-
logií s kvašením ve spilce. 

�  Svijanský Máz 11 % – svijanská 
klasika a nejprodávanější svijan-
ské pivo jak v točené, tak lahvové 
variantě. Pivovar jej vyrábí již od 
roku 1998, kdy rychle zaplnilo me-
zeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ 
a silnějšími dvanáctkami − ležá-
ky.

www.worldbeeridol.com Jakub Veselý / World Beer Idol

SVIJANSKÁ DESÍTKA
Pivovar Svijany

Uvítací pivo zdarma v některé 
ze zhruba tří tisíc svijanských re-
staurací čeká na zájemce díky no-
vé společné veřejné kampani Pi-
vovaru Svijany a společnosti Cool 
Ticket. Vouchery na pivo zdarma 
mají k dispozici v mobilní aplikaci 
Cool Ticket, která jim rovnou ta-
ké pomůže vyhledat nejbližší do-
stupnou svijanskou restauraci. Dí-
ky zapojení umělé inteligence pak 

aplikace v restauraci rozpozná ob-
jednanou sklenici svijanského pi-
va a peníze v hodnotě voucheru 
pošle přímo na bankovní účet uži-
vatele. 

Dlouhodobou spolupráci se spo-
lečností Cool Ticket navázal Pivovar 
Svijany loni v listopadu a do dneš-
ního dne již kampaň do svijanských 
restaurací přitáhla řádově tisíce ná-

vštěvníků. Po voucherech proto pivo-
var pro své zákazníky v dalších měsí-
cích v aplikaci plánuje také například 
„pivní duely“ nebo věrnostní soutěže 
o hodnotné ceny. 

„Pivovar usilovně pracuje na neu-
stálém zvyšování úrovně podniků, kte-
rým dodává pivo, například pomocí 
jejich certifi kace nebo nově i školy 
správného čepování piva. Nová apli-
kace nám pomáhá zábavnou a moder-

ní formou přivést 
do našich zařízení 
nové hosty, aby se 
mohli o změnách 
sami přesvědčit,“ 
říká svijanský slá-
dek Petr Menšík. 

Cool Ticket se 
specializuje na 
trh s rychloobrát-
kovým zbožím 

a do svého IT řešení plnohodnotně 
integruje umělou inteligenci, která 
umožňuje cílené kampaně v neome-
zené sítí provozoven. Vše je řízeno 
pomocí mobilní aplikace a aktivace 
probíhají bez potřeby školení a zapo-
jení obsluhy. Aplikace Cool Ticket je 
ke stažení na Google Play i App Store 
zdarma. 

www.pivovarsvijany.cz

Praha – Od 10. května se bu-
dou oči hokejových fanoušků upínat 
směrem na Slovensko, které hostí 
letošní Mistrovství světa IIHF v led-
ním hokeji. Značka Krušovice si coby
oficiální sponzor mistrovství připra-
vila pro fanoušky již tradiční limito-
vanou edici piv a nezůstala jen u to-
ho. V pátek 1. února odstartovala 
atraktivní soutěž, určená všem mi-
lovníkům hokeje. Až do 25. dubna 
nabízí možnost každý den vyhrát dvě 
vstupenky na zápas českého týmu 
v základní skupině. 

Značka Krušovice pro nad-
cházející Mistrovství světa IIHF
v ledním hokeji poslala do obchod-
ní sítě v celé České republice limito-
vanou edici piv Královská 12 a Říz-
ná 10, a to v lahvích i plechovkách. 

Vstupenky mohou spotřebitelé vy-
hrávat u obou typů obalů, speciál-
ní kódy se ukrývají pod korunkou či 
víčkem. Soutěžní kódy budou soutě-
žící zasílat prostřednictvím sms nebo 
zadávat na webové stránce www.sou-
tez.krusovice.cz, kde jsou k dispozici 
podrobné informace k soutěži a roz-
pis všech zápasů. Kromě vstupenek 
lze vyhrát i půllitry Krušovice z limi-
tované edice, a to každý den dvacet 
kusů. 

Hned první den soutěže, pátek 
1. února, začal štědře. Fanoušci moh-
li během úvodního soutěžního dne 
vyhrát dokonce deset párů vstupenek 
a čtyřicet půllitrů.

Kromě spotřebitelské soutěže znač-
ka Krušovice coby hlavní partner mis-
trovství připravila radiové a televizní 
spoty, stranou nezůstanou ani sociální 
média. „Na sociálních sítích předsta-
víme sérii vtipných videí z královského 
hokejového studia s krušovickými mo-
derátory Alešem Matouškem a Radkem 
Hrdinou. Chceme letos na mistrovství 
upozornit s větším časovým předsti-
hem. Možnost vyhrát vstupenky je pro 
naše fanoušky určitě příjemným bonu-
sem a možná také poslední šancí, jak 
lístky na MS získat,“ doplňuje manažer 
značky Krušovice Jiří Coufal.

Mistrovství světa IIHF v ledním hoke-
ji 2019 se koná na Slovensku, první zá-
pasy se odehrají 10. května 2019. Zápasy 
v základních skupinách se hrají v Brati-
slavě a Košicích. Český národní tým se 
představí v Bratislavě, kam také zamí-
ří všichni výherci krušovické soutěže. 

Heineken Česká republika, a. s.

Krušovice i letos partnerem Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. 
V soutěži rozdávají vstupenky na zápasy

České Budějovice – Pivovar Sam-
son si pro spotřebitele připravil pro 
začátek roku příjemné překvapení. 
V nejstarším českobudějovickém pi-

vovaru uvařili nový speciál s názvem 
Samson Bock. 

„Jsme hrdým nositelem tradic na-
šeho pivovaru, který byl založen v ro-
ce 1795. Našim zákazníkům přinášíme 
silné plnosladové pivo typu Bock, při 
jehož výrobě jsme se inspirovali umem 
našich bývalých sládků z konce 19. sto-
letí,“ říká generální ředitel Pivovaru 
Samson Daniel Dřevikovský.

 „Bock je silnější než běžná piva, 
má 6,1 procenta alkoholu. Pivní znalci 

ocení ovocné tóny piva s aromatický-
mi silicemi Žateckého chmelu snoubící 
se s jemnou chutí karamelového sladu. 
Pro každého sládka je to vždy svátek, 
když může ukázat své umění a zkom-
binovat výrobní postupy se správným 
poměrem surovin tak, aby ve výsled-
ném produktu rozehrál nevšední symfo-
nii vůní a chutí,“ říká sládek Pivovaru 
Samson Radim Lavička.

Samson připravil speciál po celých 
16 letech. Českobudějovický pivovar 
je v Česku jedním z mála průmyslo-

vých pivovarů, který kategorii Bock 
v současnosti nabízí. Bock je k dispo-
zici v lahvích a v sudech. Distribuce se 
zaměřuje především na Jihočeský kraj. 
Pivovar Samson uvařil jednu várku této 
limitované edice.

„Náš pivovar v posledních letech 
jednoznačně posiluje pozici na trhu 
v Česku i v zahraničí. Pro naše zákaz-
níky je silné pivo kategorie Bock dal-
ším důkazem, že rozšiřujeme a zkva-
litňujeme naše produktové portfolio,“ 
dodává Dřevikovský.

Pivovar Samson, a. s., České Bu-
dějovice patří do portfolia společnosti 
AB InBev, která je největším světovým 
pivním koncernem. Mezi jeho další 
značky patří například Stella Artois, 
Corona či Foster´s. Česká republika 
jako pivní velmoc si v jeho portfoliu 
získává čím dál důležitější postavení, 
čemuž napomáhá investování do jejích 
tradičních značek, jako je právě Sam-
son.

Pivovar Samson, a. s.

Samson vítá nový rok se speciálem. Silné pivo se jmenuje Bock

Pivovar Svijany zavádí do restaurací umělou inteligenci

Svijanská desítka získala ve světové soutěži titul 
pro nejlepší pivo plzeňského typu 
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Na první mezinárodní soutěži to-
hoto roku vybojovali naši vinaři
úctyhodných 48 medailí. Na Texas
International Wine Competition 2019 
získali v konkurenci vín z 12 zemí
světa 6 velkých zlatých, 8 zlatých 
a 34 stříbrných medailí. 

Texas International Wine Competi-
tion je další ze skupiny soutěží vzni-
kajících na základě dvou desítek let 
zkušeností charitativní Finger Lakes 
International Wine Competition. Velké 
zlaté medaile získalo vinařství Mod-
rý sklep Agrodružstva Nový Šaldorf 
za víno Hibernal 2017, vinařství Da-
vinus za Ryzlink vlašský 2017, vinař-
ství Kosík za víno nové odrůdy Saphi-
ra 2018, vinařství Sonberk za Pálavu 

VOC 2017, rodinné vinařství Vican za 
Ryzlink vlašský 2017 a Vinařství Pa-
vel Binder za Cuvée Binder Premium 
2017. 

„Třetího ročníku soutěže se prostřed-
nictvím naší redakce časopisu SOM-

MELIER zúčastnila téměř stovka vín 
z České a Slovenské republiky,“ uvedl 
do souvislostí vysoký počet získaných 
medailí dr. Luboš Bárta, který byl záro-
veň porotcem, podílel se na organizaci 
soutěže a spolu s redakcí časopisu SOM-

MELIER zajišťoval účast vín z ČR 
a dalších zemí střední Evropy. „Mezi-
národní porota složená z odborníků ze 
šesti zemí světa hodnotila soutěžní vína 
v originální aplikaci pro tablety a chyt-
ré telefony, do níž se vína načítala pro-
střednictvím QR kódů, a byla tedy eli-
minována jakákoli lidská chyba. Byla 
použita kombinace 50bodového systé-
mu a nezávislého doporučení medaile,“ 
dodal Bárta k systému hodnocení vín.

„Naše“ vína se těšila zasloužené po-
zornosti i na závěrečném galaveče ru, 
který se nesl v duchu texaské country 
hudby. V charitativní dražbě byly vy-
draženy i všechny benefi ční vzorky, 
které někteří z našich vinařů poslali 
spolu se soutěžními vzorky. Přispě-
li tak k úspěšnému výtěžku soutěže, 
určenému nadaci The Whole Planet 
Foundation, jejímž posláním je posílit 
nejchudší lidi na světě originálním pro-
jektem mikroúvěrů.

Vítěz kategorie texaských červe-
ných vín, slavný texaský vinař Ron Ya-
tes, získal „Českou křišťálovou cenu“, 
tedy sadu broušených křišťálových 

sklenic Crystalex elements. Předáva-
la ji zakladatelka a enoložka soutěže 
Bonnie Villacampa a vydavatelka ča-
sopisu SOMMELIER Iva Kováříková. 

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

Vítězem devátého ročníku sou-
těže Vinařství roku 2018, pořádané 
Svazem vinařů ČR, se stalo Vinař-
ství Škrobák, které zároveň zvítězilo 
v kategorii malé vinařství s produk-
cí do 50 000 litrů za rok. V katego-
rii střední vinařství do 250 000 l/rok
uspělo vinařství SONBERK, a. s., 
a v kategorii velké vinařství nad 
250 000 l/rok komisi nejvíce oslo-
vila Šlechtitelská stanice vinařská 
Velké Pavlovice, a. s. 

Devátý ročník této prestižní soutěže 
přinesl velmi vysokou a vyrovnanou 
úroveň všech devíti fi nalistů, a tedy 
i složité rozhodování pro odbornou ko-
misi. Ta navštívila všech devět vinař-
ství přímo v jejich sídle, na místě zhod-
notila jejich činnost v uplynulém roce. 
Titul Vinařství roku 2018 však mohl 
získat jen jeden – Vinařství Škrobák.

Rodina Škrobákových je již po ge-
nerace pevně spojena s obcí Čejkovice 
a s pěstováním révy vinné. Ve vinař-
ství se tak angažují rodiče, syn Martin 
s manželkou Ladislavou a syn Stani-
slav. V roce 2013 společně vystavěli 
nové moderní prezentační prostory ve 
vinařství a v budování pokračují. 

„Naší fi lozofi í je dělat špičková ví-
na a spojit je s výbornou gastronomií 

a kvalitní architekturou. Pro nejbližší 
roky je tak naším cílem zvýšení výměry 
vlastních vinic, ale především investice 
do budovy vinařství s cílem vybudovat 
moderní vinařský komplex pro všechny 
milovníky vína,“ říká za Vinařství roku 
Ing. Stanislav Škrobák. 

Vinařství kombinuje tradiční i mo-
derní postupy. Již od počátku vsadilo na 
vlastní vinice, což všichni členové rodi-
ny považují za základ pro dokonalé ví-
no. Dnes obhospodařují 11 hektarů vinic 
a neustále se snaží vinice rozšiřovat. Zá-
roveň si uvědomují důležitost ochrany 
životního prostředí, a proto se vše sna-
ží dělat ekologicky. Předností vinařství 
jsou především bílá vína, ale vyrábějí 
i červená, zejména Pinot Noir. Všechna 
vína odrážejí čejkovický terroir. V na-
bídce vinařství najdete ale i vína slámo-
vá a ledová a podílí se i na výrobě sektu 
tří čejkovických vinařství 3-SEKT.

„Vítězné vinařství se vypracovalo ru-
kama hned několika generací prakticky 
z nuly na dnešní mimořádnou úroveň. 
Vyrábí prvotřídní vína, ale přináší ta-
ké celou řadu věcí navíc – od vysoké 
odborné erudice bratrů Škrobákových 
přes citlivou a precizní práci ve vino-
hradech až po výjimečnou gastronomii, 
kterou si z rukou dalšího člena rodiny 
návštěvníci užívají přímo ve vinařství,“ 
komentuje hlavní důvody rozhodnutí 
komise JUDr. Tibor Nyitray, prezident 
pořadatelského Svazu vinařů, a dodá-

vá: „Hlavním smyslem soutěže Vinařství 
roku je povzbuzení vinařů a hledání in-
spirace. Byli bychom velmi rádi, kdy-
by se zvláště to letošní vítězné vinařství 
stalo vzorem pro co nejvíce dalších.“

Kromě hlavních cen byly dále uděle-
ny ceny „Korunní – Enolog roku 2018“ 
– cena mladému vinaři, enologovi do 
40 let, kterou získala Eliška Becková 
z Vinařství Volařík v Mikulově. Cenu 
„Počin roku 2018“ získal Ing. Václav 
Hlaváček, CSc., za neutichající podporu 
vinohradnictví a vinařství v České re-
publice, a zejména za mimořádnou ak-

tivitu při zavedení zelené nafty pro révu 
vinnou a podporu projektům zajišťují-
cím vodu jako strategickou surovinu pro 
udržitelný rozvoj budoucího pěstování 
révy vinné v Jihomoravském kraji. „Ce-
nu prof. Viléma Krause, CSc.,“ pro vý-
znamnou vinařskou osobnost a její ce-
loživotní přínos v oboru vinohradnictví 
nebo vinařství obdržel Ing. Josef Peřina. 

Ve fi nále se utkalo devět vinařství. 
Za malá vinařství to byla Krásná hora 
s. r. o., Vinařství Škrobák, Jakub ŠAM-
ŠULA vinařství, za střední SONBERK, 
a. s., Vinařství Volařík, Johann W

Zámecké vinařství Třebívlice a za 
velká CHÂTEAU VALTICE – Vinné 
sklepy Valtice, a. s., Šlechtitelská sta-
nice vinařská Velké Pavlovice, a. s., 
a BOHEMIA SEKT, s. r. o. – vinařství 
Habánské sklepy. Ta posuzovala od-
borná komise složená ze zástupců širší 
odborné veřejnosti z řad vinohradníků 
a vinařů, Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekce, tisku, enologie, som-
melierství, marketingu, prodeje vína 
a architektury a designu. 

Vítězi titulu Vinařství roku se v mi-
nulosti stala vinařství Víno J. Stávek, 
Vinselekt Michlovský a. s., Bohemia 
Sekt, a. s., Malý vinař – František 
a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, a. s., 
Sonberk a. s., Château Valtice – Vinné 
sklepy Valtice a. s. a Zámecké vinařství 
Bzenec.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství 
roku“ uděluje Svaz vinařů České re-
publiky ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem, za významné 
podpory Vinařského fondu ČR, Jiho-
moravského kraje a statutárního města 
Brna. Hlavními partnery soutěže pro 
ročník 2018 jsou Korunní – certifi ko-
vaná voda vhodná k vínu, Albert s na-
bídkou vín fi nalistů v exkluzivní vino-
téce v Praze na Chodově.

Více informací naleznete 
na www.vinarstviroku.cz

Omnimedia, s. r. o

Vinařstvím roku 2018 se stalo Vinařství Škrobák 

Naši vinaři uspěli v Texasu, přivážejí 48 medailí!

Pro čejkovické rodinné Vinařství Škrobák přebíral ocenění a titul Vinařství 
roku 2018 Ing. Stanislav Škrobák
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

VÝBOR EP ODSOUHLASIL 
PRAVIDLA ZAKAZUJÍCÍ 

DVOJÍ KVALITU POTRAVIN

V dubnu minulého roku předložila Evropská 
komise návrh tzv. nové politiky pro spotřebite-
le, aby zaručila všem evropským spotřebitelům 
možnost plně využívat svých práv podle právních 
předpisů Unie.

22. ledna letošního roku členové Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského 
parlamentu odsouhlasili 37 hlasy proti jednomu 
pravidla zaručující lepší ochranu spotřebitelů 
před nekalými praktikami a také zakazující dvojí 
kvalitu potravin. Podle výboru je situace, kdy 
jsou na trhu v různých zemích EU obchodovány 
pod stejnou značkou identicky vyhlížející pro-
dukty, které se ovšem liší složením a charakte-
ristikami, zavádějící, a tedy nepovolenou neka-
lou praktikou. Výbor také na seznam nekalých 
praktik doplnil například situaci, kdy fi rma urči-
té hodnocení výrobku neodůvodněně předkládá 
spotřebitelům jako nestranné a pravdivé, či když 
neupozorní, že dobrá pozice výrobku ve výsled-
cích on-line vyhledávání byla zaplacená.

Poslanci se shodli na tom, že zboží se může 
lišit pouze „kvůli jasným a prokazatelným re-
gionálním preferencím spotřebitelů, používání 
místních surovin nebo požadavkům národního 
práva, přičemž toto rozlišení je jasné a komplex-
ně vyznačené tak, aby bylo pro spotřebitele ihned 
viditelné“.

Součástí nové legislativy je rovněž stanovení 
sankcí za používání těchto klamavých praktik. 
Podle návrhu budou mít vnitrostátní orgány na 
ochranu spotřebitele pravomoc ukládat koordino-
vaným způsobem účinné, přiměřené a odrazující 
pokuty. U přeshraničních porušení této směrnice, 
tj. těch, které poškozují spotřebitele v nejméně 
třech zemích EU nebo v jiných dvou zemích, než 
je země obchodníka, může být maximální výše 
pokuty stanovena na 10 mil. eur nebo nejméně 
4 % ročního obratu obchodníka v předchozím 
rozpočtovém roce v dotyčném členském státě 
nebo dotyčných členských státech. Členské státy 
mohou na svém území zavést i vyšší maximální 
pokuty.

Text návrhu nové směrnice předtím, než začne 
vyjednávání s Radou, bude ještě muset být od-
souhlasen na nadcházejícím plenárním zasedání 
celým parlamentem. 

Tento návrh mění čtyři dosud platné směrnice 
– o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitel-
ských smlouvách (směrnice Rady 93/13/EHS ze 
dne 5. dubna 1993), o ochraně spotřebitelů při 
označování cen výrobků nabízených spotřebiteli 
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/
ES ze dne 16. února 1998), o nekalých obchod-
ních praktikách vůči spotřebitelům (směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 
11. května 2005) a o právech spotřebitelů (směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU 
ze dne 25. října 2011). Součástí nové politiky 
pro spotřebitele je i návrh další směrnice, a sice 
o hromadných žalobách na ochranu společných 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/
ES o žalobách na zdržení se jednání. 

Poslanci EP již dříve odmítli plány Komise na 
omezení práv spotřebitelů na vrácení zboží. Ob-
novili takzvané „právo na odstoupení od smlou-
vy“, tj. 14denní lhůtu, během níž lze vrátit zboží 
zakoupené online.
www.europarl.europa.eu, Modernisation of EU 
consumer protection rules: A new deal for con-
sumers

NÁHRADA SOLI V SÝRU 
S MODROU PLÍSNÍ

Sýr se ve velkém konzumuje po celém světě, 
a to buď přímo jako stolní sýr, nebo stále častěji 
jako složka receptur. 

Mimo svých zajímavých výživových vlastnos-
tí (bohatý zdroj vápníku a bílkovin) je sýr jedním 
z hlavních potravinových vektorů sodíku a jedlé 
soli. Kupříkladu 40 g sýra obsahujícího 2 % soli 
představuje 16 % denního příjmu Na a NaCl do-
poručeného Světovou zdravotnickou organizací. 
Nadbytek sodíku vede k vývoji vysokého krevní-
ho tlaku a ten je uznávaným rizikovým faktorem 
srdečně cévních onemocnění. Kromě toho je vět-
šinou přehlíženým výživovým znakem sýra jeho 
značný kyselinotvorný potenciál, což dokazuje 
vysoká hodnota jeho indexu potenciálního zatí-
žení ledvin kyselinami (PRAL). Vysoký příjem 
NaCl je taktéž považovaný za faktor podílející 
se na vzniku metabolické acidózy.

Francouzské vědkyně z Université Clermont 
Auvergne z oddělení pro výzkum sýra se podílely 
na hledání řešení tohoto problému. Cílem jejich 
studie bylo zjistit, zda jsou alkalizační soli lak-
tát vápenatý a citrát vápenatý schopny alespoň 
částečně nahradit chlorid sodný tak, aby se v sý-
ru snížil obsah sodíku a zároveň jeho kyselino-
tvorný potenciál, a to beze změny senzorických 
vlastností fi nálního výrobku či nutnosti úpravy 
výrobní technologie.

Ke zkoumání byly použity sýry s modrou plís-
ní vyrobené průmyslovým postupem. Po solení 
v lázni následovalo suché solení směsí laktá-
tu vápenatého a chloridu sodného nebo citrátu 
vápenatého a chloridu sodného vždy v poměru 
4 : 1 (hm./hm.). Poté sýry zrály po dobu 56 dní. 
Během zrání nebyly v celkovém vzhledu sýrů po-
zorovány žádné větší vady. Substituce laktátem 
vápenatým snížila obsah sodíku v jádře vyzrá-
lého sýra o 33 % a náhrada citrátem vápenatým 
zvýšila obsah citrátu v sýrovém jádru o 410 % 
v porovnání s kontrolním sýrem soleným pou-
hým jemně mletým chloridem sodným. Studie 
též upozornila na výrazný vliv granulometrie soli 
na množství sodíku v sýru. Při použití hrubé soli 
byl obsah Na nižší o 21 %, než když byla k su-
chému solení použita jemně mletá sůl. 

Senzorické profily prokázaly jenom nevý-
znamné rozdíly ve vnímání hořké a slané chutě 
substituovaných sýrů ve srovnání se sýry kon-
trolními.

V závěru článku zveřejněném v časopise Jour-
nal of Dairy Science autorky uvádějí, že senzo-
rické testy prokázaly možnost náhrady až 75 % 
chloridu sodného mléčnanem či citronanem vá-
penatým, a to ve fázi solení na sucho, bez ovliv-
nění slané a hořké chuti fi nálního výrobku. Sub-

stituované sýry měly vzhled, strukturu a aroma 
srovnatelné se sýry kontrolními. Autorky se proto 
domnívají, že při výrobě sýrů s modrou plísní je 
třeba považovat použití laktátu vápenatého za je-
den ze způsobů, jak docílit snížení obsahu sodíku 
a zlepšení výživové hodnoty výrobků při zacho-
vání jejich smyslové kvality. Zásadotvorné orga-
nické soli by mohly nahradit kyselinotvorné soli 
KCl nebo CaCl2, které se v současné době běžně 
používají jako náhražky jedlé soli a které se spo-
třebitelům s onemocněním ledvin nedoporučují.

Výzkum byl spolufinancovaný Evropským 
fondem pro regionální rozvoj (FEDER) ve fran-
couzském Auvergnu.
Ecaterina Gore, Julie Mardon, Cécile Bord, 
Annick Lebecque: Calcium lactate as an at-
tractive compound to partly replace salt in blue-
-veined cheese. Journal of Dairy Science, 102, 
č. 1 (2019), s. 1–13. DOI: doi.org/10.3168/
jds.2018-15008 

ZMRZLINA S LYKOPENEM 
JAKO LÉK PROTI AKNÉ

Výzkumníci z Ruska a Velké Británie zjistili, 
že zmrzlina obohacená lykopenem by mohla být 
díky svým zřejmým antioxidačním vlastnostem 
novou funkční potravinou. Studii, jež k těmto vý-
sledkům dospěla, realizovala společnost Lycotec 
Ltd. (Cambridge, Spojené království) ve spolu-
práci s Kardiologickým ústavem Ministerstva 
zdravotnictví Ruské federace (Saratov, Ruská 
federace), výsledky byly publikovány v časopise 
Journal of Dairy Science.

Lykopen je v tucích rozpustný nenasycený ka-
rotenoid, který dodává rajčatům, ale i jiným plo-
dům červenou barvu. Je jedním z nejznámějších 
antioxidantů rostlinného původu, který chrání 
buňky před působením volných radikálů, tj. před 
oxidačním stresem. Bylo prokázáno, že kromě 

jiných blahodárných účinků na zdraví též chrá-
ní pokožku před škodlivými účinky UV záření, 
zmírňuje projevy některých kožních onemoc-
nění a oddaluje stárnutí pleti. Z běžné stravy je 
lykopen jen omezeně využitelný, avšak funkční 
potraviny jím obohacené jeho biologickou do-
stupnost zvyšují. 

Vzhledem k nízké rozpustnosti lykopenu ve 
vodě, jeho vysoké teplotě tání, omezené che-
mické stabilitě a špatné biologické dostupnosti 
představuje úspěšná příprava jím obohacených 
nových funkčních potravin pro výzkumníky vel-
kou výzvu. Lykopen je však dobře rozpustný 
v tucích, proto lze jeho biologickou dostupnost 
zvýšit tím, že základní matrix nové funkční po-
traviny bude bohatá na tuky. A tak tomu je právě 
u zmrzliny. Navíc obohacení lykopenem, jak vý-
zkumníci zjistili, nijak nezměnilo její nejdůleži-
tější senzorické vlastnosti chuť a texturu.

V randomizované křížové studii autoři u dob-
rovolníků použili čtyřtýdenní dietní intervence 
se standardní zmrzlinou nebo se zmrzlinou obo-
hacenou lykopenem. Před započetím intervencí, 
po dvou týdnech a na konci studie byly odebrá-
ny vzorky séra a vzorky povrchové oblasti ků-
že v obličeji. U séra byla provedena konvenční 
biochemická analýza, stanovena koncentrace 
lykopenu a zjišťována přítomnost biomarkerů 
oxidativního stresu zahrnující zánětlivé oxidační 
poškození a produkty aktivity LDL peroxidázy.

Výsledky ukázaly, že koncentrace lykopenu 
v séru a v kůži v průběhu konzumace lykopenem 
obohacené zmrzliny plynule rostla. Ke změnám 
v běžných biochemických parametrech séra ne-
došlo, avšak hodnoty jak zánětlivého oxidačního 
poškození, tak produktů aktivity LDL peroxi-
dázy až do konce intervence významně klesaly. 
Tyto změny u konzumentů kontrolní konvenční 
zmrzliny zaznamenány nebyly. U nich bylo na-
opak v povrchových partiích pokožky obličeje 
zjištěno významné zvýšení přítomnosti bakterií 
a olupování zrohovatělých buněk. K těmto ne-
žádoucím jevům, které by se potenciálně mohly 
u spotřebitelů rozvinout do akné, nedošlo u dob-
rovolníků konzumujících lykopenem obohace-
nou zmrzlinu.

Autoři studie dospěli k závěru, že zmrzlina 
obohacená lykopenem je novou funkční potravi-
nou s významnými antioxidačními vlastnostmi. 
Mimoto může obohacení lykopenem zvýšit její 
protizánětlivé působení ve svrchní části pokožky 
obličeje, čímž u mladých spotřebitelů snižuje ri-
ziko vývoje akné.

Autoři rovněž zmínili, že zmrzlina má vysoký 
obsah mléčného tuku a přídavek lykopenu jeho 
stabilitu během skladování významně zlepšuje, 
což je dalším, nejenom zdravotním, ale i tech-
nologickým přínosem tohoto přírodního antioxi-
dantu.
Marina P. Chernyshova, Dmitry V. Pristenskiy, 
Marina V. Lozbiakova, Natalia E. Chalyk, Ta-
tiana Y. Bandaletova, Ivan M. Petyaev: Syste-
mic and skin-targeting benefi cial effects of lyco-
pene-enriched ice cream: A pilot study. Journal 
of Dairy Science, DOI: https://doi.org/10.3168/
jds.2018-15282
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