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Tuzemští příjemci zásilek hovězího masa 
z Polska nebudou muset před uvolněním masa 
na trh dokládat jeho vyšetření na přítomnost 
salmonel. Státní veterinární správa (SVS) 
zrušila mimořádná veterinární opatření 
(MVO) z 21. února. Polsko poskytlo Evropské 
komisi i ČR záruky, že učinilo maximum 
pro to, aby se na trh nedostávalo maso ze 
skotu nevhodného pro lidskou spotřebu. 
Kontrola dovozu ale bude ze strany českých 
dozorových orgánů nadále intenzivní.

„Informace, které nám Polsko zaslalo, jsme 
vyhodnotili jako dostačující. Proto jsme se roz-
hodli ukončit mimořádná veterinární opatření. 
To ale neznamená, že přestaneme kontrolovat 
dovozy, pouze skončí povinnost dovozců nechat 
hovězí maso z Polska laboratorně vyšetřit. Vete-
rináři se i nadále intenzivně zaměří na kontro-
lu rizikových potravin, tedy zejména drůbežího 
a hovězího masa. Ochrana zdraví spotřebitelů 

je pro mě nejvyšší prioritou,“ řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Inspektoři Státní veterinární správy i Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce se budou 
stále intenzivně věnovat kontrole masa z dovo-
zu, a to nejen z Polska, ale i z dalších zemí.

„V platnosti dále zůstává dlouhodobá legis-
lativní povinnost hlásit přijetí potravin živočiš-
ného původu z jiného členského státu 24 ho-
din předem. Veterinární inspektoři budou dále 
odebírat vzorky masa a ve spolupráci s policií 
a celníky kontrolovat na silnicích vozidla pře-
vážející potraviny,“ uvedl ústřední ředitel SVS
Zbyněk Semerád.

Polsko informovalo, že během jednoho 
měsíce jeho dozorové orgány zkontrolovaly
227 jatek, 305 veterinárních lékařů, na které 
byly delegovány povinnosti úředního veteri-
nárního lékaře, 1241 zprostředkovatelů obcho-
dů se zvířaty, 787 přepravců zvířat a 85 hospo-
dářství. 

Polské úřady v rámci šetření případu do ČR 
doručeného hovězího masa kontaminovaného 
salmonelami vyšetřili zhruba 50 vzorků. Zdroj 
kontaminace nebyl zjištěn, přesto byla naříze-
na důsledná dezinfekce v celém podniku včet-
ně prověření její účinnosti. Byl také prověřen 
zdravotní stav zaměstnanců pracujících v tomto 
provozu s masem.

V rámci kontrol Státní veterinární správy 
bylo od začátku roku 2019 odebráno takřka
250 vzorků polského hovězího masa. Ty byly 
vyšetřeny na přítomnost reziduí veterinárních lé-
čiv, salmonelu a smyslově posouzeny. Nevyho-
vující zjištění bylo jedno (Salmonella Enteritidis 
v mase z podniku Zaklad Przemyslu Miesnego 
BIERNACKI Sp.zo.o.).

Ukončení MVO na http://eagri.cz/public/web/
mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/
ministerstvo-zemedelstvi/. 

MZe

Hodnocení současného stavu a možnosti 
českého zemědělství byla témata Žofín-
ského fóra v Praze. Ministr zemědělství 
Miroslav Toman na něm hovořil například 
o klimatických změnách, stavu půdy a pozem-
kových úpravách, kvalitě dozorových orgánů, 
glyfosátu a o vodním hospodářství. Důležitou 
součástí jeho vystoupení byla Společná 
zemědělská politika (SZP) po roce 2020, 
soběstačnost českých potravin a agrární 
zahraniční obchod.

„Jednou ze zásadních výzev současného ze-
mědělství jsou klimatické změny, dostatečně 
varovná by pro nás měla být čím dál častější 
období sucha. Proto zpřísňujeme hospodaření 
s ornou půdou, zaměřujeme se na pozemkové 
úpravy, které zadržují vodu v krajině, a na další 
opatření v boji proti suchu,“ řekl ministr Miro-
slav Toman.

Od roku 2020 začne platit nové vymezení 
erozně ohrožených ploch, čímže bude chráně-
no více než 600 tisíc hektarů orné půdy. Dalším 
zpřísněním je zakládání pásů pro přerušení po-
zemku s erozně nebezpečnou plodinou. Plocha 
jedné zemědělské plodiny na půdě ohrožené ero-
zí nebude moci být větší než 30 hektarů. U po-
zemkových úprav klade Ministerstvo zeměděl-
ství (MZe) důraz na opatření sloužící k zadržení 
vody v krajině.

S hospodařením na polích souvisí také pou-
žívání glyfosátů. Od ledna letošního roku platí 
v ČR zákaz předsklizňové aplikace na plodiny 

určené pro potravinářské účely. Za posledních 
šest let se u nás snížilo množství používaných 
pesticidů o 7,1 %. Česko je jedním z prvních 
států EU, který k omezení používání glyfosátů 
přistoupil.

Když ministr Toman hovořil o ochraně klima-
tu, půdy i vodních zdrojů, uvedl, že je třeba to 
také zohlednit v rozpočtech EU. Díky dobrým 
finančním podmínkám pak budou zemědělci 
schopni o přírodní zdroje řádně pečovat. I z to-
ho důvodu není vhodné zastropování přímých 
plateb, a naopak je nutné výrazně zjednodušit 
pravidla SZP. MZe usiluje v rámci vyjednávání 
v Bruselu o zvýšení podpory na citlivé komodity 
ze současných 15 % na 25 % z celkové částky 
pro přímé platby.

„Nemůžeme po zemědělcích chtít stále více 
požadavků a přitom jim snižovat množství peněz. 
Chceme, aby se řádně starali o krajinu, budovali 
remízky, biopásy a podobně, a proto je musíme 
v těchto aktivitách podporovat. Zásadně proto 
nesouhlasím se zařazením environmentální plat-
by a platby citlivým sektorům do případného za-
stropování,“ řekl ministr Toman.

V části věnované soběstačnosti českých po-
travin zmínil, že v rostlinné produkci je situace 
dobrá. Horší je to u živočišné výroby, kde Mi-
roslav Toman vybízí zemědělce, zpracovatele 
i spotřebitele, aby používali a kupovali hlavně 
výrobky z České republiky. „Ministerstvo ná-
rodními dotacemi tento sektor podporuje, ale 
bez spolupráce všech zainteresovaných stran ke 
zlepšení v této oblasti nemůže dojít,“ uvedl mi-
nistr zemědělství.

Zhodnotil také výsledky agrárního zahranič-
ního obchodu, u kterého se prohloubila záporná 
bilance o 24 %. Důvodem bylo posilování české 
měny a snížení exportu cigaret. Ve většině zemí, 
kde působí zemědělští diplomaté, se podle Mi-
roslava Tomana zvýšil vývoz, nejvíce v Rusku 
a Číně.

„Naše zemědělství není ve špatném stavu. Do 
budoucna však musíme daleko více bojovat za 
své zájmy a využívat všech podpor, které se ze-
mědělcům nabízí. V neposlední řadě je potře-
ba i nadále přesvědčovat spotřebitele, že české 
potraviny jsou zcela bezpečné a kvalitní,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe

ŽOFÍNSKÉ FÓRUM 2019
K V Ů L I  K L I M A T I C K Ý M  Z M Ě N Á M  M U S Í M E  Z M Ě N I T  H O S P O D A Ř E N Í ,

Z E M Ě D Ě L C E  M U S Í M E  D O S T A T E Č N Ě  P O D P O R O V A T

Česká republika ruší mimořádná veterinární opatření
na hovězí maso z Polska,

kontrola dovozu ale bude nadále intenzivní

Žofínské fórum 2019 – vystoupení ministra zemědělství Miroslava Tomana

Inspirace
Šedivá pole se mění přívalovou nedočka-

vostí jara na brčálově zelené plochy a hned 
je veseleji našim duším. I ve městech za-
čínající tráva zahlazuje ošklivé pozůstatky 
zimy, ale i haldy nedopalků z cigaret, a tak 
se na svět lépe kouká. Den se protáhl nejen 
posunem času, ale hlavně vystupujícím slu-
níčkem stále výš. I rtuť teploměrů si sáhla 
párkrát nad dvacítku, ale „duben a ještě tam 
budem“ platí stále, zejména ráno. Těšení na 
jaro je už ale nyní oprávněné a zlaté deště, 
ty první žluté majáčky jara, jsou už v Praze 
v zenitu. Jen ten déšť zas letos nechce přijít 
a zkropit dlažbu měst a zaprášené střechy 
a kmeny stromoví. Výhledy počasí ale pří-
liš vodě nepřejí a věřme, že se loňský suchý 
rok opakovat nebude. Zvláštní v tomto jaru 
je i nebývale vysoká teplota vod v rybnících 
a nádržích. Je o tři až pět stupňů vyšší než 
v jiných letech v této době. A svědčí o jed-
noznačném oteplování země, ale i o tom, že 
se vody z roztátého sněhu z hor do potoků 
a řek mnoho nedostalo. Tání bylo pomalé 
a suchem hladová zem si vzala své a velká 
část sněhu vysublimovala. Takže naše ra-
dost ze sněhových nadílek v průběhu zimy 
příliš vodnímu defi citu nepomohla. 

Venku ale přichází jaro pomaleji a vím 
už to od dětství. Vždycky když ukazovali 
v brodském kině Oko v týdeníku prvomá-
jový průvod na Václavském náměstí, školní 
mládež už v Praze mávala mávátky v podko-
lenkách a my na Vysočině se klepali zimou 
v průvodu v elegantním oblečení té doby, 
v teplákách, jako ratlíci. A to už byl vlastně 
tenkrát jeden z oprávněných zdrojů závisti 
venkovských vůči Pražákům a následného 
vzniku termínu pragocentrismus. Jím trpí 
v očích nepražských právě Pražáci, to, že 
se povyšují na venkovské třeba tím, že no-
sí v květnu podkolenky, mají to blízko na 
Václavák, mohou potkat na ulici prezidenta 
a líp se jim hledá práce, navíc vždy lépe ho-
norovaná. Takže tento pocit křivdy vzniklý 
vinou rodičů, kteří nechali povít děcko ně-
kde v nejbližší porodnici, čímž v listě rod-
ném a pak v občance zajistili příslušnost 
nepražskou. Sic nevědomky, ale naprosto 
přesvědčivě přisoudili tak těmto jedincům 
roli antipragocentristů. Řadě takto posti-
žených však byla tato role nepřijatelná, 
a tak přišli na to, že se dá z této podřízenos-
ti vyklouznouti. A tak půlka Čech, Moravy 
a Slezska posílila Prahu o statisíce. Najít 
dneska v Praze Pražáka narozeného tam je 
unikum. Dokonce dost často za oknem roz-
jařené pražské hospody uslyšíte řev krásné 
pražské písničky „Me sme ti Pražáci, Vl-
tavská kriv“ či prohlášení o účelu navští-
vit nemocnici „Fčil jedu Fábió do Moto-
li“, a to obojí nefalšovaným olomouckým 
dialektem. Takže nastává velmi zajímavá 
situace. Moravan, Slezan či Jihočech žijící 
třeba jen měsíc v Praze je dnes vítán doma 
bratrem slovy „tak co ty pragocentristo?“. 
A tím vyjadřuje vlastně svoje stanovisko, že 
je to sice doma lepší, ale třeba taky že ne. 
Protože Praha vždycky lákala a lákat bude. 
Jak mi to řekl už v roce 1964 jeden závozník 
z havlíčkobrodské mlékárny, tehdy můj ko-
lega, když jsem mu řekl, že jdu studovat do 
Prahy: „Frantíku, já byl v Praze na vojně 
a tam uvidíš zadarmo věci, které jinde za 
peníze ne.“ Ale všude žijí lidé a každý si sám 
vybere, kde se cítí doma. Takže už jen jedno 
poznání na závěr. Ti pragocentristi milují 
venkov a neustále za ním utíkají a ti anti 
zas dost často znají Prahu líp  než ti křtění 
Vltavou. 

A aby to moje povídání mělo závěr, jeden 
společný bod nacházím. Jaro a Prahu má-
me všichni rádi a obojí je pro naše myšlení 
skvělá inspirace.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Krásné 
Velikonoce
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Pokud členské země zavedou tzv. redis-
tributivní platbu na podporu malých farem, 
tedy zvýšené dotace na první hektary 
každé farmy, mohlo by se zcela upustit 
od zastropování přímých plateb velkým 
podnikům. V myšlence, která zazněla na 
jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, 
vidí český ministr Miroslav Toman velký 
potenciál pro zjednodušení celé Společné 
zemědělské politiky. Zopakoval také, že EU 

by se měla připravit na přechodné období, 
protože nová pravidla nestihne schválit včas.

„Znovu jsem kolegy z ostatních zemí upozor-
nil, že je téměř nereálné, aby se nová pravidla 
schválila včas. Musíme se připravit na přechod-
né období, aby zemědělci napříč Evropou mě-
li jistotu, že dostanou podpory na hospodaření 
včas,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na úvod jednání představil společnou dekla-
raci České republiky a dalších šesti zemí k na-
stavení dobrovolné podpory vázané na produkci. 
Zemědělci díky ní dostávají podporu na tzv. cit-
livé komodity, tedy například brambory, chmel, 
ovoce, zeleninu, cukrovou řepu nebo bílkovinné 
plodiny i skot. V deklaraci požadují podepsané 
země zvýšení této podpory ze současných 15 % 
na 25 % z celkové částky pro přímé platby.

„Společně usilujeme o zajištění adekvátní vý-
še podpory citlivým sektorům, které čelí různým 
obtížím, jako jsou výkyvy cen, nestálost počasí, 
změna klimatu nebo krize na některých trzích, 
v současnosti například na trhu s cukrem. Výsled-
kem může být pokles výroby, který má dopad na 
zaměstnanost a vylidňování venkova. Související 
změna osevních postupů pak může vést až ke sní-
žení úrodnosti půdy, její erozi a nedostatku vody 
v krajině,“ uvedl ministr Toman.

Pokud jde o zastropování přímých plateb, Čes-
ká republika dlouhodobě odmítá, aby bylo povin-
né. Stejně tak by se zastropování nemělo dle ČR 
vztahovat na platby mladým zemědělcům, váza-
né podpory a rovněž tzv. ekoschémata. 

„S ohledem na strukturu českého zeměděl-
ství jsme schopni přijmout podmínku snížení zá-
kladní platby o pět procent od stropu 150 tisíc 

eur, stejně jako je tomu i nyní. Velký potenciál 
pro zjednodušení má dle mého názoru myšlen-
ka opuštění mechanismu zastropování v případě 
zavedení platby na první hektary, která efektivně 
a jednoduše podpoří menší podniky,“ řekl mini-
str Toman.

V rámci  jednání Rady ministrů pro zeměděl-
ství a rybářství se hovořilo také o problematice 
biohospodářství či pobřežním rybolovu. Ministr 
Miroslav Toman jednal také s fi nským ministrem 
zemědělství a lesnictví Jarim Leppäm. Společně 
hovořili o budoucí podobě SZP a prioritách Fin-
ska jako nadcházející předsednické země. Ministr
Toman jednal také s eurokomisařem pro zdraví 
a ochranu spotřebitele Vytenisem Andriukaitisem 
a polským ministrem zemědělství Janem Krzysz-
tofem Ardanowskim o problematice dozoru nad 
potravinami v rámci EU.

Ministr Toman ke Společné zemědělské politice: EU se musí připravit
na přechodné období, v rámci zjednodušení se nabízí varianta zrušit zastropování

Na počátku jara, kdy začíná po celé ČR se-
zona farmářských trhů, zaměřuje Státní ve-
terinární správa (SVS) své kontroly také na 
tento způsob prodeje. Vzhledem k tomu, že 
venkovní prodej potravin živočišného původu 
s sebou nese určitá zvýšená rizika, jsou pro-
dejci pod důsledným dohledem veterinárních 
inspektorů. V loňském roce SVS provedla na 
trzích celkem 460 kontrol, zhruba o 40 pro-
cent více než v roce 2017. Procento závad se 
přitom meziročně snížilo. 

Alespoň jedno porušení předpisů zjistili ve-
terinární inspektoři loni v 87 případech, o rok 
dříve jich bylo 82. Výše v roce 2018 uložených 
pokut se přiblížila 400 000 Kč. Trhů, které na-
bízejí potraviny živočišného původu, a proto 
podléhají dozoru SVS, je v ČR v současnosti 
přes 270.

Celkový počet závad zjištěný při kontrolách 
na trzích v loňském roce dosáhl 215. Při jedné 
kontrole totiž může být zjištěno i několik zá-

vad najednou. Nejčastěji inspektoři zjistili ne-
dostatky v označování potravin (46 případů) 
a prokazování jejich původu (42x), často se vy-
skytly také problémy s dodržováním teplot (41x). 
To přitom představuje zejména v teplých letních 

dnech velké riziko pro spotřebitele. Frekvento-
vaným pochybením na trzích bývá také nedosta-
tečná ochrana potravin před vnější kontaminací 
(24 případů). Při 18 případech byly zjištěny nedo-
statky při manipulaci s potravinami při přepravě 

a objevilo se 15 pochybení při skladování živo-
čišných produktů.

„Vzhledem k tomu,  že obliba farmářských trhů 
stále stoupá, zvýšili jsme loni i počet našich kon-
trol a v tomto trendu bychom rádi pokračovali 
i letos. Pozitivní zprávou je, že z dlouhodobého 
hlediska podíl kontrol se závadou mírně klesá 
a ubývá těch nejzávažnějších problémů,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Již před několika lety v souvislosti s rostou-
cím trendem trhů nabízejících místní zemědělské 
a potravinářské produkty publikovala SVS ze-
jména pro prodejce takzvané Desatero. Jeho ak-
tualizovaná verze je dostupná na internetových 
stránkách SVS. 

SVS připomíná, že prodejce má zákonnou 
povinnost zákazníka dostatečně informovat 
o prodávaném zboží. Při jakékoliv pochybnosti 
je dobré se prodejce doptat, pokud se nakupu-
jícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V přípa-
dě vážných nesrovnalostí je možné se obrátit na 
krajskou veterinární správu, která prošetří každý 
případ týkající se potravin živočišného původu. 
Počet podnětů upozorňujících na nekalé praktiky 
prodejců zůstal meziročně na podobné úrovni. 
V roce 2017 jich SVS řešila 10, loni jich bylo 12.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, SVS

Na jaře SVS začíná s kontrolami farmářských trhů 

Jediným resortem, který řeší podporu po-
travinových bank, je Ministerstvo zeměděl-
ství (MZe). Pomáhá jim od roku 2016 a aktiv-
ně jim bude pomáhat i po roce 2019, dokud 
se nenajde vhodnější systémové řešení. Le-
tos MZe podpoří potravinové banky částkou 
63 milionů korun, což je o 22 milionů více, 
než jim vyplatilo loni, a bude se snažit ještě 
v letošním roce o navýšení finanční podpory. 

„Ujišťuji provozovatele potravinových bank, 
že než bude zajištěno funkční a stabilní systémové 
řešení podpory humanitárních a charitativních 
organizací, které poskytují potravinovou pomoc 
klientům sociálních služeb, bude naše minister-
stvo jejich činnost podporovat,“ řekl ministr ze-
mědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k tomu, že jde také o sociální a hu-
manitární oblast, měly by být potravinové banky 
cíleně podporovány i z jiných zdrojů než jen od 

MZe, pod které spadá pouze problematika plýt-
vání potravinami. Do budoucna by bylo vhod-
nější zajistit stabilní podporu a nalézt systémové 
řešení tak, aby neziskové organizace (např. Po-
travinová banka, Charita ČR), které shromažďují 
bezplatně potraviny, měly stabilní zdroj fi nan-
cování, jenž by nebyl závislý na každoročním 
schvalování zemědělských dotací. 

„Těší mě, že samotné obchodní řetězce při-
cházejí s nápady, jak celý projekt potravinových 
sbírek zefektivnit, a zajistit tak lepší pomoc těm, 
kterým je určen. Využívají přitom dlouholeté 
zkušenosti včetně logistických a dalších kapacit, 
které nabízejí potravinovým bankám celoročně. 
Do budoucna uvažujeme také o možnosti zreali-
zovat fi nanční sbírku, díky níž bychom vytvořili 
další zdroj fi nancování potravinových bank. Vě-
řím, že ji otestujeme už letos na podzim,“ uvedl 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
Tomáš Prouza. 

V roce 2012 potravinové banky získaly pouze 
93 tun potravin. I díky podpoře MZe v roce 2016 
šlo do potravinových bank již 1209,8 tun potra-
vin. V roce 2017 to bylo již rekordních 2336 tun 
a v roce 2018 získaly 4127 tun potravin. Hodnota 
potravin, které tak v roce 2018 potravinové ban-
ky pomohly zachránit, je přibližně 282 milionů 
korun. Dalších 30 milionů korun se ušetřilo za 
případnou likvidaci neprodejných potravin, které 
by mířily na skládku nebo do spalovny.

„Od Ministerstva zemědělství dlouhodobě zís-
káváme dotace na provoz. Je to náš strategický 
partner a jeho podpora je pro naše fi nancování 
klíčová. Díky tomu dokážeme zpracovávat ne-
ustále se zvyšující objem darovaných potravin, 
bránit tím plýtvání a pomáhat stále více lidem,“ 
řekla ředitelka České federace potravinových 
bank Veronika Láchová.

V roce 2016 MZe spustilo nový dotační pro-
gram Podpora činnosti potravinových bank 

a dalších subjektů s humanitárním zaměřením. 
Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, 
předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň 
tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici 
hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním 
potravinám. 

V roce 2016 bylo v rámci tohoto dotačního 
titulu vyplaceno 23 milionů korun, v roce 2017 
pak 29,9 milionu korun. Peníze byly využity pře-
devším na fi nancování pronájmů skladovacích 
prostor, rekonstrukci a budování nových skla-
dovacích prostor a jejich vybavení chladicím 
a mrazicím zařízením, včetně režijních nákladů 
na chod potravinových bank. Od roku 2017 je 
možné využít dotaci také na pořízení automobilu 
pro svoz darovaných potravin. V loňském roce 
bylo vyplaceno 41 milionů korun. Aktuálně jde 
o jedinou stálou podporu potravinových bank ze 
státního rozpočtu.

MZe

Ministerstvo zemědělství podporuje a i nadále bude podporovat 
potravinové banky. Ještě letos se bude snažit o navýšení finanční podpory 

Pozdní platby odběratele za produkty 
podléhající rychlé zkáze, zrušení objednávek 
na poslední chvíli nebo jednostranné změny 
smluv omezí směrnice, jejíž znění odhlasoval 
Evropský parlament. Jde o první směrnici, 
která reguluje nekalé obchodní praktiky 
mezi podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci v celé Evropské unii. Česká republika 
spolu s dalšími státy o vytvoření jednotných 
pravidel dlouhodobě usilovala.

„Jsem rád, že se toto společné úsilí podařilo. 
V České republice řadu problémů už teď řeší 
zákon o významné tržní síle. Nicméně nová ce-
lounijní pravidla přinesou sjednocení základní 
ochrany dodavatelů před nekalými obchodními 
praktikami odběratelů. Naším hlavním cílem je 
posílit postavení výrobců vůči obchodním řetěz-
cům,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Za necelé tři roky se podařilo od píky vypra-
covat a přijmout předpis, který ochrání slabší 

stranu před rušením objednávek na poslední 
chvíli, jednostrannými změnami smluv nebo 
odkládáním plateb. Zemědělci a drobní podni-
katelé už se nebudou muset bát odvetných opat-
ření ze strany supermarketů, protože v případě 
stížností jim bude garantováno zachování dů-
věrnosti, a to i v případech napříč různými státy 
EU,“ uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, 
která se problematice dlouhodobě věnuje. Ne-
rovné postavení v dodavatelsko-odběratelském 

řetězci dosud regulovaly pouze jednotlivé státy, 
a chyběl tedy harmonizovaný postup v rámci 
jednotného trhu EU. Směrnice  zajistí základní 
jednotnou ochranu pro zemědělce a potravináře 
proti problematickému jednání některých ob-
chodních řetězců. Členským státům umožní, 
aby přijaly nebo ponechaly v platnosti vnitro-
státní pravidla a budou je moci i zpřísnit. Finál-
ní podpis Evropským parlamentem se očekává
17. dubna 2019.

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky budou omezeny 
na celounijní úrovni
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Z letošních výsledků pravidelného moni-
toringu onemocnění včel varroázy vyplývá, 
že počet včelstev zcela bez roztočů, kteří 
nákazu způsobují, v ČR vzrostl z loňských 27 
na 32 procent. Naopak podíl vzorků s více než 
třemi roztoči na včelstvo klesl ze 17 procent 
v roce 2018 na letošních 14 procent. Státní 
veterinární správa (SVS) v této souvislosti 
upozorňuje včelaře, že na stanovištích s ná-
lezem vyšším než tři roztoči v průměru na 
jedno včelstvo mají v souladu s platnou 
Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené 
vakcinace pro rok 2019 povinnost nejpozději 
do 15. dubna provést ošetření všech včelstev 
na daném stanovišti.

K ošetření je možné použít registrované vete-
rinární léčivé přípravky, a to v souladu s příbalo-
vou informací. Letní ošetření se provádí povinně 
pouze u kočujících včelstev. Podzimní preventiv-
ní ošetření je povinné u všech včelstev na všech 

stanovištích. Varroázu způsobuje roztoč kleštík 
včelí (Varroa destructor), který parazituje jak na 
zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. 
Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou 
virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygie-
ny, nedostatečnost bílkovinné potravy, způsobuje 
postupné slábnutí včelstev, které může vést až 
k jejich úhynu, pokud nejsou chovatelem včas 
provedena účinná opatření k tlumení varroázy. 

Pro plošné sledování výskytu varroázy je kaž-
doročně vyšetřena tzv. zimní měl (spad na dně 
úlu) z každého stanoviště včel v ČR. Vzorky zim-
ní měli je chovatel povinen odevzdat k vyšetření 
do 15. února daného roku. Na základě výsledků 
vyšetření vzorků je stanoveno předjarní léčeb-
né ošetření včelstev. Úroveň výskytu původce 
varroázy  se ve srovnání s předcházejícím rokem 
mírně snížila (viz tabulka). Trend výskytu původ-
ce varroázy na jednotlivých stanovištích se však 
může někdy i výrazně lišit. SVS proto i nadále 
klade důraz na individuální posouzení nákazo-

vé situace na konkrétním stanovišti na základě 
pravidelně prováděného monitoringu výskytu 
roztoče chovatelem a na cílené ošetření včelstev 
v indikovaných případech.

„Doporučujeme všem chovatelům včel nespo-
léhat pouze na výsledek vyšetření zimní měli, ale 
pravidelně sledovat svá včelstva v průběhu celé-
ho roku, a to zejména v období takzvaného podle-
tí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Podrobné informace k problematice varroázy 
jsou k dispozici na webu SVS: https://www.svscr.
cz/varroaza-vcel/.

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy
musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Rok a tři čtvrtě od vypuknutí afrického 
moru prasat (AMP) je Česká republika opět 
oficiálně zemí bez výskytu této nákazy. 
Evropská komise o tom informovala dopisem 
Českou republiku a ostatní členské státy 
Evropské unie. Nyní již může Státní veterinární 
správa (SVS) ukončit většinu zbývajících 
mimořádných veterinární opatření, která 
jsou v souvislosti s AMP v platnosti. Česká 
republika je v současnosti jedinou zemí, 
která dokázala AMP na svém území zcela 
vymýtit. 

V Praze se ve dnech 11.–12. března 2019 ko-
nalo dvanácté zasedání stálé skupiny pro africký 
mor prasat. Jedná se o mezinárodní konferenci 
států s výskytem AMP včetně ČR. Konference, 
kterou organizovala Státní veterinární správa 
(SVS), se zaměřila právě na problematiku výsky-

tu a eradikace afrického moru prasat. Na tomto 
fóru zazněla od Evropské komise mimo jiné infor-
mace, že ČR znovu bude zemí bez výskytu AMP.

„Česká republika dosáhla v dosavadním po-
stupu při likvidaci AMP nebývalého úspěchu, 
proto je připravena podělit se o své zkušenos-

ti s tlumením a eradikací AMP. Právě meziná-
rodní spolupráce a předávání zkušeností za-
sažených států je v boji proti AMP naprosto 
nezbytná,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád.

Na základě veterinárních opatření přijatých 
v ČR a ve spolupráci s mnoha dalšími zaintere-
sovanými subjekty dokázala SVS zastavit šíře-
ní AMP v populaci prasat divokých, a zejména 
se podařilo ochránit chovy prasat domácích. To 
znamenalo vynaložit obrovské úsilí především 
během prvních deseti měsíců – od prvního zjiš-
těného pozitivního případu do posledního pozi-
tivního nálezu, tedy v období od 26. června 2017 
do 15. dubna 2018. 

„Dnes již můžeme říci, že se nám podařilo ně-
co, co může být dobrým příkladem i pro ostatní 
státy postižené AMP. Lze proto s jistotou konsta-
tovat, že AMP je možné zastavit a vymýtit.“ 

Bohužel současná situace s ohledem na výskyt 
a šíření AMP v mezinárodním kontextu není tak 
příznivá jako v ČR. V některých členských stá-
tech EU se nedaří tuto infekci potlačit,  a naopak 
dochází k jejímu šíření jak u prasat divokých, tak 
i v chovech prasat domácích. V poslední době 
jsme svědky i jejího zavlečení a šíření v někte-
rých asijských zemích (Čína a Mongolsko).

„SVS uvedeným krokem reaguje na skuteč-
nost, že Evropská komise ofi ciálně uznala ČR 
jako zemi bez výskytu této nebezpečné náka-
zy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Seme-

rád a dodal: „Pro celé území ČR budou nadále 
platit upravená celostátně vydaná MVO.“ Na 
jejich základě je i nadále nařízen intenzivní lov 
prasat divokých všech věkových kategorií, a to 

i za použití jinak zakázaných technických pro-
středků, platí celoplošný monitoring uhynulých 
divočáků, kdy nálezné za každé uhynulé nebo 
sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání 
vzorku na vyšetření na AMP. Zakázáno s výjim-
kou vnadění zůstává také přikrmování divokých
prasat. 

Pro chovy domácích prasat v celé ČR i nadále 
platí zákaz krmení kuchyňskými odpady a zpřís-
něna je také evidence pro přemísťování prasat 
určených k domácí porážce. Zakázán i nadále 
zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších ži-

vočišných produktů z ulovené zvěře určené k vy-
cpání nebo jiné preparátorské úpravě ze zemí 
s výskytem AMP. Rovněž je zakázáno používat 
v chovech prasat seno a slámu, které pocházejí 
z těchto zemí.

www.svscr.cz

1  Mimořádná veterinární opatření jsou k dispozici na 
úředních deskách webových stránek: www.eagri.cz; 
www.svscr.cz

  Mimořádná veterinární opatření jsou k dispozici 
na úředních deskách webových stránek

Evropská komise: Česká republika je oficiálně již bez afrického moru prasat

Záběr z mezinárodní konference konané v Praze

Státní veterinární správa (SVS) zrušila ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) mimořádná 
veterinární opatření1 (MVO) stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast 
s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření 
vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. V souvislosti s tím je ukončeno mimo jiné 
vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci 
v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm, ta však musí pocházet z registrovaných 
chovů. 

Výsledky kontrol Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce (SZPI) ukázaly, že nej-
méně pochybení se vyskytuje u potravin tu-
zemských výrobců. Kontroly zde prokázaly 
pochybení u 13 % šarží potravin z šarží hod-
nocených. Větší míru pochybení kontroly pro-
kázaly u potravin výrobců ze zemí EU (16,9 %)
a zdaleka největší míru pochybení u potra-
vin dovážených ze třetích zemí (25,1 %). Ten-
to výsledkový vzorec se v posledních letech 

opakuje a dlouhodobě potvrzuje nejvyšší míru 
spolehlivosti u tuzemských potravin.

„Výrobci z České republiky jsou od prvovýroby 
až do maloobchodní sítě pod systematickým dozo-
rem tuzemských kontrolních institucí a jakákoliv 
pochybení je možné neprodleně řešit u dotyčných 
subjektů. Jde o mnohem rychlejší, efektivnější 
a transparentnější proces než předávat zjištění do 
zahraničí a spoléhat na činnost tamních dozoro-
vých orgánů. Opakované potvrzení nejvyšší kvali-
ty tuzemských potravin mne proto nepřekvapuje.“ 
konstatoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

SZPI uskutečnila v roce 2018 celkem 43 401 vstu-
pů do provozoven potravinářských podniků, pro-
vozoven společného stravování, celních skladů 
a internetových obchodů. Z tohoto počtu inspektoři 
SZPI vykonali 25 067 kontrolních vstupů do pro-
vozoven maloobchodního prodeje, 14 290 vstupů
do provozoven společného stravování, 5868 vstu-
pů ve výrobě potravin, 1876 kontrol ve velko-

skladech, 599 v prvovýrobě, 1041 v ostatních 
místech (např. při přepravě, celních skladech 
apod.).

Při těchto kontrolách inspektoři zjistili celkem 
3514 nevyhovujících šarží potravin a ostatních 
výrobků.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stej-
ně jako v letech 2015, 2016 a 2017, byl segment 
společného stravování. Inspekce provedla v re-
stauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrár-
nách a dalších typech provozoven společného 
stravování celkem 14 290 kontrol a zjistila zde 
3457 pochybení. Porušení právních předpisů tak 
inspektoři zjistili v každé čtvrté kontrolované 
provozovně. Z důvodu nedodržení správné hy-
gienické praxe inspektoři uzavřeli provozovnu 
na místě v celkem 67 případech. Provozy spo-
lečného stravování představovaly 37,6 % všech 
uzavřených provozoven.

„I přes dílčí meziroční zlepšení zůstávají pro-
vozovny společného stravování segmentem, kde 

inspektoři nejčastěji zjišťují pochybení a jsou nu-
ceni uzavírat provozovny pro nepřijatelný hygie-
nický stav ohrožující zdraví spotřebitelů. SZPI 
bude v intenzivních kontrolách pokračovat, aby 
chránila spotřebitele a napomáhala férovému 
a rovnému tržnímu prostředí.“ uvedl ústřední ře-
ditel SZPI Martin Klanica.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska 
kontrolních výsledků patřil med (46,3 % nevy-
hovujících šarží z hodnocených), masné výrobky 
(19 %), víno (23,9 %), čerstvé ovoce (16,9 %),
mléčné výrobky (18,3 %), skořápkové plody 
(28,2 %) a doplň ky stravy (14 %).

V roce 2018 bylo pravomocně skončeno
2216 správních řízení vedených s provozovateli 
potravinářských podniků, v nichž byly uloženy 
pokuty v celkové výši 100 594 000 Kč. Inspekce 
zároveň vloni uložila 12 397 zákazů uvádět po-
traviny do oběhu a celková hodnota takto zaká-
zaných potravin představovala 53 625 509 Kč.

Pavel Kopřiva, SZPI

Kontroly SZPI 2018: nejméně závad mají tuzemské potraviny

Průměrný počet roztočů Varroa destructor v odebraných vzorcích v letech 2017–2019
 2017 2018 2019 2017 (v %)2018 (v %)2019 (v %)

Vzorky s více než 3 roztoči 5 876 10 517 9 801 10 17 14
Vzorky se 3 a méně roztoči 31 839 34 708 39 082 53 56 54
Vzorky bez roztočů 21 772 16 611 22 862 37 27 32
Vzorky celkem 59 487 61 836 71 745 100 100 100

Petr Vorlíček, SVS
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Biopotraviny v Česku 
hlásí vzestup

Principy ekologického zemědělství a produkce biopotravin 
si získávají v České republice mezi lidmi stále větší oblibu. 
Tohoto trendu jsou si vědomy i jednotlivé obchodní řetězce, 
které rozšiřují nabízený sortiment a navazují další spoluprá-
ci s lokálními dodavateli. Je jistě chvályhodné, že spotřebu 
biopotravin hodlá v rámci svých marketingových kampaní 
podporovat i ministerstvo zemědělství. 

Bio je zkrátka a jednoduše „normální“ záležitost. Na bioproduk-
ty se proto musí pohlížet jako na standardní sortiment, ne jako na 
něco exkluzivního. Ostatně třeba v Rakousku či v Německu tvoří 
bio až 50 % nabízeného zboží v obchodech. 

Jsou to právě obchodní řetězce, jejichž snaha o co nejpestřejší 
nabídku má na spotřebu potravin se zelenou značkou významný 
dopad. Obchodníci v   posledních letech zaznamenávají daleko 
vyšší zájem o bio ze strany zákazníků. Jistě proto nepřekvapí, že 
tomuto trendu přizpůsobují svůj sortiment. Jako důkaz lze uvést 
i více než desetinásobný nárůst obratu v oblasti prodeje biopo-
travin za poslední tři roky. Zájem o tento sortiment je ze strany 
nakupujících patrný také v rámci privátních značek jednotlivých 
řetězců. Kvůli vyšší poptávce po bioproduktech obchodníci rov-
něž průběžně rozšiřují prodejní prostory pro to určené. 

Z jednotlivých statistik vyplývá, že prodeje v této oblasti prů-
běžně narůstají. V roce 2016 přesáhl celkový obrat s biopotravi-
nami českých subjektů včetně vývozu částku čtyř miliard korun 
a dále rostl. Z toho činila celková spotřeba biopotravin, včetně 
dovozu, v Česku 2,55 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 13,5 %.
Lidé na biopotravinách oceňují především to, že jsou zdravější, 
kvalitnější a chutnější. Biopotraviny navíc na základě nejrůzněj-
ších testů vykazují lepší nutriční vlastnosti než „standardní“ po-
traviny. 

Největší oblibě se dlouhodobě u zákazníků těší v biokvalitě 
mléko a mléčné výrobky, ovoce a zelenina včetně ovocných a ze-
leninových šťáv a také ostatní zpracované potraviny, jako jsou 
koření, hořčice, zpracovaná káva nebo čaj či hotové pokrmy ty-
pu kojenecké a dětské výživy. Většinu biopotravin nakupují čeští 
zákazníci v maloobchodních řetězcích, které doplňují drogerie 
a prodejny zdravé výživy, faremní a další prodeje či e-shopy. 

Přestože Češi bioprodukty vyhledávají stále častěji, jejich in-
formovanost o benefi tech ekologického zemědělství, způsobech 
produkce a systému značení a kontroly stále není na takové úrov-
ni, jakou by si producenti představovali. I proto přichystalo minis-
terstvo zemědělství informační marketingovou kampaň, která má 
s edukací spotřebitelů dále pomoci.

Většina farem v režimu ekologického zemědělství se v Česku 
nachází v příhraničních oblastech, případně tam, kde charakter 
krajiny jiné formy hospodaření neumožnuje. V České republice 
hospodaří více než 4000 ekologických zemědělců a jejich pod-
niky zabírají přibližně 12 % místní zemědělské půdy. Nejvíce se 
jich nachází v Jihočeském kraji. Zásadou biozemědělství je, že se 
nesmí při pěstování ani zpracování produktů používat pesticidy 
či další umělé chemické látky. Ekofarmy a producenti biopotravin 
sehrávají významnou roli nejen v otázce ekonomiky a zaměstna-
nosti, ale také třeba v rozvoji cestovního ruchu. Pozitivně ovlivňují 
nejen životní prostředí, ale navíc i samotný život na venkově. Bio-
farmy získávají podporu z evropského Programu rozvoje venkova. 
V roce 2017 tato částka přesáhla dvě miliardy korun. 

Ze všech výše uvedených důvodů mě těší, že se Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR dohodl na prohloubení spolupráce v této 
oblasti s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců. Dokladem 
dalších aktivit se stalo podepsané společné memorandum. 

Tomáš Prouza,
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha – Asociace českého tradičního ob-
chodu dlouhodobě upozorňuje na nepřiměře-
ně vysoké zatížení malých obchodníků ad-
ministrativními povinnostmi, které nezávislé 
obchodníky ročně vyjdou až na čtvrt milio-
nu korun.

Administrativní zatížení českých podnikatelů 
je dlouhodobě kritizováno a sféra nezávislého 
maloobchodu není výjimkou. Především menší 
obchodníci, kteří působí na venkově a v men-
ších městech, jsou zavaleni administrativními 
povinnostmi na úkor samotného podnikání, a to 
v situaci, kdy tradiční obchodníci v konkurenci 
zahraničních řetězců i nečitelných vietnamských 
večerek bojují o přežití.

Jak to funguje v praxi? Malá prodejna s jed-
ním zaměstnancem, která získá dotaci např. 
100 tis. Kč na svůj provoz v malé obci, „proin-
vestuje“ za jeden rok na zákonných povinnos-
tech při teoretickém provozu 365 dní v roce až 
237 350 Kč ročně. Tato částka však nezahrnu-
je další náklady v podobě mzdy zaměstnance, 
nájmu, energií a pravidelných odvodů. Časová 
náročnost je cca 1200 hodin ročně, což odpovídá 
50 dnům.

„Z dlouholeté praxe víme, že kromě tradič-
ních českých obchodníků tu existuje hustá síť 
zdánlivě samostatných prodejců, kteří zákon-
né povinnosti obcházejí nebo je vůbec neplní, 
a přesto jejich provozovny dál fungují a prospe-
rují. Na to by se měly orgány státní správy a do-
zorové orgány zaměřit především. V opačném 
případě je to totiž nepřímá podpora nekalé kon-
kurence, které čeští obchodníci dokáží čelit jen 
velmi obtížně,“ říká Zdeněk Juračka, prezident 
Asociace českého tradičního obchodu.

Výčet povinností, které musejí obchodní-
ci plnit, je dlouhý. Revize hasicích přístrojů 
a požárního vodovodu, plynových kotlů, elek-
trických spotřebičů a další – 1x/rok, částka se 
pohybuje v průměru okolo 5000 Kč za kaž-
dou položku = cca 20 tis Kč/rok jen za revize. 
Ostatní výkazy a hlášení zaberou ročně 40 ho-
din, tj. 6000 Kč. Zhruba 38 hodin za rok stráví 
majitel prodejny s případnou přípravou na au-
dit nebo na její kontrolu. Částka 5700 Kč/rok.
A dále pak administrativa spojená se zaměst-
naneckým poměrem (nástup do zaměstnání, 
zaměstnanecké výkazy, nemocenská, školení 
zaměstnanců apod.). Měsíční paušál na školení 
je 3300 Kč + administrativa, jež je v kompeten-
ci mzdové účetní. Ta je většinou placena fi xně. 
V ideálním případě veškerou další účetní agendu 
(kontrolní hlášení atd.) zvládá jedna účetní. Ná-
klady na jednoho zaměstnance měsíčně (bez pla-
teb zdravotního a sociálního pojištění a pojištění 
zaměstnanců) činí 150 Kč, což odpovídá jedné 
hodině za měsíc.

Příprava prodejny tak, aby splňovala všechny 
normy a zákonem dané požadavky (EET, aktuali-
zace cenovek, alergenů), probíhá denně a časová 
náročnost je cca 2–3 hodiny, tj. 450 Kč.

Co všechno musí majitel prodejny hlídat, 
aby měl vše v pořádku?

Přípravu na audit, pravidelné BOZP a PO, 
kontrolu z Finančního úřadu, Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce, Český metrologický 
institut, Státní veterinární správa, Česká 
obchodní inspekce, Krajská hygienická stanice, 
Celní správa a inspektorát práce. 

Jaké výkazy musí pravidelně dělat (denně 
nebo ročně)?

Výkaz stravenek, EKO-KOM, Statistický 
úřad, Evidence/likvidace obalů a odpadu, GD-
PR, Roční vyúčtování daně za fi rmu, Roční vy-
účtování daně za zaměstnance, DPH a kontrolní 
hlášení.

Administrativní zátěž malých prodejen
je neúměrně vysoká, 

říkají nezávislí obchodníci

ACTO

Evropský parlament schválil směrnici, kte-
rá reguluje nekalé obchodní praktiky mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém ře-
tězci po celé Evropské unii. Ve směrnici je 
zahrnuta také tzv. dvojí kvalita potravin. Ke 
konečnému podpisu ze strany Evropského 
parlamentu by mělo dojít 17. dubna.

„Během procesu projednávání evropské 
směrnice jsme úzce spolupracovali s našimi 
partnerskými organizacemi ze zahraničí. Ně-
která navrhovaná ustanovení pro nás totiž byla 
zcela nepřijatelná a vysvětlovali jsme českým 
vyjednavačům skrytá rizika. To se nám poved-
lo a výsledná podoba směrnice je pro nás při-
jatelná,“ uvádí Zdeněk Juračka, předseda Aso-
ciace českého tradičního obchodu (AČTO). 

AČTO podle Zdeňka Juračky považuje 
výslednou podobu směrnice za maximálně 
možný kompromis a věří, že pomůže odstra-
nit i některé nešvary českého trhu.

„Budeme velmi bedlivě sledovat, jakým 
způsobem se schválená směrnice promítne 
do přípravy novely českého zákona o vý-
znamné tržní síle. Za nejdůležitější pova-
žujeme, aby se zákon vztahoval na všechny 
účastníky trhu. Tedy nejen na obchodníky 
bez ohledu na výši obratu, ale i na produ-
centy a výrobce a zároveň, aby postihoval 
nekalé praktiky, jako je používání podnákup-
ních cen,“ dodává předseda AČTO Zdeněk 
Juračka.

 A ČTO

Juračka: výsledná podoba směrnice 
je pro nás přijatelná 

Tomáš Prouza a Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO – 
Svazu ekologických zemědělců, při podpisu memoranda
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V HALE 8
stánek E 88 –  Baader
stánek E 61 – Inject Star
stánek A 40 – Laska
stánek A 30 – Mainca
stánek A 74 – Schmid u. Wezel
stánek H 06, G 06 – Tippertie

V HALE 9.0
stánek C 60 – Wiegand

V HALE 9.1
 stánek C 58 – Sesotec
stánek F 03 – Stalam

na veletrhu IFFA 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 4.– 9. května

Navštivte nás na stáncích našich dodavatelů:

V HALE 11.0
 stánek A 49 – Boss
stánek B 61 – VC 999

V HALE 11.1
stánek A 71 – Treif

V HALE 12.0
 stánek A 80, A 81, A 70, A 71 – Handtmann
stánek A 30 – Maja

V HALE 12.1
 stánek C11 – Visko – Teepak
stánek D 79 – World Pac
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· NOVÝ VÝROBCE na trhu
· Vysoká kvalita za konkurenční ceny
· Vyzkoušejte nás!

www.pkgroup.cz

OTÁZKA PRVNÍ:
Vaše společnost vyrábí a dodává pro po-

travinářské výrobce řadu přepravních obalů 
a pomůcek. Mohl byste jednotlivé skupiny 
Vašich produktů blíže představit?

ODPOVĚĎ:
Společnost PK Group 2016 s. r. o. vznikla 

v roce 2016 a zabývá se výrobou a prodejem 
plastových přepravek, podvozků, zkosených 
boxů, barelů, sudů, palet a od roku 2019 také 
termoboxů. Tyto produkty nachází své uplatnění 
jak v potravinářském, tak technickém průmyslu. 
V našem portfoliu výrobků jsou certifi kované 
přepravky pro masný průmysl, nejpoužívaněj-
ší je přepravka E2, kterou vyrábíme na vlastní 
formě. Máme také širokou řadu atestovaných 
produktů pro pekaře a cukráře s možností vý-
běru barvy a potisku s logem fi rmy. Od roku 
2018 jsou v naší nabídce zastoupeny také Euro 
přepravky v plném či perforovaném provedení 
o rozměrech 600 x 400 nebo 400 x 300 mm.
Dominantním produktem, který vyrábíme, 
a doplňujeme tím tak naši nabídku, jsou aktuál-
ně nejkvalitnější plastové podvozky rozměru 
600 x 400 mm. Podvozky mají vyztužený rám, 
díky kterému mají dlouhou životnost, nepraskají 
a nelámou se. Standardně je poskytujeme v bar-
vě červené, modré a béžové v kombinaci s růz-

nými typy koleček TENTE dle přání zákazníka. 
Pro masný průmysl nabízíme nerezový vozík 
se šesti kolečky, který je taktéž velmi oblíbený. 
Kompletní sortiment doplňují přepravky na ovo-
ce a zeleninu, manipulační přepravky, zkosené 
boxy a zásobníky, plastové barely, konve a sudy. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Kterému oboru potravinářského průmys-

lu dodáváte největší objemy svých výrobků 
a jak hodnotíte spolupráci a obchod s Va-
šimi odběrateli? A daří se Vám výrobky ex-
portovat i na další trhy?

ODPOVĚĎ:
Největší zastoupení u nás mají výrobky pro 

masný průmysl a pekařství, ale díky Euro pře-
pravkám se nám daří nově pronikat také do 
technického průmyslu, kde zákazníci vyžadují 
vysokou kvalitu. Spolupráci s našimi odběrateli 
hodnotím velmi pozitivně. Přímým kontaktem 
se zákazníky, kteří jsou pro nás hnacím moto-
rem, můžeme snadněji reagovat na jejich poža-
davky a plnit přání, čímž si budujeme dlouho-
dobé dodavatelsko-odběratelské vztahy. Díky 
tomuto osobnímu přístupu se k nám mnoho 
zákazníků vrací, čehož si velmi vážíme a sna-
žíme se jim nabízet různé benefi ty. Momentálně 
se zaměřujeme zejména na český a slovenský 

trh, který je pro nás díky naší poloze logisticky 
snadno dostupný. Nicméně v blízké budouc-
nosti plánujeme rozšířit naše aktivity také na 
ostatní evropské trhy, kde v současné době má-
me se zákazníky otevřené zajímavé projekty, na 
kterých pracujeme.

OTÁZKA TŘETÍ:
Je o Vaší společnosti známo, že usilujete

o velmi vysokou hladinu kvality  produktů. 
V čem spočívá tajemství Vašeho úspěchu 
a umí Vaši odběratelé tuto přidanou hod-
notu ocenit?

ODPOVĚĎ:
Na základě dlouholetých zkušeností z po-

dobného oboru vím, že dnes mnoho našich zá-
kazníků není orientováno pouze a jen na cenu 
produktu, ale ocení i náš osobní přístup, kdy 
tak můžeme představit vysokou kvalitu našeho 
produktu, která je důležitá pro dlouhodobou 
udržitelnost. V tomto nastaveném směru chce-
me i nadále pokračovat. Takže naše tajemství je 
ukryto jednoznačně v osobním přístupu, který 
nám pomáhá vytvářet se zákazníky výborné 
vztahy.

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

AKTUÁLN Í  OTÁZKY ODPOVĚDI  NA 3
Tomáš Kotásek, MBA,

jednatel společnosti PK Group 2016 s. r. o., Dubňany
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veletrh iffa
tvořící budoucnost

v oboru zpracování masa

Rádi Vám představíme novinky těchto obchodních partnerů:

Nejnovější inovace, stroje a zařízení. 
Přes 1000 společností z 50 zemí. Vše na jednom místě.

ZVEME VÁS KE STÁNKU SEYDELMANN HALA 8.0 A06
Frankfurt nad Mohanem, od 4. do 9. května 2019.
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6. ročník konference Obaly 2019 pořádané
AOS EKO-KOM se tentokrát zaměřil na změny,
které vnese do národních legislativ unijní oba-
lová a odpadová směrnice (CEP) a směrnice
o omezení jednorázových plastů (SUP). Klíčo-
vým tématem byla připravenost České repub-
liky, respektive systému EKO-KOM na změny, 
které z obou směrnic vyplývají. Dále se řešila 
recyklovatelnost obalů, ekomodulace, ekode-
sign nebo tolik diskutované bioplasty. 

Jako každý rok patřilo i letos úvodní slovo 
Zbyňku Kozlovi, generálnímu řediteli společnosti 
EKO-KOM. Tentokrát se rozhodl trochu pře-
kvapivě vypustit prezentaci, což zdůvodnil tím, 
že nechtěl ukrást práci svým kolegům, kteří již 
třetím rokem pracují na strategii implementace 
všech požadavků balíčku CEP. Pozastavil se nad 
otázkou měřicího bodu: „Evropská unie si sta-
novila poměrně velmi ambiciózní cíle pro recyk-
laci, ale současně změnila defi nici té recyklace, 
přesněji řečeno zavedla druhou…“ Zatím to te-
dy vypadá tak, že měření plnění cílů se přesu-
ne na konečnou recyklaci. Zástupce obalářů, šéf 
EKO-KOM ujistil, že byť to nebude jednoduché, 
EKO-KOM má dobrou startovní pozici. „Zjistili 
jsme, že díky práci za posledních 20 let na tom 
vůbec nejsme špatně, a myslíme si, že jsme na 
tom mnohem lépe než řada jiných států z hledis-
ka toho, co je před námi.“ Dále krátce upozornil 
na změnu poplatků pro jednotlivé obaly, které 
budou nově ekomodulovány, a na povinné při-
dávání určitého podílu recyklátu do PET lahví. 

Konkrétní cíle balíčku CEP a kroky s tím spo-
jené přiblížil Petr Balner, ředitel oddělení rozvoje 
systému EKO-KOM. Upozornil, že více či méně 
se dotknou změny všech. Směrnice o odpadech 
zvýší tlak na města a obce, a to z hlediska ko-
nečné recyklace komunálních odpadů a odklonu 
komunálních odpadů od skládkování. Ty budou 
různými způsoby motivovat občany, aby třídi-
li v maximální možné míře. Na fi rmách, resp. 
EPR systému, úpravcích a zpracovatelích pak 
bude, aby splnili nové cíle recyklace obalových 
odpadů: „To, o co nám půjde v té době po apli-
kaci CEP, bude konečná recyklace. Tudíž jenom 
to, co se převede do konkrétních výrobků nebo 
co vstoupí do technologií, které budou schop-
ny recyklovat.“ Dodal, že do budoucna se na-
bízí i otázka chemické recyklace. V souvislosti 
s vyššími recyklačními cíli zmínil také nutnost 
intenzifi kace třídění a odtřídění části směsného 
komunálního odpadu a také to, že do budoucna 
bude potřeba více se zaměřit na sběry odpadu 
realizované na veřejných prostranstvích nebo 
veřejných akcích. „Zde je určitý potenciál mate-
riálu, není tak velký jako v komunálním sektoru, 
ale je, a je to hlavně i otázka ochrany proti volně 
pohozeným odpadům, proti tzv. litteringu.“

K tomu Zbyněk Kozel odpověděl na nabízející 
se otázku, proč se těmto aktivitám EKO-KOM 
nevěnoval již dávno: „Ta odpověď je prostá. My 
jsme byli založeni průmyslem, abychom efektiv-
ním způsobem dosahovali cíle, které nám zadává 
legislativa. Ty cíle byly nějak defi novány. Tyto 
nástroje jsme nepoužívali, protože jsme je ne-

potřebovali a protože jsou dražší než standardní 
tříděný sběr.“ Se zpřísňujícími se cíli bude ale 
nutné využít i tyto dražší nástroje. 

Překážky, které brání nebo komplikují recyk-
laci některých obalů, připomněl účastníkům ve 
své prezentaci další ze zástupců EKO-KOM Mar-
tin Lochovský. Napřed ale zmínil hlavní přínosy 
recyklace, což jsou zejména úspora energie ve 
výrobním procesu a snížení dopadu na životní 
prostředí. Upozornil, že recyklace je však ekono-
mická činnost, která se řídí zákony trhu. Všechny 
subjekty v recyklačním řetězci se tedy musí 
chovat nejen ekologicky, ale i ekonomicky. „Po-
dle toho upravují svoje chování, proto v některých 
případech dotřiďovací linka může změnit způsob 
třídění odpadů tak, aby jí to vycházelo, takže může 
v případě, kdy je špatný odbyt nějakého materiálu, 
ho úplně vyloučit z třídění a přidávat do výmě-
tu.“ Firmám doporučil, aby preferovaly takové 
materiály, které se už na trhu běžně vyskytují, po 
kterých je poptávka, a existují pro ně už recyklační 
technologie. Z problematických materiálů zmínil 
PVC, polykarbonáty, biodegradabilní plasty, které 
kontaminují konvenční plasty. Komplikace před-
stavují také kombinace materiálů, přidaná aditiva, 
nevhodné potisky nebo nevhodné barvy potisku. 
U skla je třeba kontaminantem napevno nalepe-
ná etiketa. Na závěr upozornil Martin Lochovský 
také na roli materiálových značek: „Nejsou sice 

povinné, ale pokud budou lidé na dotřiďovací lin-
ce schopni poznat, co to je za obal, pokud na něm 
bude nějaká výrazná materiálová značka, zvýší 
se šance, že obal bude recyklován.“ Petr Šikýř, 
provozní ředitel EKO-KOM, uvedl, že k lepší re-
cyklovatelnosti obalů má přispět i tzv. ekodesign 
a ekomodulace. „Ekomodulace je nástroj EPR 
systémů, aby motivovaly výrobce a uživatele obalů 
k tomu, aby jejich používaná obalová řešení měla 
minimální negativní dopad na odpadové hospo-
dářství a životní prostředí. Ekodesign je prostře-
dek výrobců, plničů obalů, jakým způsobem při-
spívají k plnění cílů cirkulárního balíčku a SUP 
a těchto nových direktiv.“ Obal by si měl ale i přes 
všechna tato opatření zachovat svoji funkčnost 
a měl by být technicky proveditelný, zároveň by 
měl být šetrný k životnímu prostředí. Petr Šikýř 
připomněl důležitost samotné prevence – výrobci 
by tedy měli usilovat o minimalizaci, např. zvýšit 
koncentraci výrobku, a další prioritou by měla 
být také recyklovatelnost obalů. „Marketing ztratí 
vládu nad tím produktem nebo bude muset hledat 
nové formy, jak naplnit cíle cirkulární ekonomi-
ky.“ A dostalo se i na samotné ekomodulování po-
platků v ČR. Základem bude vždy kalkulace podle 
nákladů příslušné komodity se započtením vyrov-
nání nákladů celkové recyklace. Hodnotu odpa-
dů bude určovat standardní tržní prostředí, LCA 
přístup bude aplikován u obalů, kde má mate-
riál negativní dopad na životní prostředí, a přitom 
existuje šetrnější alternativa pro danou aplikaci. 

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP, 
na úvod své prezentace informoval přítomné 
o fázích a termínech připravovaných zákonů 
o odpadech, o obalech a výrobcích s ukončenou 
životností. Zmínil, že v zákoně o obalech nebude 
žádné povinné zavedení záloh na PET, hliníkové 
obaly nebo cokoliv jiného. Tím hlavním téma-
tem byly ale cíle vyplývající pro členské země 
z nových unijních směrnic (CEP a SUP) – 90% 
sběr plastových nápojových obalů a 25%, resp. 
30% obsah rPET v nápojových lahvích. Směrnice 
SUP bude do zákona o obalech promítnuta jen 
okrajově. Zmínil, že klíčový bude pro ČR balíček 
CEP, v jehož důsledku bude muset ČR zinten-
zivnit třídění odpadů. „To gró oběhového balíč-
ku je zaměřeno hlavně na třídění komunálních 
odpadů, na trochu jiný výpočet toho, kde bude 
měřicí bod…“ Zmínil také směrnici o skládko-

vání a o tom, že dostat se na 10% úroveň do roku 
2035 nebude pro ČR snadné. „Troufnu si říct, že 
i těch deset procent bude předmětem velmi hor-
kých diskuzí při vyjednávání zákona o odpadech 
a s tím spojeným poplatkem za ukládání odpadu 
na skládkách,“ dodal s tím, že skládkovací po-
platek by měl vzrůst na troj až čtyřnásobek. 

Problematiku LCA studie, tedy metodu posu-
zující životní cyklus výrobku či obalu, přiblížila 
všem přítomným ve své prezentaci Marie Tichá 
ze společnosti MT Consulting. Upozornila zejmé-
na na skutečnost, že do životního cyklu výrobku 
mají být správně promítnuty všechny procesy, tj. 
počínaje surovinami v zemi přes chronologický 
sled procesů zahrnující výrobu a užití až po ko-
nečné uložení zbytků z produktu po skončení jeho 
životnosti zpět do země. „Je samozřejmě mož-
né dělat analýzu jiného rozsahu, od kolébky po 
bránu, od brány k bráně, cokoliv, ale nic z toho 
nemůžeme nazývat LCA a nic z toho nám nemůže 
sloužit pro porovnání výrobku,“ dodala. 

Na to pak navázal ještě Zbyněk Kozel s varo-
váním před nástrahami tzv. zeleného marketingu. 
Upozornil fi rmy, že ne každé zdánlivě ekologické 
řešení je funkční a vhodné. Pro některé produkty 
neexistují zpracovatelské technologie, nejsou 
funkční nebo při posouzení jejich celého životního 
cyklu vyjde najevo, že zase tak ekologické nejsou. 
Na nástrahy bioplastů pak upozornil ve svém 
příspěvku Radek Přikryl z VUT v Brně – vy-
světlil rozdíly mezi konvenčními plasty, plasty 
z biozdrojů s vlastnostmi konvenčních plastů, bio-
degradabilními plasty vyrobenými z ropy a plasty, 
které vznikly z obnovitelných zdrojů z přírody 
a jsou biodegradabilní. „Biodegradabilní je vše, 
co bakterie nebo jiné mikroorganismy dokáží svo-
jí životní funkcí rozložit. Biodegradabilita jako 
vlastnost je naprosto neuchopitelná. Na rozdíl od 
toho kompostovatelnost je jasně defi novaný pro-
ces, který je řízený od začátku až do konce.“ Lenka 
Mynářová z Nafi gate pak představila projekt vyrá-
bějící z použitých kuchyňských olejů biopolymer, 
který je vhodný pro výrobu bioplastů. Bioplasty 
ale fi rma cíleně nevyrábí, biopolymer využívá pro 
výrobu kosmetických ingrediencí. „Z mého pohle-
du je bioplast problém, který neumíme vyřešit, a ty 
systémy na něj vůbec nejsou připraveny. Neumíme 
ho vytřídit, vypadá úplně identicky jako syntetický 
plast, a my ho hlavně neumíme recyklovat. Takže 
když si ve fi rmách dáte kritérium, že nové materiá-
ly, které chcete implementovat do svých obalových 
strategií, musí být recyklovatelné, tak se vám tam 
žádný bioplast nemůže vůbec objevit, protože on 
prostě recyklovatelný není,“ varovala před neuvá-
ženým přechodem od syntetických plastů k této 
alternativě Mynářová. Co znamenají bioplasty pro 
zpracovatele biodpadů a pro kompostáře, se po-
dělila s účastníky konference Květuše Hejátková 
ze společnosti ZERA. Upozornila na to, že pro 
kvalitní kompost jsou bioplasty rizikem. Normy 
mají totiž na jednotlivé „kompostovatelné“ 
výrobky různé požadavky. „Aby tyto materiály 
bylo možné používat na kompostárně, musely by 
to být výrobky, které by se otestovaly v provozních 
podmínkách, protože laboratorně se nedají vytvo-
řit podmínky pro to, abychom mohli věrohodně 
deklarovat, že je ten výrobek kompostovatelný,“ 
řekla Hejátková a připomněla, že budou-li bio-
plasty ze zemědělsky pěstovaných plodin, hrozí 
také nebezpečí monokultur, které mají vliv na kva-
litu půdy a na životní prostředí. 

Lucie Müllerová, EKO-KOM, a.s.

Konference Obaly 2019

Jednička na českém trhu minerálních vod, 
značka Mattoni, sjednotí barvu svých plasto-
vých lahví. Splní tak základní předpoklad pro 
mnohonásobnou recyklaci PET lahví. Recyklace
PET materiálu „z lahve do lahve“ zásadně
sníží vliv nápojového průmyslu na životní pro-
středí. Nové lahve Mattoni ve světle zelené 
barvě se budou postupně na regálech obje-
vovat od léta.

Karlovarské minerální vody (KMV), výrobce 
minerální vody Mattoni, jdou příkladem a usilují 
o lokální uzavření koloběhu PET materiálu podle 
principů cirkulární ekonomiky. Sjednocení ba-
rev je prvním krokem k recyklaci použitých PET 

lahví zpět do nových lahví, a tedy k zásadnímu 
omezení přílivu nového PET na trh.

„Nápojový průmysl má nyní úžasnou příleži-
tost stát se plně udržitelným při zachování všech 
výhod spotřebitelských balení,“ říká Alessandro 
Pasquale, generální ředitel KMV. „Krokem, který 
k tomu povede, je kromě sjednocení barev i zave-
dení zálohového systému. Získáme tak čistý re-

cyklát potravinářské kvality, ze kterého budeme 
moci vyrábět nové lahve znovu a znovu.“

Portfolio přírodní minerální vody Mattoni za-
hrnuje 18 variant ochucených a 3 neochucené 
varianty. Nyní je v obchodech k vidění 5 různých 
barevných provedení lahví Mattoni. Stáčení do 
lahví jednotné barvy začne v květnu a v průběhu 
léta se budou výrobky dostávat na trh.

Mattoni tímto krokem předbíhá Evropskou 
unii, která v rámci výkladu balíčku oběhového 
hospodářství připravuje doporučení k tzv. eko-
-modulaci. Jedná se o opatření upravující vlast-
nosti výrobků tak, aby bylo snazší je recyklovat.

O případném zavedení zálohového systému 
v ČR se nyní vedou živé diskuze, jež odstartova-
ly studie proveditelnosti vypracované skupinou 
Zálohujme. Ta sdružuje Karlovarské minerál-
ní vody, Institut cirkulární ekonomiky INCIEN 
a VŠCHT. V případě zavedení systému by bylo 
možné jednobarevné PET lahve efektivně recy-
klovat opět do nových PET lahví. Již nyní je na 
trhu Mattoni Sport Eco, která má lahev s 50% 
přídavkem recyklátu. Ten však zatím, vzhledem 
k neexistenci výrobních kapacit, bohužel nepo-
chází z České republiky. Zálohový systém by to 
měl změnit a umožnit recyklovat zpět do nových 
lahví z lokálního recyklátu, v rámci České re-
publiky.

 Karlovarské minerální vody, a. s.

Mattoni zodpovědně k životnímu prostředí

Petr Balner z EKO-KOM nastínil kroky, které jsou nutné pro splnění obou směrnic, tedy CEP i SUP

Generální ředitel EKO-KOM Zbyněk Kozel 
upozornil zástupce fi rem, že splnění unijních cílů
nebude jednoduché, ale Česká republika má 
dobrou startovní pozici a je na ně připravena
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Pekaři pečou na pecích J4 už 25 let
Historie společnosti J4 se datuje od dubna

roku 1994, kdy byla založena odborníky 
s dnes již téměř čtyřicetiletou zkušeností 
v oboru vývoje a výroby pekařských páso-
vých pecí, neboť její zakladatelé téměř 20 let
sbírali zkušenosti na technických pozi-
cích ve firmě TMS v divizi výroby a vý-
voje cyklotermických pásových pecí, jež 
společnost TMS vyráběla bezmála 40 let, 
a dostala se k úctyhodnému číslu dvou tisíc 
instalovaných pecí. Své zkušenosti pak naši 
zakladatelé zúročili odkoupením know-how 
společnosti TMS divize pekařských páso-
vých pecí a započetím výroby pod vlastní 
značkou, odvozenou od jmen čtyř zaklada-
telů, J4.

Firma začínala výrobou cyklotermických 
pecí a postupně rozšiřovala sortiment o další 
typy pásových pecí, jako jsou pece vysokotep-
lotní, přímotopné, etážové, konvekční a hyb-
ridní. Zvýšena byla i rozmanitost typů doprav-
ních pásů a značná fl exibilita v šíři dopravních 
pásů, které je možné přizpůsobit požadované 
kapacitě a prostorám instalace v rozměrech od 
400 mm do 4000 mm, stejně jako lze přizpůso-
bit délku pečicího prostoru od 6 m do 100 m.
Takový rozsah v ploše pečení umožňuje na-

vrhovat pece pro produkci od 80 kil až po 
7 tun upečeného produktu za hodinu. Společ-
nost však nezůstala pouze u výroby a vývoje 
pásových pecí pro pekaře, ale vypracovala se 
také k projektování a dodávkám celých pekař-
ských a cukrářských linek splňujících rozma-
nité požadavky řemeslné i průmyslové peká-
renské výroby. 

Za krátkou dobu své existence se společ-
nost J4 stala předním hráčem na evropských, 
arabských a východních trzích, a to především 
díky vlastnímu vývoji, fl exibilitě v plnění po-
žadavků zákazníka a pečlivě hlídané kvalitě 
výroby, což dokazuje ocenění Exportér roku 
z let 2007, 2013 a 2018. V současné době do-
dáváme především do Evropy, Asie, Ameriky 
a severní Afriky.

Od založení fi rmy jsme vyrobili a instalovali 
716 pecí do čtyřiceti zemí světa, z čehož 15 %
byly dodávky kompletních výrobních linek.

25. výročí od založení fi rmy se nese v duchu 
vysokého nárůstu zakázek na celky automa-
tických linek, jakož  i kompletních řešení pro 
industriální pekárny od sil až po balení. 

Antonín Dostál, 
obchodní ředitel J4 s. r. o.

Ing. Jiří Černík, 
jednatel 
a spolumajitel 
společnosti, 
konstrukce 
a technologie 
pecí PPP

Jan Dubišar, 
jednatel 
a spolumajitel 
společnosti, 
řízení 
výroby pecí 
PPP

Jiří Souček, 
jednatel 
a spolumajitel 
společnosti, 
vedoucí samostatné 
montážní 
a servisní skupiny

Josef Mázl, 
spolumajitel 
společnosti 
a ředitel 
marketingu

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI:
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Během Velikonoc si budou zákazníci BILLY 
moci pohodlně nakoupit kromě předveliko-
nočního víkendu i na Velký pátek, nicméně 
na Velikonoční pondělí prodejny až na výjim-
ky zavřou. Otevřeno zůstane pouze v prodej-
ně BILLA na Letišti Václava Havla a Hlavním 
nádraží v Praze. Informace o otevírací době 
supermarketů BILLA zákazníci naleznou rov-
něž na www.billa.cz.

�  Na velký pátek ponechává BILLA své super-
markety otevřené, aby si zákazníci mohli po-
hodlně nakoupit své oblíbené potraviny

�  Na Velikonoční pondělí budou prodejny 
BILLA uzavřeny

�  Pečení velikonočních dobrot si zákazníci mo-
hou usnadnit nákupem smaltovaných forem 
s nepřilnavým keramickým povrchem znač-
ky Dr.Oetker Kitchen Tools v rámci kampaně 
BILLA Bonus Clubu 
V průběhu následujících týdnů si zákazníci bu-

dou moci usnadnit pečení na Velikonoce s nový-

Otevírací doba supermarketů BILLA během velikonočních svátků 

Praha – Ovoce, zelenina, pečivo a další 
potraviny dostanou druhou šanci. Společnost 
Tesco opět navýšila počet svých obchodů, 
které jsou přímo zapojeny do pravidelné spo-
lupráce s potravinovými bankami napříč ce-
lou republikou. Díky tomu se tak potravinové 
přebytky dostanou k lidem, kteří jsou v nou-
zi a nemají dostatečné finanční prostředky na 
nákup potravin. Tesco tak už nyní daruje ze 
177 obchodů v ČR, přičemž cílem je, aby do 
roku 2020 byly do spolupráce zapojeny všech-
ny obchody. 

Dát jídlu druhou šanci, přesně tímto heslem se 
řídí potravinové banky, ale i společnost Tesco. 
V oblasti darování potravin jsou potravinové 
banky klíčovým partnerem Teska. Spolupracují 
již od roku 2013 a daří se jim neustále spolu-
práci prohlubovat a rozšiřovat. Důkazem to ho 
je i dvacet obchodů Tesco, které se nově zapojí 
do darovacího procesu. Přebytky z obchodů, ja-
ko např. Expres Kladno Rozdělov, Supermarket 
Kunratice nebo Expres Praha Hradčanská, se tak 
prostřednictvím potravinových bank dostanou 
k lidem v nouzi. 

„Mám velkou radost z toho, že se nám opět po-
dařilo navýšit počet našich obchodů, které jsou 
zapojené do darovacího procesu. Díky tomu se 
nám daří úspěšně bojovat proti plýtvání potravi-
nami a plnit náš závazek, že do roku 2020 budou 

všechny naše obchody darovat potravinové pře-
bytky prostřednictvím potravinových bank,“ říká 
Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Jen za loňský kalendářní rok darovala společ-
nost Tesco podle dostupných statistik ČFPB více 
než 929 tun potravin lidem v nouzi právě pro-
střednictvím potravinových bank, což z ní dělá 
největšího dárce z řad obchodních řetězců. „Je to 
i důkazem toho, že systematicky darujeme reálné 
přebytky přímo z jednotlivých prodejen. Šetří-
me tak životní prostředí nejen tím, že darované 
jídlo nekončí na skládce, ale zároveň je rovnou 
vydáno z místa prodeje do rukou potravinových 
bank a jejich partnerů, aniž by se napřed vracelo 
do distribučního centra. To je obzvlášť důležité 
v případě darování čerstvých potravin. Taková 
práce samozřejmě vyžaduje spoustu koordinace, 
ale o to více jsme rádi, když se pak potraviny 
dostanou k lidem, kteří jej potřebují,“ dodává 
Patrik Dojčinovič. 

Nejčastěji se mezi dary objevují trvanlivé 
potraviny, ovoce, zelenina a pečivo, výjimečně 
pak i chlazené nebo drogistické zboží. Pravidel-
nost darování se různí podle velikosti prodej-
ny, množství přebytků, kapacity potravinových 
bank a jejich odběratelských organizací apod. 
od jednoho svozu měsíčně až po každodenní 
darování. Kde již kapacity potravinových bank 
nestačí, darujeme vzniklé přebytky např. mysli-
veckým spolkům nebo zoologickým zahradám, 
díky čemuž se zužitkování přebytků na vybra-
ných prodejnách pravidelně blíží 100% hranici. 

Vedle toho podporuje společnost Tesco potra-
vinové banky i fi nančně, např. za uplynulý rok se 
jedná o souhrnnou částku přesahující 700 000 Kč.
Tyto prostředky jsou využity nejčastěji na fi nan-

cování provozních nákladů jednotlivých bank 
nebo na materiální dovybavení. Navíc se v mi-
nulém roce podařilo vyslat do potravinových 
bank necelých 100 dobrovolníků z řad Teska, 
kteří tak během své pracovní doby pomáhali 
ve skladech, při rekonstrukci budov nebo jako 
IT podpora. „Společnost Tesco je naším dlou-
hodobým klíčovým partnerem. Velmi si vážíme 
jejího odpovědného přístupu a podpory v oblasti 

boje proti plýtvání potravinami a těší nás, že 
se nám společně daří zvyšovat povědomí veřej-
nosti o této problematice.“ doplňuje Veronika 
Láchová, ředitelka České federace potravino-
vých bank. 

www.itesco.cz

Tesco Stores ČR a. s. 

20 nových obchodů Tesco daruje přebytky potravinovým bankám
C E L K E M  U Ž  1 7 7  O B C H O D Ů  T E S C O  J E  Z A P O J E N O  D O  P R A V I D E L N É H O  D A R O V Á N Í  P O T R A V I N O V Ý C H  P Ř E B Y T K Ů

MAKRO představuje výrobky pré-
miové kvality, které najdou využití při přípravě 
velikonoční tabule. Ať už se rozhodnete 
pro masový pokrm či vegetariánskou verzi 
tradičního jídla, vsaďte na čerstvost a rozma-
nitost jarní nabídky privátních zna-
ček.

TRADIČNÍ ŠUNKA NA SVÁTKY
Jestli  stále 

ještě tápete, jak 
by mělo vypadat 
velikonoční me-
nu, zařaďte na 
sváteční tabuli 
pražskou šunku. 
Počátek její vý-
roby sahá až do 
60. let minulého 
století a je do-
dnes známá po 

celém světě. Dopřejte si gurmánský zážitek, ať 
už šunku připravíte pečenou s medem nebo s ve-
likonoční nádivkou a bylinkami. Tuto pochoutku 
značky Metro Premium seženete ve všech pro-
dejnách MAKRO.

CHUŤ PRÉMIOVÝCH UZENIN
Velikonoční pochu-

tiny by měly zahrno-
vat prémiovou kvalitu. 
Oravská a Gazdovská 
slanina značky Metro 
Premium je vyráběna 
z toho nejkvalitnějšího 
vepřového masa a její 
chuť a vůně dodá va-
šim pokrmům šmrnc. 
Udělejte z přípravy 
velikonoční nádivky 
přidáním prémiové sla-
niny kulinářskou spe-

cialitu nebo ji přidejte do tradič-
ního hráškového salátu. Uzeninu zakoupíte na 
pultech MAKRO.

ČERSTVOST JARNÍCH BYLINEK
Nečekejte, až 

vám vyklíčí za-
sazené bylinky, 
a dojděte si do 
M A K R O  p r o 
čerstvé. Bez pa-
žitky, libečku, 
petržele  nebo 
majoránky se 
velikonoční po-
krmy neobejdou. 
Do mácí zahrád-

ku si snadno založíte s Metro Chef čerstvými 
bylinkami v květináči z MAKRO .

www.makro.cz

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

Jak na velikonoční menu?
Z P E S T Ř E T E  S I  P Ř Í P R A V U  S L A V N O S T N Í C H  P O K R M Ů  S  P R O D U K T Y  M A K R O

Veselé Velikonoce

přeje čtenářům vydavatelství Agral s. r. o.

mi pomocníky zn. Dr. Oetker. V období od 20. 3.
do 14. 5. 2019 si členové BILLA Bonus Clubu 
budou moci zakoupit kuchyňské příslušenství 
této značky výměnou za BILLA Bonus Body ze 
zákaznického programu a fi nanční doplatek. 

Společně s věrnostní kampaní startuje 
BILLA rovněž soutěž o formy a příslušenství 
značky Dr. Oetker Kitchen Tools na sociál-

ních sítích. Zájemci mohou nahrát fotku vlast-
noručně upečeného moučníku na vlastní Insta-
gram s hashtagem #pecemesbillou do 14. 5.
2019. Ze všech příspěvků bude vybráno 20 vý-
herců, kteří získají pečící formu zcela zdarma. 
Pravidla soutěže i další informace o probíhající 
kampani najdete na stránce: https://www.billa.
cz/bonus-club/dr-oetker. BI LLA, spol. s r. o.
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2,5 mil. tun zpracované řepy 300 tis. tun vyrobeného cukru
80 tis. tun vyrobených pelet 275 tis. hl surového lihu

Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Praha – Mondeléz International, výrobce 
cukrovinek a pečených produktů, se stal ofici-
álním sponzorem IIHF Mistrovství světa v led-
ním hokeji 2019 na Slovensku. Významného
mezinárodního turnaje využije k propagaci 
vybraných značek svého portfolia. Aktivač-
ní kampaně proběhnou nejenom na Sloven-

sku, ale i v České republice. Viditelné bu-
dou především na prodejních plochách ob-
chodů a v on-line prostředí. Nákup vybraných 
produktů značek Opavia, Figaro, Tuc, Halls 
a 3Bit umožní třiceti spotřebitelům přímou 
účast na sportovním klání. Na samotném 
šampionátu budou cukrovinky k dispozici ná-
vštěvníkům ve formě ochutnávek přímo v ho-
kejových stadionech v Bratislavě a Košicích. 

„Hokejové Mistrovství světa IIHF v ledním 
hokeji je jednoznačně nejočekávanější sportovní 
událostí letošního roku, která přitáhne pozornost 
obrovského množství fanoušků a diváků. To na-

bízí skvělou příležitost k jejich aktivaci. Do kam-
paně jsme zařadili produkty, které mají vazbu na 
česko-slovenskou historii, cestování za sportov-
ními zážitky nebo dokážou nakopnout při sledo-
vání dlouhých zápasů a zpříjemnit tak sportovní 
zážitek,“ říká David Kozák, manažer aktivačních 
kampaní společnosti Mondelez.

Kampaň na loterijní soutěž odstartovala v po-
lovině března pod sloganem „Zakousni se a vy-
hraj“. Pokud si zákazník koupí jakýkoliv produkt 
ze značek Opavia, Figaro, Tuc, Halls a 3Bit, ná-
sledně zadá kód z účtenky na webu https://www.
mistrovstvichuti.cz/ či na https://www.majstrov-
stvachuti.sk/, má šanci získat volné vstupenky na 

jeden ze zápasů. Celkem se bude losovat třikrát. 
Společně se zaregistrováním se soutěžícímu ote-
vře možnost účastnit se tipovací soutěže o vý-
sledek posledního zápasu mezi Čechy a Slováky 
v PlayOff. Padesát českých a padesát slovenských 
soutěžících s nejpřesnějším tipem vyhraje balí-
ček produktů. Aktivační kampaň, kterou připra-
vila agentura Garp, podpoří také televizní spot.

Více na www.mondelezinternational.com, 
www.fa cebook.com/

mondelezinternational 
a www.twitter.com/MDLZ

Native PR, s. r. o. 

Na hokej za sušenku 

Až 8,8 milionů tun jíd-
la ročně se v EU vyhodí 
kvůli datům na obalech 
potravin. Jedním z dů-
vodů je, že spotřebitelé
mají mezery ve znalosti
významu označení. Podle 
výzkumu CVVM více než 
polovina Čechů chápe po-

jem „minimální trvanlivost do“ stejně jako
termín „spotřebujte do“. Minimální trvanli-
vost přitom pouze garantuje, že do daného
data bude výrobek nejkvalitnější. Zbytečně
tak vyhazují jídlo, které je pravděpodobně 
stále v pořádku. Zachraň jídlo na problém 
upozorňuje kampaní s názvem Spotřebuj mě. 

Iniciativa Zachraň jídlo zveřejnila stránku 
www.zachranjidlo.cz/spotrebuj-me, která má 
zvýšit povědomí spotřebitelů o významu dat na 
obalech potravin. Výzkum Centra pro výzkum 

veřejného mínění SOÚ AV ČR z června 2018 totiž 
odhalil, že význam pojmu „minimální trvanlivost“ 
není českým spotřebitelům jasný. Více než 
polovina respondentů (51 %) mu přisuzuje 
stejný význam jako datu „spotřebujte do“. 

Je proto pravděpodobné, že spotřebitelé 
zbytečně vyhazují potraviny s prošlou minimální 
trvanlivostí, které jsou stále vhodné ke spotřebě. 
„Domácnosti mají na svědomí 53% podíl 
z veškerého vyhozeného jídla. Z toho jednu třetinu 
nesníme kvůli datům na obalech a špatnému 
skladování. Velké části potravin se přitom 
zbavujeme úplně zbytečně. Z výzkumů vyplývá, 
že ve Velké Británii takhle přijde vniveč více než 
polovina jogurtů, vajec, omáček a třetina masa, 
ryb a dezertů,“ říká vedoucí výzkumu iniciativy 
Zachraň jídlo Bára Kebová. 

„SPOTŘEBUJTE DO“
Datum najdeme na potravinách, které jsou 

čerstvé a mají relativně krátkou trvanlivost. Ta-

kové jídlo bychom měli rychle sníst, jinak pro 
nás může představovat zdravotní riziko. Po 
uplynutí doby se už produkt nesmí prodávat 
v obchodech. My bychom ho měli jíst jen s opa-
trností, pokud nevidíme ani necítíme nic pode-
zřelého. 

Např. mléčné výrobky, chlazené maso, ryby 
nebo výrobky studené kuchyně a další.

„MINIMÁLNÍ 
TRVANLIVOST“

 Takové datum mají potraviny, které mají delší 
životnost a nekazí se tak rychle. I po uplynutí 
uvedeného data je potravina zpravidla vhodná 
pro konzumaci, výrobce již však negarantuje její 
plnou výživovou a chuťovou kvalitu. V obcho-
dech se potraviny mohou prodávat i po uplynutí 
doby minimální trvanlivosti, pokud jsou viditelně 
označené a oddělené od zbytku zboží. 

Např. sušenky, těstoviny, zavařeniny, čaje, 
konzervy a další.

Zachraň jídlo provedlo rešerši českých i za-
hraničních výzkumů, které se problematice ozna-
čování trvanlivosti potravin věnují, a na základě 
toho vznikla brožura, jež problém popisuje více 
do hloubky. Je ke stažení na informační stránce 
Spotřebuj mě. Kromě spotřebitelů se věnuje také 
výrobcům potravin a retailu a popisuje důvody 
plýtvání potravinami v těchto částech řetězce. 

Kromě rešerší uspořádala vedoucí výzkumu 
Barbora Kebová 15 rozhovorů se zástupci výrob-
ců, obchodníků, státní správy a inovačních fi rem. 
Zkoumala, jak označování potravin ovlivňuje je-
jich praxi a kde se kvůli datům na obalech plýtvá. 
V průběhu března budou rozhovory analyzovány 
a poté bádání vyústí ve společné setkání produ-
centů a prodejců. Během kulatých stolů se budou 
hledat konkrétní řešení, jež by mohla plýtvání 
potravinami z důvodu označování zmírnit. 

www.zachranjidlo.cz

Zachraň jídlo, z. s.

Jaký je rozdíl mezi pojmy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“?
Polovina Čechů chápe označení špatně

Již po jednadvacáté naservírovala AHOL – 
Střední škola gastronomie, turismu a lázeň-
ství z Ostravy-Vítkovic odborné i laické veřej-
nosti gastronomický zážitek v podobě soutě-
že s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 
2019. Do ostravského Gongu se ve středu 
27. února 2019 sjelo na 148 soutěžících z ho-
telových a gastronomických škol z Česka, 
Slovenska a Polska.

„Soutěží se celkem v šesti kategoriích, dvě 
z nich jsou týmové a čtyři individuální. Barmani, 
baristé, teatendři, což jsou specialisté na přípravu 
čaje, a mladí pivní specialisté soutěží individuál-
ně. Naopak kuchaři soutěží jako čtyřčlenné týmy, 
stejně tak i žáci základních škol.“ 

Soutěžní přehlídku si nenechal ujít prezi-
dent Asociace hotelů a restaurací ČR Vác-
lav Stárek. „Hledáme mladé talenty, mladé
lidi, kteří opravdu jednou chtějí tuto práci dělat,
a ti, co se tu dneska sešli, jsou určitě oni,“ ře-
kl při zahájení soutěže. „Hodně štěstí a pevnou 

ruku!“ popřál soutěžícím i Aleš Svojanovský, 
prezident České barmanské asociace. 

Vedle soutěží běžel i doprovodný program. 
Ten byl nabitý nejrůznějšími workshopy. Pod ve-
dením Petra Hýbla z MAKRA Ostrava se účast-
níci mohli naučit otevírat ústřice, viděli fi leto-

vání tuňáka, a dokonce mohli ochutnat z něho 
připravené pokrmy. Zajímavé bylo i zpracování 
různých druhů exotického ovoce, které ve svém 
workshopu ukázala Renáta Růžičková. Baristé 
z Laura Coffee se snažili účastníky přesvědčit 
o tom, že „mlýnek je kamarád baristy“ a jejich 
latté art budil nadšení i uznání. 

A jak celé soutěžní klání dopadlo? Nejlepší 
barmankou na AHOL CUPu 2019 se stala Ni-
kola Varvařovská ze Střední školy Charbulova 
Brno, mistra kávy vybojoval Patrik Pažďora ze 
Soukromé hotelové školy Bukaschool Most, zla-
to v kategorii teatender získala Jana Večeřová ze 
SOŠ a SOU Polička a vítězem kategorie mladý 
pivní specialista se stal Daniel Kubíček z AHOL 
– Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství. 
Nejlepší kuchařský tým je ze Střední školy spo-
lečného stravování Ostrava a v kategorii týmů žá-
ků základních škol zvítězilo družstvo ze Základní 
školy Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu. Vítězům 
blahopřejeme!!!

Mgr. Miriam Lacinová, 
ředitelka AHOL – Střední školy 

gastronomie, turismu a lázeňství

Ostravský Gong opět plný vůní a gastronomických zážitků

O  S A L M O N E L Á C H 
…málokterá země disponuje tako-

vým množstvím strategických doku-
mentů jako Česká republika. Problém 
je v tom, že se jimi nikdy příliš neřídi-
la. Politická nechuť, neztotožnění se 
s cíli, nízká realizační schopnost lidí, 
kteří za ně odpovídají, resortismus, 
komplikovanost plánů, to jsou důvo-
dy, proč vize zůstávají na papíře…

P. Karban 
(časopis Komora)

Polsko je jedním z největších pro-
ducentů jídla v Evropě. V poměru 
k vyrobenému množství se vůbec ne-
dá říci, že by šlo o problematického 
výrobce či vývozce. Navíc jsou tam 
potraviny bezkonkurenčně nejlevněj-
ší. Česko může dovážet argentinské 
hovězí. Jen musí vymyslet, z čeho va-

řit obědy v nemocnicích, ve školách 
a z čeho budou vařit důchodci. 

Julie Hrstková (Economia)

Kdyby polské potraviny byly špat-
né, tak by je přece Češi tak rádi ne-
kupovali. 

polský ministr Ardanowski

To se dalo čekat, že ten hnus je 
i u nás…, zastavit dovoz z Polska…, 
Poláci sem dovážejí odpad Evropy… 
 (Agrobase)

(časopis Agrobase uveřejňuje po-
známky z internetu – poučné, jak si 
ti, kteří píší na internet, představují 
volný obchod)

O polských potravinách a salmone-
le jsme se dočetli a slyšeli v posled-
ních dnech hodně. Všechny informa-

ce byly negativní, často emocionální 
a poplašné. Částečně přinesly ovoce: 
zákazník se začíná bránit polským 
potravinám. Přečetl jsem si pozorně 
rozhovor s polským ministrem země-
dělství.

Jistě je to čtenářům známo, ale ne-
škodí si připomenout některá exakt-
ní data: salmonela nesmí být v 25 ml 
vzorku více než 3x z 50 vzorků, in-
fekci vyvolává obvykle při koncen-
traci sto tisíc bakterií v 1 ml. Když 
se salmonela cíleně hledá, používá se 
technika tzv. pomnožování, tj. nena-
jde-li se ve vzorku, dá se vzorek na 
37 stupňů a analýza se provádí znovu, 
až se salmonely pomnoží. Je to meto-
da dosti diskutabilní, protože v labo-
ratořích, kde se s patogeny pracuje, je 
riziko kontaminace. Pro veřejnost je 
sdělení jednodušší: SALMONELA!

Slyšel jsem o mlékárnách, které 
musely zastavit výrobu, protože se 
nedokázaly salmonely zbavit. Zde 
ovšem mluvíme o kuřatech. Je jasné, 
že když někdo vyrábí šrouby, je jich 
v několika milionech několik kusů 
vadných, a každý to chápe. Když ov-
šem vyrábíte jogurty, nesmí být vadný 
žádný z milionů. To ovšem nejde… 
A tak si řekněme, že kdyby se super-
kontroly prováděly u kohokoli, vždy 
by se našlo malé procento nevyhovu-
jících výrobků. U polských potravin, 
německých i u nás.

 Snaha omezit konkurenci, a tedy 
preferovat domácí výrobce potravin 
před dovozem je vždy přítomna a je-
jím následkem je také vždy zvýšení 
cen a omezení výběru pro spotřebi-
tele. Preference domácích potravin 
u zákazníků ovšem musí vycházet 

z jejich výběru: viz Švýcarsko – a ne 
z omezení trhu státem: viz Slovensko 
a EU. Zákazníci prostě musí prefero-
vat domácí potraviny proto, že k nim 
mají důvěru, jsou lepší a ceny rozum-
né. Ne proto, že jiné nedostanou. Na 
propagaci českých potravin udělala 
velký kus práce Potravinářská komo-
ra. Česká republika je na mezinárod-
ním obchodu existenčně závislá.

Tím nechci podceňovat veterinár-
ní kontroly, ale chci opakovat znovu 
a znovu, že omezování obchodu je 
vždycky špatné, a to především pro 
země, kde se dělají taková rozhodnutí.

(Ale ano, souhlasím, že zvýšení 
veterinární kontroly u dodavatelů je 
užitečné, i jiná opatření: státní vete-
rinární kontroly místo soukromých 
atd., také zkouška, jak by bylo nutno 
se chovat ve vážných případech.)

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
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Brusel (ČTK/red) – Po souhlasu příslušného 
výboru europarlamentu je téměř u konce sna-
ha prosadit, aby skončil prodej stejně ozna-
čených potravin či výrobků s neodůvodněným 
různým složením v různých zemích EU. Vý-
voj přivítala Evropská komise, spokojena ale 
naopak není česká europoslankyně z ČSSD 
Olga Sehnalová, která se věcí dlouho zabývá.

Členské státy s kompromisní podobou nových 
pravidel ochrany spotřebitelů v unii, která také 
například posilují jejich práva při nakupování 
na internetu či výrazně zvyšují případné poku-
ty, prozatímně velkou většinou souhlasily už na 
konci března.

Nyní členské země musí věc formálně potvrdit 
a text, který by se tak už neměl měnit, ještě čeká 
závěrečné schválení v plénu europarlamentu. To 
by se mělo odehrát na poslední schůzi stávající-
ho složení EP v úterý 16. dubna ve Štrasburku. 
Na převedení novinky, která by měla také ztí-
žit život agresivním podomním prodejcům, poté 
budou mít členské země dva roky do své vlastní 
legislativy.

S jeho výslednou podobou pravidel ale ne-
ní spokojena Olga Sehnalová z ČSSD, která na 
problematiku shodně vypadajících, ale méně 
kvalitních výrobků prodávaných především ve 
východních členských zemí unie upozorňovala 
dlouhodobě. „Je to zklamání a de facto legali-
zace dvojí kvality. Já se s tím textem určitě smí-
řit nehodlám,“ řekla Sehnalová. Věc je podle ní 
možné zvrátit, pokud pro takový postup bude 
hlasovat většina poslanců. Pravděpodobné to ale 
příliš není, potvrzení kompromisní podoby no-
vých pravidel v klíčovém parlamentním výboru 

pro ochranu spotřebitele dopadlo 21 ku 7 ve pro-
spěch textu.

Rozhodnutí výboru naopak uvítala česká ko-
misařka pro spravedlnost, rovné příležitosti 
a ochranu spotřebitele Věra Jourová. „Dny dvojí-
ho metru na jednotném trhu jsou sečteny. Spotře-
bitelé by již neměli být uváděni v omyl vydáváním 
různých výrobků za stejné výrobky. Obchodníky, 
kteří budou v podvádění pokračovat, čekají vyso-
ké sankce,“ uvedla.

Zpravodajem k návrhu je britský konzervativ-
ní europoslanec Daniel Dalton. Ten upozornil, 
že po dvou letech platnosti pravidel – tedy asi za 
čtyři roky – bude Evropská komise prověřovat, 
zda jsou v této oblasti potřeba ještě silnější legis-
lativní úpravy.

Dalton také upozornil, že odsouhlasené úpravy 
pravidel posilují práva zákazníků při nakupování 
na internetu. Budou například muset být jasně in-
formováni o tom, zda nakupují zboží nebo služby 
od profesionálního prodejce, nebo od soukromé 
osoby, aby věděli, jak budou v případě problému 
chráněni.

Na internetu budou spotřebitelé také jasně 
informováni v případech, kdy si obchodník za 
pozici ve výsledcích vyhledávání platí. Budou 
rovněž seznámeni s hlavními parametry, které 
určují pořadí výsledků vyhledávání.

Novela v neposlední řadě také umožní úřa-
dům ukládat „koordinovaným způsobem účin-
né, přiměřené a odrazující sankce“. V případě 
rozsáhlého porušování předpisů, které se dotýká 
spotřebitelů v několika státech unie, bude možné 
uložit v každém členském státě pokutu nejmé-
ně ve výši čtyř procent ročního obratu obchod-
níka.

Praha (ČTK/red) – Jednotlivá minister-
stva mají zvážit potřebu státních hmotných 
rezerv, které požadují. Vyplývá to z materi-
álu vypracovaného ministerstvem průmys-
lu a obchodu (MPO). V dokumentu se mimo 
jiné píše, že Správa státních hmotných re-
zerv (SSHR) chtěla kvůli zvýšeným požadav-
kům institucí navýšení svého rozpočtu pro le-
tošní rok o 813 milionů korun a pro příští 
rok o 866 milionů korun. Ministryně průmy-
slu a obchodu Marta Nováková (ANO) se po-
dle materiálu proto rozhodla navrhnout do-
tčeným resortům provést znovu vyhodnocení 
jejich krizových plánů a přehodnocení po-
třeb státních hmotných rezerv za jednotlivé 
oblasti.

„Je pravda, že ministerstvo průmyslu a ob-
chodu si od nás vyžádalo podklady ke státním 
hmotným rezervám, které skladujeme. Ale žádné 
opatření, respektive snižování nouzových zásob 
České republiky v rámci úsporných opatření se 
mnou nikdo nekonzultoval,“ řekl předseda SSHR 
Pavel Švagr. „Obecně to funguje tak, že každé 
dva roky ministerstva aktualizují svoje krizové 
plány a situace, na které musíme být připraveni. 
Na požadavky z tohoto vzešlé pak reagujeme. Po-
kud nebezpečí pomine, je možné některé zásoby 
prodat,“ dodal.

SSHR schraňuje různé komodity pro případ 
krizových stavů. Ve vlastních či pronajímaných 
skladech drží zásoby například ropy, leteckého 
petroleje, potravin a léků. 

Například ministerstvo zemědělství podle ma-
teriálu přehodnotilo minimální limity potravinář-
ských komodit, stát by tak podle materiálu měl 
mít zásoby nikoli na v současnosti nedodržované 
tři dny, ale na 15 dní. „Celkový objem fi nančních 
prostředků na toto navýšení byl odhadnut při-
bližně na osm miliard korun,“ upozorňuje doku-
ment. Tento požadavek je podle MPO nereálný. 
„Správa se dohodla na postupném naplňování 
požadavku tak, že v každém roce budou pořízeny 
potravinové komodity v objemu jednoho dne spo-
třeby,“ dodává materiál.

Nouzové zásoby ropy a ropných produktů se 
pak od roku 2017 pohybují pod hranicí 90 dní, 
předepsanou národní i evropskou legislativou. 
Podle materiálu jde mimo jiné o důsledek zvýše-
ného růstu ekonomiky. Vzhledem k tomu, že se 
v následujících letech předpokládá určité zpoma-
lení současného hospodářského růstu a výrazný 
nástup alternativních paliv, navrhuje MPO odlo-
žit rozhodnutí o doplnění těchto zásob až na rok 
2020. SSHR v minulých letech opakovaně po 
vládě požadovala, aby schválila doplnění ropy 
nebo ropných produktů do státních zásob, nikdy 
neuspěla.

Ministerstvo se v materiálu vyjadřuje také 
k situaci, kdy SSHR ročně platí 50 milionů korun 
za kapacitu v nádrži státního správce ropovodů 
Mero v Nelahozevsi na Mělnicku, která ale není 
využívána. Správa navrhuje, aby se od letošního 
30. června nejméně do 30. června 2021 vzdala 
této kapacity a umožnila ji společnosti Mero vy-
užívat k provozním a komerčním účelům.

Výbor EP potvrdil změny, 
které se týkají dvojí kvality potravin

Resorty mají zvážit potřebu
 jednotlivých státních hmotných 

rezerv

Ilustrační foto
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Rostoucí obliba bezhotovostních plateb se 
projevuje i v případě malých prodejen potra-
vin. Podíl karetních transakcí v sítích tra-
dičního trhu dosahuje třiceti procent. Oproti
situaci před pěti lety se jedná o trojnásob-
ně vyšší hodnotu. Důvodem je především 
zavedení regulace mezibankovních poplatků, 
která by se podle obchodníků měla vztahovat
i na stravenky. Do budoucna lze u českých 
prodejen čekat také zavádění samoobsluž-
ných pokladen a další kroky k úplné bezob-
služnosti.

Podle posledních průzkumů činí podíl pla-
teb kartou v Česku 33 procent. Jejich celkový 
počet pak dlouhodobě roste. Jak ukazují data 
Sdružení pro bankovní karty, za první tři čtvrtletí 
loňského roku jich v Česku bylo přes 784 mi-
lionů, meziročně se tak jednalo o více než pěti-
nový nárůst. Popularita platebních karet se vý-
razně ukazuje i u nákupů potravin. V posledních 
letech je přitom toto řešení čím dál populárnější 
i u menších prodejen na venkově. Zatímco před 

pěti lety byl v některých prodejních sítích podíl 
okolo 10 procent, nyní je výrazně vyšší. „Re-
gistrujeme v současnosti třicetiprocentní podíl 
plateb kartou. Očekáváme další růst i v bu-
doucnu a tím i výhodnější podmínky ze strany 
provozovatelů platebních karet,“ řekl před-
seda maloobchodního Družstva CBA Roman 
Mazák.

Jako hlavní důvod tohoto nárůstu přitom vidí 
zavedení evropské regulace mezibankovních po-
platků při platbě kartou, která vstoupila v plat-
nost koncem roku 2015. Díky ní mohou být při 
tomto typu placení uplatňovány poplatky ma-
ximálně do výše 0,3 % celkové částky. „Kvůli 
vyšším poplatkům část prodejen karty vůbec ne-
přijímala, protože to pro ně nebylo ekonomicky 
výhodné. V porovnání se současností byl tehdy 
rozdíl v poplatku za platbu kartou i tři sta pro-
cent. V současnosti jsou však díky změnám v zá-
koně vybaveny terminály všechny prodejny už 
dva roky,“ řekl předseda Družstva CBA. 

REGULACE U KARET ANO, 
U STRAVENEK NIKOLIV

V souvislosti s regulací poplatků při platbě 
kartou je podle Mazáka zarážející, že se podob-
né pravidlo nevztahuje i na jinou formu placení 
– stravenky. „Pro obchodníka jsou náklady při 
platbě stravenkou i tisíckrát vyšší než u platby 
kartou. Takto extrémní rozdíl je neuvěřitelný. 

Jestliže existuje regulace na platební kartu, měla 
by přijít i na stravenky,“ řekl Mazák. Velkým 
problémem je podle něj také to, kdy obchodník 
penězi disponuje. Zatímco u karetní transakce je 
to zpravidla druhý den, u stravenek to kvůli mě-
síčnímu vyhodnocování a následné třicetidenní 
splatnosti trvá dlouhé týdny.

Největší paradox pak podle předsedy Družstva 
CBA nastává v případě elektronické stravenky, 
která pro spotřebitele funguje jako běžná plateb-
ní karta. Pro obchodníka se však výrazně liší, ať 
už ve výši poplatku či době, za kterou jsou mu 
peníze od nakupujícího připsány. „Stravenky by 
se tedy měly buď výrazněji regulovat nebo ješ-
tě lépe zrušit. Obchodníci na nich pouze tratí,“ 
uvedl Mazák.

POLOVIČNÍ PODÍL V BUDOUCNOSTI
Současný třetinový podíl plateb kartou by 

měl na nezávislém trhu dále růst i do budouc-
na, zejména pak ve větších prodejnách. „V těch 
nejmenších dělají spotřebitelé jen rychlé nákupy 
o pár položkách, typicky například svačiny. Pro-
jevuje se to i na nižší útratě, která se pohybuje 
okolo 70 korun. K nákupu jim tedy stačí pár drob-
ných mincí,“ řekl Mazák. Naopak u větších pro-
dejen úměrně roste i objem nákupu, spotřebitelé 
tak v těchto případech častěji sahají po platební 
kartě. I díky neustálému osvojování moderních 
technologií tak lze čekat, že podíl bezhotovost-

ních plateb zde může podle předsedy Družstva 
CBA do pěti let vzrůst až na padesát procent. 

CESTA K POSTUPNÉ BEZOBSLUŽNOSTI
Právě velké prodejny skýtají potenciál i k dal-

ším moderním způsobům placení, kterým jsou 
samoobslužné pokladny. „Toto řešení vyžaduje 
větší množství pokladen, jedna z nich pak mů-
že být samoobslužná. Plánujeme tuto variantu 
vyzkoušet buď už v tomto nebo příštím roce. Po-
kud se osvědčí, budeme v tom pokračovat,“ uvedl 
Mazák. Ačkoliv se podle něj velké řetězce snaží 
zavádění tohoto řešení především ušetřit mzdové 
náklady, v případě tradičního trhu by byl hlavním 
benefi tem komfort nakupujících. I u samoobsluž-
né pokladny totiž musí být k dispozici obsluha 
pro případnou pomoc zákazníkovi.

Právě samoobslužné pokladny by podle Ma-
záka mohly být určitým předstupněm postupné 
úplné bezobslužnosti vesnických prodejen. Jedná 
se však stále o poměrně vzdálenou budoucnost. 
„Mzdové náklady jsou pro celou řadu malých ob-
chodů na venkově jednou z největších provozních 
položek. Celkové automatizace směrem k větší 
bezobslužnosti by tuto věc řešila. Jednalo by se 
však o velkou počáteční investici, řada spotřebi-
telů zatím navíc na tuto variantu ještě není při-
pravená,“ uzavřel předseda Družstva CBA. 

LESENSKY.CZ s. r. o.

Obliba plateb kartou stoupá i v prodejnách na vesnicích. 
Dosahuje 30 procent a růst by měla i v budoucnu

Praha – 95 procent 
českých domácnos-
ti si v roce 2018 za-
koupilo balenou vodu. 
9 z 10 českých kupu-
jících oslovila široká 
nabídka minerálních 
a léčivých vod. O ně-
co méně lidí (8 z 10) 

zakoupilo vodu stolní nebo pramenitou. Nej-
více domácností utrácí za vodu ve středních 
Čechách, nejméně za ně utratí kupující z Pra-
hy. Ochucené vody představují 60 procent 
z výdajů domácností na balené vody celkově. 
Nejoblíbenějšími příchutěmi jsou citron a po-
meranč. Tato zjištění pocházejí z GfK Spotře-
bitelského panelu.

Na 22. 3. je stanoven Světový den vody, a to již 
od roku 1993. GfK na základě tohoto dne vydalo 
tiskovou zprávu týkající se konzumace vody v ČR.

Voda je pro nás životodárná tekutina. Bez vo-
dy by nikdo z nás nemohl fungovat. Ačkoli je 
voda v Čechách kvalitní a dostupná, lidé zpest-
řují svůj pitný režim i balenými vodami. Balenou 
vodu si z nákupu domů v roce 2018 přineslo až 
95 procent domácností. Zásoby si doplňujeme 
poměrně často, přibližně každých 11 dní, v prů-
měrném množství 6,0 l při jednom nákupu.

Nejvíce českých kupujících (9 z 10) oslovila 
široká nabídka minerálních a léčivých vod. Stolní 
nebo pramenitou vodu si koupilo o něco méně li-
dí, a to 8 z 10 kupujících. Při pohledu na množství
pak nejvíce vod nakoupíme v hypermarketech 
a diskontech. Balené vody nakupují domácnosti 
hlavně při velkých zásobovacích nákupech. 

Podíváme-li se, kde domácnosti nejvíce utrácí 
za vody, potom nadprůměrnou útratu mají domác-
nosti žijící ve středních Čechách, kde každá do-
mácnost za vody utratí v průměru téměř 1700 Kč
ročně. Naopak nejméně utrácí za balené vody 
domácnosti z Prahy, a to necelých 1000 Kč ročně.

JAKÝ JE FAVORIT MEZI VODAMI
 – SYCENÁ, NEBO NESYCENÁ?

V nákupech českých domácností převažují sy-
cené a jemně sycené vody nad nesycenými. Za 
sycené a jemně sycené vody domácnosti utratí 
téměř ¾ ze svých výdajů za vodu. Nesycené vody 
loni koupily více než ¾ českých domácností, so-
dovky oslovily k nákupu 90 procent domácností. 
Za sycené vody utrácí nadprůměrně zejména do-
mácnosti ze středních Čech a severní Moravy. Po 
nesycených vodách sahají zejména domácnosti 

žijící v regionu západních Čech, ale také v sever-
ních a středních Čechách.

AKCE PODPORUJÍ NÁKUP
Zejména pro sycené vody platí, že zvýhodněná 

cena pozitivně ovlivňuje velikost nákupu. Pokud 
je akční nabídka, kupující si z obchodu odnášejí 
těžší nákup. Zvýhodněné nákupy tvoří až 58 % 
z objemu sodovek a 48 procent z objemu nesy-
cených vod.

CITRON A POMERANČ 
JSOU JASNÝM FAVORITEM

 Obecně, ochucené vody představují 60 pro-
cent z výdajů domácností na balené vody cel-
kově. Nejoblíbenějšími příchutěmi jsou citron 
a pomeranč.

 GfK

95 procent českých domácností si v roce 2018 zakoupilo balenou vodu

Praha – Moderní výroba chleba vloni osla-
vila 100 let. Tato tradiční česká pochoutka 
si během svého vývoje prošla dramatický-
mi změnami a čelila nejrůznějším trendům.1 
Popularitu si ovšem drží stále. Podle úda-
jů ze Spotřebitelského panelu GfK nakupu-
je chléb a další pečivo každá česká domác-
nost.2 Spotřeba se pohybuje kolem 40 kg na 
osobu a rok.1 Ačkoliv se Češi nebojí zkoušet 
nové speciality, pořád vede klasika v podobě 
Konzumního chleba nebo Šumavy.1 

Chléb tvoří největší segment pečiva a české 
domácnosti na jeho nákup vynakládají téměř 
jednu třetinu svých výdajů. Do nákupního ko-
šíku ho vkládají přibližně jednou za čtyři až pět 
dní2 a ročně za něj v průměru utratí 1000 korun. 
Spotřeba chleba v minulých letech dlouhodobě 
klesala, dnes se stabilizovala na hodnotě 40 kg 
na osobu a rok.1 

Moderní pekařské řemeslo má v Čechách 
a na Moravě dlouhou tradici. Současná nabídka 
se však s tou před sto lety nedá vůbec srovná-
vat. „Chlebový sortiment je dnes co do množ-
ství druhů, složení, tvarů a typů daleko bohatší. 
Například náš denní výrobní sortiment tvoří víc 
než sto druhů chleba, běžného a jemného pečiva. 
Pekařství se podobně jako jiná řemesla vyvíjí, vý-
roba se zdokonaluje a reaguje na aktuální trendy 
a požadavky zákazníků. Dnes se chléb kromě ře-
meslných a průmyslových pekáren běžně vyrábí 
i v marketech obchodních řetězců, aby byl spo-
třebitelům dostupný od rána do večera. Nicmé-
ně nemusí to být pravidlem, naše pekárna totiž 
denně zásobuje čerstvými výrobky více než 350 
obchodů,“ říká výkonný ředitel pekárny PECUD 
Martin Abraham. Podle dostupných statistik si 

zákazníci pro chleba chodí nejčastěji právě do 
marketů (63 %), dále nakupují v pekařských spe-
ciálkách (27 %), večerkách (5 %), na trhu (2 %)
a malé procento i on-line (1 %). Na domácím 
chlebu si pochutnávají 2 % respondentů.1

 
KONZUMNÍ CHLÉB 

VÁLCUJE KONKURENCI
Sortiment se sice neustále rozšiřuje, Češi ov-

šem zůstávají věrni klasice. Nejvíce totiž prefe-
rují pšenično-žitný a žitno-pšeničný chléb. Ten si 

alespoň jednou za rok koupí přibližně 4,4 milionů 
domácností a z hlediska výdajů na něj z celkové-
ho segmentu připadá více než 65 %. Druhou po-
četnou skupinu tvoří chleby speciální – celozrnné 
a vícezrnné produkty nebo výrobky s vyšším za-
stoupením žitné mouky. Minimálně jednou ročně 
je zvolí necelé 4 miliony nakupujících. Výdaje 
této kategorie meziročně rostou o zhruba 10 %.
Jako třetí v pořadí se mezi českou populací drží 
chléb toastový, který si alespoň jednou za rok 
koupí více než 70 % českých domácností. Počet 

fanoušků toastů je sice menší než u dvou před-
chozích položek, nicméně výdaje se v tomto sor-
timentu aktuálně zvyšují nejrychleji.2 

DOPÉKÁNÍ ZMRAZENÉHO PEČIVA
Výroba rozpékaného pečiva v Česku roste, 

v současné době tvoří zhruba třetinu celkové na-
bídky obchodů. Pro zajímavost, v západní Evropě 
je to až polovina trhu s pekařským sortimentem. 
Podle dat agentury GfK na ně české domácnosti 
vydávají v průměru 10 % z celkových výdajů na 
pekařské produkty. „Předpečené pečivo či chléb, 
jež se fi nálně dopékají až v místě prodeje, je dnes 
již běžnou praxí. Pro samotné nakupující to má 
velkou výhodu v tom, že jim technologie zajiš-
ťuje maximální čerstvost produktů, protože se 
dopékají průběžně dle aktuální poptávky zákaz-
níků. Dnes už tedy není problém nakoupit teplé 
a voňavé pečivo i ve večerních hodinách. Naše 
produkce se radikálně zvýšila právě příchodem 
významného odběratele z oblasti velkoobchodu. 
Díky nárůstu odbytu jsme mohli rozšířit prostory 
pekárny a investovat i do nových technologií,“ 
popisuje majitel Pekárny U Oulehlů Josef Ober-
majer a dodává, že v nejvyšší míře (30 %) se tzv. 
rozpek využívá u baget, vek či croissantů.3 

Surikata PR s. r. o.

1.  http://www.agris.cz/zemedelstvi/svetovy-den-
-chleba-pekari-oslavili-100-let-vyroby-chle-
ba-v-ceske-republice?id_a=201538

2.  https://retailnews.cz/2019/02/26/v-pecivu-cesi-
-miluji-klasiku-chutnaji-jim-vsak-i-speciality/

3.   http://www.chlebnasvezdejsi.cz/cs/homepage/
vyzkumy-a-statistiky/cesi-nadale-preferuji-bi-
le-pecivo

Průměrný Čech za rok zkonzumuje 40 kg chleba. Trendy sice vyzdvihují
nejrůznější speciály, pšeničná klasika však v domácnostech stále vítězí
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Svijany – Přesně před rokem uvedl
Pivovar Svijany do plného provozu
novou automatickou stáčecí linku
s roční kapacitou až sto milionů 
plechovek a začal na ní jako první 
český pivovar stáčet do plechovek 
„živé“ pivo bez pasterizace. „Obli-
ba našeho plechovkového piva jak 
u českých, tak i u zahraničních zá-
kazníků překonala naše nejoptimis-
tičtější odhady. Za rok provozu jsme 
na nové lince stočili přes deset mi-
lionů plechovek, více než dvakrát 
tolik, než jsme původně plánovali. 
Při tomto tempu se největší inves-
tice v celé historii pivovaru zapla-
tí už za čtyři a půl roku,“ řekl ředi-
tel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 

Novou automatickou stáčecí linku 
s roční kapacitou až sto milionů plecho-
vek pivovar po několika měsících testů 
uvedl do plného provozu loni 21. března. 
Na její instalaci vynaložil přes 100 mi-
lionů Kč. Z pohledu výroby piva šlo 
o největší investiční počin v celé historii 
pivovaru; více stála jen záchrana chát-
rajícího Zámku Svijany v těsné blíz-
kosti pivovaru. Plně automatická linka 
vytvořila šest nových pracovních míst. 

Investicí pivovar reagoval na drama-
tický růst obliby dříve u českých spo-
třebitelů spíše opomíjeného balení piva 
i na požadavky zahraničních zákaz-

níků. V duchu tradic pivovaru, který 
už od roku 2000 plní do sudů a lahví 
prakticky výhradně jen nepasterované 
pivo, přitom ve Svijanech jako první 
český výrobce zvládli i technologicky 
velmi náročné plnění nepasterovaného 
piva do plechovek. 

„Bylo to výborné strategické rozhod-
nutí. Nepasterované pivo v plechov-
kách, které nabízíme jako jediný český 
pivovar, se setkalo s mimořádným 
úspěchem jak na domácím trhu, 
tak i v zahraničí. Plechovky se také 
nejvýrazněji podílely na nárůstu 
exportu, který se loni meziročně zvý-
šil o zhruba tři procentní body a nyní 
tvoří již více než desetinu naší celkové 
produkce. Do zahraničí směřovala té-
měř třetina všech vyrobených plecho-
vek, nejvíce na Slovensko, ale také do 
Polska, Německa, Ruska, Chorvatska 
a Maďarska,“ řekl dále Roman Havlík. 

Do plechovek se ve Svijanech na 
nové lince stáčí zatím pět různých ne-
pasterovaných piv − Svijanská Desítka 
10 %, Svijanský Máz 11 %, Svijan-
ský Rytíř 12 %, prémiový ležák „450“ 
a speciál Svijanský Kníže 13 % − a ne-
alkoholické pivo Vozka, které pastera-
cí prochází. Jako další by měl přijít na 
řadu tmavý speciál Svijanská Kněžna 
13 %. „Všechny si za poslední rok u zá-
kazníků získaly tak obrovskou oblibu, 
že se podíl plechovkového piva zvýšil 

na 6,5 procenta celkového výstavu, tak-
že dnes už z pivovaru odchází zhruba 
každé patnácté pivo v plechu. Plánuje-
me, že v průběhu letošního roku na trh 
dodáme celkem dvanáct milionů ple-
chovek a do budoucna do nich hodláme 
i díky dalšímu nárůstu exportu stáčet 
až pětinu našeho celkového výstavu,“ 
doplnil Roman Havlík. 

ZÁSADNĚ JEN „ŽIVÉ“, 
NEPASTEROVANÉ PIVO

Na výrobu nepasterovaných piv 
v sudech a lahvích svijanský pivovar 
přešel již v roce 2000. Předcházela to-
mu náročná změna pracovních postupů 
a návyků, jejichž cílem bylo zajištění 
potřebné čistoty a zdokonalení tech-
nologie fi ltrace piva. „Nejnáročnějším 
požadavkem při stáčení nepasterova-
ného piva je udržování absolutní mik-

robiální čistoty. To je dosti obtížný úkol 
i při stáčení do lahví, v případě plecho-
vek jej ještě více komplikuje větší plnicí 
otvor, to, že se skládá ze dvou částí a že 
uzavírání probíhá v poměrně složitém 
strojírenském zařízení,“ řekl svijanský 
sládek Petr Menšík. 

„Při instalaci linky jsme proto vsa-
dili na společnost Krones, která je v ob-
lasti stáčení piva světovou špičkou. Při 
našich nárocích na hygienu a celkovou 
kvalitu plnění nepasterovaného plechov-
kového piva jsme v podstatě ani neměli 
jinou volbu. Navíc jsme i takto špičkové 
zařízení museli ve spolupráci s dodava-
telem vylepšit o některá nestandardní 
řešení,“ řekl Petr Menšík. „Výsledkem 
je spolehlivá linka s naprosto bezpro-
blémovým chodem. Nyní ji ovšem ještě 
chceme postupně dovybavovat, nejno-
věji například zařízením na skupinové 
balení plechovek do papírových obalů.“ 

Pasterace, tedy tepelné ošetření, 
se provádí s cílem prodloužit dobu 

trvanlivosti piva. V důsledku zahří-
vání a oxidace se však při ní zhoršují 
senzorické vlastnosti i nutriční hodno-
ta piva, ničí se enzymy a další zdraví 
prospěšné látky, a mimo jiné se ta-
ké snižuje kvalita a trvanlivost pěny. 
„Chuť nepasterovaného piva je čistší 
a těkavé chmelové silice, jejichž obsah 
v pivu pasterace rovněž dramaticky 
snižuje, mu dodávají příjemně chme-
lovou pivní vůni. Proto jsme už při 
plánování nové plnicí linky měli oka-
mžitě jasno v tom, že i v plechovkách 
budeme našim zákazníkům nabízet 
výhradně nepasterované pivo. A zdá 
se, že to dokážou ocenit,“ dodal Petr 
Menšík. 

Pivovar Svijany je jedním z největ-
ších pivovarů v českých rukou a nej-
větším českým výrobcem zachová-
vajícím tradiční způsob kvašení piva. 
Letos pivovar plánuje, že se jeho vý-
stav přiblíží hranici 700 tisíc hekto-
litrů. 

Prodej nepasterovaného plechovkového piva trhá rekordy, 
Svijany na nové lince za rok stočily už přes 10 milionů plechovek 

Svijany – Celkem 37 hodnotící-
mi kritérii musí úspěšně projít kaž-
dé restaurační zařízení, které se 
uchází o certifikát kvality Pivova-
ru Svijany. Při náročném hodnocení 
v rámci zatím posledního, devate-
náctého ročníku certifikace to do-
kázalo opět více restaurací a hos-
pod než o rok dříve – celkem 133. 
Dobré svijanské restaurace jsou při-
tom již nejen po celé republice: me-
zi nejlepšími deseti jsou restaurace 
z Liberce, Sokolova, Prahy, ale i ze 
slovenské Nitry. Na čelním místě se 
v hodnocení umístil malý hostinec 
Škola Evaň, který tentokrát svou at-
mosférou a kvalitou podávaného pi-
va předstihl i některé renomované 
tankové svijanské restaurace. 

„Rozhodně nejde o nějakou soutěž, 
smyslem certifi kace je plošné zlepšo-
vání služeb ve všech restauracích, kte-
ré zavážíme naším pivem,“ zdůrazňuje 
svijanský sládek Petr Menšík. „Hod-
notíme při ní například celkovou čis-
totu, teplotu ve sklepě, způsob točení, 
chuť, vůni a čirost piva nebo správné 
mytí skla. To, že na osvědčení dosáh-
lo opět více restaurací než o rok dříve, 
dokazuje, že se nám to daří a že jsou 
péče o pivo a kvalita služeb zase o něco 
lepší, i když k úplné spokojenosti má-
me ještě daleko,“ dodává k aktuálním 
výsledkům právě uzavřeného procesu 
certifi kace za rok 2018. 

Certifi kaci vybraných restaurací Pi-
vovar Svijany provádí s cílem motivo-
vat, vést a vychovávat hospodské ke 
zvyšování úrovně péče o pivo a celko-
vě kultury pohostinství pravidelně již 
od roku 2000. Komise složená z ob-
chodního zástupce pivovaru, oblast-
ního vedoucího regionu, podsládka 
a technologa při podrobném hodnocení 
každé přihlášené restaurace sleduje ve-
dle kvality točeného svijanského pi-
va například také čištění a ošetřování 
chladicího zařízení, úroveň sklepního 
hospodářství, čistotu a výzdobu vlast-
ního restauračního prostoru, úroveň 
obsluhy a celkové péče o zákazníka. 

Po udělení certifi kátu, který se pro-
půjčuje na dobu jednoho roku, pak re-
staurace zůstávají po celou dobu pod 
stálým dohledem zaměstnanců pivo-
varu.   

„Ručíme za to, že z našeho pivovaru 
odchází jen to nejlepší pivo. Ale přinej-
menším stejně důležitá je péče, kterou 
našemu zásadně nepasterovanému pi-
vu věnují hostinští, kteří je pak servíru-
jí konečnému konzumentovi. V našich 
certifi kovaných provozovnách si pro-
to velice pečlivě a po všech stránkách 
hlídáme kvalitu, ať už jde o čepování, 
skladování, techniku nebo třeba pro-
fesionalitu obsluhy. A od letoška jim 

v tom podáváme i pomocnou ruku 
v podobě speciálních kurzů správného 
čepování. O školení pro svůj personál 
a návštěvu svého zařízení svijan-
ským odborníkem může požádat kaž-
dý provozovatel,“ poznamenává Petr 
Menšík. 

U zařízení, která úspěšně projdou 
certifikací, je zaručeno, že nabízejí 
pouze prvotřídní, profesionálně ošet-
řené pivo. Motivací je pro ně kromě 
spokojenosti jejich zákazníků také 
cenové zvýhodnění dodávek od pivo-
varu. Úspěšná certifikace jim nadto 
dodává rovněž určitou prestiž, díky 
níž je více vyhledávají milovníci dob-
rého piva. „To, co dělá z restaurace 
dobrý podnik, je správná péče o pivo, 
dobře vyškolený personál, kvalitní vý-
čepní zařízení a skladovací prostory. 
Všechny certifi kované restaurace mů-
žeme z tohoto hlediska komukoli bez 
zaváhání doporučit,“ uzavírá Petr 
Menšík. 

Největší koncentrace certifikova-
ných svijanských restaurací je na Li-
berecku a v Praze. Zájemci si mohou 

všechny vyhledat na mapě: https://
www.pivovarsvijany.cz/kam-na-svi-
jany/

Temper Communication 

Dobrých svijanských restaurací je zase o něco více, a to i v zahraničí

Nově pivovar provozovatelům nabízí 
kurzy správného čepování piva; jejich 
absolventi získávají v procesu certifi -
kace dodatečné body

Na jaře pivovar plechovky obléká do 
speciálního velikonočního hávu

Jaké přednosti má nepasterované pivo? 
Díky absenci tepelného ošetření si uchovává všechny původní senzorické vlastnosti

Plný obsah enzymů a dalších zdraví prospěšných látek

Trvanlivější pěna

Čistší chuť a vůně

Vyšší obsah těkavých chmelových silic mu dodává příjemně chmelové aroma

DESET NEJLÉPE HODNOCENÝCH RESTAURACÍ 2018:
Hostinec Škola Evaň, Evaň; Radniční Sklípek, Liberec; Restaurace 

U Rokytky, Praha 8; Restaurace U Partíka, Litvínov; Hříbecká Hospoda, 
Hříběcí; Zámecká konírna, Vratislavice nad Nisou; Pivnice u Smrků, Sokolov;
Pivovarská restaurace Svijany, Svijany; Zoborská Stuďna,  Nitra (SK); 
Restaurace na Zborově, Praha 10.

Pivovarská restaurace Svijany

Z tiskové konference
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Před 25 lety byla na zelené louce ve Všetatech zalo-
žena česká pobočka mezinárodní skupiny THIMM. Během 
tohoto čtvrtstoletí se z firmy THIMM Obaly, k. s., stal je-
den z nejmodernějších závodů na výrobu a zpracování vl-
nité lepenky v České republice. Do dalších let společnost 
vstupuje pod novou značkou THIMM pack´n´display, kte-
rá zastřešuje ucelenou nabídku obalů, rozšířenou o POP 
& POS řešení z vlnité lepenky.

Nejen díky investicím do automatizace a robotizace, ale 
i díky skvělým zaměstnancům, zapáleným pro věc a s chutí 
řešit problémy zákazníků, se závod THIMM ve Všetatech do-
stal během uplynulých 25 let na špici svého oboru. Spektrum 
výrobků a služeb se postupem času rozšiřovalo a měnilo podle 
požadavků trhu. K hnědým krabicím přibyly SRP obaly, závod 

THIMM pack´n´display: 
Nová značka pro balení a prezentaci zboží

Martin Hejl, jednatel závodu THIMM Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM

byl certifi kován dle BRC pro výrobu vlnité lepenky pro přímý styk 
s potravinami a v neposlední řadě se ve všetatském závodě stále ví-
ce využívá digitální tisk, který pro výrobu obalů a POP/POS řešení 
otevírá zcela nové dimenze. 

„Naši zákazníci si zaslouží to nejlepší možné řešení,“ vysvět-
luje Martin Hejl, jednatel závodu THIMM ve Všetatech. „Pod 
novou značkou THIMM pack´n´display sjednocujeme jak stan-
dardizované procesy výroby obalů, tak individualizované kon-
cepty pro POP/POS prezentace.“ Základem pro optimální řešení 
problémů zákazníků tvoří volnost výběru při nákupu surovin. 
Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM, do-
dává: „Vzhledem k tomu, že na trhu vystupujeme jako nezávislý 
nákupčí surovin, máme svobodu volby, nakoupit přesně ty suroviny, 
které pro nejlepší možné řešení potřebujeme. Naše zákazníky tak 
nijak neomezujeme. S novým sloganem ,Free to be your best´ tak 
zdůrazníme náš příslib poskytovat zákazníkům to nejlepší možné 
řešení.“

THIMM pack´n´display díky digitální tiskové technologii nabízí 
výrobu obalů a POP/POS řešení už od jednoho kusu. Navíc indi-
vidualizované, personalizované, s grafi kou fl exibilně přizpůsobe-
nou aktuální situaci. To přináší výhody zejména marketérům jak 
velkých, tak i malých fi rem. „Naši zákazníci od nás mají všechno 
z jedné ruky, jak obaly, tak i POSka,“ doplňuje Hejl. 

O SPOLEČNOSTI THIMM
THIMM pack´n´display je součásti mezinárodní skupiny 

THIMM. Skupina THIMM je vedoucím poskytovatelem obalových 
řešení a partnerem pro distribuci zboží. Portfolio fi rmy zahrnuje 
přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní sto-
jany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombi-
nací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Spekt-
rum nabídky doplňuje široká paleta služeb týkajících se obalového 
segmentu v rámci celého dodavatelského řetězce. K okruhu jejich 
zákazníků patří známé koncerny vyrábějící značkové zboží napříč 
všemi obory. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává 
více než 3000 zaměstnanců v 19 závodech v Německu, Česku, Ru-
munsku, Polsku, Francii a Mexiku a dosahuje ročního obratu přes 
601 milionů eur. 

www.thimm.cz
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Skupina Lesaffre, klíčový světový hráč 
v oblasti výroby droždí a kvasného průmyslu, 
otevírá v Rakousku nový typ pekařského cen-
tra Baking Center™, které je kompletně vě-
nováno průmyslovému pečení. Je strategicky 
umístěno v srdci Evropy a jeho hlavním po-
sláním je technologická pomoc a poradenství 
průmyslovým pekárnám při vývoji nových pe-
kařských výrobků a výrobních postupů. K ofi-
ciálnímu otevření došlo v úterý 9. dubna za 
přítomnosti výkonného ředitele skupiny Lesa-
ffre Antoina Baule. 

PORADENSTVÍ A SLUŽBY 
PRO PRŮMYSLOVÉ PEKÁRNY 

Pekařské centrum ve Vídni je nejnovějším 
přírůstkem do mezinárodní sítě pekařských cen-
ter Baking CenterTM skupiny Lesaffre, kterých 
je po celém světě více než 40. Jde o první pe-
kařské centrum, jež je stoprocentně určené prů-
myslovým pekárnám. Díky němu posílí skupina 
Lesaffre svou pozici v roli experta pekařského 
průmyslu a zároveň zvýší úroveň služeb nabíze-
ných svým průmyslovým zákazníkům. Otevření 
tohoto pekařského centra je důležitou událostí 
a zároveň příležitostí pro budoucí vývoj pekař-
ského odvětví v rámci Evropy. 

„V našem novém pekařskému centru, které je 
pilotním projektem v oblasti průmyslového peká-
renství, nabízíme našim zákazníkům a partnerům 
možnost provádět pekařské testy na našich zaří-
zeních, ale v prostředí, jež simuluje jejich vlast-
ní výrobní podmínky a prostory. Další výhoda 
centra spočívá v tom, že zákazníci nejsou kvůli 
testování nuceni přerušit jejich vlastní výrobu 
a my jim můžeme navíc vyvíjet výrobky přímo 

na míru,“ říká Jérôme Lebriez, generální ředitel 
Lesaffre pro oblast střední a východní Evropy.

Vídeňské centrum Baking CenterTM v sobě 
ukrývá ultramoderní testovací průmyslovou pekár-
nu o rozloze 600 m², kterou tvoří 4 zóny: zóna pro 
přípravu těsta, zóna pro tvarování těsta, zóna pro 
kynutí a uchovávání těsta v chladu a nakonec zóna 
pro pečení. Pekárna je navíc vybavena prezentační 
místností pro 30 osob a laboratoří  sloužící k zjiš-
ťování vlastností fi nálních pekařských výrobků 
(trvanlivost, vláčnost, struktura atd.). Samozřej-
mostí je měření pH, kyselosti či obsahu vody ve 
výrobku. Pomocí laserového měření objemu (Vol-
Scan Profi ler) je možné nejen měřit váhu či spe-
cifi cký objem, ale rovnou vytvořit 3D model pe-
čiva v počítači. Celý pekařský provoz je vybaven
klimatizačním systémem Atmos, který zajiš-
ťuje nejen požadovanou teplotu, ale díky ultra-
zvukovému zvlhčovači také vlhkost celého pro-
storu. Celý systém je plně programovatelný, takže 
v pekárně je možné simulovat stejné podmínky 
(teplota a vlhkost vzduchu) jako u zákazníka. 

V průběhu minulého roku projektový tým pod 
vedením Juliana Philipa Schnare, manažera to-
hoto regionálního Baking Center™, pracoval 
na výběru a zajištění strojového vybavení, které 
umožňuje vyrábět širokou škálu pečiva – kaiser-
ky, donuty, koblihy, hamburgerové bulky, prova-
lovaná těsta, plněné (koextrudované) výrobky, 
mrazené pečivo a mnohé další v průmyslovém 
prostředí. Od loňského listopadu procházel tento 
tým také mnoha školeními s dodavateli jednotli-
vých technologií, aby byl připraven na uvedení do 
ostrého provozu.

VYBAVENÍ PRŮMYSLOVÉHO 
PEKAŘSKÉHO CENTRA 

BAKING CENTER™:

�  Zóna pro přípravu těsta se spirálovými hně-
tači DIOSNA o různých velikostech:
–  4 sériově zapojené laboratorní hnětače pro 

testy s malými objemy těst 

Lesaff re otevírá ve Vídni 
nové pekařské centrum Baking Center™ 

1 0 0 %  Z A M Ě Ř E N É  N A  P R Ů M Y S L O V É  P E K Á R N Y

–  středně velký spirálový hnětač s kapacitou 
až 40 kg těsta

–  spirálový hnětač s kapacitou 120 kg těsta 
s výsuvnou díží a nastavitelnou rychlostí 
otáček spirály i díže

�  Zóna pro tvarování těsta s průmyslovými 
linkami:
–  průmyslová linka KÖNIG pro produkci ma-

lých pekařských výrobků (rohlíky, housky, 
kaiserky, koblihy…)

–  průmyslová linka RONDO doplněná o pro-
valovačku Compas HD. Linka RONDO 
rozdělená na 3 sekce (rozvalování, sekání 
a tvarování těsta) umožňuje zpracování pro-
valovaných i neprovalovaných těst a výrobu 
rozličných tvarů pečiva.

–  Tyto dvě linky doplňuje „bezstresová“ 
dělička těst Rhéon, která je schopná dělit 
i velmi volná nebo nakynutá těsta. Dalším 
strojem od výrobce Rhéon je koextrudér 

Cornucopia KN-551, který zvládne širokou 
paletu plněných výrobků (koblihy, knedlí-
ky…) i neplněných dvoubarevných výrobků 
(sušenky).

�  Zóna pro kynutí a uchovávání těsta v chla-
du kombinuje průchozí průmyslovou lednici 
s mrazákem a šokerem. Dalším vybavením 
jsou 2 kynárny pro řízené kynutí umožňující 
sledovat rozdílné parametry při výrobě a ne-
zbytným doplněním je klasická kynárna pro 
přímou výrobu.

�  Zóna pro pečení zahrnuje 3 pece Miwe:
– elektrickou 5etážovou pec Miwe electro
– boxovou pec Miwe roll-in e+
–  konvenční pec Miwe aero pro dopékání před-

kynutých nebo nekynutých zmražených po-
lotovarů 

– smažicí pánev WP Riehle

INOVACE A TRENDY 
V PEKAŘINĚ

Skupina Lesaffre působí ve více než 50 ze-
mích světa a neustále investuje do inovativních 
technologií, aby svým zákazníkům mohla nabízet 
nová řešení pro plnění jejich potřeb a požadavků. 

„Inovace jsou nedílnou součástí života sku-
piny Lesaffre a budou také důležitým nástrojem 
při plnění výzev, které nám přinese budoucnost. 
Chceme našim zákazníkům pomoci a v úzké spo-
lupráci s nimi pracovat na vývoji pekařských prů-
myslových řešení, které budou vyhovovat jejich 
současným a budoucím potřebám i požadavkům 
koncových spotřebitelů. Otevření tohoto pekař-
ského centra v srdci regionu střední a východní 
Evropy má pro skupinu Lesaffre zásadní význam 
při určování pekařských i jiných potravinářských 
trendů budoucnosti,“ prohlásil Antoine Baule, 
výkonný ředitel skupiny Lesaffre. 

Založení pekařského centra Baking CenterTM 

pro průmyslové pekárny ve Vídni je zcela v sou-
ladu se strategickými prioritami skupiny Lesaffre 
v oblasti inovací a zákaznických služeb. V České 
republice působí pobočka skupiny Lesaffre Čes-
ko, a. s., od roku 1999 a věnuje se distribuci pe-
kařského droždí a dalších pekařských surovin pro 
průmyslové a řemeslné pekárny. Zároveň se za-
bývá výrobou kvasů, pekařských směsí a příprav-
ků. Pekárnám v Česku poskytuje technologický 
servis a poradenství. Disponuje 2 pekařskými 
centry Baking CenterTM v Olomouci a ve Staré 
Boleslavi. Nově vzniklé vídeňské pekařské cent-
rum Baking CenterTM budou moci využívat i její 
zákazníci z řad českých průmyslových pekáren. 

O LESAFFRE
Skupina Lesaffre je klíčový světový hráč v ob-

lasti droždí a kvasného průmyslu. Vyvíjí, vyrá-
bí a distribuuje inovativní řešení pro pekařský 
a potravinářský průmysl, pro odvětví péče o zdra-
ví lidí a zvířat a pro biotechnologický průmy-
sl. Tato rodinná fi rma vznikla na severu Francie 
v roce 1853 a postupně se rozrostla v nadnárod-
ní a multikulturní společnost, jejímž mottem je 
„Společně pracujeme pro lepší výživu a ochra-
nu planety“. Zaměstnává 10 500 lidí ve svých 
80 pobočkách situovaných ve více než 50 ze-
mích světa. Roční obrat společnosti Lesaffre do-
sahuje 2 miliard eur.

Lesaffre Česko, a. s.
Jérôme Lebriez, generální ředitel Lesaffre pro 
oblast střední a východní Evropy
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České Budějovice – Nejstarší bu-
dějovický pivovar má za sebou jed-
noznačně nejúspěšnější rok v no-
vodobé historii. Získal celou řadu 
prestižních ocenění jak na domá-
cí půdě, tak na mezinárodním poli. 
Nejhodnotnější bylo vítězství v sou-
těži World Beer Awards v Londýně 
v kategorii ležáků. Vysokou kvalitu 
oceňují také tuzemští spotřebitelé.

Příznivé jsou i ekonomické ukazatele 
dosažené v uplynulém roce. Tržby spo-
lečnosti se meziročně zvýšily o 10 %.
S rostoucím zájmem souvisí také zvý-
šení výstavu, který za rok 2018 dosáhl 
88,3 tis. hl. Pivovaru Samson se daří 
i na zahraničních trzích. V roce 2018 

bylo vyvezeno 58 % celkové pro-
dukce.

„Samson se vrací zpět do povědomí 
Čechů. Naše pivo již tradičně nachází 
své zákazníky také v cizině. Současný 
trend je pozitivní. Těžíme z kombina-
ce masivních investic mateřské bel-
gicko-brazilské společnosti AB InBev 
a zkušeností našich zaměstnanců, kteří 
přispívají k šíření věhlasu českobudějo-
vického piva a jsou na svoji značku ná-
ležitě hrdí,“ říká Daniel Dřevikovský, 
generální ředitel Pivovaru Samson.

„Klademe důraz na prvotřídní kvali-
tu všech vstupních surovin a díky zave-
dení špičkových technologií, odpovída-
jících nejvyšším světovým standardům, 
garantujeme stálost kvality našich piv, 
která se právem řadí k těm nejlepším. 
Do našeho portfolia patří i legendární 
nealkoholické Pito, ke kterému se vrací 
čím dál víc zákazníků,“ říká Kateřina 
Leštinová, vedoucí laboratoře a mana-
žerka kvality Pivovaru Samson.

Ležák Samson loni získal v Londýně 
ocenění World Beer Awards za nejlepší 
ležák českého typu vyrobený v České 
republice. Nealkoholické Pito ve stejné 

soutěži získalo ve své kategorii stříbr-
nou medaili. Samson zaujal porotu ta-
ké v soutěži Brussels Beer Challenge, 
kde obdržel Certifi cate of Excellence. 
Ležák Samson zabodoval i v soutěži 
českých pivních znalců První pivní ex-
traliga. Mezi českými pivy mu porota 
udělila druhé místo. „Samson má co 
říci nejenom našim slovenským přáte-

lům. Jeho vyvážený charakter oceňují 
i zákazníci v sousedním Rakousku či 
tradiční pivaři z Dánska nebo i v da-
leké Austrálii. Doufáme, že se počet 
zahraničních zájemců bude dále zvy-
šovat,“ míní Dřevikovský. V současné 
době vyváží pivovar do 20 zemí světa. 

Pivovar Samson byl na konci listo-
padu 2018 oceněn také redakcí specia-
lizovaného časopisu „Pivo, Bier & Ale“ 
za koncept a realizaci přestavby a cel-
kové modernizace pivovaru, ve které 
hrály prim investice AB InBev ve výši 
téměř půl miliardy korun. Kromě tech-
nologických investic došlo i na srdce 
pivovaru – varnu, která získala po zá-
sluze nový kabát v podobě nové fasády.

Samson byl jediným ofi ciálním pi-
vem pro Českou republiku na loňském 
Mistrovství světa ve fotbale v Rusku. 
V areálu Pivovaru Samson proběhl pod 
patronátem primátora města první roč-
ník SamsonFestu, kde se mohli jeho 
návštěvníci osobně setkat s brazilskou 
fotbalovou legendou a rekordmanem 
Cafu, dvojnásobným mistrem světa 
a vítězem Ligy mistrů v dresu AC Mi-
lán. Společně s ním se mohli čeští fot-

baloví fandové na SamsonFestu setkat 
i s českým míčovým virtuózem a in-
ternacionálem, jihočeským rodákem 
Karlem Poborským. Pivovar Samson 
loni přišel také s unikátním konceptem 
svých webových stránek, který získal 
první místo v prestižní soutěži Web-
Top100 v kategorii Gastronomie.

„V závěru roku jsme pro naše pří-
znivce připravili speciál BOCK. Silný 
ležák byl pomyslným dárkem a je víta-
nou novinkou v našem portfoliu. Jsem 
potěšen, že naše pivo sbírá jedno oce-
nění za druhým a patří k těm nejlepším 
nejen v České republice,“ doplňuje slá-
dek Pivovaru Samson Radim Lavička. 

„Investice do zkvalitnění výroby 
a nových technologií budou pokračo-
vat. V této etapě a v řádu milionů korun 
se bude jednat hlavně o modernizaci 
části sudové KEG linky, další vylepšení 
zařízení v Cold Blocku a úpravu etike-
tovacího stroje, která umožní použití 
nových podhrdlových etiket. Část pro-
středků chceme věnovat také na rozvoj 
marketingu. Pro tento rok plánujeme 
např. nový design pivních etiket,“ pro-
zrazuje ředitel Daniel Dřevikovský.

Pivovar Samson si pochvaluje nejúspěšnější rok za posledních 30 let

České Budějovice – Pivovar Sam-
son se dočkal nového ocenění. Zví-
tězil v Národní degustační soutěži
o nejlepší pivovar české a morav-
ské pivní koruny 2019. Ceny se 
v této soutěži udělují nikoli jedno-
mu pivu, jak bývá zvykem, ale pi-
vovaru jako značce. Vítěznou cenu 
si od organizátorů pivního klání na 
slavnostním vyhlášení vítězů v Te-
reziánském sále Břevnovského kláš-
tera v Praze zaslouženě převzal slá-
dek Pivovaru Samson Radim Lavička.

„Jsme rádi, že jsme opět bodovali 
v této odborné pivní soutěži. Potvrdilo 
se, že Samson je vynikající a kvalitní 
pivo, což se projevuje meziročně ve 

zvyšování výstavu. Pro nás je velmi dů-
ležité, že Samson narostl zejména v su-
dovém pivu, kde dosáhl růstu 9 %. Jed-
ná se o velmi dobrý signál a významný 
ukazatel kvality piva,“ říká generální 
ředitel Pivovaru Samson Daniel Dře-
vikovský. 

„Je to pro nás potvrzením, že krá-
číme správným směrem a zákazníkům 
nabízíme vysokou a stálou kvalitu na-
šich piv. Nejen pro mě, ale i pro celý 
tým kolegů je to velmi zavazující,“ rea-
guje na výsledky soutěže sládek Pivo-
varu Samson Radim Lavička. 

Národní soutěž České a moravské 
pivní koruny 2019 se konala již počtvr-
té a její pravidla zůstávají stejná. Zú-
častněným pivovarům poskytuje rov-

nocenné podmínky. Milovníkům piva 
pak nabízí jistotu dobré volby při obje-
vování českých a moravských piv. Ko-
mise, složená z českých i zahraničních 
uznávaných pivních odborníků, hod-
notila kvalitu piva části sortimentu 
přihlášených pivovarů. Jednotlivá piva 
posuzovalo letos celkem 47 porotců. 
Mezi výherci nechyběly tradiční pivo-
vary ani minipivovary.

Pivovary oceněné touto porotou ma-
jí doporučenou účast v mezinárodních 
soutěžích i předpoklad k úspěšnému 
exportu do zahraničí. Není náhoda, že 
letos bodoval budějovický Samson, 
který se může pochlubit řadou cen, 
včetně londýnského prestižního oceně-
ní World Beer Awards 2018 za nejlepší 

ležák českého typu vyrobený v České 
republice a Certifi cate of Excellence 
z loňského ročníku Brussels Beer Cha-
llenge. Pivovaru Samson je úspěšný 
i na zahraničních trzích. V roce 2018 
bylo vyvezeno 58 % celkové produkce.

Pivovar Samson, a.  s., České Budě-
jovice patří do portfolia belgicko-bra-
zilské společnosti AB InBev, která je 
největším světovým pivním koncernem. 
Mezi jeho další značky patří například 
Stella Artois, Corona či Foster´s. Čes-
ká republika jako pivní velmoc si v je-
ho portfoliu získává čím dál důležitější 
postavení, čemuž napomáhá investová-
ní do jejích tradičních značek, jako je 
právě Samson.

Pivovar Samson, a. s.

B U D Ě J O V I C K Ý  P I V O V A R  S A M S O N  Z A B O D O V A L .  O P Ě T  P O T V R D I L  K V A L I T U

Radim Lavička, sládek pivovaru 
Samson

První máj můžete přivítat se 
sklenkou moravského nebo českého 
růžového vína. Stejně jako každý rok, 
tak i letos proběhne volná degus-
tace více než sta vzorků růžových 
vín od cca 30 vinařů v prostorách 
Villy Richter na Pražském hradě. 
Akce je pořádána Vinařským fon-
dem a každoročně přivítá tisíce 
návštěvníků. 

Ochutnávka s úžasným výhledem 
na starou Prahu odstartuje růžovou 
sezonu. Čeká vás více než 100 vzor-
ků růžových vín z Moravy nebo 
z Čech, které představí přes 30 na-
šich vinařů. Svátek růžových vín pro-
běhne 1. května od 10 do 18 hodin 
ve Ville Richter na Pražském hradě. 
Za vzorky vín budou návštěvníci vi-
nařům platit pomocí nabíjecích digi-

tálních náramků, které dostanou při 
vstupu. 

Akce je určená nejen pro milovníky 
moravských a českých rosé, ale všem, 
kteří se rozhodli strávit sváteční den sty-
lově ve společnosti svěžích a hravých 
růžových vín z moravských a českých 
vinic. Převažovat budou mladá růžová 
vína, zejména ročníku 2018, který se 
už během listopadových svatomartin-
ských oslav ukázal jako ročník mimo-
řádný. Mezi prezentovanými víny však 
najdeme i některá vína starší, například 
dvě nejlepší růžová vína oceněná zlatou 
medailí v letošním ročníku Salonu vín 
nebo držitele významných ocenění 
ze zahraničních soutěží. K vybraným 
vínům budou moci návštěvníci ochut-
nat kulinářské speciality sestavené mi-
stry kuchyně Villy Richter tak, aby co 
nejlépe doplňovaly výběr vín.

TAHÁK ANEB KTERÁ ODRŮDA 
JE KTERÁ?

Růžové víno neboli rosé se vyrábí 
z odrůd modrých hroznů, nejčastěji 
metodou krátkého naležení rozemle-
tých hroznů (rmutu), díky čemuž se do 
vína uvolní malé množství červeného 
barviva. Růžová vína jsou typická ce-
lou škálou barevných odstínů – od rů-
žovošedé přes jemně lososovou, sladce 
malinové tóny až po měděnou, v závis-
losti na zvolené odrůdě hroznů a tech-
nologii jejich zpracování. 

� Svatovavřinecké – Sytě růžová 
barva s jahodovým odstínem, ve vůni 
a chuti převládají příjemné ovocné tóny
po lesních jahodách, malinách a také 
černých třešních.
� Frankovka – Barva je nejčastě-
ji světle růžová až meruňková. Vůně 

a chuť je ovocná s tóny přezrálých višní 
a švestek s jemnou skořicovou dochutí.
� Merlot – Víno je nejčastěji sy-
tě růžové, vůně červených lesních 
plodů, malin a jahod. Chuť je ovocná, 
připomínající malinový kompot 
a v dochuti jsou cítit obvykle tóny 
malin a červeného grepu.
� Cabernet Sauvignon – Víno 
pomerančově oranžové barvy, vůně 
a chuť je květinovo-ovocná s vůní bez-
ového květu, ostružin a bílého rybízu.
� Zweigeltrebe – Barva je obvykle 
lososově růžová. Vůně a chuť vína je 
s tóny lesního ovoce, j ako jsou maliny 
a jahody ve smetanovém hávu.

Více o moravských a českých vínech 
na www.wineofczechrepublic.cz

Omnimedia, s. r. o.

Svátek růžových vín na Pražském hradě již po jedenácté

Informační centrum VOC Znojmo 
ve Vlkově věži letos otevřelo v sobo-
tu 6. dubna. Zahájilo již svou sedmou 
sezonu. Ve Vlkově věži je možné ne-
jen zakoupit vína vinařů VOC Znojmo
či degustovat ze speciálního vinného
baru, ale hlavně tu je k dispozici
nepřeberné množství informací
o vinařství a vinařských akcích na 
Znojemsku. Nově lze od letoška ve 
Vlkově věži platit kartou.

Informační centrum ve Vlkově věži 
vzniklo v roce 2013 s jasnou vizí: pod-

porovat vinařskou turistiku na Znojem-
sku. A to se daří. „Návštěvníci sem chodí 
na sklenku dobrého vína, cíleně tu vyhle-
dávají aktuální informace o vinařstvích 
a vinařských akcích v okolí, anebo si sem 
zajdou koupit lahev dobrého vína, která 
u nás nestojí víc než u samotných vina-
řů,“ připomíná nabízené služby Franti-
šek Koudela, předseda VOC Znojmo.

Ochoz věže s vyhlídkou zůstane ná-
vštěvníkům ale do odvolání zatím ne-
přístupný. „Bohužel byl zjištěn špatný 
stav venkovního schodiště. S majitelem 
objektu, městem Znojmem, jsme proto 
v kontaktu v souvislosti s nutnou opra-
vou. Až se ochoz návštěvníkům zpřístup-
ní, budeme všechny informovat,“ dodá-
vá Koudela.

Kdo se na degustaci vína vydá prá-
vě do Vlkovy věže, určitě neprohlou-
pí. Víno mu tu nalijí ze speciálního 
vinného baru. Tento vinný bar dokáže 
udržet otevřenou lahev vína až čtrnáct 
dní, aniž by víno ztratilo na své kvalitě. 
Díky tomu je možné v rámci degustace 
nabízet širokou škálu vín, aby si každý 
vybral to, které mu chutná.

Informační centrum ve Vlkově věži
se návštěvníkům otevřelo v sobotu
6. dubna. Otevírací doba je uvedena ní-
že, v případě zájmu je možné objednat 
si ochutnávku vín VOC Znojmo také 
individuálně.

Informační centrum VOC Znojmo ve 
Vlkově věži vzniklo v roce 2013 nejen 
díky spolku VOC Znojmo, ale také za 

vydatné podpory města Znojma, Znoj-
emské Besedy a Jihomoravského kraje.

DUBEN, KVĚTEN, 
15. ZÁŘÍ–ŘÍJEN

SO: 10.00–17.00
NE + svátky: 10.00–15.00

ČERVEN – 14. ZÁŘÍ 
PO–SO: 10.00–18.00
NE + svátky: 10.00–15.00

VOC Znojmo, založené v roce 2009, 
je prvním apelačním systémem v Čes-
ké republice, a představuje tak revoluč-
ní krok, který klade velký důraz na te-
rroir, tedy označování vín podle místa 
původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje 

mimořádná aromatičnost vín, způsobe-
ná střídáním studených nocí a teplých 
dnů v době zrání hroznů, což má velký 
vliv právě na tvorbu aromatických lá-
tek. Právě díky těmto podmínkám jsou 
vína z okolí Znojma velmi výrazná 
a dobře rozpoznatelná.

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

VOC Znojmo, z. s.

Vlkova věž otevřela 6. dubna. Zahájilo již 7. sezonu
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Obsahuje tradiční 
žitný kvas

Chléb Horal

Náš tip

Obsahuje vyšší 
podíl žitné mouky

Šunka a chléb, 
jak má být

Sedlácká šunka 
Globus

PODVOZEK 
PRO PŘEPRAVKY

TBA

 Jednoduchá manipulace 

 Vysoká stabilita 

 Doporučuje 9 z 10 pekařů

PŘÍMO  
OD VÝROBCE!
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Sdružení Velkobílovičtí vinaři 
uvádí na trh dvě nové kolekce svých 
výjimečných vín – Velká červená 
Slípka a Velká bílá Slípka ročníku 
2016. Jde o cuvée vyrobená z ruč-
ně sklízených hroznů alespoň dvou 
nejtypičtějších velkobílovických
odrůd a byla speciálně vytvořena 
tak, aby dokonale reprezentovala 
terroir Velkých Bílovic. Zároveň se 
v nich ale odráží jedinečný styl kon-
krétních vinařů.

Vzhledem k tomu, že Velkobílo-
vičtí vnímají velký význam zrání ví-
na, představují tento rok vína ročníku 
2016. Právě představený ročník se 
mezi milovníky vína dostane v podo-
bě 8 červených a 4 bílých vín. Co od 
nich můžeme očekávat, přiblížil člen 
spolku Ing. Stanislav Hrabal: „Ví-
na s označením Velká červená Slípka 
a Velká bílá Slípka ročníku 2016 jsou 
výrazná s krásnou strukturou, ovoci-
tým aromatem a velmi dobrým poten-
ciálem zrání na láhvi. Velká červená 
Slípka bude úspěšně následovat svým 
projevem předešlý ročník. Můžete se 
těšit na robustní vína s tóny vyzrálého 
červeného ovoce, čokolády a sladkého 
dřeva. Velká bílá Slípka bude komplex-

ní svěží víno s tóny žlutého ovoce, va-
nilky a karamelu.“

Vinice Velkých Bílovic jsou ideál-
ní pro červené odrůdy a pro značení 
ochrannou známkou Velká červená 
Slípka byla vybrána Frankovka, Zwei-
geltrebe a Rulandské modré. Vína se 
známkou Velká bílá Slípka jsou pak 
cuvée Rulandského šedého, Ruland-
ského bílého a Chardonnay. Důležité 
pro celkový výraz jak červených, tak 
bílých vín této edice je ležení vína 
na dřevěných sudech. U bílého cuvée 
minimálně 6 měsíců a u červeného 
12 měsíců. V měsíci květnu musí projít 
degustační komisí, kde dostanou (pří-
padně nedostanou) možnost používat 
ochranné označení Velká červená ne-
bo bílá Slípka. Jakmile je konkrétním 
vínům přiznáno právo používat toto 
ochranné označení, musí ještě půl ro-
ku ležet v láhvi. Až pak jsou teprve 
připravena zamířit ke spotřebitelům. 
Všechna cuvée jsou na trh uváděna pod 
společnou etiketou s hlavním znakem 
Slípky.

Velká červená Slípka i Velká bílá 
Slípka jsou cuvée s vůní i chutí, kte-
ré jsou typické po daných odrůdách. 
V tomto víně je rozpoznatelná vůně 
i chuť po toustování pocházejícího vý-
hradně z vypálení sudů, ale nesmí pře-
vládat nad odrůdovým projevem.

Mezi členy spolku Velkobílovických 
vinařů najdeme jak zasloužilé mistry 
vinaře, tak i mladé vinaře či vinařky. 
Všichni se navzájem velmi dobře znají 
a jsou přátelé a pro všechny je prioritou 
dělat kvalitní a výborná vína. To byl 
také impuls, aby vytvořili něco výji-
mečného. Tím výjimečným jsou právě 
cuvée Velká červená Slípka a Velká bí-

lá Slípka, která jsou mezi spotřebiteli 
velmi oblíbená. 

ČERVENÁ SLÍPKA
–  odrůdy: Frankovka, Zweigeltrebe, 

Rulandské modré
–  cuvée z alespoň dvou odrůd 
–  u odrůdy RM nesmí být podíl větší 

než 30 %

–  moravské zemské víno, bez přídav-
ku cukru a etanolu v celém procesu 
vinifi kace

–  alkohol min. 13,0 %, (se zaokrouhle-
ním dle vinařského zákona)

–  suché do 4 g/l
–  zrání v sudech min. 12 měsíců „stáří 

sudů nejvýše 10 let“
–  velikost sudů do 600 l
–  zrání v láhvi min. 6 měsíců (před 

uvedením na trh)
–  plnění do lahví o obj. 0,75 l a 1,5 l
–  min. množství vína 500 l
–  zatřídění Velké Slípky vždy první

týden v září kalendářního roku
–  v hodnoticí den zatřídění musí být 

víno nalahvováno v celé šarži pod 
společným korkem

–  hrozny pouze z Velkých Bílovic
–  ruční sklizeň

STYL: 
Cuvée s vůní i chutí, které jsou ty-
pické po daných odrůdách. RM 
nesmí převládat ve výrazu vína. 
Ve víně bude rozpoznatelná vůně 

i chuť po toustování pocházející-
ho výhradně z vypálení sudů, ale 
nesmí převládat nad odrůdovým 
projevem.

BÍLÁ SLÍPKA
–  odrůdy: Rulandské šedé, Char-

donnay, Rulandské bílé
–  cuvée z alespoň dvou odrůd 
–  moravské zemské víno, bez přídav-

ku cukru a etanolu v celém procesu 
vinifi kace

–  alkohol min. 13,0 % (se zaokrouhle-
ním dle vinařského zákona)

–  suché do 4 g/l
–  zrání v sudech min. 6 měsíců „stáří 

sudů nejvýše 10 let“
–  velikost sudů není omezen
–  zrání v láhvi min. 6 měsíců (před 

uvedením na trh)
–  plnění do lahví o obj. 0,75 l a 1,5 l
–  min. množství vína 500 l
–  zatřídění Velké Slípky vždy první tý-

den v září kalendářního roku
–  v hodnoticí den zatřídění musí být 

víno nalahvováno v celé šarži pod 
společným korkem

–  hrozny pouze z Velkých Bílovic
–  ruční sklizeň

STYL: 
Cuvée s vůní i chutí, které jsou ty-
pické po daných odrůdách. Ve ví-
ně bude rozpoznatelná vůně i chuť 
po toustování pocházejícího vý-
hradně z vypálení sudů, ale ne-
smí převládat nad odrůdovým 
projevem.

www.velkobilovictivinari.cz

Omnimedia, s. r. o.

Velkobílovičtí vinaři představili nový ročník špičkových cuvée

Ve dnech 8.–11. března se v hlav-
ním městě Španělska, v prosto-
rách honosného paláce Casino de 
Madrid, konal sedmnáctý ročník 
jedné z nejprestižnějších vinař-
ských soutěží světa – Bacchus Ma-
drid 2019. Tato nejvýznamnější vi-
nařská akce na španělské půdě, 
kterou již pravidelně pořádá Unie 
španělských degustátorů, pod vede-
ním jejího prezidenta, pana Fernan-
da Gurucharri Jaque, byla i v letoš-
ním roce zaštítěna patronátem OIV 
a sdružením nejprestižnějších svě-
tových soutěží VINOFED.

Svoji výjimečnost opět potvrdi-
la i složením poroty, ve které zased-
li hodnotitelé z osmnácti zemí světa. 
Nechybělo pět držitelů titulu Master 

of Wine, nákupčí prestižních sítí me-
zinárodních obchodních i hotelových 
řetězců, sommelieři s titulem MS se 
samozřejmým zastoupením enologů 
v každé z komisí. Česká republika by-
la počtem vzorků po Španělsku a Slo-
vensku třetí nejvíce zastoupenou zemí. 
V odborné porotě ji zastupoval Mi-
roslav Majer, ředitel společnosti DA-
VINUS, který měl v rámci letošního 
ročníku čest jedné ze třinácti komisí 
předsedat. 

„V opravdu těžké konkurenci 
a v rámci profesionálního čtyřdenního 
hodnocení více než 1600 vzorků vín si 
Česká republika odváží díky Vinařství 
Mikrosvín Mikulov jednu velkou zlatou 
medaili za své Traditional Line Char-
donnay, Dobré Pole, Rosentické 2017. 
Toto nejvyšší ocenění získalo pouhých 
23 vín z celého světa. Úspěch je o to 
větší, že se jedná o suché víno,“ shr-
nuje výsledky a pocity ze soutěže Mi-
roslav Majer a dodává: „V záplavě 
červených, převážně španělských vín 
považuji za parádní úspěch zlatou me-
daili pro Alibernet 2015, pozdní sběr, 
barrique, z produkce vinařství Hana 

a František Mádlovi Velké Bílovice. 
Kompletní výčet tuzemských zlatých 
medailí doplňuje 1. Négociant v ČR, 
společnost DAVINUS.“

Svojí obrovskou kvalitu, kterou 
pravidelně dokazuje například v Salo-
nu vín, opět ukázalo Zámecké vinař-

ství Bzenec, které získalo skvělé čtyři 
zlaté medaile. Mikrosvín svoje Gran 
Bacchus de Oro ještě do sbírky dopl-
nil o jednou zlatou a jednou stříbrnou 
medaili. 

 Organizaci a společnou dopra-
vu vzorků z České republiky zajistila 

společnost DAVINUS ve spolupráci 
se zkušenou slovenskou degustátor-
kou, paní Editou Ďurčovou, další
pravidelnou členkou mezinárodní 
poroty. 

Omnimedia, s. r. o.

Výrobce Víno Ročník Medaile

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV Chardonnay Traditional Line, Dobré Pole, Rosentické 2017 Velká zlatá

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC Rulandské bílé, pozdní sběr, Collection 1508 2017 Zlatá

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC EGO No. 0076 Sauvignon 2017 Zlatá

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC Ryzlink rýnský, Terroir Moravia 2015 Zlatá

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC EGO No. 59 Rulandské šedé 2017 Zlatá

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV Neuburské Traditional Line, Kotelná 2017 Zlatá

DAVINUS Veltlínské zelené, pozdní sběr 2016 Zlatá
MALÝ VINAŘ 
– HANA A FRANTIŠEK MÁDLOVI Alibernet, pozdní sběr, barrique 2015 Zlatá

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV Chardonnay Traditional Line, Dobré Pole, Rosentické, barrique 2017 Stříbrná

VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr 2018 Stříbrná

VINAŘSTVÍ GOTBERG POPICE Sauvignon, pozdní sběr 2017 Stříbrná

Obrovský úspěch Vinařství Mikrosvín Mikulov na soutěži Bacchus Madrid

Výsledky vín z České republiky:

Moravští a češ-
tí vinaři uspěli na 
první velké mezi-
národní soutěži 
roku. Na 25. roční-
ku prestižní sou-

těže Vinalies Internationales, 
která se každoročně odehrává
v Paříži, získali 23 zlatých a 31 stří-
brných medailí, a opět tak potvr-
dili, že se na Moravě vyrábí vína
nejvyšší světové úrovně. Prezen-
taci moravských a českých vín 
v soutěži finančně podpořil Vinař-
ský fond a organizačně ji zajistilo 
Národní vinařské centrum.

Na letošní Vinalies Internationa-
les v Paříži bylo přihlášeno celkem 
3340 vín ze 45 zemí, z toho 1450 vín 
z Francie a 1890 vín reprezentovalo 
ostatní země světa, včetně 138 z Čes-
ké republiky. 

Nejvíce se letos v Paříži dařilo Vi-
nařství Krist s. r. o., které získalo šest 
zlatých medailí a tři stříbrné. Dalšími 
úspěšnými vinařstvími, které získa-
ly každé po dvou zlatých medailích, 
byly vinařství Znovín Znojmo, a. s., 
Vinařství Volařík, vinařství Gotberg 
a. s., vinařství Bohemia Sekt s. r. o, 
Vinařství Štěpán Maňák a Vinařství 
Baloun. 

„Naše vína, lépe řečeno prá-
ce našich vinohradníků a skle-
pmistrů, dokázala svou kvali-
tou, expresivitou a osobností 
nadchnout světovou enologickou 
elitu. Získat v Paříži 23 zlatých 
a 31 stříbrných medailí je na půdě 
Vinalies mimořádně úspěšná bilan-
ce. Naše vína dala o sobě v Paří-
ži jasně vědět,“ komentuje Martin 
Šmíd, sommelier Znovínu Znoj-
mo, který zasedal v porotě soutě-
že.

Vinalies je mezinárodní soutěž 
vín, kde žádná medaile není zadarmo 
a každý vzorek je podroben velmi 

důsledné degustaci a senzorickému 
rozboru. Tento jubilejní ročník nebyl 
výjimkou. Díky letošnímu poměrně 
výraznému posílení týmu hodnotite-
lů, a to hlavně z řad enologů přede-
vším z francouzsky mluvících zemí 
(Francie, Kanada), bylo v jistých 
parametrech hodnocení o poznání 
přísnější, a to hlavně se zaměřením 
na práci sklepmistra či vinohrad-
níka. 

Nejlepší vína ze soutěže se na pod-
zim opět objeví v proslulé publikaci 
1000 Vins du Monde, kde se s nimi 
seznámí také milovníci nejlepších 
světových vín v zahraničí. Publikace 

1000 Vins du Monde je často označo-
vána za vinařský ekvivalent známého 
michelinského průvodce světem gas-
tronomie.

Více o soutěži 
Vinalies Internationales na 

http://www.vinalies-
internationales.com/en/

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

Omnimedia, s. r. o.

Naši vinaři přivážejí z Paříže 54 medailí
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
NÍZKOENERGETICKÁ 

ČOKOLÁDA RED DELIGHT

Pro milovníky sladkostí, kteří si hlídají štíh-
lou linii, vyvinuli přední čokolatiéři z Francie 
a Švýcarska nízkoenergetickou čokoládu, kterou 
společnost Chocolette uvedla na trh pod názvem 
RED Delight. Čokoládová pochoutka s delikátní 
chutí se vyrábí pomocí patentovaných technolo-
gií a je jednou z nejméně kalorických čokolád na 
světě. Energetická hodnota jednoho čtverečku je 
pouhých 16 kalorií, což je energetický ekvivalent 
plátku jablka. Navíc RED Delight obsahuje méně 
tuku a je bez přidaného cukru. Každá kostička ta-
bulky čokolády má jedinečný tvar diamantu, což 
umožňuje konzumentovi plně vychutnat její chuť.

Nízkoenergetická čokoláda kromě běžných in-
grediencí obsahuje prebiotika inulin a polydext-
rózu a je slazena erytritolem, maltitolem a stevií. 
Při výrobě se používají výhradně přírodní přísady 
nejvyšší kvality. 

Kolekci RED Delight tvoří tabulková extra 
hořká a hořká čokoláda, hořká čokoláda s pome-
rančem a mandlemi, mléčná čokoláda s lískovými 
a makadamovými oříšky a pralinky z mléčné čo-
kolády plněné lískooříškovou náplní. Všechny pro-
dukty v kolekci jsou certifi kovány košer, bez GMO, 
bezlepkové, veganské a bez přidaného cukru.

Výrobky RED Delight vyráběné v litevském 
závodě společnosti Chocolette se v současnosti 
prodávají ve Velké Británii, Spojených státech, 
Skandinávii a ve střední Evropě a v letošním roce 
mají být uvedeny i na německý trh.
www.chocolette.com

MŮŽE MIKROBIÁLNÍ 
TRANSGLUTAMINÁZA 

SPUSTIT CELIAKII?
Mikrobiální transglutamináza díky své 

schopnosti tvořit příčné vazby a polymerizo-
vat bílkovinné molekuly má významný vliv na 
zdokonalení některých fyzikálních vlastností 
potravin, kupříkladu tepelné stability, elasticity, 
tvorby emulzí a vaznosti. Při průmyslové výrobě 
masných, mléčných a pekařských výrobků se po-
užívá jako pomocný prostředek ke zlepšení jejich 
textury, konzistence, soudržnosti, tvaru a k pro-
dloužení trvanlivosti. 

Podle příspěvku nedávno publikovaného 
v časopise Frontiers in Pediatrics by mohl být 
tento bakteriální enzym spouštěčem dětské 
celiakie. Funguje totiž stejně jako endogenní 
tkáňová transglutamináza, která má nespornou 
klíčovou roli při iniciaci a vývoji této poruchy.

Celiakie je celoživotní autoimunitní onemoc-
nění trávicí soustavy způsobené reakcí na lepek. 
Trpí jím přibližně jeden člověk ze sta. Mezi pří-
znaky patří průjem, zácpa, zvracení, žaludeční 
křeče a únava. V současnosti je tato choroba ne-
vyléčitelná, ale při dodržování bezlepkové diety 
vymizejí všechny její příznaky. Nejčastěji posti-
huje malé děti, ale rozvinout se může v jakém-
koliv věku.

Lidský organismus sám produkuje transgluta-
minázu, náš vlastní enzym má však jinou struktu-
ru než enzym mikrobiální, a tato struktura umož-

ňuje přísnou regulaci jeho aktivity. Bakteriální 
transglutamináza je přirozeně produkována též 
naší normální střevní mikrofl órou. Ovšem pokud 
tato mikrobiální populace je nějakým faktorem, 
kupříkladu infekcí, antibiotiky či stresem, pozmě-
něna, může dojít ke značnému zvýšení produkce 
tohoto enzymu. A tímto faktorem může být i pří-
jem bakteriálního enzymu prostřednictvím prů-
myslově zpracovaných potravin, který může reak-
ci lidského organismu značně negativně ovlivnit.

To ovšem vyvolává otázku týkající se používá-
ní pomocných látek při výrobě potravin a proto-
kolu o označování potravin. Měly by na etiketách 
výrobků látky používané pouze ve fázi zpracová-
ní, které v konečném výrobku teoreticky nezůsta-
nou, být uvedeny? Podle právních předpisů EU 
totiž výrobci pomocné látky, jako je mikrobiální 
transglutamináza, v označování uvádět povinni 
nejsou. 

Pokud nebude na otázku příčiny vzniku celia-
kie jasná odpověď, autoři článku doporučují, 
pokud jde o označování potravin zpracovaných 
pomocí mikrobiální transglutaminázy, transpa-
rentnost a ostražitost.
Matthias Torstein, Aaron Lerner: ‘Microbial 
transglutaminase is immunogenic and potentially 
pathogenic in pediatric celiac disease’ . Frontiers 
in Pediatrics, published online: 3 January 2019
DOI: https://doi.org/10.3389/fped.2018.00389  

NOVÉ PŘÍRODNÍ 
ČERVENÉ BARVIVO 

Z BATÁTŮ
Společnost Chr. Hansen uvedla na trh novou 

odrůdu sladkého bramboru (batáty Ipomoea ba-
tatas), podle kterého nazvala i své nové barvivo 
Hansen sweet potato™. Tento nový výrobek po-
dle ní může pro výrobce potravin hledající pří-
rodní jasně červené odstíny sloužit jako dobře 
použitelná alternativa k přírodnímu červenému 
barvivu karmínu (košenile) vyráběnému z vysu-
šených těl hmyzu červce nopálového (Dactylo-
pius coccus) či k syntetickým potravinářským 
barvivům.

 „Před více než 10 lety jsme v hlízách této ko-
řenové zeleniny objevili slibný pigment, ale jeho 
obsah byl nízký. Zahájili jsme proto proces se-
lektivního šlechtění, při kterém jsme používali 
výhradně tradiční metody, nikoliv GMO, a vý-
sledkem je přírodní rostlinné barvivo jasně čer-
veného odstínu,“ sdělil Jakob Dalmose Rasmu-
ssen, šéf komerčního vývoje divize Chr. Hansen 
Natural Colours.

„Jahodová červeň je pro potravinářské vý-
robky oblíbený odstín. Používá se od pekařských 
a cukrářských výrobků přes cukrovinky po mléčné 
výrobky. Doposud však bylo vyrobit tento odstín 
červené bez rizika poškození chutě výrobku a bez 
použití karmínu téměř nemožné. A protože se řada 
spotřebitelů uchyluje k vegetariánským a vegan-
ským potravinám, potřeba alternativy košenily se 
stala tím naléhavější,“ dodal.

Podle sdělení vedoucí manažerky globální-
ho marketingu divize přírodních barev Pernilly 
Borre Arskogové nové barvivo vydrží pečení 
i proces extruze, je celkově tepelně stabilnější 
než barvivo z řepy. Stejně jako řepa u výrobků, 

kde je základní hmota bílá nebo žlutá (pekařské 
výrobky), vytváří nové barvivo jasně růžový od-
stín. Při smíchání s oranžovým pigmentem, jako 
je paprika, beta-karoten nebo mrkev, poskytuje 
příjemný stabilní červený odstín, který beze změ-
ny vydrží proces tepelného zpracování. Dobře 
se také osvědčuje v aplikacích, jako jsou extru-
dované obiloviny, kde je barvivo vystaveno jak 
vysoké teplotě, tak vysokému tlaku.

Co se týče citlivosti na světlo, ve většině apli-
kací je Hansen sweet potato vůči světlu stabil-
nější než řepa či jiná barviva na bázi červeného 
ovoce nebo antokyaninů. Obecně má podobnou 
nebo mírně lepší světelnou stabilitu a stabilitu 
vůči oxidaci jako jiná červená barviva na bázi ze-
leniny, jako je černá mrkev a červená ředkvička, 
je ale stabilnější než červené antokyaniny na bázi 
ovoce, jako je aronia a bezinky. Nejstabilnější 
jak vůči teplu, tak světlu je samozřejmě přírod-
ní košenila, avšak pigment Hansen sweet potato 
je jeho dobrou náhradou. Na rozdíl od barviva 
z ředkvičky negeneruje v průběhu skladování 
ve výrobcích pachuť a má intenzivnější červe-
né zbarvení než do současnosti na trhu dostupné 
pigmenty z jiných odrůd sladkého bramboru. 

Antokyaniny včetně barviva Hansen sweet po-
tato jsou citlivé na pH. Když jeho hodnota stoup-
ne do alkalické oblasti, odstín zbarvení se změní 
do fi alova nebo modra. V alkalickém prostředí za-
čne docházet k degradaci antokyaninů a zbarvení 
výrobku proto hnědne nebo bledne a vytrácí se.

V závislosti na zdroji mohou antokyaniny vy-
kazovat při nízkém pH zbarvení červené, růžové 
nebo fi alové a při změně pH se zbarvení může 
různým způsobem měnit. Hansen sweet potato je 
velmi červený při nízkém pH a jasněji červeně/
růžově zbarvený při vyšším pH, než by byl napří-
klad Black Carrot. Avšak stejně jako každý jiný 
antokyanin preferuje kyselé prostředí, se stoupa-
jícím pH jeho stabilita klesá.

Hansen sweet potato je vhodný do želé cukro-
vinek, čokoládových dražé, piškotových mouč-
níků, sušenek, krekrů, extrudovaných obilovin, 
ovocných náplní a krémů, zakysaných mlék 
a mléčných koktejlů, krmiv pro domácí mazlíčky 
a v Evropě také do emulgovaného masa.

Další produkty společnosti Chr. Hansen, čer-
veně FruitMax Orange a FruitMax, jsou na bázi 
směsí Hansen sweet potato a splňují požadavky 
EU na potravinářská barviva.
www.chr-hansen.com

FRANCIE: CHLÉB 
S MÁKEM OBSAHOVAL 

NEBEZPEČNÉ MNOŽSTVÍ 
MORFINU

Bylo zjištěno, že některé makové chleby (ba-
gety) prodávané ve Francii obsahují velké množ-
ství morfi nu a kodeinu.

Francouzští zdravotníci vyšetřují přítomnost 
morfinu a kodeinu v bagetách a hotových 
sendvičích připravených z makového chleba. 
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, 
spotřebu a boj proti podvodům (DGCCRF) a Ge-
nerální ředitelství pro zdraví ve společném komu-
niké z 1. března tohoto roku uvedly, že lidé, kteří 

konzumovali výrobky z máku, měli „abnormálně 
vysoké hladiny alkaloidů v moči“.

Maková semena sklizená ze suchých makovic 
máku setého (Papaver somniferum) přirozeně 
obsahují pouze stopová množství opiátů, mohou 
však být kontaminována látkami ze stonků a ma-
kovic v důsledku nesprávných postupů při sklizni 
nebo v důsledku poškození škůdci.

Analýza šarže semen dodaných francouzským 
pekárnám potvrdila vysoký obsah alkaloidů. Úřa-
dy se domnívají, že by mohla být kontaminována 
latexovým mlékem rostliny, která obsahuje až 
80 druhů alkaloidů.

Do doby, než budou k dispozici výsledky, obě 
francouzské agentury doporučují spotřebitelům, 
aby se vyhnuli konzumaci makových semen ve 
„významném množství“, a to zejména těhotné 
nebo kojící ženy, malé děti, starší osoby, osoby 
s rizikem retence moči nebo dýchacími potížemi 
a lidé provozující činnosti vyžadující soustředě-
ní, jako je kupříkladu obsluha strojů či řízení aut.

Vedoucí toxikologického oddělení v nemoc-
nici Raymond-Poincaré Jean-Claude Alvarez 
uvedl, že jeden sendvič z makového chleba mů-
že obsahovat až 4 mg morfi a, což je ekvivalent 
téměř poloviny tabletky sulfátu morfi nu, který 
je obvykle předepisován pacientům s rakovinou.

„Látky, které jsme našli v makovém chlebu, 
mají být užívány pouze lidmi s těžkými bolestmi, 
jinak existuje riziko vzniku závislosti,“ dodal. 

Není to poprvé, co bylo něco takového u kon-
zumentů potravin obsahujících maková seme-
na zjištěno. V roce 2017 byla televizní moderá-
torka Angela Ripponová testována pozitivně na 
opiáty po konzumaci bochníku makového chleba 
a bagelu v průběhu tří dnů. V Británii se v rámci 
pořadu BBC Rip Off Britain: Food podrobil je-
den spotřebitel experimentu na téma alkaloidy 
máku v potravinách. V té době toxikologický 
odborník z Queen Mary University v Londýně 
prof. Atholl Johnston řekl, že množství morfi nu 
v semenech máku se může značně lišit v závis-
losti na tom, kdy a kde byla sklizena.

V roce 2014 vydala Evropská komise pokyny 
k používání osvědčených postupů pro prevenci 
a snížení přítomnosti alkaloidů opia v produk-
tech z máku. Bylo zjištěno, že procesy, jako je 
promývání, tepelné zpracování a mletí, snižují 
obsah alkaloidů o 25 % až 100 %.

V roce 2011 stanovil Evropský úřad pro bez-
pečnost potravin (EFSA) na základě obsahu mor-
fi nu v máku bezpečný limit konzumace morfi nu 
na 10 mg/kg tělesné hmotnosti. V loňském roce 
však hodnocení rizika alkaloidů opia v semenu 
máku aktualizoval, protože koncentrace kodeinu 
může být vyšší než koncentrace morfi nu, záleží 
to na stadiu zralosti semene. Nedozrálé semeno 
máku může obsahovat více kodeinu, který má 
sedativní účinky. Bezpečné limity mohou být 
překročeny u spotřebitelů velkých množství se-
men nebo potravin obsahujících nezpracovaná 
semena máku. K vedlejším účinkům nadměrné 
konzumace patří ospalost, zmatenost, únava, za-
rudnutí obličeje, svědění, sucho v ústech, nevol-
nost, zvracení, zácpa a zadržování moči.
www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-presse-0
eur-lex.europa.eu/eli/reco/2014/662/oj

Mgr. Tatiana Oldřichová
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