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Vážení čtenáři,  
na straně 7 

přinášíme rozhovor  
s Ing. Jaromírem Dřízalem, 

výkonným ředitelem 
Svazu pekařů a cukrářů 
České republiky, z. s.

Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z roz-
počtové rezervy státu dostanou na pomoc se 
zvládnutím současné krize čeští zemědělci 
a producenti potravin. Rozhodla o tom vlá-
da. Peníze, které budou moci primárně čerpat 
malé a střední podniky, mají především zvý-
šit soběstačnost České republiky a snížit její 
závislost na dovozech. Menší část prostředků 
půjde také na boj proti kůrovci.

„Hlavním smyslem námi navržených opatření je 
zajištění potravinové soběstačnosti našich obyva-
tel a podstatné navýšení výrobních kapacit potra-
vinářského průmyslu. V současné krizové situaci se 
ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského ze-
mědělství a potravinářství,“ řekl ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman. Vláda odsouhlasila navýšení 
rozpočtu na Program rozvoje venkova o 3,3 mi- 

liardy korun. Většina peněz, celkem 2,3 mi- 
liardy korun, by měla jít na investice do zeměděl-
ských podniků. Šest set milionů korun dostanou 
zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat, 
zbylých 400 milionů korun dostanou lesníci na 
pořízení techniky pro boj s kůrovcem.

O 1 miliardu korun vláda svým rozhodnutím 
posílila také rozpočet Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci 
stávajících programů PGRLF refunduje část pře-
depsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejmé-
na o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční 
banky financují investiční činnost zemědělských 
podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.

„Chceme maximálně vyjít vstříc našim kli-
entům v této krizové době. Jejich požadav-
ky budeme individuálně posuzovat, abychom 
jim pomohli co možná nejvíce eliminovat ne-

gativní dopady na jejich podnikání,“ uvedl 
předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck. 

Fond bude v odůvodněných případech akcep-
tovat odložení splátek u stávajících komerčních 
úvěrů. Bude tedy poskytovat úrokovou podporu 
i na splátkách, které budou na základě ujednání 
mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odlo-
ženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, 
a to při dodržení maximálních lhůt uvedených 
v pravidlech programu.

V případě úvěrů poskytnutých přímo spo-
lečností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení 
zástav peněžních vkladů, které nyní slouží ja-
ko zajištění poskytnutých úvěrů. Bude umož-
něn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých 
PGRLF, a to vždy na základě individuálního 
posouzení. 

MZe

Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci 
a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda

Produkce a výroba potravin je naprosto zá-
sadní pro zvládnutí krizové situace kolem 
pandemie koronaviru. Ministerstvo zeměděl-
ství (MZe) chce proto zachovat veškeré dotač-
ní programy v nezkrácené výši, připravuje ta-
ké nové nástroje, které pomohou udržet české 
zemědělství v chodu. Případné utlumení výro-
by by mohlo mít důsledky pro dostupnost po-
travin v České republice, ale i pro dostupnost 
surovin na výrobu dezinfekcí.

„Tuzemské zemědělství a potravinářství nabý-
vá v současné krizové situaci ještě více na význa-
mu. Jde o strategické sektory, které musíme za 
každou cenu udržet v chodu, případné zastavení 
výroby mléka, masa či nezaložení letošní úrody 

by mělo zásadní důsledky pro dostupnost potra-
vin v České republice,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Aby k tomu nedošlo, je podle ministra ne-
zbytné zachovat veškeré plánované podpory pro 
všechny sektory v původně plánované výši. Pro 
zemědělství a potravinářství připravuje MZe vý-
razné navýšení finančních prostředků u existují-
cích programů Podpůrného a garančního rolnické-
ho a lesnického fondu. Navýšit chce také národní 
financování u Programu rozvoje venkova. 

„Všechna tato opatření směřují k udržení ze-
mědělské a potravinářské výroby, nemůže být řeč 
o nějakém dorovnávání ztráty. Je třeba si uvědo-
mit dopady, které může utlumení zemědělství mít 
i na odvětví, které si s ním spojí málokdo. Třeba 
pro výrobu dezinfekcí je naprosto klíčová pro-
dukce lihu z cukrové řepy,“ uvedl ministr Toman.

Udržení dostatečného financování se týká rov-
něž lesního hospodářství, přerušení podpor pro 
vlastníky lesů by mohlo způsobit nevratné škody 
a výrazně zhoršit boj proti kůrovci. „Po vládě bu-
du chtít uvolnit v rámci již schváleného progra-

mu na pomoc nestátním vlastníkům lesů zbýva-
jící prostředky ve výši 1,3 miliardy korun. Pokud 
nebudou zničené lesy včas obnoveny, hrozí nám 
ekologická katastrofa, ze které se nevzpamatu-
jeme dlouhé roky,“ upozornil ministr Toman.

MZe v souvislosti s nouzovými opatřeními 
ohledně šíření koronaviru monitoruje situaci 
v zemědělských a zpracovatelských podnicích 
a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji po-
moci. Kromě jiných opatření ministr Miroslav 
Toman s rektory zemědělských univerzit vyzval 
studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, 
potravinářském a lesnickém sektoru. 

Zemědělcům Ministerstvo zemědělství a je-
mu podřízené organizace pomáhají také posu-
nutím některých termínů podání žádostí či ome-
zením množství kontrol. 

MZe také spustilo infolinku pro veřejnost 
a podnikatele. Na čísle 221 814 595 odpovídá na 
dotazy týkající se koronaviru ve spojitosti s re-
zortem. Infolinka je v provozu v pracovní dny 
od 8.00 do 16.30. Pro písemné dotazy funguje 
mailová adresa: krizovalinka@mze.cz.

Jaro je tady!

Musíme udržet chod 
zemědělství a potravinářství

Jaro je tady!
Otevřeš noviny, je to tam. Otevřeš televizi, je 

to tam. Otevřeš rádio, je to tam. Otevřeš ráno 
oči, zavnímáš a je to tam. Protáhneš se, zkont-
roluješ polykání v krku, jestli nedrhne, sáhneš 
na nos, zda rýma nedělá kapku, a prověříš tě-
lo, zda už nemá ten chřipkový syndrom. Pak 
hupneš zpátky do pelechu a přemýšlíš, pokud 
zrovna znovu neusneš, jak naložit s dnem, 
když do práce nesmíš, na ulici jen trochu a do 
krámu jen pro rohlíky a mléko, když železná 
zásoba potravin zaplnila spíž až ke stropnímu 
regálu. V deset po neslané a nemastné snídani 
sedneš k firemnímu notebooku, který ti dali 
v rámci houmofisu a začneš pracovat. Běžná 
rutina se vytrácí, ale něco se udělat musí. Zas 
otravuje firma BéCéDé, že nemá dost pokladů 
pro projekt, a tak to chvíli řešíš a pak rad-
ši elegantně odsuneš. Problémy odložené se 
stejně vždy vyřeší samy. A k tomu o nic nejde, 
to jen nějaký trouba hodně aktivní, místo aby 
využíval klidu a pohody této placené dovolené, 
buduje si i teď kariérní postup. Naštěstí tako-
vých moc není, a tak za hodinku vše hotovo 
a jde se na nákup. Na ulici pusto jako o prv-
ním máji za totáče na vedlejších ulicích, když 
všichni byli v průvodu. Občas jednotlivec za-
halený jak muslim od břicha až k obočí a před 
krámem fronta třech lidí pět metrů dlouhá za-
halených podobně. Pán stojící poslední vyprá-
věl – vlastně křičel přes roušku – na statnou 
padesátnici stojící před ním, jak dezinfikuje 
peníze starým Pitralonem, který mu zbyl z dob 
minulých. „To musíte, milá paní, vzít na to 
dobře vypranej suchej hadr, pořádně ho tím 
sajrajtem namočit a otřít jím napřed desku 
stolu. A pak pěkně srovnat papírový prachy na 
ten vydezinfikovanej stůl a potírat všechny ty 
stovky a dvoustovky z obou stran. Pětistovky 
a tisícovky ale moc opatrně, to už je hodně 
peněz, kdyby se rozmočily. A pak je suším jak 
prádlo na šňůře připnutý kolíčkem. To víte, 
že musíte ten kolíček celej utopit v tý vodě 
po holení, aby ty cenný papírky nezamazal, 
a předtím otřít tím namočeným hadrem i šňů-
ru.“ A paní potěšená tímto poznatkem se ještě 
zeptala, co dělá s mincemi. „Ty, milá paní, va-
řím ve varný konvici a radši třikrát za sebou.“ 
Rohlíky měli, mléko taky, ale i plnou nabídku 
všech potravin. Ale kupuj znova to, co už ve 
spíži tři neděle čeká a asi se stejně nikdy ne-
spotřebuje. Den je takový divný. Na pivo to jít 
nejde, lahváče doma nechutnají jako točené 
a kamarádi jsou zalezlí doma, aby nemuse-
li ven s rouškou. Prožíváme smutnou dobu 
a každý jinak. Jeden prototyp jsem se snažil 
tady uvést. Nejsou takoví všichni, naštěstí.

Je třeba si nesmírně vážit všech, kteří jsou 
teď v bojovém poli. Od sestřiček v nemocni-
cích až po jejich primáře, ale teď si zasluhuje 
uznání a obdiv všechen zdravotnický perso-
nál. Velká úcta patří policistům a hasičům, 
ale i všem starostům zejména více postižených 
obcí a komunálním politikům na všech úrov-
ních. Ale hlavně patří velké poděkování všem 
výrobcům potravin a potravinářskému ob-
chodu za naprosto plynulé zásobování všemi 
druhy potravin, takřka bez výjimky. Chválit 
vládu za to, jak na to šla, bude lepší později, 
ale její dosavadní postup řešení má racionál-
ní babišovský směr. A to nejen v boji s náka-
zou, ale i s rozehráváním ekonomické pomo-
ci postižené podnikatelské sféře. Že nebudou 
všichni spokojeni, je nabíledni. I opozice se 
chová velmi rozumně, samozřejmě se to neo-
bejde bez občasných a nezbytných opozičních 
ťafek, jako když v závěru tiskové konference 
topíků oznámil světu jejich bývalý předseda, 
že rouška je při řízení auta nebezpečná. Jak 
objevné sdělení národu od předního politika! 
Asi mu to sdělil jeho řidič. Polické harašení 
je holt folklór vždycky, tedy i teď. 

Ale jaro je tady. Těšme se z něj, mějme ra-
dost z každého vypučeného listu a zabořme 
ruce a mašiny do hlíny a zasaďme a zasejme. 
Třeba budeme sklízet už bez roušek. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

mailto:krizovalinka@mze.cz
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Vzhledem k tomu, že se neustále opakují 
nepravdivé informace o nákupu nebalených 
potravin, Ministerstvo zemědělství považuje 
za nutné opětovně zdůraznit, že neexistují 
důkazy o tom, že by potraviny byly zdrojem 
či cestou přenosu koronaviru způsobujícího 
onemocnění COVID-19. Samozřejmě je po-
třeba při manipulaci s nebalenými potra-
vinami dodržovat doporučená hygienická  
opatření.

„Při vyhlášení nouzového stavu vláda povolila 
prodej nebaleného pečiva za splnění některých 
podmínek, například musí mít zákazníci k dispo-
zici pomůcky jako kleště a jednorázové rukavice. 
Chci apelovat na všechny, aby striktně dodržo-
vali všechna vyhlášená opatření a byli k sobě 

ohleduplní, aby se šíření koronaviru podařilo za-
stavit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Potravin i surovin na jejich výrobu je dostatek. 
Proto není důvod panikařit a nakupovat přehnaně 
velké zásoby nad limit běžného týdenního náku-
pu. Při takových nákupech hrozí, že se později 
potraviny budou vyhazovat do odpadu a naroste 
jejich plýtvání.

„Panika není na místě, výrobci potravin se 
snaží zabezpečit plynulou výrobu, aby byl všeho 
dostatek. Prodej nebalených potravin je i nadále 
možný, ale s omezeními hygienické povahy,“ 
uvedla prezidentka Potravinářské komory ČR 
Dana Večeřová.

Podle stanoviska Evropského úřadu pro bez-
pečnost potravin (EFSA) zkušenosti z před-
chozích epidemií způsobených koronaviry, ja-

ko jsou SARS či MERS, ukazují, že virus se 
prostřednictvím potravin nepřenáší. Dle sou-
časných znalostí popsaných cest přenosu ko-
ronavirů a jejich nízkou schopností přežít ve 
venkovním prostředí je nepravděpodobné, že 
by dovážené zboží jako potraviny a podob-
ně mohly být zdrojem infekce. Obecně platí, 
že lidské koronaviry nepřežívají na suchém  
povrchu. 

Nový koronavirus je respirační virus. K pře-
nosu dochází primárně kontaktem s infikova-
nou osobou, která zejména při mluvení, kašlá-
ní a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. 
Přenos je možný také předměty čerstvě konta-
minovanými sekrety infikovaného člověka, pro-
to je nutné přenosu těmito způsoby všemožně  
zabránit.

Neexistují důkazy o přenosu koronaviru potravinami, 
přesto je důležité dodržovat hygienická opatření

Začal příjem žádostí o dotace z 9. kola Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV) a 17. výzvy Ope-
račního programu Rybářství (OP Rybářství). 
Žadatelé mohou z PRV získat podporu na 
vzdělávací a informační akce, z OP Rybářství 
na investice do akvakultury nebo na nákup 
rybochovných zařízení. Novinkou PRV je, že 
dotaci mohou získat i malé prodejny potravin, 
které spolupracují se zemědělci, výrobci po-
travin, obcemi či neziskovými organizacemi. 

Až 3 miliony korun může získat zájemce, kte-
rý požádá o dotaci z 9. kola Programu rozvoje 
venkova na malou prodejnu potravin. Minimální 
výše dotace může být v tomto případě 25 tisíc 

korun. Míra dotace je od 25 % do 50 %, záleží 
na velikosti podniku a druhu výdajů. 

„Nově jsme se rozhodli zařadit mezi možné zá-
jemce i malé prodejny potravin, které splňují de-
finici mikropodniku. Mohou si zažádat o příspě-
vek například na vybavení nebo stavební úpravy. 
Zejména na vesnicích je potřeba tyto prodejny 
podpořit, aby lidé měli možnost nakoupit si po-
traviny v blízkosti svého domova,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.  

Tuto podporu je možno získat z operace Ho-
rizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. 
Právě zde je možné žádat na společné investice 
či na propagaci řetězce nebo místního trhu. Pod-

pořit lze např. společný prodej v místní prodejně, 
prodej ze dvora, přímý prodej či e-shop. Typic-
kým příkladem může být bedýnkový prodej nebo 
prodej v obecní či místní prodejně. V rámci pro-
jektu je možné pořídit také dopravní prostředek, 
který bude sloužit k rozvozu vlastních produktů. 

Příspěvky v rámci 9. kola PRV poskytuje Mi-
nisterstvo zemědělství (MZe) i na vzdělávací 
a informační akce. Celkem je pro toto kolo při-
chystáno 75 milionů korun. Příjem žádostí začal  
7. dubna a končí 28. dubna 2020 v 18 hodin. Žádos-
ti se podávají pouze prostřednictvím Portálu far-
máře (https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod).

Pravidla jsou zveřejněna na internetových 
stránkách MZe www.eagri.cz v sekci „Dotace / 

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 
/ Aktuality“. 

Definice mikropodniku: méně než 10 zaměst-
nanců a roční obrat (finanční částka získaná za 
určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv 
společnosti) do 2 milionů eur.  

Otevřela se také 17. výzva OP Rybářství. Celkem 
123 milionů korun se rozdělí mezi zájemce o inves-
tice do akvakultury, diverzifikaci akvakultury, re-
cirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťová-
ním, propagační kampaně a investice do zpracování 
produktů. Příjem žádostí skončí 28. dubna 2020 
v 18 hodin. Pravidla jsou na internetových strán-
kách MZe www.eagri.cz v sekci „Dotace / Ope-
rační program Rybářství na období 2014–2020“.

Ministerstvo zemědělství dá peníze menším prodejnám potravin. 
V 9. kole Programu rozvoje venkova poskytne žadatelům 75 milionů korun  

Nárok na ošetřovné pro osoby samostat-
ně výdělečně činné (OSVČ) v rámci progra-
mu na podporu malých podniků postižených 
šířením koronaviru mají nově také zeměděl-
ci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření progra-
mu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a vlá-
da jej schválila.

„Chci uklidnit všechny živnostníky v zeměděl-
ské a lesnické prvovýrobě, že nárok na ošetřovné 
mají i oni. Je nutné žádosti podávat Minister-
stvu průmyslu a obchodu a využívat formuláře 
na jejich webu, ne externí odkazy, které mohou 
obsahovat chyby,“ řekl ministr zemědělství Mi-
roslav Toman.

Doplnění programu podpory malých podniků 
postižených celosvětovým šířením onemocnění 
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 
– „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ schválila vláda. 
Nově je program rozšířen na OSVČ podnikající 
v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, a to 
podle zákona o rozpočtových pravidlech.

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

Za poslední dva týdny, kdy byl vyhlášen 
stav nouze, zachránily a rozdaly potravi-
nové banky po celé České republice téměř  
330 tun potravin. Jejich obrat ve skladech 
se tak proti běžnému stavu zdvojnásobil. Za-
chráněné potraviny pomohly lidem v nouzi 
v různých sociálních službách a v karanté-
nou uzavřených městech. Jdou především 
k seniorům a rodičům samoživitelům.

„Jsem rád, že se naše dobrá spolupráce s po-
travinovými bankami osvědčila i v této nelehké 

době a podařilo se zachránit značné množství po-
travin. Chci jejich provozovatele ujistit, že jejich 
činnost má naši podporu. Pomáháme jim od roku 
2016 a budeme jim samozřejmě pomáhat i nadá-
le, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení, 
aby tato pomoc nebyla pouze na našem minister-
stvu. Loni jsme například potravinové banky pod-
pořili více než 116 miliony korun, což je o téměř 
76 milionů více než v roce 2018,“ řekl ministr ze-
mědělství Miroslav Toman. Ocenil práci zaměst-
nanců bank a dobrovolníky, kteří pracují i v těch-
to složitých dnech s obrovským nasazením. 

Do distribuce potravin v současné situaci jsou 
zapojené nejen neziskové organizace, ale také 
obce a záchranné složky v regionech.

„Značné množství ovoce a mléčných potra-
vin se podařilo zachránit ve spolupráci s Mini-
sterstvem zemědělství, které nám pomohlo ko-
ordinovat odběr 80 tun potravin z uzavřených 
škol. Další velkou pomocí jsou pak dary po-
travin od obchodních řetězců a také se s dary 
ozvala řada výrobců potravin,“ uvedl Aleš Sla-
víček, předseda České federace potravinových  
bank. 

V roce 2016 Ministerstvo zemědělství (MZe) 
spustilo nový dotační program Podpora činnos-
ti potravinových bank a dalších subjektů s hu-
manitárním zaměřením. Cílem je přispět ke 
snížení plýtvání potravinami, předejít vzniku 
potravinového odpadu, a zároveň tak podpo-
řit distribuci potravin lidem na hranici hmotné 
nouze, kteří nemají přístup k základním po-
travinám. Od počátku podpory vyplatilo MZe 
potravinovým bankám více než 209 milionů  
korun. 

MZe

Pro bezproblémový chod jatek v České re-
publice je každý den zapotřebí dozoru zhru-
ba 500 veterinárních lékařů a techniků Stát-
ní veterinární správy. Pro případ nouze je nyní 
v záloze připraveno až 80 soukromých veteri-
nářů, kteří by v případě potřeby doplnili úřed-
ní veterináře při dozoru nad porážkami zvířat.

„Chci poděkovat Komoře veterinárních lé-
kařů, která nabídla pomoc v případě, kdy by 
část státních veterinářů musela povinně do ka-
rantény. Vypomoci by takto mohlo až 80 sou-
kromých veterinářů tak, aby nebylo ohroženo 
porážení zvířat na jatkách a plynulé zásobování 
obyvatel,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Ten zároveň ocenil práci všech veterinárních 
lékařů, kteří jsou v každodenním nasazení a pe-

čují o zdraví a pohodu zvířat. Veterinární dozor na 
jatkách hraje nezastupitelnou roli pro fungování 
pro stát strategického potravinářského průmyslu 
a na něj navazujících odvětví. I v době koronavi-
rové pandemie dozoruje v celé České republice 
již od časný ranních hodin každý den téměř 500 
úředních veterinárních lékařů a techniků. 

„Veterinární lékaři pracují ve velmi ztíže-
ných podmínkách, v první linii, kdy se dostávají 
do kontaktu s mnoha chovateli hospodářských 
i zájmových a domácích zvířat,“ podotkla pre-
zidentka Komory veterinárních lékařů Radka 
Vaňousová. Navzdory komplikacím, které aktu-
ální situace přináší, podle ní soukromí i úřední 
veterinární lékaři plní očekávání veřejnosti tím, 
že pečují o zdraví zvířat a péčí o hospodářská 
zvířata pomáhají zajišťovat dostatek potravin 
živočišného původu.

I v podmínkách nouzového stavu veterinární 
inspektoři SVS pokračují v kontrolách hygieny 
prodeje potravin živočišného původu koneč-
ným spotřebitelům „Důraz klademe zejména na 
ochranu potravin před kontaminací ze strany za-
městnanců i spotřebitelů,“ uvedl ústřední ředitel 
SVS Zbyněk Semerád. „Cílem je také zabránit 
zneužívání krizového stavu k tomu, aby byli spo-
třebitelé klamáni a byly jim podsouvány falšo-
vané, nekvalitní nebo dokonce zdravotně závad-
né potraviny,“ dodal. Mezi priority zajišťované 
i v nouzovém režimu patří řešení závažných pří-
padů týrání zvířat vyžadujících okamžité řešení, 
popřípadě řešení akutních případů a událostí při 
přepravě, jako jsou havárie vozidel přepravují-
cích zvířata.

Do boje proti pandemii koronaviru se aktivně 
přidaly také státní veterinární ústavy (SVÚ). La-

boratoř SVÚ Jihlava se již plně zapojila do tes-
tování vzorků v Kraji Vysočina, kde do té doby 
chyběla laboratoř pro tento účel. Kapacity vytíže-
ných laboratoří v hlavním městě by mohl v brzké 
době posílit také SVÚ Praha. Olomoucký SVÚ 
pak zdarma zapůjčil genetické laboratoři Cen-
tra kardiovaskulární a transplantační chirurgie 
sofistikovaný přístroj, který genetická laboratoř 
využije k testování vzorků na nový koronavirus.

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich od-
borníků, je vidět, že se osvědčila a kapacity našich 
laboratoří umožňují výrazně zrychlit provádění 
testů na koronavirus. Je také možné otestovat vět-
ší množství lidí, což je pro zvládnutí pandemie ve-
lice důležité,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman. Mimo SVÚ Ministerstvo zemědělství 
nabídlo také kapacitu laboratoří Výzkumného 
ústavu veterinárního lékařství v Brně.

Práce veterinářů je nenahraditelná, pro dozor na jatkách
 máme i krizový plán se zapojením soukromých veterinářů

Potravinové banky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
během dvou týdnů zachránily a rozdaly 330 tun potravin

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
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Ministr zemědělství Miroslav Toman pro-
dloužil termín příjmu tzv. Jednotných žádostí 
až do 15. června 2020. Žadatelé tak získají ví-
ce času na přípravu příslušných žádostí a za-
jištění podkladů v současné omezené krizové 
situaci. Na základě Jednotných žádostí se ze-
mědělcům vyplácejí hlavní zemědělské dota-
ce, ročně tak získají více než 30 miliard korun.

„V souvislosti s krizovou situací způsobenou 
pandemií koronavirem jsem se rozhodl prodloužit 
termín pro příjem Jednotných žádostí až do 15. 6. 
2020. Tento postup nám umožní zvláštní opat-
ření Evropské komise, ke kterému se v současné 
době připravuje legislativní výjimka. Chci ujistit 
zemědělce, že výplata podpor není ohrožena. Za 
loňský rok jsou dotace v rámci Jednotných žádos-

tí téměř vypořádány,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Díky legislativní výjimce bude moci Minis-
terstvo zemědělství posunout termín pro příjem 
žádostí u řady plateb poskytovaných z evrop-
ských fondů. Zejména jde o přímé platby, jako 
jsou SAPS, greening, platbu pro mladé země-
dělce či podporu citlivých sektorů, dále plošné 
platby Programu rozvoje venkova (PRV), tedy 
například podpora ANC, Agroenvironmentálně-
-klimatická opatření a Ekologické zemědělství, 
a platby na zvířata – podpora pro opatření Dobré 
životní podmínky zvířat.

V rámci Jednotné žádosti se vyplácejí hlavní 
zemědělské dotace. Mezi zemědělce se tak rozdělí 
více než 30 miliard korun ročně, většina peněz je 
z EU. Příjem žádostí začne podobně jako v před-

chozím roce v první polovině dubna. Konkrétní 
datum bude ještě upřesněno a zveřejněno na strán-
kách Státního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF). Posun termínu do 15. června se bude týkat 
také podávání žádostí o zařazení do pětiletých, 
resp. dvouletých navazujících závazků pro Agro-
environmentálně-klimatické opatření a opatření 
Ekologické zemědělství. Dále žádostí na platby na 
zalesňování zemědělské půdy či plošná lesnická 
opatření PRV. Celkem musí být v krátkém mezi-
dobí novelizováno 16 právních předpisů – nařízení 
vlády, která stanovují podmínky pro výše zmíněné 
platby. Prodloužení termínu ukončení z původního 
termínu 15. května na 15. června poskytne žadate-
lům čas pro přípravu příslušných žádostí a zajiště-
ní potřebných podkladů v současné krizové situaci. 
Výplata dotací v rámci Jednotné žádosti za rok 

2019 není ohrožena. Loni obdržel SZIF od ze-
mědělců 30 798 Jednotných žádostí. To odpo-
vídá v souhrnu za všechny platby a opatření  
159 025 žádostí o dotaci v objemu zhruba  
32,2 mld. Kč. Již bylo vydáno 153 925 rozhodnutí 
v souhrnné částce zhruba 30,3 mld. Kč. Z toho 
bylo zemědělcům proplaceno 129 727 žádostí 
v celkové výši zhruba 28,1 mld. Kč. 

V porovnání s rokem 2018, kdy bylo podá-
no v souhrnu za všechny dotační tituly celkem  
156 882 žádostí o dotaci, bylo za srovnatelné 
období předchozího roku vydáno 150 942 roz-
hodnutí, tzn. nárůst v letošním roce o téměř dvě 
procenta. U vyplacených žádostí, kterých bylo za 
srovnatelné období předchozího roku vydáno 127 
034, činí nárůst 2,11 %. Celková vyplacená částka 
je vyšší o zhruba 635,3 milionu Kč.  MZe

Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje o měsíc do 15. června.
Rozhodl o tom ministr zemědělství Miroslav Toman

Veterinární dozor na jatkách hraje nezastu-
pitelnou roli pro fungování pro stát strategic-
kého potravinářského průmyslu a na něj na-
vazujících odvětví. I v době koronavirové pan-
demie dozoruje v celé České republice již od 
časných ranních hodin každý den téměř 500 
úředních veterinárních lékařů a techniků, za-
městnanců Státní veterinární správy (SVS), na 
300 českých jatkách a zvěřinových závodech 
nad porážkami tak, aby nebylo omezeno zá-
sobování obyvatelstva masem a byla zaruče-
na jeho zdravotní nezávadnost. Navzdory nou-

zovému stavu porážky na českých jatkách od 
začátku roku v porovnání se srovnatelným ob-
dobím loňského roku mírně vzrostly.

Každé poražené zvíře na českých jatkách mu-
sí být veterinárním dozorem před porážkou pro-
hlédnuto a následně je po porážce prohlédnuto 
také z něj získané maso tak, aby do obchodů či 
ke zpracování putovalo pouze maso ze zdravých 
zvířat. Závadné kusy či partie jsou veterinárním 
dozorem vyřazovány, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví konzumentů.

Z níže uvedených čísel o vývoji porážek na 
českých jatkách v dosavadním průběhu roku je 
patrné, že porážky skotu, prasat i hrabavé drůbe-
že v dosavadním průběhu letošního roku rostou 
v řádu jednotek procent. K žádnému zásadnímu 

propadu nedošlo ani v období nouzového stavu 
od 12. do 24. března. Zatímco u skotu a hrabavé 
drůbeže jsme zaznamenali meziroční pokles o 3, 
respektive 4 procenta, porážky prasat (vepřové je 
stále nejvíce konzumované maso v ČR) vzrostly 
v uvedeném období téměř o desetinu.

Zásadním úkolem SVS je v současné době 
průběžné zajišťování dostatku ochranných po-
můcek a desinfekce pro jednotlivé krajské vete-
rinární správy, které je následně distribuují k za-
městnancům dozorujícím v provozech.

„Chtěl bych tímto veřejně poděkovat svým ko-
legům, kteří i v této náročné době profesionálně 
plní svou roli, a přispívají tak k zásobování oby-
vatelstva zdravotně nezávadnými potravinami,“ 
uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Petr Vorlíček, SVS

Veterinární dozor hraje nezastupitelnou roli 
i v době pandemie koronaviru 

2019 2020 Meziroční 
index

Skot 59 325 60 260 1,02
Prasata 506 038 531 456 1,05
Hrabavá 
drůbež 26,0 mil. 26,2 mil. 1,01

2019 2020 Meziroční 
index

Skot 9 159 8 907 0,97
Prasata 78 031 84 664 1,09
Hrabavá 
drůbež 4,064 mil. 3,917 mil. 0,96

Porážky na českých jatkách v období od 1. 1. 
až 24. 3.

Porážky na českých jatkách v období od 12. 3. 
až 24. 3. (nouzový stav)

Ministr zemědělství Miroslav Toman spo-
lu s rektorem České zemědělské univerzity 
v Praze Petrem Skleničkou, rektorkou Men-
delovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou 
a rektorem Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích Tomášem Machulou se obráti-
li na studenty oborových vysokých škol. Ve 
společném prohlášení je vyzvali, aby se zapo-
jili do prací v zemědělském, potravinářském 
a lesnickém sektoru. 

„Jsem rád, že jsme se s rektory dohodli. Pro 
české zemědělce a pro zajištění úrody v letošním 
roce je to velice důležité. Studenti nám mohou 
velmi pomoci například při založení úrody ze-
leniny, při sklizni chřestu, která nás čeká za pár 
dní, a bezpochyby při takzvaném jarním drát-
kování na chmelnicích. Ostatně jejich prarodiče 
na tyto chmelové brigády jezdili a jejich pomoc 
byla zásadní,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Na jižní Moravě pociťuje už nyní nedosta-
tek pracovníků řada firem. Týká se to například 
sadby zeleniny. „Jsme zemědělsky laděná uni-
verzita a naši zemědělci a lesníci vinou uzavření 
hranic čelí nedostatku pracovních sil, které na 
sezonní práce jezdily například z Ukrajiny. Pro-
to zřizujeme mail pomaham@mendelu.cz, přes 

který se mohou hlásit dobrovolníci na výpomoc 
v zemědělských a lesnických firmách. Dobrovol-
níky pak nasměrujeme prostřednictvím jednot-
livých profesních svazů do potřebných firem,“ 
uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně 
Danuše Nerudová. Pomoc se podle ní týká i les-
nictví, které je stále silně zasažené kůrovcovou 
kalamitou. 

Ministr zemědělství a rektoři zemědělských 
univerzit podepsali společné prohlášení, v němž 
uvádějí, že si jsou vědomi současné situace, kdy 
je velice obtížné zajistit dostatečné pracovní síly 
pro některé sezonní práce. Proto vyzývají přede-
vším studenty zemědělských vysokých škol, aby 
se aktivně zapojili do pomoci celému sektoru.

Všechny tři univerzity k tomu účelu zřídily 
kontaktní místa, která budou aktivně propojovat 

zájemce ze stran studentů se zemědělskými sub-
jekty, které práci poptávají.

Kontaktní osoby:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., 
e-mail: bartos@zf.jcu.cz, 
tel: 387 772 931, 608 167 446

Mendelova univerzita v Brně
Mgr. Jiřina Studenková, 
e-mail: jirina.studenkova@mendelu.cz, 
tel.: 545 135 199, 773 207 777 

 
Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Přemysl Gubani, 
e-mail: careercenter@czu.cz, tel.: 776 783 129

Ministr zemědělství vyzývá studenty: Přijďte pomoct i zemědělcům 

Přijímáme opatření na pomoc zemědělcům, 
prodlužujeme například termíny u projektů a žádostí, 

omezujeme a zjednodušujeme kontroly
Ministerstvo zemědělství (MZe) denně 

monitoruje situaci v zemědělských a zpra-
covatelských podnicích a hledá možnosti, 
jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě 
jiných opatření například prodlouží termí-
ny podávání žádostí a dokumentace pro-
jektů a zjednoduší a sníží počet kontrol. 
MZe také připravuje balíček opatření na 
pomoc zemědělcům. Pracovníci Minis-
terstva a podřízených organizací se sna-
ží v této situaci ulehčit zemědělcům prá-
ci. MZe na telefonním čísle 221 814 595 
spustilo infolinku pro veřejnost a podnika-
tele. Je v provozu v pracovní dny od 8.00 
do 16.30. Pro písemné dotazy funguje mai-
lová adresa krizovalinka@mze.cz.

„Vzhledem k tomu, že zemědělci musí pra-
covat ve ztížených podmínkách, chceme jim 
pomoct úpravou některých termínů pro podá-
vání žádostí a projektů. Také snížíme a zjedno-
dušíme kontroly. Evropská komise mimořádně 

posunula termín podání Jednotné žádosti 
2020 o měsíc, tedy do 15. června, a to všem 
zemím, které o to požádají. My na Minister-
stvu k tomu připravíme potřebnou legislativu. 
U opatření Společné zemědělské politiky po-
žádáme Evropskou unii o snížení míry kontrol 
o padesát procent,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

MZe také připravuje balíček opatření na 
pomoc zemědělcům, který se bude týkat na-
příklad možnosti odkladu splátek u stávají-
cích komerčních úvěrů a vytvoření nových 
programů v rámci Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Mož-
né je také rozšíření programů v rámci Progra-
mu rozvoje venkova a diskutovat chce MZe 
rovněž o možnosti snížení odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění pro zemědělce. 

V rámci Programu rozvoje venkova budou 
u projektů v realizaci prodlouženy maximální 
lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí 
o platbu o 6 měsíců. U operací 1.1.1 Vzdělá-

vací akce a 1.2.1 Informační akce prodloužíme 
lhůtu pro realizaci projektů a podání Žádosti 
o platbu o 12 měsíců. U operace 16.1.1 Podpo-
ra operačních skupin a projektů (EIP) prodlou-
žíme lhůtu pro předložení žádosti o průběžnou 
platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, 
a to do 31. srpna. 2020.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 
je připraven operativně telefonicky konzulto-
vat s žadateli případné komplikace s doplňo-
váním dokumentů a další administrativní pod-
mínky. Požadované změny termínů předložení 
Žádosti o platbu žadatelé hlásí standardním 
postupem elektronicky prostřednictvím Por-
tálu farmáře.

U 9. kola, které má proběhnout od 7. do 
28. dubna a týká se vzdělávání a krátkých 
dodavatelských řetězců, zatím vzhledem 
k rozsahu a charakteru projektů žádné změny 
nejsou třeba. 

Dále bude prodloužen příjem žádostí na 
Místní akční skupiny (MAS) a termín před-

ložení žádostí po administraci na MAS na RO 
SZIF (nad rámec schválených výzev SZIF) 
tak, aby žádosti na SZIF byly předloženy nej-
později do 31. října 2020. 

V rámci 17. výzvy Operačního programu 
(OP) Rybářství bude příjem žádostí o podporu 
v dubnu 2020 řešen dle aktuální situace, a po-
kud bude nutné, tak lze uvažovat o prodloužení 
termínů o dva týdny. U Operačního programu 
Rybářství prodloužíme lhůty pro předložení 
konečné dokumentace k výběrovému řízení, 
ze současných 12 týdnů na 24 týdnů u projektů 
z 16. výzvy OP Rybářství. Prodloužení maxi-
málních lhůt pro předložení žádostí o platbu, 
hlášení o změnách a průběžných a závěrečných 
zpráv o udržitelnosti bude řešeno individuálně  
s žadateli. 

Od 16. března 2020 jsou pozastaveny kon-
troly na místě. U projektů budou kontroly 
na místě s žadateli konzultovat pracovníci  
RO SZIF individuálně.
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Téměř všechna pozornost společnosti se 
v současné době soustředí na snahy o zpo-
malení šíření infekce COVID-19 a s tím spo-
jenou ochranu zdraví lidí, což je zcela po-
chopitelné. Neznamená to však, že by ostatní 
nebezpečné nákazy hrozily menší měrou. To 
platí v plné míře i pro hospodářská zvířata 
a rizika, která plynou z možného zavlečení 
a šíření nebezpečných nákaz do chovů v Čes-
ké republice. V některých případech toto ne-
bezpečí nejen že neklesá, ale naopak se zvy-
šuje. Jako příklad lze uvést současnou situaci 
výskytu a šíření afrického moru prasat (AMP) 
v Evropě. Zejména z důvodu jeho pokračují-
cího šíření v západním Polsku nedaleko čes-
kých hranic SVS znovu apeluje na nutnost do-
držování pravidel prevence v chovech prasat.

Ačkoli byl AMP v České republice úspěšně 
vymýcen a poslední pozitivní případy u prasat 

divokých pochází z 15. 4. 2018, riziko opětovné-
ho zavlečení této infekce na naše území nadále 
trvá. Od počátku letošního roku je hlášen výskyt 
této nákazy celkem z 14 evropských zemí, z toho  
11 je členských států Evropské unie. Mimo jiné 
se jedná o blízké státy, jako je Polsko, Slovensko, 
Maďarsko nebo Ukrajina. Ke dni 20. 3. 2020 by-
lo celkem nahlášeno 3 301 pozitivních případů 
u prasat divokých a 210 ohnisek AMP v chovech 
domácích prasat. 

Z hlediska České republiky je největším rizi-
kem zejména výskyt a šíření této infekce v zá-
padní části Polska. Zde se AMP šíří v oblasti, 
která je vzdálena přibližně 300 km od nejbližších 
případů AMP v Polsku, což je jasným důkazem 
toho, že k přenosu AMP došlo prostřednictvím 
lidí, nikoli přirozeným šířením v populaci prasat 
divokých. Zároveň je oblast vzdálena pouhých 
60 km od české státní hranice a jen 20 km od 
hranic Polska s Německem. 

Alarmující je pak zejména hlášení polských 
kolegů ze dne 20. 3. 2020 o zavlečení AMP do 
chovu domácích prasat v této oblasti. Varující je 
především ten fakt, že se nejedná o drobnochov, 
ve kterém by bylo možné předpokládat nižší úro-
veň biologické bezpečnosti. Postiženým hospo-

dářstvím je velkochov prasat s téměř 24 000 pra- 
saty a je nanejvýš pravděpodobné, že AMP byl 
do tohoto chovu zavlečen lidmi, nejspíše prá-
vě porušením pravidel biologické bezpečnosti 
v chovu.

„Z výše uvedených faktů vyplývá, že i za sou-
časné složité situace je naprosto nezbytné strikt-
ní dodržování pravidel biologické bezpečnosti,“ 
upozornil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

Mezi tato pravidla patří zejména důsledné 
zabránění kontaktu prasat divokých s domácími 
prasaty a se všemi materiály, které jsou v chovu 
používány – zejména krmivo, stelivo a voda. Ne-
zbytné jsou také důsledná kontrola všech osob 
vstupujících do hospodářství a zákaz vstupu 
všem cizím osobám. Je potřeba také minimali-
zovat vjezd vozidel do hospodářství a používat 
účinné desinfekční prostředky zejména na všech 
vstupech a výstupech z a do hospodářství. Ne-
méně důležité je i sledování zdravotního stavu 
chovaných prasat a provádění všech předepsa-
ných vyšetření a doporučených opatření ve spo-
lupráci se soukromými veterinárními lékaři. Je 
také nutné trvale a bez výjimky dodržovat zákaz 
zkrmování kuchyňských odpadů prasatům, a to 
ve všech chovech, drobnochovy nevyjímaje. 

„Pouze dodržováním těchto pravidel je možné 
minimalizovat riziko zavlečení AMP do chovů 
prasat v České republice, a zabránit tak výraz-
nému negativnímu dopadu na celý chovatelský 
sektor a navazující zpracovatelský průmysl,“ do-
dal Semerád.

Více informací k problematice AMP 
naleznete na www.svscr.cz

I v současné době je nutné dodržovat pravidla 
proti zavlečení afrického moru prasat

Z letošních výsledků pravidelného monito-
ringu onemocnění včel varroázy vyplývá, že 
počet včelstev napadených roztočem Varroa 
destructor, který nákazu způsobuje, v ČR me-
ziročně vzrostl. Zvýšil se jak podíl stanovišť 
s průměrným počtem roztočů do tří, tak po-
díl stanovišť s více než třemi roztoči. Stát-
ní 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 Me-
todikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vak-
cinace na rok 2020 povinnost nejpozději do 
15. dubna provést léčebné ošetření všech 
včelstev na daném stanovišti. SVS zároveň 
upozorňuje na změnu v letošních pravidlech 
pro podzimní ošetření a nový metodický 
pokyn pro chovatele včel k prevenci a tlu-
mení 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 léčebné 
ošetření včelstev. Zatímco loni bylo zcela bez roz-
toče 33 procent stanovišť, letos je to 22 procent. 
Naopak, podíl stanovišť s 0 až 3 roztoči vzrostl 
z 54 na 59 procent a stanovišť s více než 3 roztoči 
se zvýšil ze 13 na 19 procent. Podrobné informace 
k výsledkům monitoringu varroázy v posledních 
čtyřech letech včetně počtu vyšetřených stanovišť 
jsou k dispozici na webu SVS.

K ošetření je možné použít registrované vete-
rinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou 
informací. Letní ošetření se provádí povinně pou-
ze u kočujících včelstev. Podzimní preventivní 
ošetření již od letošního roku není chovatelům 
nařízeno. To ovšem neznamená, že ho již nemě-
li chovatelé provádět. Právě naopak. Správné 

a včasné zahájení léčby je pro tlumení varroázy 
zcela rozhodující. Na tuto zásadní změnu v meto-
dice již SVS upozorňovala v tiskové zprávě loni 
v listopadu.

Používání léčiv by nemělo být nadbytečné, ale 
účelné, na základě vyhodnocení zdravotního sta-
vu včel na konkrétním stanovišti. Plošné preven-
tivní ošetření totiž neumožňuje sledovat skutečný 
výskyt nákazy a současně může zvyšovat  riziko 
vzniku rezistence roztoče na jednotlivé antipara-
zitární přípravky. Ošetření proti varroáze je nutné 
provádět pouze v indikovaných případech, a to 
na základě pravidelného monitoringu výskytu 
roztoče, který bude provádět chovatel individu-
álně na jednotlivých stanovištích. Monitoring 
a znalost úrovně napadení jednotlivých včelstev 
roztočem je velmi důležitá. SVS k tomuto účelu 
ve spolupráci s externími odborníky vypracovala 
metodický pokyn, který je přílohou Metodiky. 

„Všichni chovatelé by měli sledovat zdravotní 
stav svých včelstev v průběhu celého roku a nespo-

léhat jen na výsledek povinného vyšetření po zi-
mě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Varroázu způsobuje roztoč kleštík včelí (Var-
roa destructor), který parazituje jak na zavíčko-
vaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza 
v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, 
chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, 
nedostatečná výživa, působí postupné slábnu-
tí včelstev, které může vést až k jejich úhynu, 
pokud nejsou chovatelem včas provedena účin-
ná opatření k tlumení varroázy. Trend výskytu 
původce varroázy na jednotlivých stanovištích 
i mezi jednotlivými regiony se může výrazně li-
šit. SVS proto i nadále klade důraz na individu-
ální posouzení nákazové situace na konkrétním 
stanovišti na základě pravidelně prováděného 
monitoringu výskytu roztoče chovatelem a na cí-
lené ošetření včelstev v indikovaných případech.

Petr Vorlíček, 
SVS

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

V rámci pravidelné kontrolní akce Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 
prověřila jakost a bezpečnost fritovacích ole-
jů, které provozovatelé restaurací a rych-
lých občerstvení používají k přípravě pokr-
mů. V každé šesté kontrolované provozovně 

inspektoři SZPI vyhodnotili olej ve fritovacích 
zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě.

Inspektoři SZPI hodnotili stav olejů a fritova-
cích zařízení v celkem 82 provozovnách společ-
ného stravování a posoudili zde 98 vzorků frito-
vacích olejů.

U celkem 16 % kontrolovaných provozoven 
inspektoři zjistili použití tzv. přepáleného oleje 
a vyhodnotili je jako potravinu nevhodnou k lid-
ské spotřebě, resp. k přípravě pokrmů. Hodnoce-
ní vzorků inspektoři uskutečnili jednak na zákla-
dě senzorického posouzení – vůně, chuť, barva, 
přítomnost zuhelnatělých zbytků atd. a měření 
obsahu tzv. polárních látek (TPM) a dále labora-

torním stanovením polymerních triacylglycero-
lů (PTG) v laboratoři SZPI v Praze. U několika 
vzorků laboratoř potvrdila až násobné překročení 
akceptovatelných hodnot tepelného rozkladu 
(TPM a PTG) hodnocených fritovacích olejů.

Součástí kontroly bylo i dodržování správné 
fritovací praxe a hygienických požadavků na fri-
tézy. U 10 % kontrolovaných provozoven inspek-
toři zjistili znečištění fritézy ztuhlými mastnými 
nečistotami v důsledku zanedbání pravidelného 
čištění fritovacích zařízení.

Přepálené fritovací oleje obsahují látky škodli-
vé pro lidské zdraví, odborná literatura mj. uvádí 
i možné karcinogenní účinky. Kontrolovaným 
osobám, u kterých došlo k porušení předpisů, in-

spektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybe-
ní, a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty.

Přehled všech kontrolovaných subjektů včetně 
vyhodnocení viz sekce Tematické kontroly na 
webu Potraviny na pranýři.

Ve srovnání s kontrolami v minulých letech lze 
konstatovat dílčí zlepšení – v r. 2018 inspektoři 
zjistili nevyhovující fritovací olej u 26 % z kont-
rolovaných provozoven, celkovou situaci ale ne-
lze považovat za uspokojivou, a proto bude SZPI 
v kontrolách fritovacích olejů v provozovnách 
společného stravování pokračovat i v budou- 
cnu.

Pavel Kopřiva, 
SZPI

Každá šestá restaurace připravuje pokrmy na přepáleném fritovacím oleji

Do boje proti pandemii virové choroby CO-
VID-19 se aktivně přidaly také státní veteri-
nární ústavy (SVÚ). Laboratoř SVÚ Jihlava se 
již plně zapojila do testování vzorků v Kra-
ji Vysočina, kde do té doby chyběla labora-
toř pro tento účel. Kapacity vytížených labo-
ratoří v hlavním městě by mohl v brzké době 
posílit také SVÚ Praha. Olomoucký SVÚ pak 
zdarma zapůjčil genetické laboratoři Centra 
kardiovaskulární a transplantační chirurgie 
sofistikovaný přístroj, který genetická labo-
ratoř využije k testování vzorků na nový ko-
ronavirus.

V laboratoři jihlavského SVÚ otestovali cca 
400 vzorků, z toho 40 bylo pozitivních (k 1. 4.). 
Kapacita laboratoře, která je 100 vzorků denně, 

byla naplněna hned třetí den provozu a dá se 
předpokládat, že bude plně využita i v dalších 
dnech. „Na žádost hejtmana Kraje Vysočina 
prováděli testování vzorků z Domova pro se-
niory v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde byla 
zjištěna infekce COVID-19 a bylo nutné prově-
řit zbývající pacienty a personál,“ uvedl ředitel 
SVÚ Jihlava Pavel Barták.

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich 
odborníků, je vidět, že se osvědčila a kapaci-
ty našich laboratoří umožňují výrazně zrychlit 
provádění testů na koronavirus. Je také možné 
otestovat větší množství lidí, což je pro zvládnutí 
pandemie velice důležité,“ řekl ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman. Mimo SVÚ Ministerstvo 
zemědělství nabídlo také kapacitu laboratoří Vý-
zkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

O povolení zapojení do testování na nový 
koronavirus jedná v současné době se Státním 
zdravotním ústavem také vedení SVÚ Praha. 
Důvodem je mimo jiné zájem nemocnic z do-
jezdové vzdálenosti o využití těchto laborator-
ních kapacit. Laboratoř molekulární biologie 
SVÚ Praha se ve spolupráci s Národní referenč-
ní laboratoří pro chřipku a nechřipková respi-
rační virová onemocnění Státního zdravotního 
ústavu v Praze podílela na získání kompletní 
sekvence nového pandemického viru SARS-
-CoV-2 detekovaného u jednoho z prvních čes-
kých pacientů. „Celogenomová sekvence nám 
umožňuje hlubší analýzu cirkulujících kmenů 
SARS-CoV-2 a identifikaci původu,“ vysvětlil 
ředitel pražského SVÚ Kamil Sedlák. Jelikož 
kapacity laboratoří Lékařské fakulty Univerzi-

ty Palackého v Olomouci jsou podle vyjádření 
jejích představitelů zatím dostatečné, neuvažují 
prý aktuálně o možnosti využít kapacit SVÚ 
Olomouc. V případě, že by se tak stalo, je při-
praven začít testovat i olomoucký SVÚ, který 
zatím testovací kapacity moravských laborato-
ří podpořil alespoň nepřímo. „Bezplatně jsme 
zapůjčili Genetické laboratoři Centra kardio-
vaskulární a transplantační chirurgie v Brně 
izolátor nukleových kyselin MagNA Pure 24. 
Genetická laboratoř využije přístroj k testování 
vzorků na koronavirus,“ řekl ředitel SVÚ Olo-
mouc Jan Bardoň.

Všechny tři veterinární ústavy poskytly v prů-
běhu března ministerstvu zdravotnictví celkem 
10 000 odběrových sad pro výtěry z krku a nosu 
ze svých zásob.

Do testování na nový koronavirus se zapojily také státní veterinární ústavy

https://www.svscr.cz/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2020/
https://www.svscr.cz/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2020/
https://www.svscr.cz/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2020/
https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/
https://www.svscr.cz/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2020-byla-zverejnena/
https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Metodicky-pokyn-SVS-pro-chovatele-vcel-k-prevenci-a-tlumeni-varroazy-2019-11-26.pdf
https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=107&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=107&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
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OTÁZKA PRVNÍ:

Pekařské výrobky jsou v našem jídelníčku nezastupi-
telné, zřetelně to vnímáme v době nouzového stavu kvůli 
epidemii koronaviru. Jaká je současná situace a nálada 
v oboru a jak se daří pekařům plnit své každodenní výrob-
ní a zásobovací úkoly? Ještě jsem nezaznamenal, že by 
chléb či pečivo chybělo v obchodech. Jak to hodnotíte 
z pozice zástupce profesního sdružení?

ODPOVĚĎ:
V současné době prakticky celý svět i naše země čelí dosud 

nepoznané hrozbě. Virus COVID-19 naprosto změnil během 
března a dubna chod naší společnosti a ze zaběhnutého způso-
bu života jsme se rázem ocitli v nouzovém stavu, kdy jde o ži-
voty lidí a hlavním úkolem je zastavení šíření epidemie. Stát, 
firmy i každý z nás osobně zažívá něco, s čím nemá zkušenost. 
Právě v této situaci je nesmírně důležité, aby fungovalo po-
travinářství a lidé si mohli nakoupit potraviny, čerstvé pečivo 
a chléb. Změněná situace si vyžádala od pekařských výrobců 
velké úsilí, přijetí řady krizových opatření a také značnou 
míru improvizace, aby se zvládla výroba a zásobování. Pekaři 
však tuto výzvu díky velké obětavosti, zodpovědnému přístu-
pu ke svému povolání i celé společnosti zvládají na jedničku. 
Pracují za ztížených podmínek na tři směny, v horkém provo-
zu s rouškami na ústech (které si často šijí sami), musí oddělo-
vat jednotlivé směny, aby byl omezen kontakt zaměstnanců na 
minimum, velké úsilí věnují zvýšeným požadavkům na sani-
taci a dezinfekci, řeší problémy s osobní dopravou svých lidí 
do zaměstnání. Hodně postihlo pekárny uzavření škol a ško-
lek – řada žen zůstala doma na „ošetřovném“ a zaměstnavate-
lé za ně musí nalézt náhradu. Velký obdiv patří prodavačkám 
ve firemních pekařských prodejnách, kterých je u nás okolo  
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pekaři a potravináři obecně v „první linii“ společného boje 
proti neviditelnému nepříteli a patří jim za to velká úcta a ob-
rovské poděkování.
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Podle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potra-

vin (EFSA) zkušenosti z předchozích epidemií způsobených 
koronaviry jako SARS či MERS ukázaly, že virus se prostřed-
nictvím potravin nepřenáší. Vláda ČR povolila prodej neba-
leného pečiva, a to při garanci splnění přísných hygienických 
podmínek prodeje, tzn. zákazníci musí mít k dispozici mikro-
tenové sáčky, jednorázové rukavice a podávací náčiní. Pekárny 
hned od počátku epidemie zavedly přísná hygienická opatření 
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provést laboratoří Státní veterinární správy Jihlava testy na 
výskyt koronaviru u pekařských výrobků: chléb, tukové a gra-
hamové rohlíky a raženky – všechny s negativním výsled-
kem. Nebalené pečivo je bezpečné stejně tak jako jeho prodej. 
Všichni – tisíce pekařů, řidičů a prodejců – pro to dělají maxi-
mum. Nic nebrání tudíž tomu, aby si zákazníci mohli i nadále 
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řetězců, a to i přesto, že zde kvůli shlukování většího počtu lidí 
bylo potenciálně vyšší riziko nákazy než v menších obchodech 
s pultovým prodejem. Zákazníci při prodeji začali preferovat 
zejména základní výrobky, tj. chléb a běžné pečivo, a to hlavně 
v balené formě.
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káren v regionech, a to až o 50 % původních prodejů. Jejich 
přirozenými odběrateli jsou totiž školy, hotely a penziony, re-
staurace, rekreační a sportovní zařízení, které byly z rozhod-
nutí státu uzavřeny. Tato skupina pekáren doplatila na epidemii 
nejvíce a je v současné době z ekonomického pohledu nej- 
ohroženější. Výrazně také pekárnám poklesly prodeje slad-
kého pečiva a prakticky vůbec se neprodávají cukrářské  
výrobky. Většina cukráren byla z tohoto důvodu uzavřena. 
Projevila se obava zákazníků z kontaktu a nákazy při posezení 
v cukrárnách a také skutečnost, že lidé začínají při propadu 
ekonomiky více šetřit a méně kupují dražší výrobky. Fenomé-
nem současné doby se stalo „domácí pečení“. Nastartovala je 
obava z možnosti nákazy při nakupování, ale hlavně fakt, že 
spousta „hospodyněk“ je doma na ošetřovném, v karanténě či 
na home office. Domácnosti tak masivně zkupovali droždí či 
balenou mouku a pečou si doma. Pekárnám tento krátkodobý 
trend příliš neuškodí. Je jen dobře, že si hospodyňky doma 
odzkouší, že není vůbec jednoduché vyrobit kvalitní chléb či 
pečivo, uvědomí si, kolik stojí suroviny, strávený čas a veškeré 
úsilí při výrobě – rádi opět přijdou k profesionálním pekařům 
a lépe ocení jejich výrobky. 

Svaz pekařů a cukrářů ČR úzce spolupracuje v průběhu 
epidemie a nouzového stavu s Potravinářskou komorou a Mi-
nisterstvem zemědělství. Velké poděkování si obě instituce 
zaslouží zejména při zajišťování dezinfekce a ochranných pro-
středků pro potravináře. Pekařský svaz koordinuje pomoc svým 
členům v řadě oblastí: pro členské výrobce shání dezinfekční 
prostředky a ochranné pomůcky, průběžně informuje členské 
pekárny o vývoji situace v potravinářství a opatřeních vlády 
či ministerstev, je s nimi v denním kontaktu a pomáhá řešit 
problémy, se kterými se na něj firmy obrací, zprostředkovává 
pro zaměstnavatele právní poradenství, informuje o opatřeních 
vlády na kompenzaci škod. 

A co by pomohlo výrobcům v oboru? Nejvíce by v současné 
situaci pekárnám, které postihnul výrazný propad tržeb a které 
začínají mít existenční problémy, pomohl stát odpuštěním pla-
teb sociálního a zdravotního pojištění, např. za 2. čtvrtletí 2020. 
Nebo jiná forma rychlé finanční pomoci, která by jim zlepšila 
cash flow tak, aby měli na platy zaměstnanců a nemuseli pro-
pouštět zaměstnance či uzavírat prodejny. 

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

AKTUÁLN Í  OTÁZKY ODPOVĚDI  NA 3
Ing. Jaromír Dřízal, 

výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů České republiky, z. s.
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Tyto informace zde obsažené jsou prezentovány v dobré víře podle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení a jsou pravdivé a 
spolehlivé. Jsou Vám nabízeny výhradně pro představu, testování a zhodnocení a mohou být bez předchozího upozornění změněny., 
pokud není ze zákona nebo písemně dohodnuto jinak. Na přesnost, úplnost, aktuálnost, neporušování prezentovaných informací a 
jejich obchodovatelnost a vhodnost pro daný účel se neposkytuje žádná záruka. Podle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení tento 
produkt/produkty neporušují právo duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Na produkt/produkty se mohou vztahovat nevyřízené 
nebo vydané patenty, registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo podobná práva duševního vlastnictví. Všechna práva 
vyhrazena.

Antimikrobiální rezistence představuje zdravotní 
riziko a vedla ke zvýšení poptávky spotřebitelů  po 
transparentnosti

Zajistěte bezpečnost potravin s testy a zařízením MilkSafe™ pro systematickou kontrolu a 
průkaz antibiotik v mléce

Pro zajištění bezpečnosti potravin v celém 
dodavatelském řetězci je zásadní zvýšit úroveň testování

Spotřebitel, který se zajímá o bezpečnost potravin, 
vytváří na výrobce tlak, aby prokázali svou 
důvěryhodnost a transparentnost1

Antimikrobiální rezistence je celosvětovým 
tématem, kdy vlády vytvářenou legislativou vyvíjejí 
tlak na snižování množství používaných antibiotik2

Antibiotika mohou mít vliv na účinnost sýrařských a 
jogurtových kultur3

Zařízení MilkSafe™ spolu s našimi odbornými znalostmi 
zajišťují kompletní kontrolu kvality

Jednoduché provedení testu - nechte inkubovat a 
poté hned odečtěte výsledek, buď vizuálně nebo 
pomocí čtečky

Tato řada testů je navržena pro detekci antibiotik, 
která se v mléce vyskytují nejběžněji, a tak, aby 
vyhovovala všem běžným způsobům využití

Všechny testy byly externě validovány výzkumným 
ústavem ILVO

1 Red Associates For Chr. Hansen
2 WHO 2019, FAO/IDF 2016, OIE 2015 
3 Berruga et al 2008, Novés et al 2015 

Testovací sada řady MilkSafe™ je spolehlivě využitelná pro všechny běžné potřeby kontroly 
reziduí antibiotik v mléce, zajišťuje vysokou kvalitu výrobků a zachování sledovatelnosti

Rozsah vybavení umožňuje řízení rizik v každém stupni 
mléčného řetězce

Tato testovací sada umožňuje detekci nejčastěji se v 
mléce vyskytujících antibiotik

Betalaktamy

Cefalexin

Tetracykliny

Sulfonamidy

Chloramfenykol

Streptomycin

Aflatoxin

Farma
výsledky interpretovány vizuálně

Cisterna 
přenosná čtečka a aplikace do mobilního 
telefonu

Laboratoř
stolní čtečka a program na správu dat
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riziko a vedla ke zvýšení poptávky spotřebitelů  po 
transparentnosti

Zajistěte bezpečnost potravin s testy a zařízením MilkSafe™ pro systematickou kontrolu a 
průkaz antibiotik v mléce

Pro zajištění bezpečnosti potravin v celém 
dodavatelském řetězci je zásadní zvýšit úroveň testování
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která se v mléce vyskytují nejběžněji, a tak, aby 
vyhovovala všem běžným způsobům využití

Všechny testy byly externě validovány výzkumným 
ústavem ILVO
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3 Berruga et al 2008, Novés et al 2015 
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•Novinka•
Skvělé přílohy pro snadnou a rychlou přípravu

„Ochuťte podle vlastní fantazie 
a  překvapte své hosty.“

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
divize Mrazírna Vestec

K Jahodárně 40, 252 50 Vestec
Telefon: +420 241 932 086,  email: mrazirna@agrojesenice.cz
www.agrojesenice.cz,  www.milujememrazene.cz
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Na jedné straně stovky tisíc do-
mácností v karanténě, na straně 
druhé gastronomické provozy, kte-
ré jsou v současnosti závislé na roz-
vozu potravin a mají miliony korun 
v nezpracovaných zásobách. Online 
supermarket Košík.cz proto spustil 
novou platformu Hotovky Košík, kte-
rá umožní lidem objednávat hotové 
jídlo s dovozem domů pomocí kurýrů 
DoDo. Jídlo, které je z prvotřídních 
surovin, bude s ohledem na situaci 
prodáváno i distribuováno za nákla-
dovou cenu, tak aby si rodiny moh-
ly dovolit nákup vícero porcí, a pro 
rozvoz bude mimo jiné využito také 
dobrovolníků. O menu budou navíc 
rozhodovat sami zákazníci – měnit 
se bude každý týden.

Služba je v rámci motta Koší-
ku „Jednoduše pro všechny“ určena 
všem domácnostem. Plnohodnotné 
hlavní jídlo od Office Food nabídnou 
Hotovky Košík za 69 korun, bagety 
a sendviče od Crocodille za 34,90 ko- 
run. Počítá se však s rychlým zapo-
jením dalších partnerů. Ceny jsou 

výrobní, sám Košík se provoz služ-
by rozhodl vzhledem k situaci zado-
tovat. Jídla budou mít garantovanou 
dobu spotřeby minimálně 3 dny od 
doručení, domácnosti si tedy mohou 
udělat zásobu i na několik dnů. Pra-
videlné využívání služby navíc pod-
poří pravidelná obměna menu, hotová 
jídla se budou měnit každý týden na 
základě požadavků samotných zákaz- 
níků.

V první fázi nabídne rozvoz pro 
obyvatele Prahy, rozsah se však bu-
de rozšiřovat. Objednávat bude mož-
né na webu www.hotovkykosik.cz 
nebo zelené lince 800 200 002. Mini- 
mální hodnota objednávky bude 
200 korun, rozvážet se bude vždy 
mezi 8–12, 12–16 a 16–20 ho- 
dinou. Cena dopravy je stanovena na 
49 korun (po zapojení dobrovolníků 
se však sníží na minimum – viz níže), 
objednávat se bude vždy v půldenním 
předstihu, maximálně však 5 dnů pře-
dem. Umožněna pouze platba předem, 
pracuje se však na zapojení odložené 
platby MALL Pay, díky které si zákaz-
níci v klidu vyberou platební metodu 
až po nákupu – včetně například pře-
vodu z účtu.

Důležitou roli v projektu má také 
logistická společnost DoDo. K roz-
vozu budou využiti její kurýři, záro-

veň je na její technologické platformě 
provozován také samotný web. Kromě 
vlastních kurýrů dokáže DoDo v ná-
sledujících dnech zapojit do logistic-
kých procesů také stovky dobrovol-
níků na platformě DoDobrovolník. 
Jejich role bude pomáhat s rozvozem 
hotového jídla u nejvíce ohrožených 

domácností – tedy především seni-
orů nebo dlouhodobě nemocných, 
kteří díky tomu budou moci využít 
cenu za dopravu sníženou na mini-
mum. Kromě toho jsou DoDobrovol-
níci připraveni vozit hotové pokrmy 
také klientům neziskových orga- 
nizací.

Na projektu Košík pracoval už ně-
kolik posledních týdnů, vzhledem 
k situaci se ho však rozhodl urychlit. 
„Rozvozové služby jsou teď pro mno-
ho domácností naprosto klíčové. Ni-
kdo teď nedokáže říct, jak dlouho 
karanténa potrvá. Jak dlouho budou 
zavřené restaurace, případně jak 
dlouho budou některé domácnosti bez 
možnosti vycházet ven. Postavili jsme 
proto řešení, které by mělo sloužit ja-
ko důležitý partner několik následují-
cích měsíců,“ uvádí Tomáš Jeřábek, 
CEO Košík.cz. „Cenu jsme nastavili 
tak, aby si mohly nákup dovolit i ví-
cečlenné domácnosti, jídla jsou při-
tom z prvotřídních surovin. My sami 
z rozvážených pokrmů nemáme žád-
ný zisk. I tak jsme ji samozřejmě při-
praveni dále rozvíjet a přidávat nové  
funkce.“

„V DoDo vznikla největší digitálně 
řízená logistická platforma pro ko-
ordinaci dobrovolníků. Dokážeme ji 
jednoduše škálovat a může se do ní 
zapojit prakticky kdokoli. Zajistíme 
vše – infrastrukturu, koordinaci i do-
pravní prostředky. Už teď se těšíme, 
kdo všechno se v následujících dnech 
zapojí,“ zmiňuje Michal Menšík, CEO 
DoDo.

FYI Prague

Domácí kuchyně za nízkou cenu až domů. Košík.cz začal rozvážet 
dotovaná hotová jídla, nabídku bude měnit každý týden 

Praha – PENNY MARKET věnoval 
Nadaci Krása pomoci 685 593 ko-
run na organizaci nákupů a psycho-
logickou péči pro osamělé seniory. 
Z každého prodaného čísla časopisu 

S PENNY U STOLU věnovalo PENNY 
3 koruny, a celková částka tak 
dosáhla bezmála sedmi set tisíc  
korun.

„Naše spolupráce s Nadací Krása 
pomoci je dlouhodobá, a právě v této 
době se ukazuje, jak je pomoc senio-
rům důležitá. Jsme rádi, že můžeme 
tímto způsobem pomoci, a to těm nej-
potřebnějším. V dnešní době je pro 
nás vyjádřením respektu a úcty k těm, 
kteří nám pomáhali dnešní svět vytvá-
řet,“ říká Zlata Ulrichová, ředitelka 
strategického marketingu PENNY, 

a Taťána Gregor Brzobohatá, 
zakladatelka nadace, k tomu dodává: 
„V současné situaci jsme nesložili ru-
ce do klína, naopak jsme přizpůsobili 
naši činnost a pomáháme dál. Kon-
taktujeme naše klienty z řad osamě-
lých seniorů a ptáme se, jestli mají 
všechno, co potřebují. Často jim chy-
bí nejen základní potraviny, ale také 
informace a podpora. Zajišťujeme te-
dy primárně nákupy potravin a dro-
gerie, pomáháme s placením složenek 
nebo vyzvedáváme léky.“

„Pro kolegyně v nadaci je to velmi 
náročná situace, telefonátů je kaž- 

dý den hodně a jsou velmi emotivní. 
Proto jsem ráda, že máme podporu 
od našich dlouhodobých partnerů, 
jako je PENNY, díky které věřím, 
že všechno zvládneme. Moc děku-
jeme i zákazníkům PENNY,“ dopl-
ňuje Michaela Stachová, ředitelka  
nadace. 

Na konci loňského roku PENNY 
věnovalo Nadaci Krása pomoci šek na 
639 848 korun, a celkově tak na pod-
poru seniorům od roku 2017, kdy spo-
lupráce začala, věnovalo přes 2,5 mi- 
lionu korun.

Penny Market s. r. o.

PENNY darovalo seniorům 685 593 korun

6. 4. – I přes současnou neobvyk-
lou situaci má Globus připravený nej-
širší velikonoční sortiment na trhu 
a veškerých potravin potřebných 
k prostření velikonoční tabule je 
dostatek. Z hlediska vývoje nabídky 
i poptávky však rok od roku v něja-
kých segmentech dochází ke změ-
nám. V Globusu registrujeme jak 
poptávku po tradičních surovinách 
a potravinách, tak i po těch, které 
přinesly trendy posledních let. 

Cukrovinky, jako jsou čokolády, čo-
koládová vajíčka a zajíčci, patří neod-
myslitelně k velikonočním svátkům. 
Oblíbené jsou různé motivy, barev-
né figurky i sladká vajíčka s hračkou 
uvnitř. Globus širokou paletu sladkos-
tí bude nejen letos prodávat. Hyper-
markety se letos rozhodly potěšit děti 
v dětských domovech, posílají vybra-
ným ústavům v jeho okolí velikonoční 
cukrovinky. „Zdá se nám, že se na ně 
nyní, v době koronaviru, myslí méně, 
ale i děti toto vše citlivě vnímají. Rádi 
bychom jim proto svátky zpříjemnili,“ 

řekla Lutfia Volfová, tisková mluvčí 
společnosti Globus. 

Půl milionu bylinek, 
Před Pěti lety 
nemyslitelné

V Globusu zákazníci koupili za uply-
nulý rok na 560 tisíc kusů čerstvých 
bylin jak rostlých, tak řezaných. V po-
rovnání s prodejem před pěti lety narost-
ly jejich prodeje v objemu cca o 70 %. 
Velikonoce jsou jedním z hlavních 
momentů pro jejich nákup, zájem o ně 
roste o 30 % oproti celoročnímu prů-
měru. „Proto máme velmi silné port-
folio 18 druhů v gramážích od 20 do 
100 gramů. V nabídce nám nechybí ani 
medvědí česnek nebo o Velikonocích 
nezbytná řezaná kopřiva,“ uvedla Lut-
fia Volfová, tisková mluvčí Globusu. 
Podle ní také zákazníci čím dál častěji 
preferují zdravé stravování. V tomto 
duchu se o Velikonocích prodávají ve 
velkém například suché plody, tedy su-
šené ovoce nebo ořechy. Ty Globus ve 
všech hypermarketech prodává i na vá-
hu. Mezi další nové trendy, které budou 
hýbat letošními jarními týdny, je český 
čerstvý chřest. Zákazníci si ho oblíbili 
ve velkém. „V těchto dnech se pro Glo-
bus sklízí ve středních Čechách a měl 
by být v nabídce právě od Velikonoc,“ 
poznamenala Lutfia Volfová. 

Vejce
Nezbytnou surovinou o velikonoč-

ních svátcích jsou vejce. „V nabídce 

máme vejce všech velikostí, z různých 
tuzemských chovů, běžná hnědá, bílá, 
ale i již uvařená a nabarvená,“ potvr-
zuje Lutfia Volfová. Podle zkušeností 
zákazníci rádi sáhnou po vejcích od 
šťastných slepic, ale cenová hladina 
musí být nastavena příznivě, na což se 
tyto hypermarkety snaží dbát. Chtějí 
chovy dostatečným odbytem podpořit. 

Ruce Pekařů 
Vykulují a motají

Před Velikonocemi mají napilno 
pekaři ve všech pekařstvích Globus. 
Velikonoční svátky se pro ně nesou 

ve znamení mazanců, jidášů a dor-
tů. Pro letošní Velikonoce 360 peka-
řů v Globusu ručně vykulili 130 tisíc 
mazanců a vytvarovali 150 tisíc jidášů. 
„Naší specialitou je mazanec De luxe 
o váze 850 gramů, který obsahuje ta-
ké 15 % másla, 18 % rozinek, a navíc 
i tvaroh pro jeho vláčnost. Balíme ho 
do speciálních krabic,“ řekla Lutfia 
Volfová. Z pohledu pekařiny zákazníci 
vyhledávají na Velikonoce více kvalitní 
mazance vyrobené právě z másla. V le-
tošním roce cukráři z Globusu přišli 
s novinkou, speciálním velikonočním 
šlehačkovým dortem zdobeným pravou 

smetanou a s příchutí vaječného likéru, 
který je pro Velikonoce typický. 

jehněčí, nebo maso 
na gRil? Záleží, 

kdy jsou Velikonoce
Kdysi bývalo na českých stolech 

o svátcích obvyklejší. Jehněčí je tra-
diční maso české kuchyně a to, že se-
šlo trochu stranou, je důsledkem jeho 
nedostupnosti v posledních letech. 
Mnoho receptů v domácnostech je „ži-
vých“ i nyní, ale lidé na ně používají 
i jiné druhy mas než právě to skopové. 
„Snažíme se mít v nabídce jehněčí po 
celý rok. Ale o Velikonocích zesiluje-
me u českých dodavatelů objednávky,“ 
poznamenala Lutfia Volfová. Z hledis-
ka poměrů prodeje mas mají ale čeští 
zákazníci co dohánět. Podle řeznictví 
Globus je výrazně nachýleno spíše 
k běžnějším druhům mas, zejména pak 
vepřovému a hovězímu.   

Zájem o konkrétní masa je podle 
Globusu závislé na počasí. Velikono-
ce nemají konstantní datum, je potřeba 
tedy vždy vzít v potaz, na kdy v daném 
roce svátky připadají, a od toho se pak 
následně odvíjí preference zákazníků. 
„Jiné druhy masa se kupují při brzkém 
termínu Velikonoc a jiné při jejich poz-
dějším datu. Zde se pak může stát hitem 
i grilování, záleží ale samozřejmě i na 
počasí. Ale i jehněčí maso upravené na 
grilu je podle našich řezníků skvělé,“ 
uzavřela Lutfia Volfová. 

Botticelli

Velikonoce: Co si Češi neodpustí?

http://www.hotovkykosik.cz


Ranko podle 
vlastní chuti 

Složení a kvalita produktů Ranko 
navazuje na tradiční způsob 
zpracování mléka. 
Poctivý přístup a odhodlání dělat věci 
správně jsou hlavní ingredience. Proto 
můžeme říct, že naše výrobky jsou pro 
začátek každého dne to nejlepší.

inzeraty_255x184.indd   2 19.03.2020   9:27:24
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Služba BB Box od Bageterie Boulevard, kte-
rá je největším poskytovatelem smart office 
cateringu v ČR, rozšiřuje svoji nabídku o Fish 
Box. Zařazením menu založeného na rybím 
mase BB Box vychází vstříc stravovacím pre-
ferencím ve firmách, protože stále více za-
městnanců i zaměstnavatelů vyžaduje lehkou 
a zdravou stravu. Podle údajů služby bude 
v letošním roce směřovat až 30 % veškerých 
výdajů na firemní občerstvení právě do zdra-
vějších jídel. Fish Box tak navazuje na před-
chozí novinky v podobě salátových a vegeta-
riánských boxů.

Fish Box je určen pro 6 až 8 osob a skládá se 
z 16 kousků baget a dvou příchutí. První je ma-
rinovaný losos s gervais, rukolou a mascarpone 
a druhou zase tuňák s vejcem, rajčetem, salátem 
a dresingem. Složení BB boxu bylo vybráno na 
základě pravidelného sběru zpětné vazby od kli-
entů. Firmy mají stále konkrétnější požadavky 
na občerstvení pro své zaměstnance tak, aby po-
kud možno všechny uspokojily a nemusely dělat 
kompromisy.

„Fish Boxy doplňují naši stále se rozrůstající 
nabídku boxů, které jsou svým obsahem ideální 
pro firemní prostředí. Ryby jsou obecně zdravější 
a tělu prospěšnější než ostatní druhy masa. Navíc 
jsou i lehčí a rychleji stravitelné, takže nehrozí 
únavový blok, který mívá velká spousta zaměst-
nanců po těžkém obědě nebo vydatné svačině,“ 
říká Levon Ter-Ghazaryan, projektový manažer 
BB Boxů.

Zájem o lehčí stravu mají kromě konzumentů 
hlavně samotné firmy. Služba BB Box si necha-

la zpracovat průzkum od společnosti IPSOS, ze 
kterého vyplývá, že 68 % oslovených firem pra-
videlně objednává lehčí formu občerstvení. BB 
Box rozšiřuje nabídku také v návaznosti na růst 
celého office cateringového trhu. Jen v loňském 
roce utratily české úřady a firmy za občerstvení 
pro své zaměstnance a catering eventů 1,1 mili-
ardy korun. V letošním roce se pak očekává 10% 
růst tohoto segmentu. Růst trhu s firemním občer-
stvením je dán jednak stále větším zájmem firem 
o své zaměstnance, jednak pestřejším sortimen-
tem, ze kterého si vybere téměř každý. Z údajů 
služby BB Box vyplývá, že firmy a instituce letos 
investují až 360 milionů korun do nabídky zdra-
vých a lehkých jídel.

„Koncept smart office cateringu není zaměřen 
jen na chytrá technologická řešení, která usnad-
ňují celý výrobní a doručovací proces. Nad rá-
mec toho přináší firmám další atraktivní nabídku 
do sortimentu, která uspokojí chuťové preference 
zaměstnanců a vzhledem ke složení receptury má 
zároveň pozitivní dopad na jejich pracovní pro-
duktivitu. Proto chceme naši nabídku rozšiřovat 
i do budoucna, abychom dokázali pokrýt prefe-
rence co nejvíce lidí,“ doplňuje Ter-Ghazaryan.

Chytré firemní občerstvení v podobě BB Boxů 
si mohou objednávat dvě hodiny před doručením 

firmy a úřady v největších českých městech po 
celé České republice – například v Praze, Brně, 
Plzni, Ústí nad Labem a v Mladé Boleslavi. 
V Ostravě, Hradci Králové, Kladně, Kolíně, 
Mostě, Teplicích, Liberci nebo Pardubicích pak 
funguje možnost osobního vyzvednutí. BB Boxy 
vždy obsahují čerstvě upečené bagety z Bagete-
rie Boulevard v různých variantách, kromě baget 
a snídaňových boxů je možné objednat i wrapy, 
muffiny nebo nápoje. Mezi pravidelné zákazníky 
BB Boxu patří například Seznam, Tesco, L’Oréal, 
agentura H1 nebo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu.

bb domů
Bageterie Boulevard v Praze a Plzni spouští 

vlastní rozvoz pod názvem BB Domů. Následo-
vat budou další krajská města v České republice, 

kde má Bageterie své pobočky. Firma se tak snaží 
přispět k omezení pohybu lidí po městech a nabí-
zí zákazníkům možnost si nechat jídlo dopravit 
domů. Zákazníci si mohou vybírat ze stejné na-
bídky pokrmů, jaká je na pobočkách.

Nabídka pokrmů dostupných pro rozvoz je 
totožná s aktuální nabídkou na pobočkách a zá-
kazníci si mohou objednávat každý den od 11 do 
21 hodiny s doručením do 30 minut. Minimální 
částka pro objednávku je 300 Kč a doprava je 
zdarma. Je také možné si objednat jídlo s osob-
ním vyzvednutím na pobočce. Tato objednávka 
není omezena žádnou minimální částkou a ani 
zpoplatněna nad rámec samotné hodnoty jídla. 
Platba je možná jen online a objednávat si lidé 
mohou na speciálním webu www.bbdomu.cz.

FYI Prague

BB Box od Bageterie Boulevard rozšiřuje svoji nabídku, 
spouští vlastní rozvoz pod názvem BB Domů
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Koronavirová epidemie nutí české země-
dělce zapojovat stále více moderní tech-
nologie. Farmáři se vzdělávají pomocí on-
line seminářů neboli webinářů, které jim 
zprostředkovává český agrotech startup  

Agdata, lídr v oblasti precizního zeměděl-
ství. Dochází tak k málo vídanému jevu, 
kdy konzervativní sektor zemědělství pře-
chází formou online učení na nová řešení. 
Zemědělcům digitalizace v současné době 

pomáhá především s náhradou pracovních 
sil, kterých je v oboru stále nedostatek.

Stárnoucí populace zemědělců a nedostatek 
mladých. To nejsou optimální výchozí podmínky 
pro přechod do digitální éry a následování trendů 
v IoT. Avšak podle slov Jiřího Musila, CEO Ag-
data, je opak pravdou. „Spustili jsme webináře 
pro naše stávající klienty i pro ostatní zemědělce, 
kteří se chtějí vzdělávat v oboru. Z počátku jsme 
mysleli, že budeme mít maximálně jednoho far-
máře denně, ale velký zájem překonal naše oče-
kávání. V současné době nabízíme celkem čtyři 
termíny denně, které jsou vždy obsazené, a často 
probíhá v jeden čas několik paralelních webiná-
řů. První dny po otevření registrací jsme registro-
vali několik desítek zájemců,“ vysvětluje Musil.

Online semináře slouží především k získání 
odborných znalostí a zdokonalení práce s telema-
tikou nebo se věnují využití senzoriky na vlastní 
polnosti. Zemědělci si tak aktivně dohledávají 
informace a učí se, jak aplikovat moderní tech-
nologie a využívat je, aby jim nahradily chybějící 
pracovní sílu. S tím souvisí i aktuální nedostatek 
sezonních pracovníků především ze zahraničí. 
Vzhledem k současným nařízením vlády není 

možné, aby brigádníci přijeli a pomohli s výsad-
bou a sklizní prvních plodin, jako je cibule či ka-
pusta. Proto farmáři vyhledávají všechny možné 
způsoby, jak co nejvíce úkonů zefektivnit, aby se 
mohli věnovat práci na poli.

Podle dat společnosti Agdata současná situace 
zasáhne zhruba 1000 velkých farem, kterým bude 
chybět až třetina sezonních pracovníků. Pokud se 
situace nezmění, tak v prvních letních měsících 
při sklizni lesních plodů či raných brambor bu-
dou chybět jednotky tisíců pracovníků, kteří by 
jinak pomáhali se sklizní. I proto český startup 
eviduje zvýšenou poptávku po výuce digitalizace 
jako takové.

„Vzhledem k současné náročné situaci jsme 
se rozhodli, že naše semináře budou zdarma. 
Uvědomujeme si, že je nutné si v krizi vypomoci, 
a chceme jít příkladem. V minulosti jsme pořáda-
li živé semináře pro zemědělce, naposled v Jihla-
vě. Ale vzhledem k omezenému pohybu a nutnosti 
jednat hned, jsme se rozhodli, že budeme farmáře 
vzdělávat online. Plánujeme webináře využívat 
i po zklidnění situace. Zatím máme pouze pozi-
tivní ohlasy a jsme rádi, že se zemědělcům tato 
forma komunikace líbí,“ uzavírá Jiří Musil.

K webináři je možné se přihlásit na webu ag-
data.cz/webinar. Společnost Agdata v současné 
době operuje na více než 20 % české půdy a její 
nástroje využívá více než 1700 aktivních země-
dělců, což je zhruba 10 % všech, které zeměděl-
ství živí nebo jej mají jako primární zdroj příjmů.

FYI Prague

Online vzdělávání a webináře o digitálním farmaření. 
Zemědělci se připravují na nedostatek pracovních sil

Vzhledem k sou-
časné situaci, kdy 
se doporučuje ome-
zit pohyb venku na 
minimum, řada lidí 
uvítá příležitost ob-
jednat si potraviny 
z pohodlí domova 

a nechat si je přivést doslova až ke dveřím. 
Nyní tuto možnost nově poskytuje i síť prode-
jen La Formaggeria Gran Moravia, která na 
svých pultech nabízí čerstvé výrobky z vlastní 
sýrárny Brazzale Moravia, ale také řadu ital-
ských specialit. Máslo, sýry či uzeniny a víno 
až do domu si lze objednat v Praze, Brně, 
Olomouci, Českých Budějovicích, Liberci, 
Ostravě i Zlíně a nově i Hradci Králové. 

Nákup je možné vyřídit telefonicky přímo 
přes vybrané prodejny La Formaggeria Gran 
Moravia (Praha – Letňany, Brno – Zelný Trh, 
Olomouc – Horní náměstí, Hradec Králové – OC 
Futurum). Stačí zavolat a nadiktovat svoji adresu 
a objednávku. Ačkoliv některé služby, nabízejí-
cí dovoz potravin, jsou v současnosti zahlcené, 
v tomto případě se nemusíte bát dlouhé čekací 
doby. Pokud zavoláte do 14 hodin, dorazí vám 

potraviny ještě ve stejný den mezi 16. a 19. hodi-
nou, v případě pozdějších objednávek vám bude 
nákup doručen následující den. U zakázky nad 
600 korun je rozvoz zdarma, do této částky platí 
zákazník 20 korun za kilometr. V 7 z uvedených 
měst si lze objednat i online přes službu Lifta-
go skrze mobilní aplikaci, v níž se rovnou dozvíte 
termín dodání. V tomto případě je k ceně rozváž-
ky připočten i poplatek za vyzvednutí v prodejně. 
Bližší informace o službě jsou dostupné na www.
laformaggeria.cz/rozvoz.

V době pandemie koronaviru je více než kdy 
jindy důležité dbát na hygienu, proto se doporuču-
je omezit používání hotovosti a raději zvolit plat-
bu kartou přes platební terminál, anebo prostřed-
nictvím aplikace v případě dodání přes Liftago. 
Pokud však kvůli problémům s přenosem budete 
muset vzít bankovky do ruky, je žádoucí si je 
poté důkladně umýt mýdlem a horkou vodou, 
případně otřít antibakteriálním gelem. Protože 
v tomto období je zdraví na prvním místě, všichni 
zaměstnanci rozvozových služeb jsou vybaveni 
dle přísných hygienických norem.

www.laformaggeria.cz/rozvoz

guideline

Oblíbená sýrárna La Formaggeria Gran Moravia 
nově doveze potraviny až k vám domů

n á k u P  o b s t a R á t e  t e l e f o n i c k y  o d k u d k o l i V

Kofola distribuuje zdarma pitný režim 1. li- 
nii, podporuje výrobu ochranných pomů-
cek i nedostatkových dezinfekcí a originál-
ním způsobem reaguje na současné dění 
i ve své komunikaci. Hrdiny televizního 
spotu oblékla ze dne na den do povinných  
roušek. 

Vnést do společnosti v těchto dnech trochu 
dobra a lásky se rozhodla společnost Kofola. A to 
nejen tím, že začala zdarma dodávat pitný režim 

hrdinům v první linii, podpořila své zaměstnan-
ce, aby šili roušky, ale i tím, že upravila výrobu 
v Krnově tak, aby mohla zdarma zajistit nedostat-
kovou dezinfekci pro své okolí. 

„Vzájemná sounáležitost je nyní potřeba víc 
než kdy jindy. Proto jsme se rozhodli inspirovat 
ostatní, abychom společně ukázali, kolik lás-
ky nás i v těchto dnech obklopuje,“ vysvětluje 
Jannis Samaras, generální ředitel skupiny Kofola. 

Vznikla microsite zlaskykofola.cz, na kterou 
se propisují všechny „láskočiny“, do kterých se 
nejen firma, ale i kdokoliv další zapojí a umístí 
je na sociální sítě s hashtagem #zlasky. A právě 
i na tomto webu vyzývá Kofola veřejnost, aby 
se o případnou nezištnou pomoc pro potřebné 
přihlásila. 

Kofola dokázala bryskně zareagovat na sou-
časnou potřebu lidí chránit sebe i své okolí i tím, 
že hrdiny svého nového televizního spotu oblékla 
doslova přes noc do digitálních roušek. David 
Suda, kreativní ředitel agentury WMC Grey, kte-
rá se výrobě TV spotu podílela, k tomu dodává: 
„Přijít s odvážnou myšlenkou a vytvořit ze dne na 

den něco hodnotnějšího než jen kampaň jsme si 
natrénovali už s nedávným hackathonem. A tuto 
schopnost zareagovat okamžitě na aktuální dění 
a pomoci tak komunikovat podstatné věci jsme 
zúročili nyní i s Kofolou.“

Díky půl milionu fanoušků se Facebook Ko-
foly stal přirozenou komunikační platformou. 
Právě zde se Kofola snaží šířit pozitivní emoce. 
Premiéry se tak zde dočkala například píseň Lás-
karanténa, kterou pro Kofolu složila dívčí sku-
pina Trio Viro. Ta si bere za úkol připomenout 
lidem, že lásku nezastaví ani čtyři stěny, a vyzý-
vá k tomu, aby lidé nepropadali trudomyslnosti 
a měli se stále rádi. V nejbližší době spustí Ko-
fola například i instagramový filtr, díky kterému 
se lidé budou moci zahrnovat polibky, aniž by se 
vystavovali riziku nákazy. 

U aktivit na pomoc potřebným vše začalo 
a Kofola s těmito činy #zlasky zdaleka nekon-
čí. Začíná se soustředit na další ohrožené cílové 
skupiny, tedy například na své gastro zákazníky. 
Právě provozovatelé restauračních zařízení totiž 
nyní zažívají krušné časy. Intensity 

Když pomáháš #zlasky, není co řešit

http://www.laformaggeria.cz/rozvoz
http://www.laformaggeria.cz/rozvoz
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Tato anketa probíhá od roku 1973, jedná se 
tedy o slušnou tradici. Hodnotí se pouze eti-
kety české, a to ty, které se objeví na trhu 
během určené doby, většinou září–srpen ná-
sledujícího roku.

Do letošní ankety bylo zařazeno celkem 106 ks 
etiket z 15 firem, které byly rozděleny do 27 an-
ketních čísel.

I letos jsme ponechali systém náhodného čís-
lování. Důvod je prostý. Osvědčil se, a navíc 
donutil zaměstnance z firem, pokud jejich firma 
přispěla do této ankety a chtěli jim dát svůj hlas, 
projít celou anketu, protože jsme nedávali etike-
tám z jedné firmy anketní čísla po sobě jdoucí. 
Tím nakonec mohli dát i hlas jiné etiketě, než 
původně mysleli.

Počet hodnocených etiket 
Podle kRajů:

Vysočina 10
Plzeňský 23
Středočeský + Praha 11
Moravskoslezský 2
Jihočeský 3
Pardubický 2
Olomoucký 37
Jihomoravský 18

Hlasování proběhlo na burze v Praze a také na 
burze v Táboře. Letos navíc byla možnost hlaso-
vat ve speciální prodejně sýrů v Jihlavě po celou 
dobu trvání ankety, takže hlasů bylo více. Jest-
li s tím bude majitel prodejny souhlasit, tak to 
v dalším ročníku ankety zopakujeme. Už mám 
od něj předběžný souhlas na další ročník. Kromě 
prodejny sýrů letos byla anketa také umístěna na 
zkoušku v mlékárně Polná, kde je také prodejna 
a nabízejí zde nejen výrobky této firmy, ale i další 
jiné než z mléka. Výsledkem jsou však opět další 
hlasy do ankety. A pro příští rok by to mohlo být 
opět lepší. Na podzim totiž otevřeli u nás v Jihlavě 
firemní prodejnu firmy Brazzale. Už jsem před-
běžně jednal s vedoucím tohoto obchodu o umís-
tění dalšího ročníku ankety také zde, vedoucí 
s tím souhlasí, takže pokud to vyjde, opět bude 

více hlasů. Anketa kromě těchto míst byla umís-
těna i na webových stránkách klubu, takže mohl 
hlasovat každý, kdo má připojení na internet.

Anketa byla na stránkách klubu a byla stažena 
během února a výsledky zpracoval vedoucí sbě-
ratelů sýrových etiket ve spolupráci se správcem 
webu KSK, který dodal podklady.

Vítězné firmy, které se umístily na 1.–3. místě, 
obdrží diplom.

Další ročník ankety proběhne letos v období 
listopad až leden následujícího roku. Hlasování 
proběhne opět jak na burzách v Praze, tak i Tá-
boře. Současně bude možné hlasovat na webu 
a očekáváme, že budete hlasovat i vy, popř. další 
vaši známí. Bylo by dobře, kdybyste se o naší 
anketě zmínili třeba i na vašem pracovišti a další 
vaši kolegové by o tom mohli říci dalším zná-
mým atd., aby účast byla co nejvyšší. Předem 
děkujeme za toto vyřízení.

Na závěr bych se rád obrátil na zástupce firem. 
Až budu na podzim psát do vašich firem žádosti 
o etikety do další ankety, prosím, vzpomeňte si na 
mě a prosím Vás předem o vyhovění mé žádosti 
a zaslání těchto etiket v požadovaném množství 
z důvodu další výměny mezi ostatními sběrateli.

Děkuji.
Jaromír Lebl, 

vedoucí Skupiny sběratelů sýrových etiket 
KSK

Anketa o nejlepší sýrovou etiketu roku 2019

Konference 
Kroměřížské mlékařské dny 2020 

přesunuta na rok 2021
V návaznosti na složitost současné situace vyvolané pandemií COVID-19 rozhodl orga-

nizační výbor o zastavení příprav letošní odborné konference Kroměřížské mlékařské dny 
2020 a jejím přesunutí do příštího roku. O novém termínu budete informováni později.

Všem přejeme úspěšné zvládnutí této nelehké životní situace, a hlavně pevné zdraví.

Za organizátory ing. Tykvart a ing. Kopáček

Podle počtu hlasů bylo letos toto pořadí:
1. AW Loštice Olomoucké tvarůžky, série 22 ks, různé příchutě
2. Mlékárna Olešnice Bílý sýr, série 6 ks, různé příchutě
3. Laktos Praha tavený sýr, série 5 ks, různé příchutě
4. Mlékárna Olešnice Kaškaval + Sedlářský
5. Mlékárna Olešnice Mozzarela Bianca, série 3 ks, různé příchutě
6. Brazzale Tre Corti
7. Lacrum VM Velkomeziříčský
8. farma Sedlák série kozí sýr, různé příchutě

9.–11.
Klatovy

AW Loštice
farma Stromovouse

Prezident, série 8 ks, různé příchutě
série 2 ks, Pusinky, Hanácký oheň

kravský a kozí, série 2 ks, různé druhy
12. Mlékárna Olešnice Imperiál, série
13. Laktos Amarito
14. farma Kozí Hrádek série 9 ks, různé příchutě
15. Mlékárna Polná sýr Koliba
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●  Prodejny sdružené v AČTO se často stávají 
místem sběru humanitární pomoci pro domácí 
výrobce ochranných roušek. V této souvislosti 
se objevila velká solidarita občanů, kteří darují 
roušky personálu prodejen. Cílem všech je, aby 
prodejny zůstaly otevřené a nedošlo k jejich 
uzavření. 

●  Prodejny věnují maximální čas a péči sanitač-
ním pracím. Nikdo nepodceňuje vážnost si-
tuace a maximální úsilí věnují všichni snaze 
o zachování hygienicky bezpečného prostředí. 
Zaměstnanci prodejen to dělají nejen kvůli so-
bě, ale i kvůli svým zákazníkům. 

●  Dodávky potravin do prodejen jsou plynulé. 
Všechny prodejny doplňují zásoby dle svých 
možností a kapacit s ohledem na aktuální po-
žadavky a potřeby zákazníků. Ojediněle může 
docházet k výpadkům některého druhu zboží, 
tyto výpadky jsou ale v co nejkratší možné do-
bě nahrazovány.

●  Vítáme nařízení vlády o povinném nošení 
roušky, respirátoru, šátku nebo jiné ochra-
ny obličeje a pravidelné dezinfekci košíků, 
madel, klik apod. Tato opatření zavedli členo-
vé Asociace českého tradičního obchodu již 
 dříve.

●  Osobní nasazení personálu prodejny. Zaměst-
nanci i majitelé českých nezávislých prodejen 
udržují chod obchodů i přes vlastní časová 
omezení a vytíženost, způsobenou uzavřením 
škol a dalšími opatřeními nastavenými v rámci 
boje s koronavirem.

„Veškerý personál prodejen a všichni naši do-
davatelé dělají maximum – a můžeme říct i víc, 
než je v jejich silách – pro to, aby zachovali ob-
služnost prodejen a nedošlo k jejich uzavření. 
Samozřejmě i my se potýkáme s nedostatkem 
ochranných roušek, respirátorů a podobně, ale 
jednotlivé regionální prodejny se snaží situaci 
řešit často i ‚sousedskou‘ svépomocí. A v tom je 
síla českého maloobchodu,“ říká Pavel Březina, 
předseda Asociace českého tradičního obchodu 
(AČTO) a předseda představenstva Svazu čes-
kých a moravských spotřebních družstev – COOP.

AČTO

Asociace zastupuje na 7000 nezávislých obchodů 
se zhruba 30 000 zaměstnanci po celé ČR

Italská káva, belgická čokoláda… Patrně 
každému je zřejmé, že se káva v Itálii nepěs-
tuje. Stejně absurdní je i představa kakao-
vých plantáží v okolí Bruselu nebo Antverp. 
Přesto se nemálo těchto výrobků hlásí k vý-
robě ve zmíněných zemích a jejich obaly se 
pyšní národními vlajkami.

Na to, že rozpor mezi zemí původu potraviny 
a její primární složky může spotřebitele v někte-
rých případech uvést v omyl, reagovala evrop-
ská legislativa již v roce 2011 nařízením (EU) 
č. 1169/2011 („Nařízení“), a to zejména jeho 
článkem 26 odst. 3. Aplikace tohoto článku však 
byla odložena do přijetí prováděcího aktu k jeho 
použití, kterým se teprve dne 28. května 2018 
stalo prováděcí nařízení (EU) č. 2018/775 („Pro-
váděcí nařízení“). Prováděcí nařízení, jehož 
použitelnost byla stanovena od 1. dubna 2020, 
by mělo pomoci evropským spotřebitelům zo-
rientovat se v informacích ohledně země pů-
vodu nebo místa provenience primární složky  
potraviny.

Nejdříve je třeba si vyjasnit několik základ-
ních pojmů. Za „zemi původu“ potraviny se 
obecně považuje země, kde byla potravina vy-
robena. Pokud její výroba probíhala na území 
vícero zemí, pak se za zemi původu potraviny 
považuje země, kde došlo k jejímu poslednímu 
podstatnému zpracování.1 „Místem proveni-
ence“ se rozumí místo, o němž je uvedeno, že 
z něj potravina pochází, a které není „zemí pů-
vodu“ ve smyslu výše uvedené definice.2 Místem 
provenience tak může být například město, 
region, skupina zemí apod. Pro zjednodušení 
se dále v textu pracuje pouze s pojmem země 
původu, který pro účely tohoto článku zahrnuje 
i místo provenience. Nakonec je potřeba vyjasnit, 
co je vlastně „primární složkou“. Jde o jednu ne-
bo více složek potraviny, které tvoří více než  
50 % této potraviny nebo které jsou pro spotřebi-
tele obvykle spojeny s názvem potraviny, u nichž 
je ve většině případů vyžadován údaj o množství  
(tzv. QUID).3

kdy se PoVinnost 
uVádět Zemi PůVodu PRimáRní 

složky uPlatní?
Předně je důležité uvést, že se informace o ze-

mi původu primární složky na obalu potraviny 
nemusí uvádět vždy. Tato povinnost se aktivuje 
pouze, pokud dojde ke kumulativnímu splnění 
obou následujících podmínek:
(i)    je-li uváděna země původu potraviny, a to bez 

ohledu na to, zda se země původu potraviny 
uvádí dobrovolně anebo povinně v souladu 
s článkem 26 odst. 2 písm. a) Nařízení4; a

(ii)  země původu potraviny se liší od země pů-
vodu primární složky (například v úvodu 
zmíněná káva s uváděnou zemí původu Itálie 
s kávovými zrny pocházejícími z Etiopie).

Za uvedení země původu potraviny se nepo-
važuje pouze výslovné slovní prohlášení, nýbrž 
i jakékoliv vyobrazení, symbol nebo výraz ozna-

čující místo či zeměpisnou oblast (typicky napří-
klad již zmíněná vlajka).

Prováděcí nařízení stanoví několik výji-
mek, na které se povinnost uvádět zemi pů-
vodu primární složky v souladu s Prováděcím 
nařízením neaplikuje. Konkrétně jde o přípa- 
dy 
 (i)    zeměpisných výrazů, které jsou součástí vži-

tých5 a obecných názvů6, které sice doslova 
označují původ, ale obecně nejsou chápány 
jako údaj o zemi původu (například dijonská 
hořčice nebo vídeňský řízek);

(ii)   zeměpisných označení chráněných na zákla-
dě nařízení (EU) č. 1151/2012, nařízení (EU) 
č. 1308/2013, nařízení (ES) č. 110/2008 ne-
bo nařízení (EU) č. 251/2014 nebo na zákla-
dě mezinárodních dohod (například karlo-
varské oplatky nebo olomoucké tvarůžky); 

(iii)  ochranných známek, pokud tyto známky 
představují označení původu (například Bu-
dějovický Budvar).

V případě chráněných zeměpisných označení 
(bod (ii) výše) a ochranných známek (bod (iii) 
výše) se jedná pouze o dočasné výjimky do doby, 
než budou přijata zvláštní pravidla týkající se po-
vinnosti uvádět zemi původu primární složky na 
taková označení.

jak se Země 
PůVodu PRimáRní 

složky uVádí?
Má-li provozovatel potravinářského podniku 

povinnost uvádět zemi původu primární složky, 
může si vybrat, zda 
 (i)  zemi původu primární složky (relativně) kon-

krétně specifikuje (jinými slovy uvede, z jaké 
země primární složka pochází); nebo

(ii)  uvede, že se země původu primární složky liší 
od země původu potraviny. 

Přesná pravidla pro postup u obou výše zmí-
něných možnost stanoví článek 2 Prováděcího 
nařízení. 

Pokud se provozovatel potravinářského podni-
ku rozhodne uvést, že se země původu primární 
složky liší od země původu potraviny (bod (ii) 
výše), tuto informaci na obalu potraviny uvede 
prostřednictvím následujícího prohlášení: „(ná-
zev primární složky/primárních složek) nepochá-
zí/nepocházejí z/ze (země původu potraviny)“. 
Alternativně lze uvést prohlášení podobného zně-
ní, které bude mít pro spotřebitele stejný význam.

Pokud se provozovatel potravinářského pod-
niku rozhodne pro konkrétní uvádění země pů-
vodu primární složky (bod (i) výše), lze ji uvést 
odkazem na jednu z následujících zeměpisných 
oblastí:
  (i)  „EU“, „mimo EU“ nebo „EU a mimo EU“ 

(doslovně v tomto znění); nebo
 (ii)  region nebo jakákoli jiná zeměpisná oblast, 

a to buď v rámci několika členských států, 
nebo v třetích zemích, pokud jsou jako tako-
vé definovány podle mezinárodního práva 

veřejného nebo dobře srozumitelné běžně 
informovanému průměrnému spotřebiteli 
(například Skandinávie, Středomoří); nebo

(iii)  rybolovná oblast FAO nebo mořský nebo 
sladkovodní subjekt, pokud jsou jako takové 
definovány podle mezinárodního práva nebo 
dobře srozumitelné běžně informovanému 
průměrnému spotřebiteli (například Černé 
moře, Severní moře); nebo

(iv)  členský stát/členské státy nebo třetí země 
(například Česká republika, Švýcarsko); ne-
bo

 (v)  region nebo jakákoli jiná zeměpisná oblast 
v členském státě nebo v třetí zemi dobře sro-
zumitelná běžně informovanému průměrné-
mu spotřebiteli (například Pálava, Bavor-
sko); nebo

(vi)  země původu v souladu se zvláštními před-
pisy EU použitelnými pro primární složku/
složky jako takovou/takové (EU upravuje 
uvádění země původu například u některých 
druhů masa, medu, olivového oleje, ovoce,  
zeleniny).

Země původu primární složky se uvede pís-
mem o velikosti, která není menší než minimální 
velikost písma stanovená v článku 13 odst. 2 Na-
řízení (tj. výška malého písmene „x“ musí činit 
nejméně 1,2 mm). V případě, že se země původu 
potraviny uvádí slovy, výška písma, kterým se 
uvádí země původu primární složky, nesmí být 
o více než 25 % menší než výška písma, kterým 
se uvádí země původu potraviny (zároveň musí 
být dodržena minimální velikost písma dle před-
chozí věty). Země původu primární složky se 
v každém případě uvede ve stejném zorném poli 
jako údaje o zemi původu potraviny. Za stejné 
zorné pole se přitom považují všechny povrchy 
na balení, které lze přečíst z jednoho zorného 
úhlu.7

kdy se PoVinnost uVádět Zemi 
PůVodu PRimáRní složky 

Začne aPlikoVat?
Jak již bylo uvedeno v úvodu, Prováděcí na-

řízení se použije od 1. dubna 2020. Znamená to, 
že od tohoto data mají provozovatelé potravinář-
ských podniků povinnost uvádět v případech spe-
cifikovaných v Prováděcím nařízení zemi původu 
primární složky. 

Podle přechodných opatření Prováděcího naří-
zení lze potraviny uvedené na trh nebo označené 
před 1. dubnem 2020 uvádět na trh až do vyčer-
pání zásob.

Závěrem lze uvést krátkou polemiku na téma, 
zda aplikace Prováděcího nařízení skutečně při-
nese evropskému spotřebiteli větší informova-
nost o původu kupované potraviny, respektive její 
primární složky. Argumentem proti jsou zejmé-
na volně koncipované možnosti specifikace ze-
mě původu primární složky (lze například zvolit 
možnost, že primární složka pochází ze země EU 
a mimo EU, jejíž informativní hodnota je disku-
tabilní) anebo možnost uvést pouze prohlášení, 
že se země původu primární složky liší od země 
původu potraviny bez toho, aby se původ primár-
ní složky dále specifikoval. Nadto je možné se 
povinnosti uvádět zemi původu primární složky 
ve většině případů zcela vyhnout tím, že se provo-
zovatelé potravinářských podniků zdrží uvádění 
země původu potraviny jako takové. Přesto lze 
shrnout, že k určitému zvýšení transparentnosti 
údajů týkajících se země původu primární složky 
nová legislativa přispěje. To, v jakém rozsahu se 
tak v praxi stane, bude do značné míry záležet na 
vůli a přístupu jednotlivých provozovatelů potra-
vinářských podniků.

Mgr. Monika Voldánová,  
Schönherr Rechtsanwälte GmbH,  

organizační složka

1 Viz článek 60 nařízení (EU) č. 952/2013.
2 Viz článek 2 odst. 2 písm. g) Nařízení.
3 Viz článek 2 odst. 2 písm. q) Nařízení.
4   Dle článku 26 odst. 2 písm. a) Nařízení je uve-

dení země původu potraviny povinné, pokud by 
opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebi-
tele v omyl ohledně skutečné země původu po-
traviny, zejména pokud by informace připojená 
k potravině nebo etiketa jako celek jinak na-
značovala, že potravina je z jiné země původu. 
Spouštěčem povinnosti uvádět zemi původu 
potraviny bude typicky obrázek na etiketě po-
traviny, který spotřebitel obvykle spájí s urči-
tou zemí původu v případě, že skutečná země 
původu je jiná (například obrázek větrného 
mlýnu na sušenkách vyrobených v Německu).

5  Definice „vžitého názvu“ je k nalezení v člán-
ku 2 odst. 2 písm. o) Nařízení, dle kterého se 
jedná o název, který je v členském státě, kde 
se daná potravina prodává, přijat spotřebiteli 
jako název potraviny, aniž by potřeboval další 
vysvětlení.

6  Za účelem vysvětlení pojmu „obecný název“ 
lze vycházet z definice pojmu „druhový vý-
raz“ uvedené v článku 3 odst. 6 nařízení (EU)  
č. 1151/2012, dle něhož se v případě druhových 
výrazů jedná o názvy produktů, které se staly 
obecným názvem produktu v EU, přestože se 
vztahují k místu, regionu nebo zemi, kde byly 
produkty původně vyrobeny nebo uvedeny na 
trh.

7  Viz článek 2 odst. 2 písm. k) Nařízení.

Je italská káva skutečně z Itálie? A jak je to s původem 
belgické čokolády? Od 1. dubna by v tom měl mít spotřebitel jasněji

ACTO

Ilustrační foto
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Praha – Vzhledem k některým zprávám 
v bulvárních médiích o prodeji nebaleného 
pečiva považuje Svaz pekařů a cukrářů v Čes-
ké republice za nutné učinit následující pro-
hlášení.

Pečivo je ve světle současné pandemie stále 
stejně zdravou a bezpečnou potravinou jako kdy-
koli předtím. Pekaři vyrábějí své produkty podle 
nejpřísnějších hygienických podmínek, stejným 
parametrům podléhá i jejich distribuce a prodej. 

CZVP SZÚ navíc ve své zprávě uvádí, že nemá 
žádné informace o přenosu tohoto druhu korona-
viru na nebaleném pečivu.

Druhým faktem je, že vláda ČR povolila pro-
dej nebaleného pečiva, a to při garanci splnění 
přísných hygienických podmínek prodeje, tzn. 

zákazníci musí mít k dispozici mikrotenové 
sáčky, jednorázové rukavice a podávací náčiní. 
V současných hodinách se také ukazuje, jak se-
riózně se jednotlivé obchodní řetězce staví k do-
držování hygieny v místě prodeje: zajistily dozor 
k zajištění plynulého prodeje, informační tabule 
a sami balí rohlíky či chleby do plastových obalů. 
Zákazníci tak nejsou ochuzeni o čerstvé pečivo, 
pokud zvolí balené, pekaři mohou nabídnout ši-
roký sortiment.

Šílenců, jakým byl tzv. „olizovač pečiva“ šířící 
poplašné zprávy na sociálních sítích, je v české 
populaci, doufejme, minimum. Jen prosíme, 
nezaměňujte kriminální čin nezodpovědného 
jednotlivce s bezpečným fungováním výroby, 
distribuce a prodeje potravin. Pečivo je bezpečné 
stejně jako jeho prodej. Všichni – tisíce pekařů, 
řidičů a prodejců – pro to děláme maximum.

Svaz pekařů a cukrářů v ČR

Praha – Podle odborníků je nakupování na 
farmářských trzích bezpečnější než v super-
marketu. Z důvodu nařízení vlády z 10. března 
ale platí až do odvolání po celém Česku zá-
kaz konání farmářských trhů. Organizátoři to-
to rozhodnutí považují za diskriminační a žá-
dají vládu o znovuotevření trhů veřejnosti.

Podpora českých farmářů společně s přijetím 
důsledných bezpečnostních opatření pro ochranu 
zdraví zákazníků i prodávajících – to jsou pri-
ority provozovatelů farmářských trhů v Česku, 
kteří museli svou činnost ze dne na den ukončit. 
Nyní žádají, aby bylo konání trhů opět povoleno. 
„Pokud stát ponechá otevřené prodejny potravin 
a zakáže provoz farmářských trhů, je tím význam-
ná skupina producentů, především rodinných fa-
rem, diskriminována. Chceme, aby se farmářské 
trhy na základě nového bezpečnostního plánu, 
který jsme už v pondělí 23. března poslali dato-
vou schránkou ministru zdravotnictví Adamovi 
Vojtěchovi a hlavní hygieničce Jarmile Rážové, 
začaly konat co nejdříve. Zároveň jsme ministru 
zdravotnictví zaslali otevřený dopis, ve kterém 
vysvětlujeme důvody, proč chceme, aby byly trhy 
opět otevřeny. Primárně nám jde samozřejmě 
o zdraví našich zákazníků, myslet ale musíme i na 
odbyt našich farmářů, pro některé bude uzavření 
farmářských trhů likvidační. Proto jsme vytvořili 
bezpečný koncept prodeje potravin na farmář-
ském trhu během koronakrize, který zachovává 
vysoké hygienické standardy a je méně rizikový 
než například nákup v supermarketu,“ řekl Jiří 
Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť 
České republiky. 

To, že je nákup potravin na čerstvém vzdu-
chu z hlediska možnosti nákazy bezpečnější než 
nákup v kamenné prodejně, potvrzuje i Ruth Ta-

chezy, vedoucí Národní referenční laboratoře pro 
papillomaviry a polyomaviry. „Uzavřená míst-
nost s infikovaným člověkem je riziková, čím déle 
někdo dýchá virus do vzduchu, tím více ho tam 
je. Z toho vyplývá, že uzavřené obchody s velkým 
množstvím lidí jsou rizikovější. Venku fouká vítr, 
svítí slunce a virus se nemůže tak koncentrovat,“ 
uvedla.

Zmizí občerstvení, posezení i pouliční uměl-
ci. „S ochranným konceptem bychom začali na 
menších trzích, tedy na Heřmaňáku a Kubáni. 
Na Náplavce pravděpodobně později. Farmáři 
by nabízeli výhradně potraviny k odnosu domů. 
Součástí trhů by v žádném případě nebyl prodej 
občerstvení, nápojů, zmizí posezení i buskeři. Na 
Náplavce počítáme namísto 90 stánků s 15 až 
20. Rozestupy mezi zákazníky bychom řešili pás-
kou vyznačenou na zemi a také místním dozo-
rem. Případně i lehkým plastovým oplocením 
prostoru, jímž bychom vymezili cestu tak, aby 
k pultu lidé přistupovali po jednom. Mimo to 
spoléháme na disciplínu samotných spotřebite-

lů,“ popsal nový systém farmářských trhů Jiří  
Sedláček.

Farmářské trhy dostaly stopku 10. března. 
V okolních státech se ale konají dál. Například 
farmáři ze sousedního Německa žádný zákaz ne-
dostali. „Na trhy se tam nahlíží jako na uspokojo-
vání základních potřeb, a zavřené proto většinou 
nejsou. Jednotlivé spolkové země mohou vyhlásit 
kvůli ochraně zdraví přísnější opatření obecným 
nařízením, jako například ohledně trhů v Dráž-
ďanech či v Lipsku. V Berlíně fungují trhy jako 
obvykle, musí se ale dodržovat přísná opatření. 
Například bezpečnostní odstupy mezi zákazníky, 
trhovci mají rukavice. Dále lidé musí držet ro-
zestup minimálně 1,5 metru, nesmí tvořit fronty 
nebo se srocovat blízko pultu,“ popsal Nikolaus 
Fink, organizátor farmářských trhů v Berlíně.

Čím déle bude uzavření farmářských trhů trvat, 
tím více prodejců se dostane do existenčních 
problémů. „Pro některé prodejce může být uza-
vření trhů zcela fatální. Pokud bude absence 
prodeje trvat dlouho, mnohé farmy či pěstitelé 

mohou i skončit, což by bylo katastrofální. Odha-
dujeme, že pokud se situace rychle nezmění, může 
zbankrotovat až 40 procent malých českých fa-
rem,“ uvedl Jiří Sedláček, organizátor pražských 
farmářských trhů Náplavka, Kubáň a Heřmaňák, 
na kterých pravidelně prodávají stovky pěstitelů, 
chovatelů, zpracovatelů a ostatních výrobců. 

Farmářské trhy, restaurace a hotely – to jsou 
hlavní odběratelé českých farmářů. Ze dne na 
den musely zavřít, a farmářům tak dramaticky 
klesají tržby. „Vedle zákazníků farmářských trhů 
nám téměř okamžitě ubyli všichni odběratelé 
z oblasti gastronomie. Celkově jde o 80% propad 
tržeb. V současné době máme otevřenou malou 
kamennou prodejnu, k tomu nabízíme individuál- 
ní rozvoz zboží. To ale zdaleka nepokryje náklady 
farmy. Pokud bude uzavření restaurací, hotelů 
a farmářských trhů trvat dlouho, zbankrotujeme,“ 
řekl David Kolman, spolumajitel kozí farmy  
Krasolesí. 

Čeští farmáři se museli vzniklé situaci rychle 
přizpůsobit. V nařízeních ale nemají zcela jasno 
a někteří tápou, jakým způsobem mohou své 
produkty prodávat. „Situaci se snažíme řešit ak-
tivně a vymýšlíme systém, který by alespoň čás-
tečně dokázal zmírnit následky vzniklé krizové 
situace a pomohl s odbytem uskladněné zeleniny. 
Vzhledem k ne úplně sebevědomému a srozumi-
telnému počínání naší vlády je ale velmi těžké 
najít systém, který odpovídá bezpečnostním poža-
davkům. Z toho důvodu jsme stále v procesu vy-
mýšlení funkční platformy. V tuto chvíli se situace 
nevyvíjí pozitivně, vše záleží na tom, kdy bude 
opět možné zeleninu prodávat lidem na farmář-
ských trzích. Čím déle bude tato situace trvat, tím 
více se budeme blížit existenčním problémům,“ 
popsala Radka Šťastná z farmy Šťastné saláty.

Součástí farmářských trhů jsou i pravidelné 
tematické akce, které každoročně přilákají tisíce 
lidí. Některé z nich se letos pravděpodobně konat 
nebudou. „Prozatím to vypadá na zrušení Růžo-
vého máje – devátého ročníku festivalu růžových 
vín a klaretů na Náplavce, který je plánován na 
17. května. Pokud akci nebudeme moci uskuteč-
nit, odložíme ji. Uvidíme, jak na tom bude festival 
Pivo na Náplavce, plánovaný na 19. a 20. červ-
na,“ uzavřel Jiří Sedláček.

pear_media

Uzavření farmářských trhů zlikviduje dva z pěti farmářů. 
Asociace volá po znovuotevření

Chovatelé se často pta-
jí, zdali je jejich pes, koč-
ka, fretka, králík, papoušek 
a další zvířata v domácnos-
tech v ohrožení infekcí novým 

koronavirem. Komora veterinárních lékařů 
České republiky a praktiční veterinární lékaři 
bedlivě sledují vývoj v poznatcích o přeno-
sech viróz ze zvířete na člověka a naopak. 

Jak je to u onemocnění COVID-19? Lze toto 
onemocnění přenést na domácí zvíře? Virus vyvo-
lávající COVID-19 je silně adaptován na člověka 
a podle posledních poznatků infikuje domácí zví-
řata jen vzácně. V USA a Jižní Koreji se vyšetřo-
valo více než 4000 psů, koček a koní z oblastí za-
sažených COVID-19 a ani jeden nebyl pozitivní. 

V Hongkongu se veterinární lékaři zaměřili 
na 17 psů a 8 koček, kteří byli v těsném kontaktu 

s lidmi s infekcí COVID-19. Z této skupiny byla 
infekce prokázána u 2 psů. 

Prvním z nich byl trpasličí špic, u kterého se vi-
rus našel ve výtěrech z nosu a ústní dutiny, dokonce 
byly zjištěny i protilátky v krvi. Pes však virus ne-
vylučoval, nevykazoval žádné klinické příznaky  
a po dvou negativních testech byl propuštěn z ka-
rantény ke své uzdravené chovatelce. Pes sice ná-
sledně uhynul, byl to však 17letý senior s proká-
zaným pokročilým onemocněním srdce a ledvin, 
což bylo pravděpodobnou příčinou jeho smrti. 
Pitvu chovatelka odmítla. 

Druhým psem byl dvouletý německý ovčák, 
u něhož byl virus identifikován z výtěrů z nosu  
a dutiny ústní, nevykazoval však žádné klinické 
příznaky nemoci. 

Mediálně známou je i belgická kočka, jejíž 
majitelka se vrátila ze severní Itálie a onemoc-
něla COVID-19. U její kočky se záhy projevily 

klinické příznaky jako nechutenství, zvracení, 
průjem, kašel a dušnost. Majitelka poslala do la-
boratoře vzorek stolice a zvratků kočky, v nichž 
se prokázal koronavirus. Za devět dnů se ale koč-
ka spontánně uzdravila. 

Lze COVID-19 přenést ze zvířete na člově-
ka? Nebylo dosud prokázáno, že je tento přenos 
možný. U dvou „bratranců“ tohoto nového koro-
naviru, označovaných jako SARS a MERS, byl 
nicméně přenos ze zvířat na člověka prokázán: 
u SARS z cibetek, psíků mývalovitých a netopý-
rů, u MERS pak z velbloudů a netopýrů. 

Málo se ale ví, že zvíře potenciálně může  
COVID-19 přenášet na srsti poté, co se s ním 
mazlila či na něj kýchla nemocná osoba. Zvíře 
zde funguje jako obyčejný předmět: je známo, 
že koronavirus vydrží na povrchu různých před-
mětů živý hodiny až dny a může se tímto způso-
bem mezi lidmi přenášet. Velkou výhodou však 

zůstává skutečnost, že vzhledem k vyšší teplotě 
zvířat kontaminovaná srst rychle vysychá, což je 
pro virus velmi nepříznivá okolnost. 

Jak se tedy chovat ke svému zvířeti, jsme-li ne-
mocní či v karanténě? Chovejme se k němu jako 
ke každému rodinnému příslušníkovi ve stejné si-
tuaci: omezme blízký kontakt, tedy mazlení, hla-
zení, líbání a podobné aktivity. Jsme-li nemocní 
či v karanténě a musí-li náš pes či kočka přijít do 
těsnějšího kontaktu s jinými lidmi, je vhodné jej 
vykoupat v mýdlové vodě: virus má tukový obal  
a je velmi citlivý na odmašťovací přípravky. Tímto 
snížíme riziko přenosu viru z kontaminované srsti 
psa či kočky na další lidi, kteří by v případě nut-
ného kontaktu se zvířetem měli v ideálním případě 
používat rukavice. Nebuďme lhostejní a nedovol-
me těsný kontakt našeho zvířete s cizími lidmi 
v případě, že jsme sami nemocní či v karanténě. 

Josef Duben, PR KVL

Měli bychom se bát přenosu COVID-19 na domácí mazlíčky?

Prodej nebaleného chleba a pečiva je bezpečný!

http://www.farmarsketrziste.cz/wp-content/themes/farmanew/images/dopis_ministru_zdravotnictvi_cr.pdf
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Jídlo pro seniory, lidi bez 
domova i zdravotníky mohou 
nyní lidé darovat prostřednic-
tvím aplikace Nesnězeno. No-
vou featuru do ní přidali vý-

vojáři z brněnského studia Futured. Jídlo pro 
každou ze tří skupin vyjde zákazníky na sto 
korun, rozvoz zajistí aplikace. Jen za prvních 
24 hodin lidé koupili jídlo za sto tisíc korun.

Do aplikace Nesnězeno, která umožňuje re-
stauracím i přes karanténu fungovat dále a na-

bízet své jídlo i v režimu beze slev, přibyl nový 
podnik s názvem „Daruj DOBROty“. „Novou 
featuru jsme přidali do aplikace pro iOS i An-
droid. Oproti jiným podnikům je tento specifický 
v tom, že v něm uživatelé nekupují konkrétní jídlo 
pro sebe. Místo toho vybírají, komu na jídlo při-
spějí,“ uvedl Lukáš Strnadel, CEO vývojářského 
studia Futured, které za aplikací stojí.

Uživatelé aplikace za sto korun mohou koupit 
jídlo jedné ze tří skupin – seniorům, lidem bez 
domova a zdravotníkům. Všechny tři skupiny 
jsou totiž podle zakladatelů Nesnězena Michae-

ly Gregorové a Jakuba Henniho současnou situ-
ací velmi zasažené. „Zdravotníci v těchto dnech 
jedou na dvě stě procent a už jim dochází síly, 
senioři jsou zase izolovaní a bojí se vycházet. Ve 
složité situaci jsou i lidé, kteří jsou na ulici a jsou 
odkázání na pomoc ostatních,“ vysvětluje Mi-
chaela Gregorová z Nesnězena s tím, že zároveň 
jde také o další podporu samotných restaurací. 
„První objednávku jsme již domluvili s pražskou 
restaurací Spojka Karlín,“ dodává. 

Novinka funguje tak, že jakmile se přes aplika-
ci nastřádá dost stokorunových darů pro některou 

ze tří skupin, Nesnězeno jídlo objedná v restaura-
ci, na svoje náklady zajistí distribuci. V případě 
lidí bez domova jídlo putuje k diecézním cha-
ritám a do sociálního podniku Pragulic, v pří-
padě seniorů pak k domluveným nadacím jako 
Ježíškova vnoučata, Breakfaststory či Seniorem 
s radostí. „V případě zdravotníků jsme domluveni 
s koordinátory v Praze v Motole a Na Homol-
ce, a také s mediky z Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci,“ popisuje Michaela Gre- 
gorová. 

LESENSKY.CZ s. r. o

Uživatelé Nesnězena za den koupili lidem bez domova, 
seniorům i zdravotníkům jídlo za sto tisíc korun

Největší cukrovinkářský veletrh na světě – 
Internationale Süsswaren Messe (ISM) se ko-
ná již od roku 1971 a letošního jubilejního  
50. veletrhu se zúčastnilo rekordních 1774 fi- 
rem ze 76 zemí na výstavní ploše 120 tisíc 
metrů čtverečních. Veletrh je určen pouze 
pro odbornou veřejnost, podívat se přijelo na  
37 tisíc odborníků ze 148 zemí, návštěvníci 
z ciziny tvořili 70 %.

Za 50 let veletrh zaznamenal obrovský roz-
mach, prvního ročníku se zúčastnilo 351 firem 
ze 14 zemí, výstavní plocha byla 16 tisíc metrů 
čtverečních a návštěvníků 5800. 50 let si veletrh 
připomněl retrovýstavou v duchu 70. let s foto-
grafiemi a výstavou výrobků firem, které se zú-
častnili všech 50 ročníků. 

Oficiálně nebyl zaznamenán výrazný úbytek 
návštěvníků, ale vizuálně jich bylo přítomno mé-
ně než v jiných letech, především poslední den 
zely výstavní haly prázdnotou. Počátkem února 
to již byla předzvěst nastupujícího koronaviru. 

Přesto jubilejní veletrh splnil očekávání jak 
vystavujících firem, tak i návštěvníků. Tradičně 
se veletrhu zúčastnili nákupčí dovozců, velko-
obchodních firem i globálních řetězců jako Wal-
mart, Walgreen a Amazon z USA, dále Carrefour, 
Lidl, Tesco, Aldi, Edeka mimo jiné. Další skupi-
nou návštěvníků jsou i výrobní firmy, které se na 
veletrhu inspirují. Pořadatelům se podařilo zajis-
tit velké množství středně velkých i malých firem 
se zajímavým portfoliem z celého světa, tradičně 
bylo nejvíce firem z Německa – 223, dále Belgie, 
Holandska, Itálie, Španělska, z východní Evropy 
pak z Polska, Ukrajiny a Bulharska. 

Pozornosti se těšil i doprovodný program, 
např. „New Product Show Case“ – přehlídka 

nových inovativních výrobků, kde ve vitrínách 
prezentovalo své nové výrobky na 100 vysta-
vovatelů z 33 zemí s téměř 200 výrobky. Jako 
tři nejzajímavější výrobky byly vyhodnoceny 
„Bio Lentil Snacks“ německé firmy dr. Karg, 
marshmellow v čokoládě „Petit Melo“ belgické 
firmy Confiserie Vandenbulcke a „Licorice Co-
ooky“ německé firmy Coppenrath. Návštěvníci 
si mohli poslechnout přednášky v rámci „Expert 
Stage“ např. o současných trendech v cukrovin-
kách a trvanlivém pečivu a podívat se na výrobu 
bonbonů nebo veganských sušenek v rámci pře-
hlídky „Sweet Kitchen“. 

V „Newcomer Area“ vystavovaly firmy, které 
byly na veletrhu poprvé a ve „Start Up Area“ zase 

nově založené firmy (do 5 let), které zaplatily za 
své stánky zvýhodněné sazby. K vidění byl i stá-
nek s vybranými výrobky Halal – Halal Market. 

Potvrdil se současný trend – bio a fair trade 
kvalita, výrobky se sníženým obsahem cukru, 
výrobky zdravé výživy jako zeleninové a ovocné 
tyčinky a snacky, bezlepkové, veganské a pro-
teinové tyčinky a čokolády, carobové výrobky. 
Několik firem nabízelo výrobky s fotbalovou 
tematikou k blížícímu se evropskému mistrov- 
ství.

Zastoupeny byly ve větší míře i firmy, kte-
ré vyrábějí čokoládu od bobů, tzv. bean-to-bar, 
napočítal jsem jich 16 plus dva specializované do-
vozce těchto vysoce kvalitních čokolád. Postrádal 

jsem tam naši firmu tohoto typu, i u nás vzniklo 
v necelých 10 letech více než 20 takových firem. 

Jinak účast našich firem byla opět uspokojivá. 
Již popáté se na veletrhu objevil společný stánek 
Czech Trade, kde vystavovalo 11 firem, dalších  
8 firem mělo samostatné stánky. Některé z nich se 
veletrhu zúčastnily poprvé, jako např. Ekofrukt, ji-
né, především středně velké firmy jako Poex nebo 
T-Severka, opakovaně. Vesměs byly firmy s účastí 
spokojeny, získaly množství kontaktů, z nichž ně-
které se přetaví do realizace obchodu. Lehká kri-
tika zazněla na polohu stánku Czech Trade v rohu 
haly 11. 2., kam zavítalo méně návštěvníků. 

K tradičním českým firmám, které na veletrhu 
vystavují již řadu let a mají vlastní stánky, pat-
ří firma Carla, Čokoládovny Fikar, Chocoland, 
Mocca nebo Candy Plus. Tyto firmy mají již stálé 
partnery, které je každoročně navštěvují a jsou 
s průběhem veletrhu spokojeny. Díky veletrhu 
vyváží své výrobky do řady zemí nejen v rámci 
Evropy, ale i do zámoří.

Ze Slovenska jsem zaznamenal tři firmy – 
I.D.C., Tekmar a Vetter. 

Paralelně se konal i veletrh ProSweets, na kte-
rý platila stejná vstupenka jako na veletrh ISM. 
Tento veletrh si prohlédlo na 18 000 návštěvníků, 
kteří se zajímali o stroje, obaly a další materiály 
pro výrobce, což je zajímavé i pro výrobní firmy 
vystavující na ISM. 

51. ročník tohoto veletrhu se bude konat ve 
dnech 31. 1.–3. 2. 2021. 

Ještě poznámka na konec. Kolínské veletrhy 
spolupořádají „malé“ ISM v Dubaji – Yummex 
Middle East, v Dubai World Trade Center, letos 
se tento veletrh koná v termínu od 3. do 5. 11. 
a zúčastňuje se ho na 400 firem. 

Stanislav Krámský 

Momentky z veletrhu Foto: autor

Jubilejní 50. cukrovinkářský veletrh 
v Kolíně nad Rýnem

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
čeRná labuŤ

Občas píši glosy nebo feuilletony o růz-
ných problémech potravinářského průmyslu 
a nápadech na jejich řešení. Současná situace 
s opatřeními proti koronaviru mě (a nás) nutí 
přehodnotit podstatné a nepodstatné.

Před lety jsem si přečet neobyčejnou kni-
hu N. S. Taleba Černá labuť. Říká se v ní:  

„...navzdory zažitým myšlenkovým schématům 
dominují našemu světu děje extrémní, neznámé 
a velmi nepravděpodobné, zatímco se zabývá-
me záležitostmi banálními, známými a opako- 
vanými…“

Všichni byli přesvědčeni na základě obec-
ných zkušeností, že labuť je bílá…, a hle: ob-
jevila se nečekaně černá. A tak i my přehod-
nocujeme závažnost našich problémů, s nimiž 

žijeme léta, a teď je vidíme z jiného a nečeka-
ného úhlu. Snad ostřeji než jindy vidíme důle-
žité a nedůležité.

I z hlediska budoucnosti bychom si měli být 
vědomi objevení černých labutí. Každá krize 
má očistný charakter, i v ekonomii. A měli by-
chom se chovat tak, aby se nové generace po 
létech, až nastanou další krize, ohrožující sa-
mu podstatu existence civilizace, ohlédly zpět 

a objevily naše schopnosti objevení černých 
labutí úspěšně řešit.

Zemědělství a výroba potravin vyjdou 
z dnešní krize jako odvětví, které znovu 
potvrdilo základní význam pro obyvatel- 
stvo. 

Myslím, že to víc než jindy všichni pocho-
pili a podle toho by se současná i budoucí vlá-
dy měly chovat.
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Navzdory koronaepidemii a karanténě žijeme
a naše knihy věnované P. Josefu Toufarovi

distribuujeme a vděčně děkujeme
za přízeň a podporu

Možno objednat na:
http://www.podmelechovsky-spolek.cz/knihy

nebo: hkarnik@wmedata.cz, telefon: 603 420 338
případně vyzvednout přímo: WME Data a.s., Jan Kárník, Na Kovárně 1, Praha 10

Čtrnáct zastavení 
křížové cesty 
na motivy 
životního 
příběhu 
P. Josefa Toufara
s ilustracemi 
Bohuslava Reynka

Příběhy faráře 
Josefa Toufara, 
jeho vrahů 
a číhošťského 
zázraku, 
se zprávami 
archeologa, 
antropologů 
a soudního lékaře 
o exhumaci  
a identifikaci 
knězova
těla

Průvodce 
po 120 místech, 
spojených se 
životem 
P. Josefa 
Toufara 
(fotografie, 
dokumenty, 
lokace, 
současnost)

Dokumentární 
i reportážní 
fotografie, 
doplněné 
vzpomínkovými 
texty, vyprávějí 
příběh návratu 
P. Josefa Toufara 
do Číhoště v létě 
2015
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Svijany – Pivo-
var Svijany reaguje 
na další mimořádně 
těžkou ránu, která 
dopadla na všech-
na česká restaurač-
ní zařízení. V zájmu 
minimalizace škod 
během jejich nu-

ceného uzavření kvůli epidemii koronavi-
ru jim nabízí například výměnu sudů s pro-
šlým pivem za čerstvé nebo zprostředkování 
bezplatného pracovně-právního poraden-
ství v souvislosti s dočasným uzavřením 
provozoven. „Naším cílem je maximálně 
je v současné těžké situaci podpořit a pomoci 
jim ekonomicky tím, že vezmeme část jejich 
ztrát na sebe,“ řekl k tomu ředitel Pivovaru 
Svijany Roman Havlík.

Pivo naražené před rozhodnutím o uzavře-
ní restaurací i nenačaté sudy s pivem s končící 
expirací hodlá pivovar hospodám a restauracím 
vykompenzovat v plné výši. „Pivo má být co nej-
čerstvější a u našeho poctivého řemeslného piva 
to platí dvojnásob,“ zdůrazňuje v této souvislosti 
svijanský sládek Petr Menšík. „Ve Svijanech pivo 
za účelem prodloužení trvanlivosti nestabilizuje-
me, neodebíráme z něj tedy bílkoviny a polyfeno-
ly, které sice během delšího skladování způsobují 
zákal, ale v pivu jsou důležité, protože jsou zákla-
dem jeho plné, chlebnaté chuti a husté trvanlivé 
pěny. Navíc jsou prospěšné pro lidský organis-
mus, polyfenoly z chmele jsou třeba významným 
antioxidantem. Ze stejného důvodu zachování 
všech nutričně důležitých látek pivo ani nepasteri-
zujeme. Proto je pro nás důležité, aby návštěvníci 
hospod mohli hned po jejich opětovném otevření 
dostat pivo opravdu čerstvé,“ dodává. 

Ohrožení hostinští se mohou obracet na ob-
chodní zástupce pivovaru nebo přímo na jeho 
vedení. „Vzhledem k tomu, že se okolnosti rychle 

vyvíjejí, budeme situaci i nadále pečlivě monito-
rovat a zmírňovat další možné negativní dopady. 
Věříme, že i tuto obrovskou krizi ve velké většině 
přežijí a v okamžiku odvolání současných opatře-
ní jim budeme schopni pomoci se rychle opět po-
stavit na vlastní nohy,“ doplňuje Roman Havlík. 

Více baleného PiVa, 
e-shoP jede naPlno 

Pivovar Svijany současně aktivně přijímá 
všechna nutná sanitární, hygienická a organizač-
ní opatření, aby dokázal pokrýt mimořádnou po-
ptávku po lahvovém pivu. „Bedlivě sledujeme 
a řídíme stav zásob a dodávky surovin a zavádíme 
opatření na ochranu skladových a distribučních 
operací s cílem zajistit dostupnost piva pro všech-
ny své zákazníky. Odpovídajícím způsobem jsme 
například zvýšili kapacitu stáčení do lahví – nově 
stáčíme i o víkendech – a posílili jsme i kapaci-
tu plnění nepasterovaného piva do půllitrových 
a dvoulitrových plechovek, takže nedostatek piva 
na trhu rozhodně nehrozí,“ uvedl Petr Menšík. 

Omezený sortiment mohou zájemci podle něj 
objednávat také na e-shopu pivovaru, který je 
rovněž připraven zvládat zvýšenou poptávku, 
a pro zákazníky z okolí zůstává otevřena i pivo-
varská prodejna přímo ve Svijanech.  

PRo ZáchRanáře 
nealko PiVo ZdaRma 

Na pomoc regionu pivovar rozhodl o bezplat-
ných dodávkách nealkoholického piva pro oběta-
vé pracovníky krajské nemocnice v Liberci, bez-
pečnostních složek, Integrovaného záchranného 
systému a všech dobrovolníků. „Velice si vážíme 
jejich obětavé práce a chceme ji i jim pokud mož-
no ulehčit nebo aspoň zpříjemnit. Neumíme rouš-
ky, ale umíme pivo, prostřednictvím krizového 
štábu kraje jim ho věnujeme na výraz poděkování 
a obdivu.  S prvními dodávkami jsme již začali,“ 
uzavřel Roman Havlík. 

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Pivovar Svijany podává v krizi
 pomocnou ruku hostinským

Svijany distribuce v čase koronaviru. Palety pro krizový štáb Libereckého kraje

Pivovar Holba na 
Mezinárodním piv-
ním festivalu uspěl 
s pivem Holba Kvas-
nicové nejen v kate-
gorii Kvasnicové pi-
vo, ve které obsadil 

druhé místo, ale výrazně promluvil i do po-
řadí hlavní kategorie soutěže – Světové piv-
ní pečeti 2020, kde obsadil bronzovou pozici.

Nejprestižnější pivovarnická soutěž v Čes-
ké republice má výrazný mezinárodní přesah. 
Svá piva do letošního už 30. ročníku přihlásilo  
271 pivovarů z 24 zemí světa, a 450 degustáto-
rů tak vybíralo šampiony z rekordních 1409 piv. 

Holba Kvasnicové, mírně hořké pivo medo-
vě zlaté barvy, si tak ke svým historickým úspě-
chům připisuje další dvě významná mezinárodní 
ocenění. 

„Naše pivo Holba Kvasnicové už roky oslovuje 
milovníky piva i mezinárodní degustátory. To 
nám dává jistotu, že jsme se vydali správným 
směrem, když jsme toto kvasnicové pivo do sorti-
mentu zařadili a od prvopočátku trvali na nejvyš-

ší kvalitě bez jediného kompromisu. Opakovaná 
ocenění, navíc v silné mezinárodní konkurenci 
napříč kategoriemi, to je ta nejlepší odměna, 
jaké se nám za toto rozhodnutí mohlo dostat,“ 
komentoval zisk Světové pivní pečetě Ing. Vla-
dimír Zíka, ředitel pivovaru Holba Hanušovice. 

Na 30. ročníku Mezinárodního pivního festiva-
lu (International Beer Festival Budweis) se soutě-
žilo o Zlaté pivní pečetě 2020 (Gold brewer’s seal 
2020) celkem v 35 pivních kategoriích. Medai-
listé jednotlivých kategorií se následně ucházeli 
o cenu hlavní – Světovou pivní pečeť 2020 (World 
beer seal 2020). Novinkou letošního festivalu by-
lo prověření stanovených hodnot u všech vzorků 
nejen degustátory, ale i analytickým přístrojem. 
Hodnocení navíc probíhalo pod dohledem nejen 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ale 
i dalších certifikačních autorit jako TÜV SÜD 
Czech, Bureau Veritas nebo 3EC International. 

Kromě českých a moravských pivovarů se zú-
častnili např. také zástupci Slovenska, Německa, 
Švýcarska, Lichtenštejnska, Maďarska, Ruska, 
Ukrajiny, ale i z pivařsky exotičtějších destinací, 
jako je Brazílie nebo Tchaj-wan.

Omnimedia s. r. o.

Pivo Holba Kvasnicové zazářilo 
na Mezinárodním pivním festivalu

MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281 

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GArAnce

Akreditace Českého institutu 
pro akreditaci č. 1086 (laboratoř). 
Povolení SVS ČR dle zák. 166/99 Sb., 
o veterinární péči...
Zapojení do mezinárodního systému 
testování způsobilosti laboratoří.

proVáDíMe:

 AnAlytikA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,
–  chemické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, kosmetických 

výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,
 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin,
 – laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

 porADenstVí
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, 

BRC, IFS a systému jakosti dle ISO 9001:2008, 
včetně vypracování dokumentace,

 –  konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře 
přímo v místě firmy žadatele,

 –  činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, 
legislativních a normovaných předpisů,

 –  konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly a další odborné konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, potravinářské firmy.

 ekonoMikA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.
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Karel Pilčík
předseda představenstva ČSZM

Vý b ě r o v é  ř í z e n í  n a  p o z i c i 

Výkonného ředitele
Č e s k é h o  s v a z u  z p r a c o v a t e l ů  m a s a

P o P i s  P R a C o v n í  č i n n o s T i :

•     řízení a naplňování strategie  
Českého svazu zpracovatelů masa

•     řízení a rozhodování ve věcech předmětu Českého svazu 
zpracovatelů masa

•     koordinace a podpora činností orgánů Českého svazu 
zpracovatelů masa, odborných sekcí a pracovních skupin

•     zajištění spolupráce s ostatními oborovými svazy
•     zajišťování informačního servisu pro členskou základnu 

Českého svazu zpracovatelů masa
•     komunikace s ústředními orgány ČR a EU, s partnerskými 

organizacemi v ČR a EU 
•     efektivní rozvíjení profesionálních vztahů  

se všemi spolupracujícími organizacemi
•     komunikace s médii, tvorba a zajišťování odborných 

materiálů
•     zajištění výkonu kontrolní činnosti Českého svazu 

zpracovatelů masa

P o ž a d a v K y  n a  K a n d i d á T y :

•     státní občanství České republiky
•     plná svéprávnost
•     bezúhonnost
•     vynikající komunikační,  

prezentační a organizační schopnosti
•     strategické a analytické myšlení 
•     znalost anglického jazyka na úrovni B1
•     znalost legislativních požadavků v oblasti zpracování masa
•     vysokoškolské/středoškolské vzdělání v oblasti zpracování 

masa
•     praxe ve vrcholovém výkonném managementu nebo 

vedení kolektivu pracovníků výhodou

•     zkušenosti v oblasti zpracování masa nebo 
v potravinářském průmyslu

•     časová flexibilita
•     aktivní práce s PC
•     řidičský průkaz skupiny B

n a b í z í M E :

•     zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci
•     finanční ohodnocení a benefity odpovídající významnosti, 

obsahu a rozsahu obsazované pozice

v   P ř í P a d ě  z á j M u  o   ú č a s T 
v E  v ý b ě R o v é M  ř í z E n í  j E  n u T n é 
d o l o ž i T  n á s l E d u j í C í  d o K l a d y :

•     strukturovaný profesní životopis
•     motivační dopis
•     ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání
•     výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
•     podepsané prohlášení uchazeče, kterým uchazeč dává 

souhlas se zpracováním osobních údajů  
pro účely výběrového řízení v následujícím znění: 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro 
žádost do výběrového řízení na pozici ředitele  
Českého svazu zpracovatelů masa podle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas k jejich 
zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za 
účelem tohoto výběrového řízení.“

Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která byla doručena poštou na adresu: 

český svaz zpracovatelů masa, libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice
nebo elektronicky na adresu: sekretariat@cszm.cz do termínu uzávěrky přihlášek.

Předpokládaný termín 
vzniku pracovního poměru 
je 1. 5. 2020.
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Veletrh vína a destilátů ve Vero-
ně již podruhé oznámil přesun da-
ta svého konání. Kvůli pandemii se  
54. ročník Vinitaly bude konat až 
v roce 2021, a to od 18. do 21. dubna. 
Přidružené veletrhy Sol&Agrifood 
a Enolitech se překládají na stejné 

datum. Program bude představen 
později, nyní se výstaviště soustředí 
na přesun dalších akcí.

Poprvé ve své historii bude muset 
veletrh vína a destilátů přerušit „šňůru“ 
a odložit 54. ročník. Během minulých 

týdnů bylo ohlášeno přesunutí z dubna 
na červen. Posunutí na podzim či zi-
mu není vzhledem k vinařské produkci 
možné. Nový termín se váže i na neod-
myslitelné součásti veletrhu – Vinitaly 
and The City či Opera Wine. Původně 
Vinitaly plánovalo představit novou 
sekci veletrhu s názvem „Mikro mega 
vína“, která měla za úkol ukázat vinaře 
pěstující původní odrůdy, kterým hrozí 
vymizení. Obsah dalšího ročníku bude 
znám během podzimu.

meZináRodní 
Vinařské akce se snaží 

Předejít nejistotě
Vinitaly má kromě hlavního jarního 

eventu také svou mezinárodní odnož 
„Vinitaly International“, která pořádá své 
vlastní výstavy či se přidružuje k jiným 

vinařským akcím za hranicemi Itálie. 
Pro tuto sezonu bylo v plánu několik za-
stávek v Číně, v Evropě a jedna i v Jižní 
Americe. Některé z mezinárodních vele-
trhů již byly zrušeny, jiné posunuty na ob-
dobí, které podle pořadatelů bude reálné. 

VýstaVnictVí 
V eVRoPě ZažíVá 

kRušné časy
Výstaviště si je vědomo, že součas-

ná situace má dopad na celé odvětví, 
a to nejen v Itálii. Prezident Verona- 
fiere, které patří k největším evrop-

ským hráčům na trhu, Maurizio Dane-
se shrnuje aktuální čísla: „K 23. břez-
nu bylo jen v Evropě přesunuto nebo 
zrušeno více než 200 veletrhů a dopro-
vodných akcí. Škody jen v oblasti vý-
stav a veletrhů dosáhly téměř 6 miliard 
eur. V ohrožení je v našem odvětví na 
51 400 pracovních míst. Malé a střední 
podniky v Evropě odhadují kvůli ruše-
ní a přesouvání veletrhů ztráty ve výši  
39 miliard eur. Klíčové tak bude zejmé-
na období po zvládnutí pandemie.“

www.vinitaly.com

Event Původní termín Nový termín

Vinitaly Chengdu 22.–25. března červen 2020
Living Italy @Design 
Shanghai 12.–15. března 26.–29. května 2020

Bellavita Expo Warsaw 21.–23. dubna 30. června – 2. července 
2020

Vinitaly China Road 
Show 15.–19. června Posunuto,  

přesný termín není znám
Bellavita Expo Hamburg 20.–24. června 12.–16. března 2021

Vinitaly se odkládá na příští rok

Odborná poro-
ta jedné z nej-
slavnějších svě-
tových soutěží 
Vinalies Inter-
nationales v Pa-
říži dokončila 

své hodnocení s vynikajícím výsled-
kem pro moravská a česká vína. Ti-
tul v nejprestižnější kategorii bílých 
vín získalo víno z Moravy, konkrétně 
Pálava, výběr z hroznů 2018, viniční 
trať U Venuše z Vinařství Volařík. 
Prezentaci moravských a českých 
vín v soutěži finančně podpořil Vi-
nařský fond a technicky zajistilo Ná-
rodní vinařské centrum.

V konkurenci téměř 3000 vín ze 45 ze- 
mí světa si moravská a česká vína kro-
mě šampiona kategorie bílých suchých 
tichých vín vysloužila dalších 41 me-
dailí – 13 zlatých a 28 stříbrných.  
Nejúspěšnějším bylo právě vinařství 
Volařík, které získalo další 4 zlaté me-
daile. 

„Musím s hrdostí říci, že je velmi po-
vzbuzující vidět, jak se kvalita morav-
ských a českých vín začíná vyjímat i na 
mezinárodních soutěžích. Vědomí, že 
naše suchá Pálava je v popředí bílých 
suchých vín, je ta nejluxusnější třešnič-
ka na dortu,“ komentovala ocenění Ing. 
Eliška Becková, enoložka vinařství.

V Paříži se ale velmi dařilo i dalším 
vinařstvím. Vinařství Bohemia Sekt 

si odváží 2 zlaté a 3 stříbrné medaile 
a Znovín Znojmo 2 zlaté a 2 stříbrné. 
Celkem ve světové konkurenci medai-
lově uspělo 19 moravských a českých 
vinařství. S počtem 133 přihlášených 
vín patřila Česká republika do prv-
ní pětky mezi 45 vinařskými země-
mi, které zaslaly svá vína do soutěže. 
Předložené vzorky hodnotilo 125 de-
gustátorů z celého světa (62 z pořa-

datelské země). Po několika letech se 
opět podařilo, že Česká republika mě-
la mezi hodnotiteli dva své zástupce, 
konkrétně Martina Šmída, sommeliera 
Znovínu Znojmo, a enologa Josefa Va-
lihracha mladšího ze stejnojmenného 
vinařství.

„Úspěšnost na soutěži s tak přísným 
stylem hodnocení, kde není jednodu-
ché uspět, natož pak získat Champio-
na v některé z osmi kategorií, je úcty-
hodná,“ hodnotil úspěch Martin Šmíd, 
sommelier Znovínu Znojmo a jeden 
z degustátorů soutěže, a dodal: „Je to 
jen další potvrzení faktu, že pod řeme-
slnou zručností našich vinohradníků 
a sklepmistrů se u nás mohou narodit 
velmi krásná vína, která ocení nejeden 
světový vinařský expert. Mohlo by tak 
platit moje osobní motto, které sdílím 
po celém světě, že jsme skrytý vinařský 
diamant ve středu Evropy.“

Kromě tohoto úspěchu se ještě 
všechna naše úspěšná vína na podzim 
objeví v publikaci 1000 Vins du Mon-
de, která si za roky své existence vy-
sloužila ve vinařském světě stejný re-
spekt, jaký má v gastronomii pověstný 
michelinský průvodce.  

Historicky jde už o třetí takto vý-
jimečný úspěch našeho vinařství na 
Vinalies Internationales. V roce 2016 
zde vyhrálo Vinařství Horák kategorii 
růžových vín, aby svůj triumf o rok 

později zopakoval i v nejprestižnější 
kategorii bílých vín. 

Už po 26. Unie francouzských eno-
logů organizovala jednu z nejprestiž-
nějších světových vinařských soutěží. 
Ocenění získána na této soutěži jsou 
vysoce ceněna vinaři, ale i spotřebiteli.

Více o vínech na  
www.wineofczechrepublic.cz

Pálava z Mikulovska vyhlášena šampionem v Paříži!

Ve dnech 8. až 
11. března se 
v hlavním městě 
Španělska, v pro-
storách honos-
ného paláce Ca-
sino de Madrid, 
konal sednáctý 

ročník jedné z nejprestižnějších 
vinařských soutěží světa Bacchus 
Madrid 2019. Tato nejvýznamnější 
vinařská akce na španělské půdě, 
kterou již pravidelně pořádá Unie 
španělských degustátorů, pod vede-
ním jejího prezidenta, pana Fernanda 
Gurucharri Jaque, byla i v letošním 
roce zaštítěna patronátem OIV a sdru- 
žením nejprestižnějších světových 
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 Miro-
slav Majer, ředitel společnosti DA-
VINUS, který měl v rámci letošního 
ročníku čest jedné ze třinácti komisí 
předsedat. 

 „V opravdu těžké konkurenci, 
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,“ shrnuje 
výsledky a pocity ze soutěže Miroslav 
Majer a dodává: „V záplavě červených, 
převážně španělských vín, považuji za 
parádní úspěch zlatou medaili pro Ali-
bernet 2015, pozdní sběr barrique, 
z produkce vinařství Hana a Franti-
šek Mádlovi Velké Bílovice. Kompletní 
výčet tuzemských zlatých medailí do-
plňuje 1. Négociant v ČR, společnost 
DAVINUS.“

Svojí obrovskou kvalitu, kterou pra-
videlně dokazuje například v Salonu 
vín, opět ukázalo Zámecké vinařství 
Bzenec, které získalo skvělé čtyři zlaté 
medaile. Mikrosvín svoje Gran Bacchus 

de Oro ještě do sbírky doplnil o jed-
nou zlatou a jednou stříbrnou medaili. 

Organizaci a společnou dopravu 
vzorků z České republiky zajistila spo-
lečnost DAVINUS ve spolupráci se 

zkušenou slovenskou degustátorkou 
paní Editou Ďurčovou, další pravidel-
nou členkou mezinárodní poroty. 

Omnimedia, s. r. o.

Obrovský úspěch Vinařství Mikrosvín Mikulov na soutěži Bacchus Madrid

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

Výsledky vín z České republiky:

http://www.wineofczechrepublic.cz
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Za zkratkou QSL se skrývají tři klíčové hod-
noty naší společnosti: kvalita, bezpečnost 
a legalita (soulad s platnou legislativou). 
Od roku 2012 pomáháme výrobcům i pro-
dejcům potravin řešit problémy spojené 
s těmito třemi oblastmi a postupně se naše 
expertiza rozšířila i za hranice potravinář-
ství. Mezi naše klienty patří významné 
české i mezinárodní firmy a náš širší tým 
čítá aktuálně na 27 expertů. Neúnavně 
přicházíme s inovacemi, které zlepšují 
život nejen potravinářským společnostem, 
prodejnám potravin či gastronomickým 
provozům, ale také spotřebitelům. Zavá-
díme například systém HACCP, radíme se 
značením potravin a zprostředkováváme 
BioFinder – inovativní přípravek k ověření 
účinnosti hygienických opatření a sani-
tace. 

Bezpečnost a hygiena na prvním 
místě
Výrobcům, prodejcům, restauracím, jídel-
nám a dalším provozům pomáháme také 
s nastavováním bezpečnostních a hygie-
nických standardů. Zvlášť v dnešní době 
jde o mimořádně důležitou záležitost a my 
jsme hrdí, že i zde se můžeme pochlubit 
užitečnou inovací. Potravinářským podni-
kům, školkám, nemocnicím, domácnostem 
a restauracím exkluzivně zprostředková-
váme BioFinder, přípravek pro kontrolu 
hygieny a sanitace. Jedná se o sprej, který 
do 30 sekund od aplikace odhalí, zda se 
na ošetřeném povrchu nacházejí škod-
livé mikroorganismy. Provozy používají 
BioFinder pro vlastní každodenní kont-
rolu nebo ve chvíli, kdy se připravují na 
inspekci. „BioFinder používáme několikrát do 
týdne a jsme spokojení. Je to pro nás rychlá 
a spolehlivá kontrola, zda všechno běží podle 
předpisů,” uvedl ředitel firmy vyrábějící rybí 
speciality a lahůdky. Nově je přípravek k 
dostání také v praktickém balení s obje-
mem 250 ml.

HACCP, audity, příprava na státní 
inspekci
Pokud jde o zavedení systému HACCP do pro-
vozu, poskytneme vám naprosto vyčerpávající 

servis. Seznámíme vás s celou problematikou, 
obstaráme potřebné formuláře a pomůžeme 
s jejich vyplněním. A pokud budete chtít, 
vypracujeme pro vás i potřebné manuály, 
jako je provozní nebo sanitační řád.

V QSL vám pomůžeme také s přípravou na 
státní kontrolu. Provedeme nezávislý audit, 
předložíme doporučení a pomůžeme zavést 
potřebná opatření. Máte už kontrolu za sebou 
a nedopadla zrovna podle vašich představ? 
I v takovou chvíli se na QSL můžete obrá-
tit! Poradíme vám v právních záležitostech 
a zastoupíme vaši firmu ve vztahu s médii. 
Připravíme vás i na audit dle mezinárodních 
norem ISO 22 000, IFS, BRC a GFSI. 

Značení výrobků – atraktivně a dle 
platných norem
Od roku 2012 poskytujeme komplexní 
služby v oblasti značení (nejen) potra-
vinářských výrobků. Vedle atraktivního 
designu obalů zajišťujeme také to, aby 
etikety vyhovovaly právním normám, 
a to jak v ČR, tak i v zahraničí. S firmou 
Labeta, která vyrábí směsi na pečení, 
například spolupracujeme na označo-
vání výrobků pro trh v Lotyšsku, Litvě, 
Německu, Polsku a Nizozemí. A naše 
služby se dokonce dostaly až za oceán, 
když jsme pro americký trh připravili 
kompletní značení medového dortu 
známé značky Marlenka. Takto umíme 
zajistit správné značení ve 30 jazykových 
mutacích. 

Pro výrobce a prodejce jsme vytvořili 
inovativní nástroj Etiketomat ke zjištění 
nutričních hodnot potravin. Funguje na 
bázi internetové aplikace, do které stačí 
zadat recepturu potraviny, a během pár 
okamžiků získáte přehled jejich nutrič-
ních hodnot. Jeden výpočet přijde zhruba 
na 250 Kč, což je 20x méně než cena za 
zdlouhavý výpočet v laboratoři. A první 
použití nástroje je navíc zdarma. Od 
spuštění v roce 2015 využilo Etiketomat 
více než 1 600 uživatelů, kteří tak ušetřili 
miliony korun. 

V roce 2018 získal Etiketomat certifi-
kaci od mezinárodní neziskové organi-
zace EuroFIR. Ta testováním prokázala, 

že nástroj počítá správně a že veškeré 
naměřené hodnoty odpovídají nařízením 
Evropské unie. EuroFIR dokonce zmiňuje 
Etiketomat ve své knize Health Claims 
and Food Labelling jako jeden z nástrojů, 
který používá jím vyvinutou metodu pro 
výpočet nutričních hodnot potravin. 

Rychlé a aktuální informace o bez-
pečnosti potravin mají cenu zlata. 
My je sdílíme zadarmo 
Mít přehled o změnách vyhlášek, inova-
cích a nařízeních je v oboru potravinář-
ství naprosto nezbytné. Zároveň však 
může být těžké aktuality v pravý čas 
zaznamenat. My v QSL sledujeme veš-
keré dění za vás a informace sdílíme na 
veřejně dostupném portálu iQSL a pro-
střednictvím newsletteru. S námi vám 
proto nic důležitého neunikne. Kromě 
toho provozujeme portál Testy potravin, 
kde pravidelně uveřejňujeme hodno-
cení potravinářských výrobků převzatá 
z nejčtenějších médií. V praxi to znamená 
neustále sledovat články a nejnovější 
výzkumy, abychom se o novinky mohli 
včas podělit se spotřebiteli. Vytváříme tak 
jakousi „knihovnu” testovaných výrobků, 
čímž veřejnosti umožňujeme mít přehled 
o kvalitě potravin. 

Přehled všech výše zmíněných i dalších 
služeb společnosti QSL najdete na webu 
www.qualitysl.cz.

NAŠE SLUŽBY
značení potravin

obalový design
značení spotřebního zboží

testování potravin

audity
státní inspekce

HACCP

+420 606 638 871 | info@qualitysl.cz
www.qualitysl.cz

Ing. Iveta Baudyšová
jednatel

Pomůžeme vám vyřešit otázky bezpečnosti, hygieny 
i kvality. Efektivně a v souladu s platnou legislativou!
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Texas International Wine Competi-
tion patří k nejoblíbenějším soutěžím 
mezi českými a moravskými vinaři 
a letos se opět ukázalo proč. Z první 
mezinárodní soutěže tohoto roku 
si naši vinaři přivážejí neuvěři-
telných 82 medailí. V konkurenci 
vín ze 14 zemí světa obdrželi 6 vel- 

kých zlatých, 14 zlatých, 50 stříbr-
ných a 12 bronzových medailí. Účast 
našich vín proběhla za finanční pod-
pory Vinařského fondu.

Velké zlaté medaile získalo Bio Vi-
nařství Marcinčák Mikulov za vína 
Pinot gris 2018, pozdní sběr, a Pálava 
2018, výběr z hroznů, KOSÍK vinařství 
z Tvrdonic za Hibernal 2019, pozdní 
sběr, Vican rodinné vinařství za Tramín 
červený 2018, výběr z hroznů, Vinař-
ství Štěpán Maňák za Sauvignon blanc 
2018, pozdní sběr, a Vinné sklepy Le-
chovice za Frankovku 2015, slámové 
víno. Všech 570 oceněných vín soutěže 

obdrželo krásné diplomy z dílny mladé 
moravské grafičky Lenky Otáhalové.

„Špičková moderní organizace, vel-
mi kvalitní panel porotců a dokonalá 
péče o víno předcházely konečnému 
úspěchu vín,“ uvedl do souvislostí vy-
soký počet získaných medailí Dr. Lu-
boš Bárta, který byl zároveň porotcem, 
podílel se na organizaci soutěže a spolu 
s redakcí časopisu SOMMELIER za-
jišťoval účast vín z ČR a dalších zemí 
střední Evropy. „Oproti mezinárodním 
standardům je americký systém pade-
sátibodový a různou váhu mají i jed-
notlivé hodnocené aspekty jako vzhled, 
vůně, chuť i celkový dojem z pohledu 

spotřebitele. Výsledky jsou ale na-
prosto srovnatelné se stobodovým sys-
témem. Medaile získávají vína, která 
dosáhnou nebo přesáhnou stanovené 
limity bez 30% omezení OIV, neboť 
USA nejsou členy této mezinárodní or-
ganizace,“ dodal Bárta k systému hod-
nocení vín.

Pozoruhodné je, že vinaři z Moravy 
a Slovenska vyhráli všechny medai-
le v nově vypsané kategorii mladých 
vín z podzimní sklizně roku 2019 a že 
nejúspěšnější mladou odrůdou se stal 
Hibernal. Domácí Američané ani vi-
naři z ostatních zemí na tyto medaile 
nedosáhli. Zlaté medaile získalo KO-

SÍK vinařství z Tvrdonic za Hibernal 
2019, pozdní sběr, Vinařství Ludwig za 
Hibernal 2019, pozdní sběr, Vinařství 
U Kapličky za Sylvánské zelené 2019 
Fresh Wine, pozdní sběr, a Templářské 
sklepy Čejkovice za Hibernal 2019, 
pozdní sběr.

Severoamerická půda se tak poma-
lu stává pro moravská a česká vína 
zárukou úspěchu. Letos se naše vína 
zúčastní ještě soutěží Great American 
New York IWC, Finger Lakes IWC 
a San Francisco IWC. Na podzim se 
pak připravuje velká národní prezen-
tace na výroční konferenci American 
Wine Society.

Naši vinaři uspěli v Texasu a přivážejí si 82 medailí!

Restriktivní opatření, která nás 
mají především chránit před pan-
demií koronaviru, bohužel tvrdě do-
padla i na moravské a české vinaře 
a možnosti prodeje jejich vín. Řada 
vinařů ale i spotřebitelů v součas-
ných omezeních tápe. Hlavní ale 
je, že prodej vína, které je legisla-
tivně považováno za potravinu, je 
i nadále možný prostřednictvím vi-
noték, e-shopů a maloobchodní sí-
tě s potravinami.

Nejjednodušším, ale často opo-
míjeným způsobem, jak si pořídit 
moravské a české víno je on-line 
nákup. Mnoho vinařů má vlastní  
e-shopy, které prakticky bez omezení 
vína rozesílají. O tento druh prodeje 
hlásí zvýšený zájem, navíc není nijak 
omezen, je moderní a pro spotřebitele 

nejpohodlnější. Základním a tradič-
ním místem prodeje vína jsou pak vi-
notéky. Víno je z hlediska zákona po-
travina a vinotéky jsou provozovny 
potravin, takže se na ně, až na jedinou 
výjimku, nevztahují současná ome-
zení. Tou výjimkou je konzumace ví-
na v prodejně. Pokud ale nedochází 
ve vinotéce ke konzumaci a vína se 
prodávají pouze balená v obalu pro 
spotřebitele (láhve a bag in boxy), jde 
jednoznačně o prodej balených potra-
vin. Dále je pak možný nákup vína 
v obchodních řetězcích, které dnes již 
nabízejí velký výběr kvalitních mo-
ravských a českých vín. 

Zásadní propady zaznamenali 
hlavně menší moravští a čeští vinaři, 
kteří nemají takové možnosti prodá-
vat vína prostřednictvím obchodních 
řetězců. „Možnosti prodeje již hoto-

vého, nalahvovaného vína se velmi 
zhoršily zejména pro malé a střední 
vinaře, kteří svůj obchod realizují 
hlavně v gastronomii a přímým prode-
jem. Gastronomická zařízení jsou úpl-
ně uzavřená, soukromí klienti velmi 
omezili své nákupy. Záleží, jak dlou-
ho budou tyto distribuční kanály zcela 
zavřené, ale pokud to potrvá měsíce, 
pak bude řada vinařů řešit existenční 
problémy,“ komentoval dopad sou-
časných omezení na vinaře JUDr. Ti-
bor Nyitray, prezident Svazu vinařů.  

Kromě podpory moravského a čes-
kého vinařství v maloobchodní síti je 
tak zejména pro menší vinaře klíčové, 
aby se jim podařilo zvýšit tržby ve vi-
notékách a prostřednictvím e-shopů. 
Z hlediska státu by vedle všeobecné 
podpory podnikatelů a živnostníků 
a náhrad ekonomických ztrát našim 

vinařům nejvíce pomohla tolerance 
k nemožnosti splnit všechny adminis-
trativní povinnosti, kterých je enorm-
ní množství, alespoň do doby, kdy se 
vrátí úřady do standardního režimu. 
Investiční podpora ze strany státu by 
pak měla směřovat také do nových 
výsadeb, které zajistí produkci, péči 
o krajinu a zaměstnanost v dalších 
letech.

„Vinařský fond o neomezeném pro-
deji vín ve vinotékách a možnostech 
nákupu v e-shopech průběžně infor-
muje, zároveň apelujeme na prefe-
renci moravských a českých vín jako 
formu podpory našich vinařů. Velký 
prostor pro informování svých zá-
kazníků o možnosti koupit moravská 
a česká vína ve vinotékách a na in-
ternetu mají i sami vinaři prostřed-
nictvím svých komunikačních kaná-

lů,“ komentuje stav Ing. Jaroslav 
Machovec, ředitel Vinařského fondu, 
a dodává: „Jsem přesvědčen, že mo-
ravské a české vinařství aktuální situ-
aci a měsíce následující zvládne. Pr-
votřídní produkty, které vyrábí, mají 
všechny předpoklady pro to, aby se 
jim dařilo za všech okolností.“

Další výraznou ranou pro naše 
vinaře je pak zákaz pořádat tradiční 
košty, soutěže, degustace a festivaly. 
Tyto akce jsou nejen obchodní příle-
žitostí, ale hlavně základním propa-
gačním a marketingovým nástrojem 
a slouží k jejich přímému kontaktu se 
zákazníky. Brzy snad nastane situace 
umožňující uvolnění restrikcí, pro-
tože vína ročníku 2019 jsou již při-
pravená k prodeji a vinaři by je rádi 
svým zákazníkům a milovníkům vína 
představili.

Moravské a české víno je stále dostupné ve vinotékách a na e-shopech

Na mezinárodní soutěži Char-
donnay du Monde uspělo moravské 
Chardonnay z rodinného vinařství  
Josef Valihrach z Krumvíře a stalo se 
absolutním šampionem 27. ročníku. 
Tato soutěž se konala tradičně 
v Burgundsku a opět světu ukázala 
špičkovou světovou úroveň morav-
ských vín. 

V konkurenci 658 vín z 37 zemí 
světa získalo Chardonnay 2013, slad-
ké, vinařská trať Nivy, obec Krumvíř 
z rodinného vinařství Josef Valihrach 
zlatou medaili, ale hlavně se umístilo 
na prvním místě vyhlašovaného žeb-
říčku TOP 10. Všechna věhlasná fran-

couzská Chardonnay tak verdiktem 
profesionální poroty nestačila na víno 
z Moravy. Navrch přidalo vinařství ješ-
tě stříbrnou medaili za Chardonnay Ba-
rrique 2015, suché, vinařská trať Nivy, 
obec Krumvíř.

„Chardonnay du Monde má velmi 
přísné podmínky a každé ocenění je 
tedy těžce vybojované. O to neuvěři-
telnější je, že se nám v této konkurenci 
podařilo zopakovat celkové prvenství 
z roku 2014. Během posledních let jsme 
z kolébky Chardonnay postupně přivez-
li všechna umístění v první pětici a je 
nádherné sledovat, jak věhlas naší země 
stoupá. Je to úžasný pocit, když vidíte 
naši vlajku nad ostatními velmocemi,“ 
sdělil majitel vinařství Josef Valihrach. 

Vinař Josef Valihrach patří v po-
sledních letech k vůbec nejoceňova-
nějším vinařům na této soutěži. V roce 
2018 se jeho Chardonnay stalo třetím 
nejlepším, rok před tím získalo 2 stří-
brné medaile a v roce 2016 dvě zla-
té! Nejvyšší ocenění sklidilo v roce  
2014. 

Chardonnay du Monde je nejstarší 
vinařskou soutěží vyhrazenou vínům 
jedné odrůdy. Letošní 27. ročník se 
konal 11. až 13. března v Chateau des 
Ravatys poblíž Lyonu v Burgundsku. 
Celkem 300 porotců hodnotilo 658 vín 
z 37 zemí světa.

Více o vínech na  
www.wineofczechrepublic.cz

Moravské Chardonnay je opět nejlepší na světě! 

Svět se zastavil a spolu s ním 
i my. Právě teď nastává období, kdy 
trávíme s rodinou či partnerem nej-
více času za posledních několik let. 
Ve společnosti sklenky moravského 
nebo českého vína zavzpomínejme 
na zážitky, pusťme si oblíbenou ko-
medii anebo si naplánujme spo-
lečné zážitky. Kromě strávení pří-
jemné chvíle, kdy si vychutnáme 
lahodná vína, tak ale podpoříme 
i naše vinaře a domácí produk- 
ci.

Moravská a česká vína si dlouho-
době zaslouží pozornost pro svou oso-
bitost, ale také pro nespornou kvalitu, 
kterou dokazují mnohými úspěchy 
na různých mezinárodních soutěžích. 
„Naše vína se směle mohou srovnávat 
se všemi zahraničními a nebál bych se 
ani říct, že jsou v něčem i lepší. V té-
to těžké době se musíme navzájem 
umět podpořit. Platí to ve všech obo-
rech naší ekonomiky a samozřejmě 

i pro naše vinaře a jejich vína. Náku-
pem vín tak pomůžeme našim vinařům 
překonat tuto těžkou dobu a dáme jim 
možnost, aby pro nás nadále vyráběli 
skvělá a výjimečná vína. Byla by pře-
ce škoda o ně přijít, když dělají dob-
rou vizitku celé naší zemi,“ komentu-
je podporu moravských a českých vín 
JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu  
vinařů ČR.

Aktuální situace přinesla společnosti 
i velká pozitiva. Semkli jsme se a pod-
porujeme se. „Je skvělé, že se v celé 
zemi mezi lidmi vzedmula velká vlna 
solidarity, chceme si navzájem všichni 
více pomáhat. Věřím, že podobná so-
lidarita se odrazí i v tom, že zákazníci 
budou chtít podpořit svého vinaře, že 
si jeho vína objednají na e-shopu nebo 
ve svém okolí najdou vinotéku, která 
ještě nějakým způsobem funguje, a ví-
no koupí tam,“ hledá světlé momenty 
na aktuální situaci Ing. Tomáš Vican, 
MBA, MSc., Ph.D., majitel Vican ro-
dinného vinařství Mikulov, které je 

aktuálním držitelem titulu Vinařství  
roku.

jak můžeme PodPořit 
naše Vinaře 

či celkoVě domácí 
PRodukty?

Domácí produkci podpoříme velmi 
snadno. „Už jenom tím, že si naše vína 
budete kupovat, budete je s radostí pít 
a užívat si jejich výjimečnost. A až to 
situace dovolí, budeme velmi rádi, když 
se za námi přijdete podívat. Pravidelně 
pořádáme několik velmi pěkných akcí, 
které se těší velké oblibě. Sledujte vinaře 
na sociálních sítích, kde pravidelně při-
náší nejnovější dění z vinařství, a těšte 
se z vín, které vám s radostí představu-
jí,“ sděluje Ing. Bořek Svoboda, ředitel 
v Zámeckém vinařství Bzenec, které 
získalo titul Šampion salonu vín – ná-
rodní soutěže vín 2020, největší a nej-
vyšší soutěže vín v České republice.

Pokud se nemůžete zastavit v ob-
chodě, vyzkoušejte objednávku přes  

e-shopy jednotlivých vinařů, vináren či 
jiných e-shopů s alkoholem. Zastavte 
se ve vinárně anebo kontaktujte svého 

vinaře. Zájem o láhev vína a podporu 
domácího vinařství je velmi potěší.

Omnimedia s. r. o.

Dejme přednost osobitým moravským a českým vínům!

http://www.wineofczechrepublic.cz
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Tajenkou křížovky je nepravdivý mýtus o jogurtu: Jogurty jsou v mlékárnách vyráběny z pasterovaného mléka, … (dokončení v tajence)

ČÍNA: BOJUJTE  
PROTI COVID-19 

MLÉČNÝMI VÝROBKY
Čtyři největší čínské asociace vytvořily soubor 

pokynů pro mlékárenství a pro spotřebu mléč-
ných výrobků pro místní obyvatele v naději, že 
se tím posílí imunita a odolnost lidí v boji proti 
onemocnění COVID-19.

Tyto pokyny, nazvané „Směrnice o spotřebě 
mléka a mléčných výrobků pro čínské obyva-
tele“, byly formulovány společně Národní aso-
ciací zdravotnického průmyslu a podnikového 
managementu, Čínskou výživovou společností, 
Čínskou mlékárenskou asociací a Čínskou aso-
ciací mlékárenského průmyslu. Do jejich přípra-
vy byly zapojeny také vládní orgány a soukromé 
společnosti, jmenovitě Národní institut pro kon-
trolu a prevenci nemocí (CDC), Národní institut 
pro výživu a zdraví, Čínská asociace lékařů a ob-
chodní společnost Mengniu Dairy.

„V souvislosti s prevencí, kontrolou a léčbou 
nakažlivých nemocí v současné kritické fázi epi-
demie v Číně věda ukázala, že vyvážená strava 
může pomoci zlepšit výživový stav, posílit imuni-
tu a odolnost organismu a poskytnout důležitou 
výživovou podporu v boji proti nemocem. Mléko 
a další mléčné výrobky jsou vynikajícím zdrojem 
vysoce kvalitních bílkovin a mohou sloužit ta-
ké jako zdroj vitaminu B2, vitaminu A, vápníku 
a dalších živin nezbytných pro lidský organismus. 
Takže větší konzumace těchto produktů těmi, kteří 
mají ve stravě nízký příjem bílkovin, zejména teď, 
kdy je pro boj s novým koronavirem vyžadována 
vyšší odolnost, bude velmi prospěšný,“ uvedla 
sdružení ve svém oficiálním prohlášení.

Čínské stravovací směrnice doporučují denní 
příjem 300 g mléka a mléčných výrobků. Místní 
studie však ukázaly, že jejich celková spotřeba 
obyvatelstvem zůstala i nadále převážně nízká, 
a to urychlilo tvorbu těchto nových doporučení.

Pokyny pro spotřebu mléka obsahují pět zá-
kladních doporučení. Především jsou zopaková-
ny obecné pokyny pro stravování spotřebitelů 
doporučením 300 g tekutého mléka nebo jeho bíl-
kovinného ekvivalentu z jiných mléčných výrob-
ků, kupříkladu 37,5 g sušeného mléka, 30 g sýra 
atd. Rovněž byla kvůli zlepšení zdravotního sta-
vu střev podpořena zvýšená spotřeba mléčných 
výrobků fermentovaných bakteriemi mléčného 
kvašení nebo obohacených prebiotiky/probiotiky. 

Důvěra asociací v moc mléka a mléčných vý-
robků je až taková, že i spotřebitelé s postižením, 
které brání tradiční konzumaci mléka, byli vy-
zváni, aby vyzkoušeli alternativy a aby je něja-
kým způsobem konzumovali.

„Spotřebitelé s nesnášenlivostí laktózy se mo-
hou rozhodnout pro mléčné výrobky bez laktózy 
nebo s nízkým obsahem laktózy a neměli by je 
konzumovat na lačný žaludek. Pokuste se konzu-
movat mléko a mléčné výrobky v malém množství 
několikrát za den – to může postupně umožnit 
střevu přijímat laktózu z mléka a mléčných výrob-
ků a zlepšit toleranci,“ je uvedeno v pokynech.

Těhotným ženám a kojícím matkám se dopo-
ručuje, aby zvýšily spotřebu tekutého mléka na 
500 g denně nebo na ekvivalent mléčných vý-
robků. Děti předškolního věku od dvou do pěti let 

mají konzumovat 350 g až 500 g tekutého mléka. 
Pro děti v kojeneckém a batolecím věku bylo do-
poručeno výhradně kojení po dobu nejméně šesti 
měsíců a nejlépe až do dvou let věku, přičemž ko-
jenecká výživa je nejlepší volbou, pokud kojení 
z jakéhokoliv důvodu není možné.

Víra asociací ve zdravotní účinky mléka 
pramení z rolí, které hraje v imunitní reakci 
několik jeho složek, tj. imunoglobulin, laktofer- 
rin, laktalbumin, glykopeptidy atd.

Laktoferrin je jedním z nejvýznamnějších pří-
kladů, protože má funkci v imunomodulační akti-
vitě organismu, ovlivňuje různé typy imunitních 
buněk, jako jsou lymfocyty a makrofágy, a zřej-
mě i brání virům v rozpoznávání hostitelských 
buněk a průniku do nich. Tím vším zvyšuje míru 
odolnosti organismu.

„Výzkum ukázal, že laktoferrin inhibuje invazi 
viru do buňky blokováním HSPG (heparan sulfát 
proteoglykanu, receptoru, na který se virus váže 
a vniká do buňky) na buněčné membráně, takže 
při infikování organismu virem, jako je SARS-CoV, 
hraje důležitou roli. Alfa-laktalbumin může rovněž 
ovlivnit imunitní odpověď, a sice regulací střev-
ní mikroflóry nebo stimulací syntézy glutathionu, 
čímž se zlepší imunitní funkce,“ uvedl dokument.

Glutathion je důležitou součástí imunitního 
systému, protože je známo, že rovnováha ne-
bo nevyváženost hladin glutathionu významně 
ovlivňuje funkci lymfocytů.
www.foodnavigator-asia.com

AURONIDINY: VELKÝ 
POTENCIÁL NOVÉ TŘÍDY 
PŘÍRODNÍCH PIGMENTŮ 
Nově objevená skupina pigmentů nazvaných 

auronidiny by mohla otevřít dveře vývoji stabil-
nějších a intenzivnějších přírodních rostlinných 
potravinářských barviv. Studii financovanou 
z fondu Marsden Fund Královské společnosti No-
vého Zélandu realizoval tým z novozélandského 
Ústavu pro výzkum rostlin a potravin. 

Flavonoidy antokyaniny jsou obecně uzná-
vané za klíčové pigmenty rostlin, které kvě-
tům, plodům a listům dodávají červené, purpu-
rové či modré zbarvení a zároveň je vzhledem 
ke svým antioxidačním účinkům chrání před 
environmentálním stresem.

Nález auronidinů, nikoli však antokyanů, 
v játrovkách (mechorosty rodu Marchantia), což 
jsou první známé stélkaté pozemské rostliny,  
vedl vědce nejenom k přehodnocení historické-
ho vývoje rostlinných pigmentů, ale také otevřel 
možnost pro použití těchto nově objevených lá-
tek jako přírodních barviv.

Spoluřešitel studie Nick Albert uvedl: „Potra-
vinářské a nápojové společnosti mají obrovský 
zájem na nalezení přirozeně se vyskytujících rost-
linných pigmentů, které by nahradily syntetická 
potravinářská barviva, a to jednak kvůli prefe-
rencím spotřebitelů, i kvůli tlaku mezinárodních 
regulátorů na postupné vyřazování některých 
běžně používaných syntetických barviv. I když je 
k dispozici řada rostlinných pigmentů použitel-
ných pro barvení potravin a nápojů, existuje rov-
něž ve srovnání se syntetickými barvivy řada pro-
blémů s jejich stabilitou a intenzitou. Tyto nově 

objevené pigmenty jsme pojmenovali auronidi-
ny, aby název odrážel jejich biosyntetický původ 
z auronů (typicky žlutých flavonoidů), ale také 
jsme uznali jejich podobnost s antokyaniny.“

Jako jeden z hlavních nedostatků přírodních 
pigmentů uvedl jejich problematickou rozpust-
nost ve vodě a stabilitu při změnách pH a dodal, 
že auronidiny by možná některé z těchto problé-
mů mohly vyřešit, zejména vzhledem k tomu, 
že se vyskytují v játrovkách známých svou po-
zoruhodnou schopností přežít v extrémních pro-
středích.

Karotenoidy (žlutá/oranžová) a chlorofyly (ze-
lená) jsou rozpustnější v tucích, velká poptávka 
je však po pigmentech tohoto zbarvení dobře roz-
pustných ve vodě, podobně jako po intenzivní 
červené a purpurové barvě stabilní při změnách 
pH a různých podmínkách skladování, a inten-
zivní čistě modré barvě.

Hlavním faktorem, který odlišuje auronidiny 
od antokyanů, je jejich intenzivní fluorescence. 
Aurony jsou vysoce fluorescenční, auronidiny 
rovněž, antokyanidiny fluorescenční aktivitu zce-
la postrádají. 

Po izolování čistého auronidinu vědci hodnotili 
jeho barvu a fluorescenci v roztocích s různými 
hodnotami pH. Zjistili, že barva a fluorescence se 
se změnou pH mění rovněž. Taktéž konstatova-
li, že auronidiny jsou ve srovnání s antokyaniny 
schopny prezentovat širší škálu barev od bledě 
žluté v kyselých roztocích přes pomerančovou 
a červenou až do purpurové za podmínek vysoké-
ho pH. Naproti tomu většina antokyanů je v ky-
selých podmínkách ve své nejstabilnější formě 
a vykazuje červené zbarvení.

Auronidiny jako potravinářsky využitelná 
barviva doposud zkoumány nebyly, protože jsou 
však rozpustné ve vodě a vykazují žlutou/oran-
žovou pigmentaci za kyselých podmínek, což je 
typický stav u mnoha potravin, mohly by mít pro 
potravinářské využití velký potenciál.

Přestože je nutný další výzkum, tyto objevy by 
mohly být krokem vpřed k vývoji nového sorti-
mentu potravinářských barviv.

Berland, H. et. al. : Auronidins are a previous-
ly unreported class of flavonoid pigments that 
challenges when anthocyanin biosynthesis evol-
ved in plants. Source: Proceedings of the Natio- 
nal Academy of Sciences (PNAS), https://doi.
org/10.1073/pnas.1912741116 

CHOVÁNÍ DÍTĚTE A STAV 
JEHO MIKROBIOMU

Thomas Sharpton z Oregonské státní univer-
zity realizoval studii, která ukázala, že nálady 
rodičů a to, co předkládají k jídlu, mohou hrát 
klíčovou roli při vývoji bakterií ve střevním mi-
krobiomu dítěte a střevní mikrobiom by mohl 
být potenciálním určujícím faktorem toho, jak 
životní prostředí dítěte v konečném důsledku 
ovlivňuje jeho neurobiologické funkce a stav 
duševního zdraví. Děti školního věku, které ma-
jí špatné chování, mohou mít ve svých střevech 
jiné bakterie než jejich dobře se chovající vrs-
tevníci. Nová studie tedy naznačuje, že pokud 
se vaše dítě chová špatně, můžete z toho vinit 
pouze sebe. 

„Měli jsme zájem zjistit, zda existují aspek-
ty střevního mikrobiomu, které vysvětlují změnu 
chování dětí,“ řekl Sharpton. K vyzkoušení této 
teorie vědci testovali 40 dětí ve věku od 5 do 7 let. 
Vědci požádali rodiče, aby vedli stravovací deník 
a vyplňovali dotazníky týkající se chování, pro-
středí, v němž se dítě nacházelo, a životního stylu. 

Tým analyzoval vzorky stolice dětí, aby 
identifikoval druhy bakterií v jejich střevech. 
K analýze byla použita metoda metagenomiky. 
Tato technika sekvenování celého genomu uka-
zuje, jaké je prostředí, složení a druhy mikrobio- 
mů ve střevech.

Bylo zjištěno, že s problémy chování a sociál-
ními nevýhodami jsou spojeny významné změny 
ve složení komunit bakterií, hub a virů. Zdá se 
tedy, že míra stresu rodičů a kvalita jejich vztahu 
s dítětem také souvisí se změnami, ke kterým ve 
střevech dochází.

„Zjistili jsme, že existuje nejenom významná 
souvislost mezi metrikami socioekonomického ri-
zika a poruch chování s mikrobiomem, ale že kva-
lita vztahů mezi rodičem a dítětem a rodičovský 
stres statisticky mírní tyto vztahy. Dále jsme odha-
lili existenci souvislosti mezi jednotlivými taxony 
(např. B. fragilis) a funkčními skupinami (např. 
metabolismus monoaminů) uvnitř mikrobiomu 
a metrikami socioekonomického rizika a poruch 
chování. Tyto taxony a funkční skupiny představují 
potenciální mechanismy, kterými mikrobiom inter-
aguje s psychosociálním prostředím, a pokud jsou 
replikovány, potenciálně ovlivňují vývoj chování.“

Vývojové trajektorie chování jsou tedy ovliv-
něny nejenom geny dítěte a faktory prostředí, ale 
také mikroby uvnitř jeho těla.

„Netvrdíme, že typ chování způsobuje mikro-
biom. Je možné, že naopak chování je příčinou 
změny mikrobiomu. Je obtížné tento složitý vztah 
rozklíčovat.“

Autoři dodali, že budoucí studie na lidech 
a zvířatech jsou nezbytné „k rozluštění speci-
fických behaviorálních vazeb s mikrobiomem 
a k rozšíření tohoto modelu na širší škálu be-
haviorální symptomatologie a socioekonomické-
ho rizika“.

Výše zmíněná studie je jen jedna z rostoucího 
počtu odborných prací, které naznačují, že mik-
robiom hraje důležitou roli i mimo trávicí sys-
tém. Nejenom mozek a nervová soustava, ale ta-
ké střevní buňky vylučují látky regulující náladu. 
Odhaduje se, že ve skutečnosti až 90 % serotoni-
nu v těle je vyprodukováno v zažívacím traktu.

„Úloha střevního mikrobiomu v duševním 
zdraví je předmětem zájmu rychle se rozvíje-
jícího vědního oboru, který mimo jiné zkoumá 
i účinnost psychobiotik, tj. probiotik a některých 
prebiotik majících schopnost produkovat neuro-
aktivní látky a ovlivňovat funkci mozku, v léčbě 
duševních poruch. V tomto směru je zapotřebí 
ještě dalšího výzkumu,“ řekl Joseph Firth, ve-
doucí pracovník Výzkumného zdravotnického 
ústavu NICM, Western Sydney University.

J. Flannery, et al.: Gut feelings begin in child-
hood: the gut metagenome correlates with early 
environment, caregiving, and behavior. mBio , 
Jan 2020, 11 (1) e02780-19; 
DOI: 10.1128/mBio.02780-19 

Mgr. Tatiana Oldřichová

https://doi.org/10.1073/pnas.1912741116
https://doi.org/10.1073/pnas.1912741116
https://mbio.asm.org/content/11/1/e02780-19
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potravinářských provozů

   Hygienické odvodnění       

Odvodnění a jeho v role v nárocích na 
hygienu.

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

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

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

ACO. tvoříme budoucnost 
odvodnění
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