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Jiskra v oku
Prožili jsme volby do Evropy. Moc lidí k nim 

nechodí, a tak účast asi 29 % se zdá být úspě-
chem. Volila celá Evropa, dokonce museli 
i Briti. Nepíši proto, že bych chtěl hodnotit je-
jich výsledek. Spíš mě to žene k myšlenkám 
o našem žití a postavení občana v našem čes-
kém i evropském systému, protože o těchto 
věcech vlastně přemýšlíme a diskutujeme ne-
přetržitě. Nežije se nám špatně. Mnoho hlasů 
poukazuje na rozdíl v úrovni u nás a v západ-
nějších zemích, nikomu z nás nevadí, že jsou 
na tom Bulhaři a Rumuni hůř. Když ono to 
slůvko chtít se mít stejně je velmi neuchopitel-
né, ale rozumí mu každý. Jen jestli má ale na 
to „mít stejně“ každý nárok. „Bez práce nejsou 
koláče“ byl snad první slogan v životě, který 
jsem slyšel od paní učitelky Pejzlové v první 
třídě. A byl ještě gradován ujištěním, kdo ne-
pracuje, ať nejí. Tento přídomek sloganu byl 
tenkrát v roce 1952 namířen třídně vůči fab-
rikantům a kulakům. Až život mě naučil, že se 
v totáči, po převratu v roce 1989, ale i teď daří 
těm, co nic nedělají, velice dobře taky. Takže 
paní učitelka Dvořáková, ona se totiž o Vá-
nocích provdala, do nás nasávajících žáčků 
nalila blud, se kterým se vyrovnávám celý ži-
vot. Jde o jakýsi pocit nespravedlnosti, a ten 
nechutná nikomu. 

Ale vraťme se k úrovni členských států EU. 
Každý si umí udělat obrázek o tom, jak je na 
tom Německo, Rakousko a pak my a všech-
ny někdejší satelity Moskvy. Když k tomu ještě 
přidáme naši volnou, spíše nijakou legislativu 
prvních našich novodobých kapitalistických 
let, kdy se rozkradlo, co se dalo, a trh jsme pus-
tili jak kalhoty ještě před brodem, tedy už i před 
rokem 2004, tak máme nynější výsledek. Ono 
to nedopadlo až tak úplně negativně, ale mohlo 
to být o poznání lepší. Takže se stále zachraňu-
je. Ale zachraňování lepšího stavu třeba tím, že 
bychom měli pít stejně kvalitní Coca-Colu jako 
v Německu, a tím se „mít stejně“, tedy honba 
za likvidací dvojí kvality, to jsou jen populis-
tická gesta úspěšně matoucí nevědomé voliče. 
Jak už jsem několikrát napsal, jako politikum 
skvělé, jako věcný a odborný problém – nula. 
O to víc mě udivuje a odborně děsí, s jakou 
vážností centrum naše a i to evropské tuto na 
trhu nevýznamnou okrajovost, tedy honosně 
řečeno – duální jakost, řeší. Třeba se ve spě-
chu zapomnělo, že všechny potraviny uváděné 
do oběhu na evropském trhu musí splňovat 
veškeré náležitosti stanovené zákonem o potra-
vinách a tabákových výrobcích. A nebo jinak, 
nepleťme se do trhu tam, kde si umí poradit 
sám, a věnujme se problémům, které nás i ev-
ropské občany opravdu trápí. Jejich výčet jen 
v oblasti trhu je nepřeberný. Uvedu jen dva: 
ziskovost potravinářské výroby a úplně zlikvi-
dovaná infrastruktura obchodní sítě.   

 Ale zpátky k volbám. Sledování vývoje v na-
ší politice, ale i té evropské, to je z dlouhodo-
bého pohledu pěkný vlnolam. Má ale jednu 
zákonitost. Vládnoucí strana, nebo třeba i sil-
nější koaliční, v okamžiku chopení se vlády 
začne ztrácet body. Dokonce se někdy dostává 
až k neziskovosti křesel, tedy pod pětiprocentní 
hranici. Diskutuje se o tom dobře u piva, dost 
často s pocitem zadostiučinění, ale i určitého 
nepřátelství a averze vůči „provinilým“ kon-
krétním osobám kdysi zvoleným. Volič, to je 
král. Jen jeho království má velmi úzký rozsah 
a hloubku moci už vůbec žádnou. Ale ta moc 
může přijít, když hodí do uren lid, tedy dav 
voličů, dost stejných lístků. A nejsem si jist, 
zda má vždy ten volený na paměti ty krále nad 
sebou. Moc je velký prevít a jí vždy předchází 
jistý podnikatelský záměr. Vybarvení zvolené-
ho trvá dlouho, dost často se nedostaví barva 
žádná. Ale jsou výjimky. A přejme si, aby jich 
bylo co nejvíc. To, aby těch nynějších 70 % 
nevolících nemohlo mít důvod k volbám ne-
jít a přistoupili k příštím urnám s jiskrou víry 
v oku.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Mlékárenský výrobek roku 2019

Zamezení rozdílné kvality potravin na růz-
ných trzích, nová Společná zemědělská po-
litika a ochrana lesů budou prioritami Mini-
sterstva zemědělství (MZe) v rámci českého 
předsednictví Visegrádské skupině. Česká re-
publika se jej na jeden rok ujme 1. července. 
Priority předsednictví představila česká dele-
gace na rozšířeném zasedání zemí Visegrád-
ské skupiny ve Staré Lesné na Slovensku.

„Na konci dubna Evropský parlament při-
jal směrnici o nekalých obchodních praktikách, 
která je pro dozorové orgány nepoužitelná 
a fakticky vede k legalizaci dvojí kvality. Ne-
můžeme připustit, aby existovali občané něko-
lika kategorií. Chci proto se svými resortními 
kolegy znovu téma dvojí kvality potravin ote-
vřít a usilovat o odstranění těchto potravin ze 

společného trhu EU,“  řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství bude pokračovat 
v rozběhnutých projektech, které nastolilo slo-
venské předsednictví. Jako svá hlavní témata 
si Ministerstvo zemědělství pro dobu českého 
předsednictví stanovilo také reformu Společné 
zemědělské politiky, zahájení diskuze o společné

lesnické politice, problematice sucha a zadržo-
vání vody v krajině. Bude klást důraz i na pod-
poru a rozvoj biohospodářství.

 „V rámci iniciativy BIOEAST bude Česká 
republika aktivně spolupracovat na tvorbě spo-
lečné Strategické výzkumné a inovační agendy. 
Usilovat budeme o zvýšení účasti v evropských 
projektech, které tento sektor podporují. Pod-
statné bude zjednodušení Společné zemědělské 
politiky, její fl exibilita a nastavení rovných pod-
mínek,“ uvedl ministr Toman.

Česká republika se při řadě dalších pra-
covních setkání, konferencí a odborných 
seminářů bude snažit prosadit společné projekty 
na prohlubování spolupráce a koordinace 
postojů státu V4. ČR převezme předsednictví 
od Slovenska, v červenci 2020 na něj naváže 
polské předsednictví.

Pilotní projekt pro šetrné hospodaření ze-
mědělců v ochranném pásmu vodní nádrže 
Švihov (Želivka), ve kterém zemědělci výrazně
omezí používání přípravků na ochranu rostlin,
nebo nový dotační titul pro pěstitele cukrové
řepy na mechanickou likvidaci plevele. Tyto
nástroje mají nově doplnit opatření, která
Ministerstvo zemědělství (MZe) realizuje 
v boji proti suchu a nedostatku vody. 

„K omezení dopadů sucha je třeba využívat 
všechny dostupné nástroje. I když máme v součas-
nosti zásobní prostor všech významných přehrad 
naplněný a jsme díky tomu připraveni překlenout 
jeden rok či více suchých let, neustále hledáme 
nové možnosti, jak s nedostatkem vody bojovat,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe proto připravilo pilotní projekt pro šetr-
né hospodaření zemědělců v ochranném pásmu 
vodní nádrže Švihov (Želivka), která je největší 
vodárenskou nádrží ve střední Evropě. Projekt 
spočívá ve výrazně omezeném používání pří-
pravků na ochranu rostlin, které jde ještě nad 
rámec stávajících omezení a jeho cílem je zlep-

šení kvality povrchové vody. MZe na to má při-
praveno 60 milionů korun ročně.

Dalším novým nástrojem je dotační titul pro 
pěstitele cukrové řepy. Ještě letos na něj MZe 
uvolní 200 milionů korun. Program bude zamě-
řený na mechanickou likvidaci plevele, která na-
hradí plošný chemický postřik, např. plečková-
ním nebo okopáváním. Rozrušování půdy nejen 
pomáhá bránit erozi, ale také zlepšuje zasaková-
ní vody a její udržení v půdě.

V současné době probíhá také aktualizace 
Programu rozvoje vodovodů a kanalizací úze-
mí ČR. Mapuje problematická místa z hlediska 
zásobování pitnou vodou a navrhne konkrétní 
systémová opatření, která zajistí dlouhodobé ře-
šení. První částí jsou investice na řešení násled-
ků sucha v zásobování obyvatel pitnou vodou 
v obcích, kde jsou odhadované náklady zhruba 
6 miliard korun. Jde například o rozšíření sku-
pinového vodovodu Nýrsko – Klatovy druhou 
větví do Dobřan nebo napojení obcí v rámci 
propojení vodovodů Liberec – Bílý Kostel nad 
Nisou – Hrádek nad Nisou. Celkem se tyto in-
vestice dotknou 690 tisíc obyvatel.

Druhou částí je propojení vodárenských sou-
stav a skupinových vodovodů v ČR s náklady 
přes 22 miliard korun. Největší investice budou 
směřovat do Středočeského a Jihočeského kraje 
a všechny jsou zařazeny v národním investič-
ním plánu.

„Konkrétně je v plánu například vybudování 
přivaděče Praha – Kladno nebo posílení kapa-
city Východočeské vodárenské soustavy Náchod 
–  Hradec Králové. Propojení vodárenských sou-
stav pomůže se zásobováním vodou téměř pro 
3 miliony obyvatel,“ uvedl ministr Toman.

MZe také pokračuje v přípravě rozšíření Ge-
nerelu lokalit k akumulaci povrchových vod. Po 
důkladné diskuzi a prověření vodohospodářské 
bilance v jednotlivých povodích navrhuje za-
řazení 49 nových lokalit. Z nich 26 je pro vo-
dárenské účely a 23 pro hospodaření s vodou 
jak k využití (např. pro závlahy), tak zachování 
alespoň minimálních průtoků ve vodních tocích. 
Většina lokalit, které byly při posledním projed-
návání v roce 2015 vnímány negativně, již do 
návrhu nebyly znovu zařazeny.

MZe

Ministr zemědělství: Se suchem musíme bojovat 
všemi nástroji, u zemědělců podpoříme hospodaření,

 které zadrží vodu v půdě

Předsednictví ČR ve skupině V4: 
Prioritou je odstranění dvojí kvality potravin

Slavnostní přípitek – jak jinak 
než mlékem – u příležitosti Oslavy 

mléka, která se konala dne 
29. května v Národním 

zemědělském muzeu na Letné. 
Informace o soutěži a jejích 

vítězích s fotoreportáží přinášíme 
na stranách 6–7
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Vážení čtenáři, 
na straně 9 odpovídá na 5 otázek 

Mgr. Milan Přibyl, 
jednatel společnosti 

Inopack Czech Republic s. r. o.
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Ministři zemědělství zemí Evropské unie 
 v Bruselu jednali o budoucí podobě Společné 
zemědělské politiky po roce 2020 (SZP). Čes-
kou republiku zastupoval ministr Miroslav To-
man. Ve svém vystoupení požadoval zejména

jasné nastavení pravidel SZP tak, aby bylo 
možné podle ní včas upravit českou legisla-
tivu.

„Navrhl jsem, aby v prvních letech měly člen-
ské státy v případě potřeby možnost fl exibilně 
upravovat své národní programy a nebyly za to 
sankcionovány. Pokud uvidíme, že původní cíle 
není možné z objektivních důvodů splnit, chceme 
mít možnost změnit národní programy,“ uvedl 
ministr Toman.

Ministr zemědělství zároveň zopakoval svůj 
dřívější požadavek, aby Evropská komise začala 

co nejdříve připravovat nastavení přechodného 
období.

„Musíme zajistit, aby přechod na novou SZP 
byl plynulý, a to jak po fi nanční stránce, tak kvů-
li požadavkům, které by měli naši zemědělci pl-
nit,“ řekl Toman.

Česká republika bude muset v příštích letech 
obnovit rozsáhlá území postižená kůrovcovou 
kalamitou. Ministr Toman proto vyzval 
Evropskou komisi, aby zjednodušila schvalování 
národních podpor.

Dalším tématem bylo budoucí nastavení Ev-
ropského námořního a rybářského fondu. Mi-

nistři zemí EU se vyslovili pro další zjednodu-
šování pravidel a vyšší fl exibilitu pro členské 
státy. Ministr Toman podpořil navýšení inves-
tic do sladkovodní akvakultury a vyzval k sil-
nější podpoře mladých a začínajících produ-
centů.

K dalším tématům setkání Rady pro ze-
mědělství a rybářství patřil aktuální stav ob-
chodních dohod o zemědělských produktech 
a situace na trhu s ovocem. Ministři zeměděl-
ství diskutovali také o příspěvku zemědělství 
a lesnictví ke snižování dopadu klimatické 
změny.

Ministr Toman v Bruselu vyjednával o podobě 
Společné zemědělské politiky

Potraviny, které jsou pod stejným ozna-
čením nabízeny v různých zemích Evropské 
unie, ale liší se svým složením, již nebude 
možné uvádět v České republice na trh. Mini-

sterstvo zemědělství (MZe) to navrhne v při-
pravované novele zákona o potravinách. Za 
porušení zákazu bude možné udělit pokutu až 
50 milionů korun.

„Díky tomu, že dvojí kvalitu zakážeme v ak-
tuálně chystané české novele zákona o potra-
vinách, začne zákaz platit podstatně dříve než 
v rámci dvouleté, takzvaně transpoziční, lhůty 
evropské směrnice. Cílem našeho návrhu je, aby 
potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrob-
ci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu,
označení, barvě, grafi ce či se stejným marke-
tingem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Výsledný text návrhu evropské směrnice 
k dvojí kvalitě potravin, odhlasovaný Evrop-
ským parlamentem v polovině dubna, vzalo 
MZe na vědomí. V praxi jej však považuje za 
velmi obtížně vymahatelný. MZe usilovalo o na-
stavení přísnějších podmínek pro dvojí kvalitu, 
aby nemohla být ospravedlňována tzv. objek-
tivními důvody, jako např. preference spotřebi-
telů nebo dostupnost surovin. V textu je dvojí 
kvalita zakázána pouze tehdy, když se výrobky 
liší významně. Podle MZe ale nezáleží na veli-
kosti rozdílu, podstatné je, že výrobek je odliš-
ný. 

„Problém s dvojí kvalitou potravin se tý-
ká především nadnárodních společností. Ne-
můžeme připustit, aby fakticky existovali 
občané několika kategorií. Je nutné spotřebi-
telům zajistit férové zacházení,“ uvedl ministr 
Toman.

„Směrnice o nekalých obch odních praktikách, 
do které se mi v Evropském parlamentu podaři-
lo nejprve prosadit úplný zákaz dvojí kvality, je 
v konečném důsledku kvůli neústupnosti někte-
rých členských států EU a zásahu Evropské ko-
mise pro dozorové orgány nepoužitelná a faktic-
ky vede k legalizaci dvojí kvality. Ihned po jejím 
přijetí jsem proto upozornila, že bude v zájmu 
českých spotřebitelů nutné na národní úrovni 
přijmout takové požadavky na označování, aby 
zákaznici na pultech obchodů u nás výrobky dvojí 
kvality na první pohled poznali a mohli se jim 
vyhnout. Jsem ráda, že pan ministr Toman, který 
byl i na evropské úrovni mým spojencem v bo-
ji proti dvojí kvalitě, na nic nečeká a věřím, že 
připravovaný zákon nepodlehne v českém par-
lamentu lobby byznysu tak, jako se tomu nako-
nec stalo v Bruselu,“ řekla europoslankyně Olga 
Sehnalová.

Pokud směrnici schválí Rada ministrů EU, bu-
dou ji členské státy muset zapracovat do národní 
legislativy. Navržený text se netýká jen potravin, 
ale zboží obecně. MZe nicméně dvojí kvalitu po-
travin zakáže v již připravované novele zákona 
o potravinách. Její dodržování bude kontrolovat 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, za 
porušení pravidel bude hrozit pokuta až do výše 
50 milionů korun.

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona 
o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun

V sobotu 18. května na Dvorském kozím 
statku na Vysočině začala další série vzdě-
lávacích akcí pro veřejnost v rámci projektu 
Poznej svého farmáře. Během roku mohou li-
dé navštívit celkem 10 farem a ochutnat kva-
litní výrobky přímo od zemědělců. Akce za-
končí Farma Lidečko na Zlínsku 5. října. 

„Jsem rád, že je o projekt Poznej svého far-
máře každoročně tak velký zájem. Setkání na far-
mách jsou jedinečnou příležitostí, jak propojit 
spotřebitele s lokálními farmáři. Chceme, aby 
lidé svými nákupy podporovali malé místní ze-
mědělce a aby se zvýšila dostupnost čerstvých 
a regionálních potravin přímo ze dvora. Dalším 
přínosem je, že lidé mají možnost na vlastní oči 
vidět, co práce v zemědělství obnáší a jak vznika-
jí potraviny,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

I letos se otevřou české farmy pro veřejnost. 
Startuje další ročník projektu Poznej svého farmáře 

Kraj Farma Termíny

Vysočina Dvorský kozí statek 18. 5. 2019

Olomoucký kraj Levandulový statek Bezděkov  8. 6. 2019

Středočeský kraj Farma Klínec 15. 6. 2019

Jihomoravský kraj Farma Klíč  6. 7. 2019

Liberecký kraj Statek u Macháčků 20. 7. 2019

Jihočeský kraj Biofarma Slunečná 10. 8. 2019

Královéhradecký kraj Farma Sokol 17. 8. 2019

Moravskoslezský kraj Farma Bezdínek 14. 9. 2019

Ústecký kraj Farma Babiny 21. 9. 2019

Zlínský kraj Farma Lidečko 5. 10. 2019

Termíny a místa konání projektu Poznej svého farmáře v roce 2019:V průběhu roku se vybrané farmy otevřou pro 
návštěvníky, kteří se na nich můžou seznámit 
s výrobou potravin a zemědělským hospodaře-
ním. Na místě se spolu s hostitelskou farmou 
představí další chovatelé a pěstitelé z okolí 
a nabídnou své produkty. V nabídce je většinou 
kravské, ovčí nebo kozí mléko a mléčné výrobky, 
med, pečivo, uzeniny, ovoce a zelenina apod. Li-
dé mohou přímo na místě ochutnat tyto výrobky 
a najít svého farmáře poblíž svého bydliště a pra-
videlně u něj nakupovat. 

Cílem projektu je podpořit spotřebu kvalitních 
potravin a prodej těchto výrobků přímo od země-
dělce a zlepšit dostupnost produktů malých ro-
dinných farem. Projekt také upozorňuje spotřebi-
tele, aby nakupovali kvalitní a lokální potraviny. 
Součástí akce je moderovaný program, hudební 
doprovod, zábavné hry pro děti a další. Rozpočet 
na 10 akcí v letošním ročníku je 2 miliony korun. 

Polsko bude reformovat svůj systém veterinárního dozoru, 
zavázal se polský ministr zemědělství na setkání s ministrem Tomanem
Ministr zemědělství Miroslav Toman na 

Slovensku jednal se svým polským pro-
tějškem Janem Krzysztofem Ardanowskim 
o kvalitě polských potravin, nedávných afé-
rách a jejich nápravě. Polský ministr uvedl,
že Polsko by potřebovalo přijmout stovky 
nových veterinárních inspektorů, kteří by 
dohlíželi na trh s potravinami a na jatka. 

„S kolegou jsem mluvil zejména o opako-
vaných nevyhovujících potravinách, které se 
z Polska dostávají na náš trh. Nejde jen o ma-

so, ale i o další produkty, například ovoce
s pesticidy. Maso se salmonelou se dostalo
i do škol a nemocnic. Je pochopitelné, že naši
spotřebitelé to vnímají negativně. Vyzval 
jsem tedy polského ministra, aby upozornil 
výrobce ve své zemi, že je to vážný problém, 
a také, aby se polské dozorové orgány zamě-
řily na sektor drůbeže a dohledávání zdrojů 
salmonely. Požádal jsem ho o pravidelné in-
formace, jak se v Polsku podařilo posílit do-
zor a jaké další kroky plánují,“ řekl ministr 
Toman. 

V dubnu Polsko představilo návrh na refor-
mu svého veterinárního dozoru, nyní k tomu 
chystá příslušnou legislativu. Jmenován byl 
nový šéf polských veterinárních inspektorů. 
Pro posílení a navýšení počtu kontrol je po-
třeba přijmout nové inspektory, a to hlavně 
kvůli zvyšující se produkci potravin. Nálezy 
salmonely v mase a jejich předcházení je po-
dle polského ministra nutné řešit systematicky, 
nikoliv jako jednotlivé případy. 

Oba ministři ocenili pravidelné setkávání 
českých a polských zástupců zemědělství, ať 

už z ministerstev nebo z dozorových orgánů. 
Potvrdili také dohodu o vzájemném informo-
vání o aktuální situaci. 

Ve Varšavě spolu  jednali náměstci minist-
rů a ředitelů veterinárních dozorových orgánů 
obou zemí. Čeští zástupci polským kolegům 
nabídli zkušenosti se systémem úředních vete-
rinárních lékařů v ČR. Zástupci obou zemí se 
shodli, že budou i nadále spolupracovat a ko-
munikovat. 

MZe

Ilustrační foto
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Dvojí kvalita:
nezastavit se 

v půli cesty
Dvojí kvalita je v současné době bezesporu jedním z nejdisku-

tovanějších témat a je jen dobře, že se věci daly konečně do po-
hybu. Opatření vlády k zabránění dvojí kvality potravin považuji 
za jednoznačně pozitivní posun směrem k ochraně oprávněných 
zájmů spotřebitele.

Poté, co v dubnu Evropský parlament schválil novou směrni-
ci o ochraně spotřebitele, to totiž vypadalo, že vše zůstane při 
starém. Směrnice sice poprvé uznala, že problém dvojí kvality 
existuje, přesto se ale nedala ani při nejlepší vůli označit za ví-
tězství.

Při hlasování se jasně ukázala síla lobbingu evropských výrobců 
potravin. K „vykastrování“ směrnice přitom napomohla i jistá lho-
stejnost zákonodárců z takzvaných starých zemí, jejichž žaludkům 
je úplně lhostejné, že státy na východ od německých hranic jsou 
pomyslným odpadkovým košem Evropy.

Potravinové koncerny se zaklínají tím, že se snaží pouze vy-
hovět lokálním specifi ckým chutím zákazníků. Skutečně ale čes-
ký spotřebitel touží po oblíbené limonádě s umělým sladidlem 
místo pravého cukru nebo po lískooříškové pomazánce, ve které 
je mnohem méně oříšků? Či je snad dokonce takovým milovní-
kem strojově odděleného kuřecího masa takzvaného kuřecího 
separátu, že ho musí mít ve všem? Jak jinak si vysvětlit případ, 
kdy dánský výrobce v takřka identické plechovce nabídl svým 
německým zákazníkům lunchmeat vyrobený výhradně z vepřo-
vého masa, zatímco čeští zákazníci si mohli pochutnat na hmotě 
tvořené téměř 40 procenty separátu. A někdy v porovnání třeba 
s Německem či Rakouskem ještě za vyšší cenu.

Z toho, že se na českém trhu prodávají šunty a nejde pouze 
o potraviny, ale například i o prací prášky nebo kosmetiku, jsou 
pak často obviňovány obchodní řetězce. Proti takovému tvrzení 
se však musím důrazně ohradit. Není v zájmu žádného obchod-
níka, aby takto klamal své zákazníky. Viníka musíme hledat jinde. 
Jsou to známé západní značky, které si takto zahrávají s důvěrou 
spotřebitelů. 

Zákazník přitom ani nemá možnost srovnání, protože tyto zá-
padní potravinářské koncerny neumožňují obchodníkům nakou-
pit v zahraničí kvalitnější verzi potraviny, ale musí vzít tu, která 
je údajně přizpůsobená našim jazýčkům. Věřím, že by mělo být 
možné dát na pult obě verze zboží, ať si zákazník vybere. 

Když nám Brusel s dvojí kvalitou nepomohl, musíme si pomoci 
sami. Možná i díky kampani před volbami do Evropského parla-
mentu se z dvojí kvality potravin stalo velké téma české politiky 
a za své ho přijali všichni volební lídři. Přivítal jsem proto aktivitu 
předsedy vlády Andreje Babiše, ministra zemědělství Miroslava 
Tomana a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, která již 
přinesla první výsledky.

Zlepšit ochranu českých zákazníků si kladou za cíl dvě novely 
ministerstev průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství, kte-
ré schválila vláda a nyní je dostanou na stůl poslanci. Konkrétně 
jde o to, že potraviny a další zboží budou muset mít v budoucnu 
odlišné obaly, pokud budou mít jiné složení a kvalitu než v ostat-
ních zemích EU. 

Ano, je pravda, že díky této legislativě přestane být zákaz-
ník klamán. Přesto toto řešení považuji za polovičaté a  sku-
tečný problém to neřeší. Místo toho, aby se výrobce „zastyděl“ 
a změnil recepturu, stačí mu změnit obal. Vyjde to levněji a může 
pokračovat dál v zavedené praxi. Kvůli pozměněnému obalu již 
nebudou kvalitní a méně kvalitní potraviny zaměnitelné, ale pro 
českého zákazníka to příliš neřeší. Stále bude mít na talíři horší 
kvalitu než spotřebitel na západ od našich hranic. Pouze už ne-
bude moci říct, že byl podveden.

Problematická však z mého pohledu není pouze polovičatost 
vládou navrženého řešení. Negativně vnímám také to, na koho 
cílí až 50milionové sankce, které mohou být uloženy v případě 
porušení zákona. Místo výrobců a distributorů, kteří jsou viníky, 
by měli pokutu paradoxně platit obchodníci, kteří složení pro-
duktu nemohou ovlivnit, a není ani v jejich silách ohlídat, jestli se 
náhodou někde jinde v Evropě neprodává zaměnitelný výrobek 
s jiným složením. 

Argumentaci, že se tak má dít kvůli tomu, že prodávající jsou 
vždy v přímém kontaktu se spotřebitelem, nedává žádnou logi-
ku. Pokud má zákon opravdu chránit spotřebitele, tak musí pře-
nést odpovědnost na výrobce. Ten jediný totiž ví, jestli existuje víc 
variant výrobků, či nikoliv. A stát musí najít odvahu pojmenovat 
toho, kdo chce spotřebitele uvést v omyl. 

 Tomáš Prouza,
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
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Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) 
aktuálně na svých internetových stránkách 
zveřejnila oficiální prohlášení zaslané Stát-
ní veterinární správou (SVS) v průběhu dub-
na, a deklarovala tak všem, že je Česká re-
publika zemí prostou afrického moru prasat 
(AMP). Tento krok je nesmírně důležitý ze-
jména pro uvolnění obchodování s vepřovým 
masem a vepřovými produkty s třetími země-
mi. Již v březnu uznala ČR coby zemi bez vý-
skytu nákazy Evropská komise. 

V článku publikovaném na webu OIE je uve-
deno, že ČR je od 19. dubna 2019 prostá AMP. 
Tímto je informace oficiálně přístupná všem 
182 členským zemím OIE, která je v oblasti 
veterinární medicíny tím, čím je Světová zdra-
votnická organizace (WHO) v oblasti humánní 
medicíny, včetně třetích zemí, z nichž některé 
v reakci na nákazovou situaci dovoz vepřového 
masa a vepřových produktů z ČR omezily.

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

Vzhledem k příznivé nákazové situaci SVS 
v polovině letošního března ukončila mimořád-

ná veterinární opatření stanovující zamořenou 
oblast na Zlínsku a zrušila také takzvanou oblast 
s intenzivním odlovem. I nadále zůstalo na ce-
lém území ČR platné nařízení intenzivního lovu 
prasat divokých všech věkových kategorií, po-
kračuje také celoplošný monitoring uhynulých 
divočáků. Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává 
také přikrmování prasat divokých.

„Česká republika dosáhla v dosavadním po-
stupu při zdolávání AMP jedinečného úspěchu, 
proto předává své zkušenosti s tlumením a era-
dikací AMP také ostatním zasaženým státům. Ně-
které české postupy se dokonce začaly aplikovat 
v některých zasažených zemích,“ sdělil ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Za celou dobu, kdy se ČR potýkala se zdolává-
ním AMP, byla nákaza prokázána u 230 (212 uhy-
nulých a 18 ulovených) prasat divokých. Nákazu 
se po celou dobu podařilo udržet na velmi malém 
území v části okresu Zlín a AMP se nedostal do 

žádného chovu prasat domácích, což je z mezi-
národního hlediska ojedinělý úspěch. Přestože 
se nákazová situace vyvíjela a vyvíjí v ČR po-
zitivně, situace v jiných zemích, především ve 
východní Evropě, je důvodem k obezřetnosti.

I  proto veterinární dozor nadále pokračuje ve 
sledování nákazy, jehož cílem je zajistit její včas-
nou detekci, pokud by došlo k jejímu opětovné-
mu zavlečení do země. Právě včasné odhalení 
nakažených zvířat je základním předpokladem 
pro úspěšnou likvidaci AMP. SVS předpokládá, 
že v letošním roce v rámci monitoringu vyšetří na 
přítomnost AMP více než 1000 prasat divokých. 
Kontrolováno je také dodržování pravidel biolo-
gické bezpečnosti v chovech domácích prasat. 
V nich SVS předpokládá vyšetřit cca 3000 uhy-
nulých nebo podezřelých zvířat. „Tyto aktivity by 
nebylo možné realizovat bez intenzivní spoluprá-
ce s myslivci, chovateli prasat a dalšími zainte-
resovanými,“ uzavřel Semerád.

Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR 
jako zemí prostou AMP

Příjemci zásilek brazilského drůbežího ma-
sa a polotovarů z něj nebudou muset povin-
ně dokladovat, že produkty byly vyšetřeny 
na nepřítomnost salmonel. Státní veterinár-
ní správa (SVS) zrušila mimořádná veterinár-
ní opatření (MVO), která zavedla před dvěma 
lety v souvislosti s aférou okolo nebezpeč-
ných brazilských potravin. Důvodem zruše-
ní je uklidnění situace a pokles zjišťovaných 
závad.

Opatření, která zavedla SVS začátkem května 
2017, se původně vztahovala na všechny živo-

čišné produkty původem z Brazílie, k 1. červnu 
téhož roku pak byla povinnost zmírněna a po-
vinné vyšetřování v akreditovaných laboratořích 
prokazující zdravotní nezávadnost potraviny se 
od té doby týkala jen drůbežího masa a drůbe-
žích polotovarů. Po celou dobu platnosti naří-
zení platily pro všechny živočišné produkty 
z Brazílie přísnější podmínky pro nahlašování 
zásilek.

„Jelikož u zásilek drůbežích produktů z Brazí-
lie nedochází ke zjišťování téměř žádných závad 
a ty, co jsou zjišťovány, jsou spíše administrativ-
ního charakteru, rozhodli jsme se opatření, kte-

rá splnila svůj cíl, zrušit,“ uvedl ústřední ředitel 
SVS Zbyněk Semerád. „I nadále budou tyto po-
traviny pod standardním dozorem  SVS tak jako 
jiné živočišné produkty přicházející na náš trh. 
Ochrana zdraví spotřebitele je i nadále prioritou 
veterinárního dozoru,“ dodal.

Zjištěné závady byly loni čtyři. Jednalo se ve 
třech případech o porušení MVO a v jednom pří-
padě o závadu v hlášení. Žádné zdravotní problé-
my nebyly zjištěny. V roce 2017 bylo zjištěných 
závad 18, mimo jiné ve čtyřech případech se jed-
nalo o přítomnost salmonel. V letošním roce byla 
zachycena pouze jediná závada.

Ke zvýšeným kontrolám zásilek potravin 
z Brazílie vyzvala členské státy koncem března 
2017 Evropská komise. Důvodem k těmto mimo-
řádným opatřením byly pochybnosti o fungování 
systému dozoru nad potravinami a osvědčováním 
vývozů v Brazílii. Z tehdy dostupných informací 
totiž vyplývalo, že minimálně v předchozích 
dvou letech byly v důsledku korupce na trh 
uvolňovány potraviny, o jejichž zdravotní 
závadnosti panovala vážná podezření. Světové 
agentury na jaře 2018 informovaly, že v souvis-
losti s kauzou zatkla policie bývalého šéfa jedno-
ho z předních tamních producentů masa. 

SVS zmírňuje mimořádná veterinární opatření 
v souvislosti s brazilským masem

Významnou složkou činnosti veterinární-
ho dozoru je monitorování obsahu cizorodých 
látek v krmivech, u hospodářských zvířat 
a v potravinách živočišného původu. V rám-
ci každoročního monitoringu cizorodých lá-
tek v potravinovém řetězci v loňském roce 
Státní veterinární správa (SVS) provedla cel-
kem více než 90 000 vyšetření (o 16 000 více 
než v roce 2017). Překročení limitů bylo zjiš-
těno pouze u 0,17 % z nich. Podíl nevyhovu-
jících vzorků se meziročně mírně zvýšil (v ro-
ce 2017 činil 0,11 %). Vyšší četnost záchytu 
nevyhovujících výsledků souvisí s nárůstem 
cíleně odebraných vzorků z chovů sladkovod-
ních ryb a jiných hospodářských zvířat a ta-
ké potravin odebíraných u výrobců i v mís-
tech určení zásilek ze zahraničí.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyla 
prokázána rezidua zakázaných veterinárních lé-
čiv. Vyšetření nezjistila ani nepovolené preven-
tivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv. Také 
dovážená krmiva ze zemí Evropské unie i třetích 
zemí vyhověla všem platným limitům. 

Stanoveným limitům vyhověly ve všech 
případech jak vzorky syrového ovčího, kozího 

a kravského mléka, tak vzorky slepičích i kře-
pelčích vajec. Všechny vzorky medu splnily sta-
novené limity pro chemické prvky a také limity 
u všech ostatních vyšetřovaných chemických 
látek. V medu nebyly zjištěny ani zbytky vete-
rinárních léčiv.

V chovech sladkovodních ryb byla opět zjiště-
na rezidua nepovolené látky – malachitové zele-
ně, respektive její metabolické formy – leukoma-
lachitové zeleně. Konkrétně ve dvou případech 
se objevila nadlimitní koncentrace těchto látek 
v chovech pstruhů. Ryby byly posouzeny jako 
nepoživatelné a bylo zakázáno jejich uvedení na 
trh. V ostatních pěti chovech pstruhů byla rezidua 
také prokázána, avšak v koncentracích pod maxi-
mální přípustnou koncentraci. 

Zbytky antibiotik odhalila vyšetření 
v orgánech či svalovině šesti hospodářských 
zvířat (ve třech případech se jednalo o prasnice, 
ve druhé polovině případů o skot). Tato zjištění 
většinou svědčí o nedodržení ochranné lhůty po 
poslední aplikaci léku nebo o použití léku.

V roce 2018 naopak SVS nezaznamenala žádné 
nové případy kontaminace polychlorovanými 
bifenyly (PCB) v chovech skotu a prasat (stejně 
jako v roce 2017). PCB však byly zjištěny u třech 

vzorků svaloviny prasat divokých ze tří různých 
lokalit. 

Nadlimitní obsah chemických prvků byl zjiš-
těn u hospodářských zvířat jen v ledvinách, pří-
padně v játrech. U starších dojnic a ovcí byla zjiš-
těna nadlimitní koncentrace kadmia v ledvinách 
(3x dojnice, 2x ovce), což souvisí s jeho kumu-
lací v organismu v přímém vztahu ke stáří zvíře-
te. Rtuť nebyla v nadlimitní koncentraci zjištěna 
u žádného z vyšetřených vzorků.

U drůbeže nebyly zjištěny žádné nevyhovující 
hodnoty ve všech případech sledovaných reziduí 
léčiv a kontaminantů. 

U lovné zvěře se ojediněle objevily vysoké 
hodnoty obsahu olova v důsledku kontaminace 
střelou obsahující olovo. V některých případech 
v souvislosti s tím došlo k zabavení výrobků ze 
zvěřiny.

V rámci programu se vyšetřilo více než 
400 vzorků potravinářských výrobků (masných, 
mléčných, rybích a vaječných). Nevyhovující vý-
sledky obsahu olova byly zjištěny u čtyř vzorků 
uzenin a klobás ze zvěřiny a u jednoho vzorku 
dančí plece. Nevyhovující obsah polycyklických 
aromatických uhlovodíků SVS našla u dvou 
vzorků uzeného masa. Vaječné výrobky ve všech 

případech (21 vzorků) vyhověly limitům pro sle-
dované analyty ze skupiny biocidů.

„Vzhledem k relativně nízkému procentu zá-
chytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdra-
votní nezávadnost surovin a potravin živočišného 
pův odu nadále za příznivou,“ uvedl ústřední ře-
ditel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. 
Příznivá je také skutečnost, že v předchozích 
dvou letech nebyly zaznamenány žádné nové pří-
pady kontaminace PCB v chovech skotu a pra-
sat. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat 
z hlediska sanace stájí a odstranění starých ná-
těrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná 
kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená 
SVS,“ dodal Semerád.

Naopak veterinární dozor nebere na lehkou 
váhu nálezy antibiotik u hospodářských zvířat 
a také důkazy používání nepovolené malachitové 
zeleně k léčení nebo prevenci onemocnění cho-
vaných ryb, hlavně pstruhů.

Podrobná zpráva o výsledcích monitoringu je 
k dispozici na internetových stránkách SVS.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, SVS

V rámci monitoringu cizorodých látek bylo loni vyšetřeno 
více než 90 000 vzorků

Po úspěchu v předchozích dvou letech 
bude Státní veterinární správa (SVS) i v le-
tošním roce pokračovat v edukativním pro-
jektu pro předškoláky s názvem „Máme rá-
di zvířata“. Děti v mateřských školkách po 
celé republice v jeho rámci dostanou přímo
od veterinárních inspektorů zábavnou 
a jejich věku blízkou formou informace 
o domácích zvířatech a zásadách správné 
a zodpovědné péče o ně. V rámci loňského
druhého ročníku projektu proběhly před-
nášky ve více než 300 školkách, kde si vy-
právění vyslechlo přes 7600 dětí. V letoš-
ním roce by množství navštívených školek 
mělo být minimálně na stejné úrovni jako 
loni.

SVS v této věci písemně oslovila mateř-
ské školky v rámci celé ČR. Ty se do pro-
jektu opět budou moci přihlásit prostřed-
nictvím elektronického formuláře (zatím 
neaktivního) umístěného na webu SVS. Za-
čít přihlašovat se budou moci od pondělí 
3. června. Formulář bude funkční od 12:00 
hodin. Přihlašovat se budou moci až do 
14. června 2019.

V průběhu září a října navštíví vybrané škol-
ky pracovníci SVS, kteří na základě individu-
ální dohody s jednotlivými školkami provedou 
ve školkách přednášky.

Účast v projektu finančně podpořeného 
Ministerstvem zemědělství bude stejně ja-
ko loni pro školky zdarma. Zájem školek 

o přednášky loni i předloni násobně přesáhl 
personální i fi nanční možnosti SVS, což lze 
předpokládat i letos. Ani v letošním roce 
tak zřejmě nebude možné navštívit všechny 
přihlášené školky. Jelikož je cílem projektu 
mimo jiné poučit postupně co nejvíce před-
školáků, budou mezi zájemci upřednostněny 
školky, na které se v uplynulých letech ne-
dostalo.

„Celou akci stejně jako loni zajistí vlastními 
silami pracovníci SVS, především ti, kteří mají 
problematiku dobrých životních podmínek zví-
řat na starosti. Ti si budou s dětmi vždy zhruba 
hodinu povídat o zvířatech chovaných v do-
mácnosti a jejich potřebách,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád. Děti se přimě-

řeně svému věku dozvědí, jak si domácího 
mazlíčka vybrat, jak se ke zvířatům správně 
chovat, jak o ně pečovat, či co mají dělat v pří-
padě, že se stanou svědky týrání zvířat. Pro 
děti jsou samozřejmě připraveny také drobné 
tematické dárky. 

Součástí projektu bude opět také výtvar-
ná soutěž. Letos budou moci děti z každé do 
projektu zapojené školky společně vyrobit zví-
řátko, a to z libovolného materiálu a libovolnou 
výtvarnou technikou, a jeho fotografi i pak za-
slat SVS. Ze zaslaných prací budou pak vybrá-
ny ty nejhezčí a jejich autoři odměněni. Cenu 
vítězné školce pak předá ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Projekt SVS pro předškoláky bude letos pokračovat 
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MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2019

Ministerstvo zemědělství  �  Českomoravský svaz mlékárenský  �  Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha

VÝSLEDKY ANKETY 

O NEJLEPŠÍ 

ČESKOU SÝROVOU 

ETIKETU

ROKU 2018
Společně s vyhlašováním výsledků sou-

těže „Mlékárenský výrobek roku“ byly tra-
dičně předány také diplomy vítězům ankety 
o nejlepší sýrovou etiketu, letos proběhl již 
48. ročník této ankety.

 Redakce

MEZI OCENĚNÝMI BYLY ETIKETY 
SPOLEČNOSTÍ: 

1. místo: Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s.

2. místo: Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s.

3. místo: Moravia Lacto a. s., Jihlava

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 2019 CENA MÉDIÍ 2019

Sedmnáctého ročníku soutěže o „Mléká-
renský výrobek roku“ se zúčastnilo rekordních
23 tuzemských výrobců, kteří do hodnocení
přihlásili celkem 64 výrobků. Výrobky byly 
hodnoceny celkem v 11 kategoriích: 

  1. Tekuté mléčné výrobky nezakysané
  2. Zakysané mléčné nápoje
  3. Jogurty a skyry s tučností do 3,6 %
  4. Smetanové jogurty a zakysané smetany
  5.   Mléčné dezerty, tvarohové a smetanové 

krémy
  6. Tvarohy a čerstvé sýry
  7. Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé
  8. Přírodní sýry měkké zrající a plísňové
  9. Sýry na grilování
10. Sýry tavené
11. Speciality

V rámci soutěže byly vyhlášeny rovněž „No-
vinky roku 2019“ v mléčné a v sýrové řadě.

Hodnocení za účasti 23 nezávislých porotců 
proběhlo 25. dubna na Ústavu mléka, tuků a kos-
metiky VŠCHT Praha. Při hodnocení se posuzo-
vala nejenom celková kvalita přihlášených sou-
těžních vzorků, ale také obchodní rozšířenost na 
trhu, marketingové aktivity směřované na podpo-
ru prodeje a rovněž správnost označování výrob-
ků dle platné potravinové legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň produk-
tové, procesní a obalové inovace, zaměření na 
specifi ckou cílovou skupinu, „nové“ výživové 
parametry, reformulace, atraktivitu pro spotřebi-
tele a také případný přínos pro životní prostředí.

Nejvyšší počet soutěžních výrobků byl opět ve 
třech kategoriích zakysaných mléčných výrobků, 
ale také v sýrech, které byly rozděleny dokonce 
do pěti kategorií. Úplnou novinkou letošní sou-
těže byly sýry na grilování, což je aktuální právě 
nyní se zahájením grilovací sezony. Pokračujícím 
trendem výrobců zůstávají také tzv. reformulace, 
tedy takové úpravy složení výrobků, které od-
rážejí současné požadavky zdravé výživy, tedy 
např. snížení obsahu cukru, soli, přídatných látek 
či obohacování jinou výživově hodnotnou kom-
ponentou. Významněji byly letos zastoupeny 
například bezlaktózové mléčné výrobky určené 
spotřebitelům trpícím laktózovou intolerancí.

Výsledky akce „Mlékárenský výrobek roku 
2019“ byly za přítomnosti zástupců veřejného ži-
vota, médií a samozřejmě odborníků a manažerů 
mlékárenského průmyslu a zemědělské prvový-
roby vyhlášeny 29. května na společensko-odbor-
né akci „Oslava mléka“ v zajímavém prostředí
Národního zemědělského muzea v Praze, které 
umocnilo význam této potravinářské události.

Odborníci i veřejnost si takto připomněli Svě-
tový den mléka, který se z podnětu Mezinárod-
ní mlékařské federace slaví každoročně již od 
roku 1957 a který připadá na 1. června. Záštitu 
nad letošní oslavou převzal ministr zemědělství 
Ing. Miroslav Toman, CSc.

 Zástupci úspěšných mlékárenských podniků 
zde převzali diplomy za oceněná místa v jednot-
livých soutěžních kategoriích, vyhlášen byl také 
absolutní vítěz soutěže, dvěma výrobkům bylo 
uděleno ocenění „Novinka roku 2019“ a zástupci 
novinářů předali ještě „Ceny médií“.

V závěru slavnostního ceremoniálu vyhlásil 
Českomoravský svaz mlékárenský nový ročník 
soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2020“.

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2019 
Oceněné výrobky – hodnocení odbornými komisemi

V Ý S L E D K Y  V  J E D N O T L I V Ý C H  S O U T Ě Ž N Í C H  K A T E G O R I Í C H

  Pořadí Výrobek Přihlašovatel Bodové 
ohodnocení

Tekuté mléčné výrobky nezakysané – 6 výrobků; uděleny 2 diplomy
1. Ledová káva Mlékárna Hlinsko, a. s. 82,4
2. BIO mléko čerstvé plnotučné OLMA, a. s. 80,4

Zakysané mléčné nápoje – 4 výrobky; udělen 1 diplom
1. Skyr Drink borůvka Bohušovická mlékárna, a. s. 87,2

Jogurty a skyry s tučností do 3,6 % – 9 výrobků; uděleny 3 diplomy
1. Jogurt bílý bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 95,4
2. Jogurt borůvka bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 89,7
2. Jogurt jahoda bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 87,8

Smetanové jogurty a zakysané smetany – 11 výrobků; uděleny 3 diplomy
1. Lahůdka zakysaná smetana 

na zahradních jahodách bez laktózy MADETA a. s. 87,5

2. Choceňský smetanový jogurt 
pomeranč-citron Choceňská mlékárna s. r. o. 86,9

3. Crème fraîche BOHEMILK, a. s. 86,8
Mléčné dezerty, tvarohové a smetanové krémy – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Pribináček kokos Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 85,5
2. Pribináček Mixík – karamel/vanilka Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 84,4

Tvarohy a čerstvé sýry – 4 výrobky; uděleny 2 diplomy
1. Lučina Mini Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 96,4
2. Olešnický tvaroh jemný Mlékárna Olešnice RMD 91,0

Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy
1. Herold 12 měsíců Moravia Lacto a. s. 91,5
2. Tylžský sýr archivní – 6 měsíců zrání MADETA a. s. 91,1

Přírodní sýry měkké zrající a plísňové – udělen 1 diplom
1. Olomoucké tvarůžky malé A.W. spol. s r. o. 73,8

Sýry na grilování – 6 výrobků; uděleny 2 diplomy
1. Grillami Brazzale Moravia a. s. 84,7
2. Allami LAKTOS, a. s. 82,7

Sýry tavené – 3 výrobky; udělen 1 diplom
1. DELICATO tavený sýr 45 % TANY, spol. s r. o. 80,8

Speciality – 4 výrobky; udělen 1 diplom
1. DIP – řecký jogurt Limetka & Chilli POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. 90,4

N O V I N K A  R O K U  2 0 1 9
M L É Č N Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  3 1  v ý r o b k ů

1. DIP – řecký jogurt Limetka & Chilli POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.
2. Jogurt jahoda bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o.
3. Jogurt borůvka bez laktózy HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o.

S Ý R O V Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  1 7  v ý r o b k ů
1. Herold 12 měsíců Moravia Lacto a. s.
2. Olešnický tvaroh jemný Mlékárna Olešnice RMD
3. Tylžský sýr archivní – 6 měsíců zrání

Grillami
MADETA a. s.
Brazzale Moravia a. s.

A B S O L U T N Í  V Í T Ě Z  2 0 1 9
Lučina Mini Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a. s. 96,4

C E N A  M É D I Í  2 0 1 9
1. Staročeský Jaroměřický 

tučný tvaroh Jaroměřická mlékárna, a. s. 31,3 b.
2. Herold 12 měsíců Moravia Lacto a. s. 20,8 b.
3. Burro Superiore Frateli Brazzale Brazzale Moravia a. s. 14,6 b.

V soutěži o nejlepší novinku roku soutěžilo 
celkem 48 výrobků. Novinkou roku v mléč-
né řadě se stal DIP – řecký jogurt Limetka 
& Chilli z POLABSKÝCH MLÉKÁREN a. s. 
a v sýrové řadě si prvenství odnesl přírodní sýr 
HEROLD 12 měsíců ze společnosti Moravia 
Lacto a. s.

Absolutním vítězem v letošní soutěži se stal 
čerstvý sýr LUČINA Mini ze společnosti Sa-
vencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s., 

kterému porotci přidělili 96,4 bodů z celkových 
100 možných.

V doprovodné soutěži novinářů získal prven-
ství a Hlavní cenu médií převzal Staročeský Ja-
roměřický tučný tvaroh od výrobce Jaroměřická 
mlékárna,  a. s.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
předseda představenstva

Českomoravského svazu mlékárenského z. s.
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Tekuté mléčné výrobky nezakysané Zakysané mléčné nápoje

Jogurty a skyry s tučností do 3,6 % Smetanové jogurty a zakysané smetany

Novinka roku 2019 – sýrová řada

Přírodní sýry měkkné zrající a plísňovéSý ry na grilování

Novinka roku 2019 – mléčná řada

Vítězové ve vybraných kategoriích:
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1.   Ve společnosti, kterou vedete, došlo v roce 2017 ke změně. 
Byl jste jednatelem společnosti Poly-clip System s. r. o. a nyní 
společnosti Inopack Czech Republic s. r. o. Můžete vysvětlit 
tuto změnu a co to obsahově znamená? 

Společnost Poly-clip System je vlastníkem mnoha dceřiných 
fi rem v různých státech světa. Podíl prodeje samotných výrobků 
fi rmy Poly-clip System je všude různý, od 10 do 90 %. U nás ještě 
v roce 2011 to bylo plných 100 %. Převzetím exkluzivních zastou-
pení fi rem Inotec, Rex a nyní čerstvě Günther jsme nyní již někde 
okolo 60 %. Přání vlastníka je proto logické. Nechce jménem jedné 
společnosti obchodovat s jinými komoditami. I pro kupující by 
bylo matoucí a zavádějící, kdybychom ponechali původní jméno. 
Mnoha zájemcům by nemuselo díky tomuto jménu vůbec přijít na 
mysl, že jim můžeme nabídnout i úplně jiná zařízení. Přiznám se, 
otálel jsem se změnou obchodního názvu tak dlouho, jak jen to 
bylo možné. Jsem si vědom síly značky Poly-clip System, která 
nám posledních 20 let otevírala všude dveře a nesla dobré jméno. 
Na všechno se ale dívám pozitivně a zákazníkům trpělivě vysvět-
luji, že vlastnická struktura fi rmy zůstává i nadále nezměněna, 
ve třetí generaci to vše patří jednomu člověku, který vydělané 
peníze neustále investuje do vývoje a expanze fi rmy. A majitel 
i celé nejvyšší vedení dbá na to, aby jakýkoliv produkt z portfolia 
kterékoliv dceřiné společnosti zachoval vynikající pověst, kterou 
tato fi rma měla vždy. Trh je neúprosný a chcete-li obstát, nestačí 
být výborný v jednom malém segmentu, kde máte již léta vybudo-
vanou pozici neotřesitelné jedničky. V tomto segmentu není kam 
růst a neporostete-li a nebudete-li pevně stát na vícero nohou bez 
vize, kam jít dál, je jen otázkou času, kdy vás pohltí někdo větší. 
A neplatí to jen pro velké nadnárodní aglomerace, platí to i pro 
ryze rodinné podniky. 

2.   Takže nyní informace pro Vaše zákazníky, zejména z řad 
masného průmyslu. Můžete společnost Inopack Czech Re-
public s. r. o. charakterizovat? A co všechno nyní nabízí 
a jaký je její nynější obchodní a sortimentní záběr? 

Kromě zmíněného Poly-clip Systemu, což jsou sponovací stroje, od 
nejmenších stolních až po robotizované linky, je to Inotec, přední svě-
tový výrobce mělničů, míchaček, vazaček i děliček nejen masných vý-
robků (svoji hlavní továrnu má v ČR v Hluku). Tato fi rma se stále více 
specializuje na kompletní linky, kde zákazníkům nabízíme celé řešení 
např. přípravy díla od zmrzlých kostek až po jemnou pastu a jednu 
zakázku pak přepravujeme třeba v pěti velkých kamionech. K těmto 
2 německým výrobcům jsme v roce 2014 přibrali rakouskou fi rmu 
na narážky a různé aplikace REX a nejčerstvější akvizicí je přední 
světová (a opět německá) fi rma Günther, v jejíž továrně blízko Frank-
furtu nad Mohanem se vyrábí nastřikovačky, masírky a tenderizéry 
všech velikostí a pro všechna použití. Celou tuto fi rmu koupila naše 
mateřská fi rma a chystá se investovat do vývoje a stavby nové továrny 
v roce 2020 nemalé prostředky. Ke všem strojům, které prodáváme, 
poskytujeme samozřejmě servis. Máme mnohem více servisních tech-
niků nežli prodejců. Naše fi rma je na skvělé pověsti servisu založena.

3.   Počátkem tohoto roku se konal ve Frankfurtu nad Mo-
hanem veletrh IFFA 2019. Vaše společnost na něm vysta-
vovala. Jak hodnotíte letošní ročník tohoto prestižního 
veletrhu masných technologií? A byl pro Vaši fi rmu ob-
chodně úspěšný?

Květen už není počátek roku a navíc s nárůstem objemu zakázek 
už mám osobně pocit, že už jsme nyní za polovinou roku. Firma 
Poly-clip System vystavovala v hale 12, což je úplně nová a samo-
zřejmě nejmodernější a nejlepší hala. Na ohromném stánku byly 
desítky strojů schopných okamžitého předvedení, cca 200 zástupců 
fi rem z celého světa se staralo o své zákazníky. V hale 12 vysta-
voval i Inotec a Günther a v hale 8 pak REX. Všude jsme měli své 
zástupce z naší české pobočky, a „tanec“ to byl veliký. Přímo na 
veletrhu jsme prodali několik strojů a domluvili i mnoho dalších 
akcí a projektů. Pro nás tedy určitě přínos. 

4.   Ale přidávám i jednu podotázku fi lozofi ckou – jaká je podle 
Vás budoucnost veletrhů jako takových, pokud jde o styl 
a formu obchodních a marketingových aktivit? Je účast fi -
rem, jako je ta Vaše, na veletrzích nezbytná?

To je vždycky velká otázka. Nevím. Byl-li bych majitelem a měl-
-li bych vytáhnout z kapsy sedmimístnou sumu v měně EUR a ak-

ceptovat navíc šílené náklady každé jednotlivé dceřiné společnosti, 
asi bych to hodně zvažoval. Na jednu stranu trend, kdy chcete světu 
dokázat, že jste opravdu největší a nejúspěšnější společností, kde 
ostatní fi rmy jako Weber, Mutivac a Handtmann dělají totéž, na 
druhé straně šílené náklady a prodané stroje, které by se s velkou 
pravděpodobností prodaly i bez veletrhu. I v segmentu automobilo-
vého průmyslu potkáte dnes velké fi rmy, které se odmítají zúčastnit 
nákladných veletrhů a své prodeje přesouvají pomocí moderních 
technologií jiným směrem. Na druhé straně, pokud frekvence vele-
trhů nebude tak velká, jako je u zmiňovaných aut, a v tomto případě 
zůstane na úrovni jedenkrát za tři roky, dovedu si představit, že je to 
určitá služba zákazníkovi a zároveň vhodná prezentace pro novinky, 
které v průběhu těchto tří let vznikly.    

5.   V masném oboru pracujete řadu let, a tak není divu, že 
máte skvělé gurmánské znalosti o masných výrobcích. Jak 
hodnotíte naše české masné výrobky a které patří k Vašim 
nejoblíbenějším? Můžete uvést i výrobek, který má u Vás 
absolutní prim?

Prý se svými 187 cm a 30 kg i s postýlkou jsem špatnou rekla-
mou masného průmyslu. Lidé se pletou. Zkonzumuji toho tolik, že 
většina z těch posměváčků by při tomto množství hravě přesáhla 
hranici 130 kg. Mám moc rád masné výrobky. Často i svým zákaz-
níkům poměrně hodně otevřeně říkám, proč mi některé maďarské 
nebo jiné výrobky chutnají více a že nejsem rád, když ve spíži 
vidím, že sám navyšuji obrat svých italských nebo maďarských 
kolegů, že bych raději kupoval salámy se sponami prodanými naší 
fi rmou. Upřímně, o nákup potravin se stará jen manželka, která je 
samozřejmě ovlivněna tím, co jí o kterém výrobku toho výrobce 
řeknu, a samozřejmě také tím, zda ho v řetězci s možností snadného 
zaparkování ke koupi dostane. Vím o některých malých řeznících, 
kteří mají skvělé produkty, ale nejsem schopen obětovat své chuti 
čas potřebný k obstarání jejich výrobků. I téměř každý náš velký 
masný závod má výrobek, který mi chutná. Navíc samozřejmě vím, 
že umí vyrobit i mnohem lepší. Akorát by měl problém i vzhledem 
k výše popsanému a zavedenému nákupnímu chování, navíc jinde 
většinou i s akcentací na nejnižší cenu, svůj výrobek prodat. Ne-
řeknu Vám ani výrobce, ani konkrétní produkt, jen trend, který asi 
souvisí s věkem. Tak jako se mi líbilo dříve jen malé procento žen 
a s přibývajícím věkem procento roste, podobně „objevuji krásu“ 
některých masných výrobků, které se mi dříve zdály nezajímavé.

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc. 

 Mgr. Milan Přibyl,
jednatel společnosti 

Inopack Czech Republic s. r. o.

Na 5 otázek odpovídá:Na 5 otázek odpovídá:

C U R R I C U L U M  V I T A E :

Mgr. Milan Přibyl 
Narozen:  1970

Absolvent:  Pražská konzervatoř, 
Univerzita Karlova

Pracovní zařazení: jednatel

Rodina: 1 manželka, 3 děti, 4. na cestě

Koníčky:  Automobilové veterány 
a vše krásné
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ŠIROKÁ NABÍDKA EXTRAKTŮ

Přinášíme inovace 
do světa chutí…

www.rpj.cz, e-mail: info@rpj.cz, tel.: 733 620 063

Společnost FRUJO patří k předním evropským 
výrobcům v potravinářském segmentu s více než 
25 lety zkušeností a exportem do více než 20 ev-
ropských zemí. Specializuje se na vysoce sofi s-
tikované zpracování ovoce, zeleniny a dalších 
ingrediencí pro následnou výrobu kvalitních pro-
duktů. Cílem fi rmy je umožňovat zákazníkům 
výrobu zdravých a moderních potravin, a tím po-
zitivně ovlivňovat spotřebitelský trh. Mezi nejvý-
znamnější segmenty, které FRUJO svou širokou 
paletou produktů a ingrediencí zasahuje, patří 
mlékárenský průmysl, nápojový průmysl, výro-
ba mražených krémů a průmyslových zmrzlin 
a také průmysl tukový, zejména v oblasti nejrůz-
nějších dressingů, omáček a pomazánek. FRUJO 
má v logu motto „FRUJO – svět chutí“ a k tomu 
směřují všechny jeho aktivity. Neustále hledá no-
vé, zdravější a šetrnější cesty zpracování kompo-
nentů. Proto orientace fi rmy stále více směřuje 
na produkty splňující parametry BIO certifi kace 
anebo trend tzv. Clean label výrobků. 

Další skupinou výrobků jsou pod obchodní 
značkou TOJE na trh uváděné produkty jako 
zmrzlinové směsi, dezertní polevy, náplně pro 
pekaře a cukráře a unikátní přírodní sirupy na 
bázi ovoce pod značkou „Fruit in the bottle“. To 
vše se dodává nadnárodním společnostem i vět-
ším či menším obchodním partnerům regionální-
ho charakteru – v podstatě regionálně působícím 
rodinným farmám a ekologickým zemědělcům, 
kterým chce společnost poskytovat logisticky ak-
ceptovatelný servis a kvalitní produkty – proto 
v rámci nejbližších investic připravila koncept 
kvalitních ovocných komponentů v malém asep-
tickém balení á 3,5–10 kg.

NOVÝ SORTIMENT, KTERÝ NÁS BAVÍ
Jste farmářem a vyrábíte mléčné výrobky? 

Chcete jim dodat nezaměnitelnou chuť nebo pře-

mýšlíte nad tím, jak své mléčné produkty odlišit? 
Tak právě pro vás je určen speciální sortiment-
ní program pro farmáře. Jako farmáře vás jistě 
zaujmou komponenty pro výrobu jogurtů či jiných 
mléčných specialit v praktickém balení, v podobě 
plastového kyblíku s ochrannou atmosférou, kte-
ré splňuje přísné hygienické podmínky. FRUJO 
nabízí sedm konvenčních a šest BIO příchutí – 
dopřejete tak svým zákazníkům produkty, které 
budou rozmazlovat jejich chuťové pohárky a kte-
ré se pyšní nálepkou „čistá etiketa“, jež zaručuje 
snížený počet přídavných látek a vysoký ovocný 
podíl. Samozřejmostí je, že tyto produkty neob-
sahují glukózo-fruktózový sirup a regulátory ky-
selosti a jsou založeny na přírodních aromatech.

A co mají společného maliny, meruňky, bo-
růvky, višně, čokoláda a vanilka? Jedná se o ně-

které z příchutí značky FRUJO, které dokáží far-
mářským mléčným produktům dodat jedinečnou 
chuť. A pokud se specializujete právě vy na na-
bídku BIO produktů, tak to si vás jistě získá na-
bídka šesti BIO příchutí (jahoda, malina, borův-
ka, višeň, broskev-maracuja a vanilka Bourbon), 
založených pouze na ovocném základu.

Asi pro nikoho není překvapením, že lidé rádi 
zkoušejí nové věci a neustále objevují nové chutě 
a zážitky, proto ani FRUJO nezahálí a nově – se-
zonně každé čtvrtletí pravidelně rozšiřuje svou 
nabídku.

Nyní je to pro doplnění energie v probouzejí-
cím se jaru příchuť ananas s rakytníkem anebo 
na letní osvěžení vhodný citrusový komponent. 
Nově jsou navíc do standardní linie doplněny 
příchutě do jogurtů brusinka a lesní jahoda a pří-
chutě pro výrobu mléčných nápojů a koktejlů bo-
růvka a lesní směs. 

ZMRZLINOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ
Obchodní značka společnosti FRUJO – značka 

TOJE je také významným dodavatelem široké-
ho sortimentu příchutí špičkových kompletních 
práškových zmrzlinových směsí, past do zmrz-
linových strojů a sirupů s vysokým obsahem 
ovoce. Pokud tedy uvažujete o tom, začít točit 
zmrzlinu, nebo máte cukrárnu, restauraci, kavár-
nu nebo malý stánek a rádi byste nabízeli točenou 
či kopečkovou zmrzlinu nebo osvěžující ledové 
tříště a hledáte tradiční fi rmu, co vyrábí zmrzli-
nové směsi v různých příchutích, tak právě vám 
je určen sortiment TOJE, který nabízí kvalitní 
zmrzlinové směsi, sirupy pro výrobu ledové tříš-
tě, směsi na přípravu ovocné zmrzliny, zmrzlino-
vé pasty pro přípravu jak točené, tak i kopečkové 
zmrzliny, dezertní polevy a toppingy. 

A protože se zmrzlinová sezona kvapem blíží, 
i v letošním roce si můžete vychutnat vedle kla-
sických příchutí či velmi oblíbené  luxusní černé 
zmrzliny (letos opět ve variantě ostružina a černá 
třešeň a brzy i ve variantě lékořice, která je nově 
vytvořena zejména pro exportní aktivity pro re-
gion severní Evropy – zejména Švédska) i další 
nové příchutě: Šmoula – oblíbená modrá zmrzli-
na, která svou lahodnou chutí zaujme nejen děti, 
ale i dospělé, dále také švestkovou, skořicovou 
a arašídovou. S produkty značky TOJE se mů-

žete navíc setkat kromě již zmíněného Švédska 
a samozřejmě u nás a na Slovenku také napří-
klad v Chorvatsku pod značkou „ledena baba“ 
nebo v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Maďarsku, ale 
třeba i v Bělorusku. Vedle prodeje kvalitní točené 
a kopečkové zmrzliny nabízí i přírodní sirupy ne-
jen pro výrobu osvěžující ledové tříště. K tomu 
navíc společnost zprostředkovává do výhodného 
pronájmu stroje na výrobu zmrzliny či ledových 
tříští. Tuto službu realizuje ve spolupráci s fi r-
mou 2000online.cz, takže vše potřebné k vašemu 
podnikání pak naleznete pod jednou střechou.

Společnost FRUJO sází na špičkovou kvalitu 
a pečlivě vybrané suroviny s ověřeným původem 
a vzhledem k tomu, že její zmrzlinové produkty 
(www.zmrzlina-tocena.cz) či sirupy (www.fruit-
-in-the-bottle.cz) je možné zakoupit i přímo na 
e-shopu, dopřává tak svým zákazníkům široký 
sortiment kvalitních produktů s vysokým podí-
lem ovocné složky s možností velmi jednodu-
chého objednání. 

FRUJO, a. s.

Frujo – cesta světem chutí
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Praha – Společnost 
Tetra Pak představila 
obaly Tetra Classic® 
Aseptic 65ml Cube,
které nabízí účelné
řešení pro balení 
mléčných výrobků, 
džusů a dalších teku-

tých potravin. Rozměry obalu byly navrženy 
tak, aby šest balení mohlo vytvořit krychli. 
Tím se ideálně využije prostor při distribuci 
a skladování. Došlo tak ke snížení dopadu na 
životní prostředí a současně klesly i vynalo-
žené náklady.

Na rozdíl od klasických obalů Tetra Classic 
Aseptic o objemu 65 ml je potřeba pro nové balení 
méně sekundárního balení. Spotřeba surovin je až 
o 28 % menší v porovnání s podobnými obalový-

mi řešeními. Současně potřebuje přibližně o 40 %
méně prostoru pro převoz stejného množství pro-
duktů, a na jednu paletu se tak vejde až 9600 ku-
sů. Tím se snižují emise CO2, které se dostávají 
do atmosféry, a dopad na životní prostředí. To 
znamená, že potraviny mohou být nyní dodávány 
bezpečně na delší vzdálenosti, za nižší náklady 
a za dostupnou cenu pro koncové spotřebitele.  

„Nové balení bude výhodné nejen pro spotře-
bitele, ale také pro obchodní řetězce. Pomůže jim 
ušetřit náklady za dopravu i skladování. Krych-
lové 65ml balení Tetra Classic Aseptic poskytuje 
maximální ochranu produktu, minimální využití 
materiálů a efektivitu při distribuci. Tetra Pak tak 
reaguje na rostoucí požadavek po udržitelných 
obalech, které jsou šetrné k životnímu prostředí,“ 

řekla Aleksandra Jedrzejewska, ředitelka marke-
tingu společnosti Tetra Pak.

TETRA PAK
Tetra Pak je přední světová společnost zabýva-

jící se zpracováním a balením potravin. Úzce spo-
lupracujeme se zákazníky a dodavateli a posky-
tujeme bezpečné, inovativní a ekologicky šetrné 
produkty, které každý den naplňují potřeby stovek 
milionů lidí ve více než 160 zemích. S více než 
24 000 zaměstnanci po celém světě věříme v od-
povědný leadership v průmyslovém odvětví a udr-
žitelný přístup k obchodu. Naše motto „Chráníme, 
co je dobréTM“ refl ektuje naši vizi toho, aby jídlo 
bylo bezpečné a dostupné všude na světě. 

www.tetrapak.com
Tetra Pak 

Česká republika s. r. o.

 Tetra Pak uvádí obalové řešení pro vyšší efektivitu distribuce
K A Ž D Ý C H  Š E S T  B A L E N Í  V Y T V O Ř Í  K R Y C H L I  A  T Í M  Z L E P Š U J Í  V Y U Ž I T Í 

P R O S T O R U  P Ř I  P Ř E P R A V Ě  A  S K L A D O V Á N Í 

Soutěž o značku „Dobrý tuzemský potravi-
nářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“ vstu-
puje letošním 11. ročníkem do druhé dekády 
své existence. Tento nezávislý projekt sku-
piny zapálených potravinářských odborníků, 
který nečerpá fi nanční prostředky z veřejných 
zdrojů, tak jednoznačně prokazuje svou živo-
taschopnost a pevné místo mezi českými znač-
kami kvality potravin, což se dá vyjádřit nejen 
rostoucí oblibou tohoto označení mezi výrob-
ci i spotřebiteli, ale také jednoduchými údaji 
– od počátku soutěže získalo značku ČESKÁ 
CHUŤOVKA již celkem 198 českých fi rem 
pro 822 svých výrobků a DĚTSKOU CHU-
ŤOVKU již 84 českých výrobců pro celkem 
143 potravin. To jistě představuje už doce-
la pestrý výběr pro ty spotřebitele, u nichž je 
chuť potraviny jedním z nejdůležitějších, ne-
-li tím úplně nejdůležitějším kritériem při 
rozhodování o tom, co vložit do nákupního 
košíku. Kritérium vynikající chuti rozhodně 
není nevýznamné ani z jiného úhlu pohledu. 
Na každého člena české domácnosti totiž roč-
ně připadá okolo 25 kg vyhozených potravin, 
což je poměrně hrozivý údaj s mnoha dopady 
nejen do rodinného rozpočtu, ale i na životní 
prostředí apod. Přičemž nejvíc se vyhazuje 
v rodinách s dětmi kvůli dětské vybíravos-
ti. V tomto světle má pak i značka DĚTSKÁ 

CHUŤOVKA, o níž jako o jediné na světě 
rozhoduje porota složená výhradně z dětí, jis-
tě svůj nezanedbatelný potenciál. Potraviny, 
které výtečně chutnají, totiž skončí v odpad-
kovém koši s mnohem menší pravděpodob-
ností než ty ostatní – a to se týká jistě nejen 
dětí. 

Orientaci spotřebitelů v obchodních regálech 
stále více úspěšných výrobců usnadňuje tím, 
že loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ 
CHUŤOVKA umisťuje na obaly zboží či k vý-
robku na pultu. Všechny úspěšné potraviny si 
ovšem mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat 
i na webu www.ceskachutovka.cz. Sofi stikova-
nější vyhledávání podle zadaných kritérií pak 
nabízí obchodníkům, zákazníkům, zástupcům 
médií i dalším zájemcům Databáze vítězů 
soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťov-
ka. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet 
na adrese https://www.mark-as.cz/chutovka. 
Ocenění výrobci tak získávají i nový marketin-
gový kanál k posílení svého postavení na trhu.

Nad 11. ročníkem soutěže o značku „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek Česká chu-
ťovka 2019“ převzala opět odbornou garanci 
renomovaná Vysoká škola chemicko-techno-
logická v Praze společně s VOŠ, SPŠ a SOŠ 
Podskalská, kde budou na podzim probíhat 
i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. 

Odborným patronem soutěže je i letos rektor 
VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude opět 
udělovat dětská porota složená z členů Dětské 
tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy 
„PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Pra-
ze 2. Jen výrobky označené touto značkou se 
mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v sen-
zorickém testování přímo dětmi, a odrážejí tak 
věrně dětské chuťové preference, které jsou 
často jiné než u dospělých. Kromě toho se or-
ganizátoři snaží propagací této značky podpořit 
zájem mladé generace o uplatnění v potravi-
nářském průmyslu. 

Jedenáctý ročník soutěže proběhne opět ve 
spolupráci se Stálou komisí Senátu pro roz-
voj venkova a pod záštitou 1. místopředsedy 
Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Se-
nátu Milana Štěcha a Jana Horníka a rov-
něž ministra zemědělství Miroslava Toma-
na. Předávání ocenění se uskuteční 10. října 
opět v důstojné atmosféře historických prostor 
Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní 
novináři tam i letos na základě vlastní ochut-
návky předají třem z oceněných plaketu „Cena 
novinářů – Česká chuťovka 2019“ a podruhé 
také bude ve spolupráci s Literárními novina-
mi vyhlášena „Harmonická potravina 2019“. 
V pořadí již sedmá výrazná osobnost českého 

potravinářství bude slavnostně poctěna titulem 
„Rytíř české chuti“. 

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní sou-
těže je 12. září. Přihlášku i pravidla soutěže, 
jakož i seznam historicky všech oceněných vý-
robců a potravin, lze nalézt na www.ceskachu-
tovka.cz . Českou chuťovku je možné také sle-
dovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány 
aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců 
chutných potravin.

Tradičním partnerem soutěže je opět Ha-
sičská vzájemná pojišťovna, která poskytne 
jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při 
sjednávání pojištění a která byla také laskavým 
hostitelem tiskové konference v Divadle U Ha-
sičů. Novými partnery České chuťovky jsou 
renomovaná společnost Český porcelán Dubí 
a prestižní květinová dílna luka:sh.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou 
vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX 
a Regionální televize CZ, partnerem Dětské 
chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agen-
tura.

Na tiskové konferenci se ochutnávkou svých 
vynikajících, a hlavně chutných potravin před-
stavili držitelé Českých a Dětských chuťovek 
Pejskar & spol., PENAM a TITBIT.

 Ing. Josef Sléha,CSc., 
SYMPEX GROUP s. r. o.

Vyhlášení 11. ročníku soutěže „ČESKÁ CHUŤOVKA 2019“ 
a 9. ročníku soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019“

ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE

Fota: Michal Vokřál

ČESKÁ CHUŤOVKA – POTRAVINA, KTERÁ SE NEVYHAZUJE

Z tiskové konference. Zleva Josef Sléha (Sympex Group), František Kruntorád (Agral), 
Vladimíra Ondráková (HVP) a Milan Chmelař (VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská)
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Snadné a rychlé měření soli nejen v po-
travinách? Přesně to nabízí kapesní přístro-
je LAQUAtwin Salt-11 a LAQUAtwin Salt-22 
japonského výrobce HORIBA. Vysoká kon-
zumace soli je velkým problémem moder-
ní doby. Výrobci potravin jsou tlačeni do 
úpravy receptur a postupného snižová-
ní soli ve výrobcích. Proto je přístroj LA-
QUAtwin Salt-22 ideálním pomocníkem do 
potravinářských provozů pro rychlé stano-
vení obsahu soli. Tyto přístroje je možné 
využívat kdykoliv a kdekoliv. Jsou vodotěs-
né a chráněné proti vniknutí prachu, navíc 
mají podsvícený displej, což umožňuje po-
užití při horším osvětlení. Přístroj Salt-11 
měří sůl přepočtem z vodivosti, Salt-22 měří 
koncentraci sodíkových iontů ve vzorku a tu 
poté přepočítá na obsah soli (%).

Kapesní přístroje jsou dodávány v plastové 
krabičce společně s potřebnými kalibračními 
roztoky, kapátkem, bateriemi a návodem k ob-
sluze. 

LAQUAtwin přístroje obsahují stejné části 
jako standardní laboratorní elektrody, ale jsou 
vyráběny v miniaturizované verzi s unikátním 
plochým senzorem, který je tenčí než 1 mm. To 
vše je výsledkem šedesátiletého vývoje senzorů 
fi rmy HORIBA. LAQUAtwin tak umožnuje 
velice snadné a rychlé měření, které zvládne 
každý, bez nutnosti školení. Pro kalibraci pří-
strojů stačí jen několik kapek kalibračních roz-
toků. 

LAQUAtwin Salt-22 kapesní přístroj s ion-
tově selektivní elektrodou změří již malé množ-
ství vzorku 0,3 ml, při použití vzorkovacího 
štítku pak stačí pouze 0,05 ml vzorku. Rozsah 
měření je od 0,01 do 25 hmotnostních % NaCl, 
přesnost měření +/- 10 %, operační teplota 
5–40 °C, relativní vlhkost max. 85 % (bez kon-
denzace), 2bodová kalibrace. Lze zvolit funkci
stabilizace odečtu AutoHold nebo Auto-
Stable. V režimu AS lze přepínat obrazovku 
displeje pomocí tlačítka MEAS: salinita (%), 
teplota (°C), napětí (mV). Další funkce jsou 
automatické vypnutí při nečinnosti, indikátor 
nízkého stavu baterií (životnost baterií přibliž-
ně 400 hodin), LCD displej s možností podsví-
cení. Velkou předností je pak vodě a prachu 
odolné pouzdro přístroje (IP67) omyvatelné 
pod tekoucí vodou.

V praxi bylo provedeno měření v masných 
či mléčných výrobcích, u různých druhů omá-
ček a kořenících přípravků, ale i pufrovaných 
a extrudovaných cereálií nebo snacků a dalších 
potravin. Za poskytnutí vzorků a konzultaci 
k porovnání výsledků, tímto děkujeme spolu-
pracujícím potravinářským podnikům. 

Bylo měřeno více než 50 různých druhů vzor-
ků a u každého použito několik metod pro zjiš-
tění a vytvoření nejpřesnější metodiky. Vzorky 
s dostatečným obsahem vody, jako jsou solné 
roztoky, láky na nakládání zeleniny či různé 
druhy omáček a dresinků, je možné měřit pří-
mo bez nutnosti ředění (v případě vyššího obsa-
hu soli než 25 % je nutné i tyto vzorky naředit). 
U vzorků pevných a práškových je dosahováno 
přesnějších výsledků po předchozím zředění 

a/nebo homogenizaci. Takto připravené vzorky 
dosahovaly přesných a hlavně opakovatelných 
výsledků měření. 

Přístroj LAQUAtwin Salt-11 je pak využí-
ván například pro měření obsahu soli v akvá-
riích, viváriích a bazénech s mořskou vodou. 

Kromě měření soli má řada LAQUAtwin 
pocket meter také přístroje pro rychlé stano-
vení pH, elektrické vodivosti, celkového obsa-

hu rozpuštěných látek (TDS) a iontů (Na+, K+, 
NO3

-, Ca2+). 
Pro další informace o kapesních přístrojích 

LAQUAtwin či zájem o další přístroje značky 
HORIBA nás neváhejte kontaktovat.

www.bioing.cz

Ing. Daniela Strnadová, Ph.D,
Bi oIng, s. r. o.

Obr. 2 Řada LAQUAtwin pocket meter

Obr. 1 LAQUAtwin pocket meter Salt-22

Měření obsahu soli
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Společnost BILLA připravila pro 
své zákazníky další věrnostní akci
ve spolupráci se značkou Nutrifresh.
Od 29. května do 7. srpna nabídne 
členům BILLA Bonus Clubu několik 
druhů speciálních dóz s vakuovací
pumpou a také sadu pro mixování
potravin výměnou za BILLA Bonus 
Body ze zákaznického programu 
a finanční doplatek. Věrnostní kam-
paň BILLA podpoří také v online ko-
munikaci, rádiu, OOH a v místě pro-
deje. 

BILLA odstartovala novou věrnost-
ní kampaň, kterou posouvá snahu ne-
plýtvat potravinami o další level. Díky 
vhodnému uchovávání lze jejich čers-
tvost prodloužit. Jednou z možností je 
vakuování.

„Výzvy k šetření potravinami jsou 
v poslední době slyšet stále častěji. 
Nad plýtváním potravinami je však 
nutné se zamyslet nejen z hlediska 
zpracování, ale i skladování. Tento 
následováníhodný trend BILLA pod-
poruje novou nabídkou systému na 
skladování potravin Nutrifresh, díky 

kterému zákaznníci mohou dosáhnout 
prodlouženní uchování potravin,“ 
říká Dana Bratánková, manažerka 
korporátní komunikace společnosti 
BILLA ČR.

Díky odstranění přebytečného vzdu-
chu vakuovou pumou totiž vydrží po-

traviny ve speciálních dózách až 5x dé-
le. Dalším plusem je i zachování vůní 
a omezení šíření bakterií. Dózy lze vy-
užít pro skladování suchých i vlhkých 
potravin, přičemž jsou opatřeny ochra-
nou proti rozlití. Vhodné jsou tudíž do 
lednice, mrazáku, ale i mikrovlné trou-
by. Vzhledem k tomu, že jsou odolné 
vůči poškrábání, je možné je mýt také 
v myčce. 

V BILLE je možné od 29. květ-
na do 7. srpna vyměnit své věrnostní 
body právě za systém Nutrifresh se 
75% slevou. Informace naleznete ta-

ké na webových stránkách www.billa.
cz. Za 500 klubových bodů a fi nanč-
ní doplatek od 49,90 do 779,90 korun 
získají členové BILLA Bonus Clubu 
speciální dózy, vakuovací pumpu, 
mixér či láhev se slámkou dle své-
ho výběru. Sady jsou vyrobené podle 
přísných norem, které zajišťují dlou-
hou životnost a zdravotní nezávad-
nost. 

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

BILLA v nové věrnostní kampani podporuje řádné nakládání s potravinami. 
Plýtvání pomůže omezit vakuovací systém Nutrifresh 

Praha – Distribuce darovaných 
potravin v Praze a Středočeském 
kraji bude zase o něco jednodušší. 
Místní potravinová banka totiž mů-
že využívat novou posilu v podobě 
prostorné dodávky, kterou jí darova-
la společnost Tesco. Tato dodávka 
tak výrazně usnadní svoz a násled-
nou distribuci potravin pro více než 
150 odběratelských organizací 
a 22 000 koncových uživatelů.

Potravinové banky jsou pro společ-
nost Tesco klíčovým partnerem v bo-
ji proti plýtvání potravinami. Tesco 
jim vedle potravin poskytuje i fi nanč-
ní a materiální pomoc. Příkladem je 
i dodávka, která bude nově zachraňo-
vat potraviny. „Víme o problémech, 
se kterými se banky potýkají v oblas-
ti svozu potravin, resp. nedostateč-
né kapacitě jejich dodávek. Jsme tak 

velmi rádi, že můžeme alespoň v té-
to oblasti trochu pomoci, a věříme, 
že i tato dodávka umožní dávat 

potravinám další šanci,“ říká Patrik 
Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco 
pro ČR.

Tesco spolupracuje s Federací po-
travinových bank již od roku 2013. 
Pravidelně bankám daruje potraviny 
na denní nebo týdenní bázi, a to již ze 
177 obchodů po celé republice. Jen za 
uplynulý kalendářní rok odebrala praž-
ská potravinová banka více než 186 tun 
potravin. Ty jsou následně distribuová-
ny lidem v nouzi, jedná se o azylové 
domy, dětské domovy nebo Klokán-
ky. Nejčastěji se mezi dary objevují 
trvanlivé potraviny, ovoce, zelenina 
a pečivo, výjimečně pak i chlazené 
nebo drogistické zboží. Pravidelnost 
darování se různí podle velikosti pro-
dejny, množství přebytků, kapacity 
potravinových bank a jejich odběra-
telských organizací apod. od jednoho 
svozu měsíčně až po každodenní daro-
vání. 

„Dodávky s chladicím a mrazicím 
zařízením jsou pro naši činnost ne-

zbytné, donedávna kromě malých aut 
sloužily k de nnímu svozu pro dva skla-
dy dvě, ale téměř ve stejné době jsme 
o jednu přišli vinou havárie a druhá, 
stařičká, dosloužila. Situaci jsme ře-
šili půjčováním dodávek vždycky na 
pár dní a situace byla zoufalá. Ale 
jak se říká ‚v nouzi poznáš přítele‘. 
Tesco se dozvědělo o našich problé-
mech, začalo situaci řešit z vlastních 
zdrojů a překvapilo nás tímto velko-
rysým darem. Jsme vděční a šťast-
ní, že už můžeme dělat svou práci 
bez omezení a svážet pro lidi v nouzi 
denně čerstvé potraviny z potravino-
vých řetězců,“ doplňuje Věra Dou-
šová, ředitelka pražské potravinové 
banky.

www.itesco.cz

Tesco stores ČR a. s.

Tesco darovalo dodávku potravinové bance. Bude zachraňovat potraviny 

Praha – V době, kdy každý devá-
tý člověk na světě chodí spát hla-
dový, zatímco třetina světové pro-
dukce potravin přichází nazmar, si 
nemůžeme dovolit plýtvat potravi-
nami. Tesco si to uvědomuje, a pro-
to v roce 2017 začalo transparentně 
měřit svůj potravinový odpad. Tesco 
tak jako první (a stále jediný) pro-
dejce v Česku publikuje svou výroč-
ní zprávu o plýtvání potravinami. Od 
roku 2016/17 se firmě podařilo sní-
žit plýtvání potravinami ve vlastních 
provozech o úžasných 55 % a daro-
vat 2052 tun neprodaných potravin 
lidem v nouzi. 

V uplynulém finančním ro-
ce 2018/19 prodalo Tesco v Česku 
662 058 tun potravin, z nichž 11 722 tun
činily potravinové přebytky (zboží ne-
bylo v konečném důsledku prodáno zá-
kazníkům). Jedná se o potraviny vhod-
né pro lidskou spotřebu, krmiva pro 
zvířata a potraviny, které nejsou vhod-
né k darování, tedy určené k likvidaci. 
V uplynulém roce darovalo Tesco po-
travinovým bankám a místním chari-
tativním organizacím celkem 1125 tun 
potravin, aby pomohly lidem v nouzi. 
To představuje nárůst o 29 % ve srov-
nání s předchozím rokem. Společnost 
navíc loni darovala 4277 tun potravin 
jako krmivo pro zvířata.

Díky pravidelnému měření může 
Tesco v ČR hrdě říci, že již dosáhlo 
cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3*, 
tedy snížit do roku 2030 na polovinu 
potravinový odpad na maloobchodní 
úrovni, a to za pouhé dva roky. 

Úsilí snížit potravinový odpad na 
polovinu je dobré nejen pro samotné 
podnikání nebo charitativní účely, 

ale má hlubší význam, a to hlavně 
v globálním kontextu. Organizace spo-
jených národů pro výživu a zeměděl-
ství odhaduje, že přibližně třetina všech 
vyprodukovaných potravin na světě se 
nespotřebuje a vyhodí. Z ekologického 
hlediska způsobuje tento potravinový 
odpad přibližně 8 % všech emisí skle-
níkových plynů. Pokud by bylo cel-
kové množství vyplýtvaných potravin 
bráno jako samostatná země, byla by 
třetím největším producentem sklení-
kových plynů po Číně a USA. Ve sku-
tečnosti potravinový odpad produku-
je více než čtyřnásobek ročních emisí 
skleníkových plynů připadající na le-
tecký průmysl. Jako jeden z největších 
maloobchodníků na světě si Tesco uvě-
domuje svou odpovědnost v boji proti 
plýtvání potravinami, a proto se k to-
muto cíli zavázalo.

Tesco věří, že to, co se dá změřit, 
se dá vyřešit. Zpráva o potravinovém 
odpadu proto podává přesný obraz 
o množství přebytků potravin a po-
travinovém odpadu, takže Tesco mů-
že učinit kroky k účinnému snižování 
množství odpadu, včetně zvýšení obje-
mu potravinových přebytků, které jsou 
darovány na dobročinné účely.

„Věříme, že žádné potraviny, které 
jsou bezpečné pro lidskou spotřebu, 
by neměly být vyhozeny. Naše úsilí nás 
vede ke skvělému pokroku v boji proti 
plýtvání. Dosažení jednoho z cílů udr-
žitelného rozvoje OSN již 11 let před 
stanoveným cílem OSN je vynikající. 
V současné době je méně než 1 % po-
travin prodávaných v obchodech Tesco 
vyplýtváno. Jsem velmi pyšný na práci 
všech kolegů, kteří přispěli k výrazné-
mu snížení plýtvání potravinami o 55 %,
a samozřejmě si velmi vážíme spolu-
práce se všemi představiteli charitativ-
ních organizací a potravinových bank, 
kteří odvádějí úžasnou práci, a tyto po-
traviny předávají těm, kteří je potřebují 
nejvíce. Naše výsledky jsou velmi po-

vzbudivé, nicméně je třeba pokračovat 
i nadále. Naše úsilí o snížení plýtvání 
potravinami nezastavíme jen proto, 
že jsme dosáhli našeho cíle. Budeme 
i nadále tvrdě pracovat na tom, aby se 
žádné jídlo bezpečné k lidské spotře-
bě nedostalo do odpadu, a vyzýváme 
ostatní maloobchodníky a společnosti 
v potravinovém řetězci, aby se k nám 
v tomto úsilí připojili a začali měřit 
a zveřejňovat data o svém potravino-
vém odpadu,“ říká Patrik Dojčinovič, 
výkonný ředitel Tesco pro ČR.

 Cílem společnosti Tesco je, aby do 
roku 2020 všechny obchody v Česku 
darovaly potravinové přebytky potra-
vinovým bankám a místním charita-
tivním organizacím. V současné době 
je 177 z celkem 190 obchodů schop-
no pravidelně darovat své potravino-
vé přebytky přímo do potravinových 
bank. „Za dobu naší spolupráce se 
společností Tesco došlo k výraznému 
pokroku a profesionalizaci redistribu-
ce neprodaných, ale stále bezpečných 
potravin. Na obou stranách je vidět 
obrovské nadšení a odhodlání, stejně 
jako ochota pomáhat těm, kteří to po-
třebují, a zároveň snižovat plýtvání po-
travinami. Díky intenzivní a systema-
tické spolupráci se nám daří dosahovat 
stále lepších výsledků. Naše vzájemné 
úsilí není jen o pomoci lidem v nouzi, 
ale představuje i naději na lepší bu-
doucnost pro životní prostředí a odpo-
vědné zacházení s jeho zdroji,“ dodává 
Veronika Láchová, ředitelka České fe-
derace potravinových bank.

Kompletní zprávu o pokroku v boji 
proti plýtvání potravinami naleznete na 
internetových stránkách Tesco. Tesco 
věří, že pravidelným zveřejňováním 
údajů o potravinovém odpadu může 
nastavit model pro další maloobchod-
níky a subjekty v potravinářském prů-
myslu (jako jsou výrobci, distributoři 
nebo restaurace), které ho budou ná-
sledovat, transparentnost je totiž klí-

čem k řešení potravinového odpadu. 
Zároveň to umožňuje navazovat 
další partnerství v boji proti plýtvání 
potravinami a zvyšovat povědomí 
o této problematice, k čemuž slouží 
i pravidelné mezinárodní konference na 
téma boje proti plýtvání potravinami. 
Ta další se koná již 5. června v Praze. 

Nezávislé ověření věrohodnos-
ti uvedených údajů o p otravinovém 
odpadu poskytla společnost KPMG 
LLP s použitím standardů ISAE 
3000.

* Zdroj:  FAO, http://www.fao.org/3/a-
-bb144e.pdf

Tesco v ČR již dosáhlo jednoho z cílů udržitelného rozvoje OSN
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V novém termínu od 20. do 23. dubna 
se uskuteční další ročník mezinárodních 
potravinářských veletrhů, v čele s veletr-
hem SALIMA. Důraz bude opět kladen na 
technologickou část pod značkou SALIMA 
Technology. Souběžně se uskuteční také 
Mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství 
a cukrářství MBK. Zařízení pro obchod, ho-
tely a veřejné stravování se představí pod 
obnovenou značkou G+H. Komplex veletrhů 
doplní opět také Mezinárodní vinařský ve-
letrh VINEX.

V průběhu let se komplex potravinářských 
veletrhů vyvíjel a profi loval. Současná podoba 
veletrhů umožňuje udávat nové směry v po-
travinářství a zároveň vytvářet platformu pro 
odbornou diskuzi o aktuálních tématech. Uká-
zal to i minulý ročník, kterého se se zúčastnilo 
celkem 889 vystavujících a zastoupených fi -
rem, což byl významný nárůst oproti minulým 
ročníkům. Mezi nimi bylo 48 procent fi rem 
zahraničních. 

Dubnový termín je pozitivně hodnocen 
vystavovateli, svazy i oborovými partnery. 
Otevírá se navíc možnost využít volné ven-
kovní plochy. Veletrhy se navíc přesunou do 
moderních centrálních pavilonů. SALIMA, 

zaměřená na prezentaci koncových produk-
tů, se uskuteční v pavilonech G1 a G2. Spe-
cializované a technologicky zaměřené ve-
letrhy SALIMA Technology, MBK a G+H 

obsadí tradiční pavilon V a nově i pavilon F. 
Potravinářské veletrhy se uskuteční od pondě-
lí do čtvrtka a osloví odbornou část veřejnosti 
i B2B návštěvníky. Na ně naváže od čtvrtka 

do soboty Festival chutí, který bude oriento-
ván na ochutnávky a prodej koncovým zákaz-
níkům, návštěvníci ochutnají české i meziná-
rodní speciality. Součástí bude také oblíbený 
Festival minipivovarů, pořádaný ve spolu-
práci s Českomoravským svazem minipivo-
varů. 

Stejně jako v minulém ročníku bude velký 
důraz kladen na přítomnost zástupců potravi-
nářských obchodních řetězců. Rozvíjena bu-
de spolupráce s Komorou obchodních řetězců 
SOCR, která zastřešuje všechny hlavní řetězce 
v České republice. 

Opět se bude udělovat i ocenění Zlatá SA-
LIMA pro nejlepší exponáty potravinářských 
veletrhů. Porotu tvoří odborníci napříč oborem. 
Konkrétně potravinářský výrobek je hodnocen 
z mnoha hledisek od legislativy přes složení, 
technologie, chuť až po obal. 

Firmy se mohou na potravinářské veletr-
hy přihlásit již nyní. Nejvýhodnější cenu za 
výstavní plochu získají do 15. 11. 2019, kdy 
je řádná uzávěrka přihlášek pro vystavovatele. 
Aktuální informace o nadcházejícím ročníku 
jsou k dispozici na www.salima.cz. 

Veletrhy Brno, a. s.

20 ———— 23 4 2020
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Soutěž jako motivace, inspirace, pro-
stor k sebepoznání a výzva, jak poměřit síly
s ostatními, zmapovat vlastní potenciál. I tak 
by se dalo charakterizovat poslání řady soutě-
ží napříč různými odvětvími, profesními sku-
pinami, organizacemi, firmami, odborníky,
nadšenci, inovátory. Mezi organizátory řady 
soutěží patří Česká společnost pro jakost, 
z. s., která vloni odstartovala zcela nový
projekt oceňování organizací nazvaný Amba-
sador kvality České republiky.

Společným jmenovatelem vyhlašovaných cen 
je kvalita, společenská odpovědnost a udržitelný 
rozvoj. Jako spolek sdružující široké spektrum 
osob a organizací působících v různých oblastech 
systémů managementu je ČSJ jedinečná svým 
postavením a zkušenostmi a dlouholetou spolu-
prací nejen s národními, ale i zahraničními orga-
nizacemi. Je si vědoma toho, že účast a umístění 
v soutěžích nabízí možnost prezentovat úspěchy 
jednotlivců i týmů, jimž to přinese mimo jiné 
i zaslouženou publicitu. V jejích projektech ak-
celeruje i celospolečenská poptávka po kladných 
hrdinech, osudových příbězích, nevšedních pro-
jektech.

Možnost být oceněn za svoji práci je uznáním 
pro každého jedince stejně tak i pro organiza-
ci. Kdo by se nechtěl pochlubit úspěšným fun-
gováním fi rmy, správným nastavením procesů 
a dosažením vytyčených cílů? Nehledě na to, že 

nezávislé posouzení je vhodnou zpětnou vazbou 
pro vedení organizace, že je na dobré cestě k pod-
nikatelské úspěšnosti. 

Znáte někoho, kdo by si zasloužil být oceněn 
za svoji práci a kdo dosáhl mimořádných úspě-
chů? Vyhlašované ceny oceňují i fyzické osoby, 
které jsou lídry ve svém oboru a svoji činnos-
tí se zasazují o šíření myšlenek kvality, jejichž 
prosazení, v dnešní honbě za rychlým ziskem, 
není mnohdy jednoduché a vyžaduje velké úsilí 
a odhodlání. 

OCEŇOVÁNÍ ORGANIZACÍ 
Ambasador kvality České republiky

Cena byla vyhlášena jako novinka v rámci 
podpory rozvoje a podpory zavádění zásad ma-
nagementu kvality v různých podobách. Určena 
je pro organizace, které nadstandardně dbají o za-
jištění kvality svých produktů a služeb, které se 
chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření 
a propagaci kvality. 

Organizace jsou hodnoceny nejen podle sou-
časných ekonomických výsledků, ale především 

je mapován jejich přístup ke kvalitě, která je 
předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekono-
mickému a společenskému rozvoji. Organizace 
dokladují své aktivity při propagaci kvality, pod-
poře inovací, uplatňování společensky odpověd-
ných přístupů, naplňování zásad udržitelného 
rozvoje a odpovědné komunikaci vůči všem za-
interesovaným stranám.Ocenění je určeno všem 
organizacím podnikatelského sektoru bez rozdílu 
velikosti a oboru. 

Mezinárodní soutěž inovací
Pátým rokem mají možnost se i fi rmy z České 

republiky zapojit do mezinárodní soutěže Quality 
Innovation Award. Díky spolupráci s Evropskou 
organizací pro kvalitu je ČSJ národním partne-
rem soutěže inovací. Díky soutěži mají přihlá-
šené organizace možnost porovnat svoji ino-
vaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí 
především inovativnost ve smyslu míry novosti 
a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace 
na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích 
podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou 
zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním 
dopadem nebo potencionální inovace, dosud ne-
testované. Účast v soutěži je bez poplatku. Pro 
přihlášené fi rmy poskytuje ČSJ plnou podporu 
v průběhu celé soutěže.

Cena za návrat do života
Cena za návrat do života je udělována orga-

nizacím, které významným způsobem přispíva-
jí  k návratu duševně či tělesně postižených li-
dí do běžného pracovního a rodinného života.  
Účast v ceně není omezena velikostí ani typem 
organizace a je bezplatná. 

Česká společnost pro jakost

Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, z. s.

Nová atraktivní výzva v soutěžích České společnosti pro jakost: 
Ambasador kvality Č R

Praha – Nejenom sleva a cena, letáky při-
nášejí o produktech daleko více informací. 
Společnost Česká distribuční, která doručuje 
akční letáky obchodních řetězců, v dubnu tři 
týdny sledovala nabídku alkoholických nápo-
jů inzerovanou sedmi největšími českými ře-
tězci. Z analýzy vyplynulo, že u více než třeti-
ny nápojů uvádějí obchodníci informaci o pů-
vodu produktu. Nejčastěji, v 70 % případů, se 
chlubí českými produkty.

Vlajka, mapka nebo zkrátka jen název země, 
z níž produkt pochází, je pro spotřebitele důle-
žitým ukazatelem. Obchodníci ji v letácích uvá-

dějí u 35 % inzerovaných alkoholických nápojů. 
Vyplynulo to z analýzy společnosti Česká dis-
tribuční, která letáky zkoumá pravidelně. „Pro 
české zákazníky je informace o tom, odkud vý-
robky pocházejí, stále důležitější. Chtějí si vybrat 
produkty, kterým důvěřují, a řetězce se jim snaží 
vyjít vstříc,“ komentuje Petr Sikora, ředitel Čes-
ké distribuční. „To je vidět i na tom, že 70 % ná-
pojů s uvedeným původem je z Česka. Domácím 
výrobkům věříme přirozeně nejvíce,“ doplňuje.

Nejvíce produktů s uvedeným původem najde-
me mezi víny, kde je to 68 % – tedy přes dvě třeti-
ny. Z toho je zhruba polovina z Česka, následuje 
11 % z Francie a 9 % ze Španělska. V případě piva 
je vlajkou či názvem země označeno 46 % výrob-
ků. Již v předchozích analýzách České distribuční 
se ukázalo, že naprostá většina (přes 90 %) inze-
rovaného piva je z Česka. To se potvrdilo i nyní.

„Češi vědí, že pivo je naše, a proto není nutné 
na to tolik upozorňovat. Jiná situace je u vína, 
kde má oblast velký vliv na chuť. Obchodníci pro-
to v letácích uvádějí mnohem více informací, aby 
si zákazník mohl udělat představu, jak konkrétní 
víno chutná. Často připojují i slovní popis po-
dobný tomu, jaký najdete na etiketách, nebo do-
poručení, s čím víno nejlépe kombinovat. Letáky 
jim tímto způsobem pomáhají navázat komuni-
kaci se zákazníky, představit produkty důkladněji 
a budovat vzájemný vztah,“ vysvětluje Sikora. 

V případě tvrdého alkoholu v letácích řetězce 
původ tak často neuvádějí. Velkou část sortimen-
tu tvoří zavedené známé značky a produkty, které 
jsou přímo spjaté s konkrétní zemí, jako třeba 
skotská whisky či koňak. „Původ obchodníci 
u tvrdého alkoholu uvádějí jen v 11 % případů. 
U méně známých produktů nebo u pití, které si 

dopřáváme jen svátečně, ale zveřejňují spoustu 
pro zákazníky užitečných informací, které mají 
často lifestylový charakter. Sdílejí recepty, popi-
sují chuť či příběhy značek, uvádějí způsob výro-
by a možnosti použití. Obsah tohoto typu je uži-
tečný pro obě strany – zákazníkům umožňuje lépe 
se orientovat v nabídce a obchodníkům pomáhá 
dotvářet image,“ nastiňuje Sikora.

Česká distribuční analyzovala celkem 610 pro-
duktů inzerovaných v letácích sedmi nej-
významnějších obchodních řetězců na českém 
maloobchodním trhu platných v období 1.–21. 4.
2019.

Více na www.distribucni.cz 
a www.letakova-samoobsluha.cz.

Madison PA

Díky letákům se Češi ve světě alkoholu neztratí  
O D K U D  L A H V E  P O C H Á Z E J Í ,  U V Á D Ě J Í  O B C H O D N Í C I  U  3 5  %  V Ý R O B K Ů .  Z Á K A Z N Í K Ů M  L E T Á K Y 
P Ř I B L Í Ž Í  I  T O ,  J A K  S E  N Á P O J  V Y R Á B Í ,  J A K  C H U T N Á  N E B O  K  J A K É  P Ř Í L E Ž I T O S T I  S E  H O D Í

Česká chuťovka 
je soutěž, která si 
dala do vínku snahu 
vyzvednout kvalitu 
českých potravin 
a ocenit poctivou 
práci českých potra-
vinářských výrob-
ců. Stále narůstající 
zájem českých vý-
robců dělá ze soutě-
že Česká chuťovka 

jedinečnou přehlídku poctivých dobrot, které 
zaujmou všechny smysly a nenechají nikoho na 
pochybách, že poctivé potravinářské řemeslo 
ještě nevymřelo a že stejně tak nevymřeli lidé, 
kteří poctivé dílo ocení. 

Česká chuťovka je o tradici toho nejlepší-
ho, co v naší zemi umíme vypěstovat a vlast-
ními silami zužitkovat, a není divu, že jedním 
z partnerů je také Hasičská vzájemná pojiš-
ťovna, která má ke všemu, co je ryze české, 
velice blízko. Sama patří mezi těch několik 
málo pojišťoven u nás, které stojí na výhrad-
ně českém kapitálu a na úsilí lidí věnujících 
se dobrovolné činnosti. V případě Hasičské 
vzájemné pojišťovny šlo o dobrovolné hasi-
če, odhodlané obnovit svou pojišťovnu, která 
jim byla zestátněna po druhé světové válce. 
Pro všechny, kdo se na tomto podíleli, to zna-
menalo odvést mnoho práce navíc, a stejné 
to bylo i pro první zaměstnance již obnovené 
pojišťovny. 

Dnes pojišťovna nabízí velmi široké spekt-
rum moderních pojistných produktů v oblasti 
neživotního pojištění.

Není divu, že si Hasičská vzájemná pojiš-
ťovna váží všech, kdo jsou ochotni obětovat 
svůj čas a schopnosti pro vytvoření něčeho, 
co nese značku kvality a neocenitelnou chuť 

dobře odvedené práce. Soutěž Česká chuťov-
ka je zaměřena na podnikatele a fi rmy, jejichž 
činnost a další úspěšný rozvoj si lze jen těž-
ko představit bez kvalitního pojištění, které 
je jednoduché, přehledné a které může pružně 
reagovat na změny, jenž život podnikatele ne-
zbytně provází.

Přesně tyto požadavky splňuje pojištění 
FORTEL, které se vyznačuje jednoduchým 
sjednáním pojistné smlouvy a velkou varia-
bilitou. Drobní podnikatelé tak mohou pojis-
tit především ta rizika, která jejich podnikání 
ohrožují nejvíce, a samozřejmě není problém 
připojistit další rizika podle toho, jak se jejich 
podnikání rozvíjí či mění směr. Pojištění ob-
sahuje pojištění majetku movitého i nemovi-
tého, které lze sjednat tak, aby v přiměřeném 
rozsahu krylo vše, co je třeba. Pojistit se dají 
stavby včetně stavebních součástí a příslušen-
ství pojištěných staveb, věci provozní, výrob-
ní a obchodní povahy, hotové a rozpracova-
né výrobky, zásoby i věci cizí, které slouží 
k provozování pojištěné činnosti. Samozřej-

mou součástí pojištění FORTEL je vedle po-
jištění majetku také pojištění odpovědnosti, 
které je opět velice variabilní a o které je ve 
sféře drobného podnikání citelně narůstající 
zájem.

Hasičská vzájemná pojišťovna je nejen 
dlouholetým partnerem soutěže Česká chu-
ťovka, ale chce být také partnerem všech, 
kdo se soutěže účastní. I proto opět připravila 
zvýhodněnou nabídku pojištění jak pro sou-
kromé pojištění účastníků soutěže, tak i pro 
pojištění jejich podnikatelských aktivit. Jako 
partner soutěže poskytne účastníkům soutěže 
20% slevu na pojištění soukromého majetku, 
odpovědnosti a pojištění úrazu a 15% slevu 
na pojištění podnikatelských rizik sjednané 
v průběhu roku 2019 u Hasičské vzájemné po-
jišťovny. Pět nejlépe hodnocených účastníků 
soutěže bude mít možnost uzavřít podnikatel-
ské pojištění s 30% slevou.

Hasičská vzájemná pojišťovna, 
a. s.

Hasičská vzájemná pojišťovna podporuje Českou chuťovku

Č k h ť
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Vzniku odborné školy zabývající se oborem 
zpracování masa předcházel dlouholetý zájem 
a dlouholeté úsilí široké veřejnosti, hlavně z řad 
dělnických, zaměstnaneckých, obchodních a prů-
myslových složek. 

Mnoho českých odborníků bylo nuceno studo-
vat nebo se školit v zahraničí, hlavně v Rakousku 
a Německu, a tak se u nás začalo uvažovat o zří-
zení odborné školy, která by měla význam z hle-
diska ekonomického a vyživovacího.

1. září 1929 byla otevřena jednoletá odborná 
mistrovská škola v domě společenstev řezníků 
a uzenářů v Praze 1, Na Perštýně. Již tehdy v bu-
dově byla restaurace ,,U Vejvodů“. 

První ofi ciální označení školy bylo ,,Odborná 
mistrovská škola pro řezníky a uzenáře v Praze“. 
Po roce působení U Vejvodů se škola přestěho-
vala do ulice Hopfenštokovy č. 15 v Praze 2, od 
roku 1952 přejmenované na ulici Navrátilovu. 

Škola brzy docílila velkého uznání a ocenění 
a zařadila se mezi školy, s kterými je nutno ve 
státě počítat. Stala se základním kamenem a pi-
lířem ve vývoji odborného života v úseku zpra-
cování masa. Stále více se ukazovalo, že zřízení 
školy bylo velmi potřebné a odůvodněné. Prvním 
ředitelem školy byl Josef Špringer.

Škola se začala zdárně rozvíjet. Byly zřízeny 
chemické a biologické laboratoře a školní dílny, 
které byly využívány pro odborné pokusnictví 
i jinými organizacemi. Sloužily k prověřování 
výroby i pro mnohé úřední potřeby. Školní dílny 
měly veškeré zařízení, které bylo nutné, aby byla 
co nejlépe a nejdůkladněji umožněna vyučovací 
činnost i pro tu nejnáročnější výrobu.

Po úmrtí ředitele Špringera byl pověřen vést 
školu prof. Kraus.

Ve školním roce 1939–1940 se věnuje pozor-
nost zřízení vlastní školní dílny. Do té doby žáci 
prováděli praxi v různých výrobnách. 

V době německé okupace byla škola v roce 
1944 dočasně zrušena, školní sbírky rozptýleny, 
rozkradeny, odborná knihovna ochuzena a doku-
mentace školy zčásti poztrácena. 

K znovuotevření školy došlo hned po 2. světové 
válce. Nový ředitelem se stal v roce 1945 MVDr. 
Josef Jareš Goetz, vrchní veterinární rada magist-
rátu, člen představenstva Veterinární komory. 

Zájem posluchačů o školu byl velký a bylo tedy 
nutno otevřít ještě jednu pobočku s počtem 35 žáků. 
Na škole byl prováděn výběr a přijímáni byli jen 
zájemci s dostatečným školním vzděláním, po řád-
ném vyučení a s alespoň dvouletou praxí v oboru.

Po válce škola změnila název na Státní mis-
trovskou řeznicko-uzenářskou školu v Praze, 
a tak byl zdůrazněn význam této jediné školy to-
hoto typu ve střední Evropě.

V roce 1951 byla rozšířena na státní dvoule-
tou školu. Zbýval už jen malý krok k tomu, aby 
se z ní stala střední průmyslová škola, čtyřletá 
s maturitou.

Výnosem MŠVU ze dne 10. 12. 1949 byla 
škola přejmenována na Školu masného průmy-
slu v Praze. 

Postupně z této jednoleté školy byla vytvořena 
dvouletá a následně čtyřletá Střední průmyslová 
škola technologie masa.

Do 1. 2. 1951 byl ředitelem školy MVDr. 
J. J. Goetz a od té doby byl pověřen správou 
školy a následně jmenován ředitelem František 
Novotný, který školu úspěšně řídil až do svého 
odchodu do důchodu.

V roce 1977 se novým ředitelem stává Ing. Ja-
romír Štrobl, který funkci ředitele předává v roce 
1995 MVDr. Lubomíru Rosůlkovi.

O školu byl mezi uchazeči mimořádný zájem. 
Bylo možno studovat nejen formou denního 
čtyřletého studia, ale i formou dálkového studia, 
v pozdějším období i dvouletým nástavbovým 
studiem – pro absolventy vyučené v oboru řez-
ník-uzenář.

Prakticky ve všech podnicích zabývajících se 
zpracováním masa bylo možno nalézt absolven-
ty školy. 

Na počátku nového tisíciletí začalo pozvolna 
docházet k poklesu zájmu o studium potravinář-
ských oborů. Tento trend se projevil i v oboru 
zpracování masa. 

Proto v roce 2007 byla SPŠ technologie ma-
sa sloučena se SPŠ potravinářských technologií 
a VOŠ ekonomických studií v Podskalské uli-
ci, jejímž ředitelem je po celou dobu Ing. Milan 
Chmelař.

Nově tak vzniká Vyšší odborná škola ekono-
mických studií a Střední průmyslová škola po-
travinářských technologií, ve které byly soustře-
děny všechny potravinářské obory, včetně oboru 
zpracování masa. 

Ve škole byl od roku 2012 zřízen a otevřen 
i obor veterinářství, který se setkal s velkým záj-
mem studentů. Díky úsilí ředitele Ing. Milana 
Chmelaře se podařilo v krátké době v prostorách 
školy v Navrátilově ulici vybudovat a úspěšně 
otevřít školní veterinární kliniku.

OBOR ZPRACOVÁNÍ MASA 
V SOUČASNOSTI NA ŠKOLE

Studijní obor zpracování masa zůstal tak za-
chován a jeho studium probíhá v současnosti jak 
v tradičním prostředí Navrátilovy, tak i Podskal-
ské ulici.

I vzhledem k tomu, že se jedná o perspektivní 
studijní obor, je počet studentů o něco nižší než 
v dobách minulých. Škola je však schopna přijmout 
větší počet žáků, o něž je v oboru trvalý zájem.

Současná situace nepřeje výrobním fi rmám 
z hlediska nabírání nových zaměstnanců příliš, 
ani u absolventů ve výučním oboru řezník – uze-
nář. I zde je nedostatek absolventů.

Tento nepříliš dobrý stav trápí při nabírání 
nových pracovníků nejen podniky zabývající se 
zpracováním a distribucí masa a masných výrob-
ků, ale pozornost mu věnuje i Český svaz zpra-
covatelů masa. Proto je v současnosti věnována 
této problematice značná pozornost odborné ve-
řejnosti. Dochází k různým podporám náboru. 
Podniky nabízejí žákům možnosti stipendií a ná-
sledného pracovního uplatnění.

PRAKTICKÁ VÝUKA
Praktická výuka v oboru zpracování masa 

v současnosti probíhá nejen ve školních dílnách, 
ale i u odborných fi rem, jako např. Globus ČR, 
k. s., Jatky Matek Kostelec n/L., Bidfood Kralu-
py nad Vltavou a dalších.

Souvislé praxe studenti absolvují i u řady dal-
ších fi rem, např. Globus ČR, k. s., Jatky Matek 
Kostelec n/L. Kaufl and atd.

V rámci odborných exkurzí studenti navště-
vují celou řadu fi rem, jako např. Masokombinát 
Písek, a. s., Devro s. r. o. atd.

NAŠE AKTIVITY
Škola spolupracuje aktivně i s Českým svazem 

zpracovatelů masa. Studenti školy se pravidelně 
zúčastňují každoročních seminářů pořáda-
ných svazem v Brně, v minulosti i v Berouně 
a Skalském dvoře. Podílí se též na soutěži Česká 
chuťovka a Dětská chuťovka.

Studium je denní, čtyřleté, zakončené matu-
ritní zkouškou. Absolventi mohou dále pokra-
čovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole 
ekonomických studií obor Potravinářská tech-
nologie a biotechnologie nebo na kterékoliv jiné 
vyšší odborné škole a na řadě dalších vysokých 
škol. 

Zájem mezi studenty je rovněž i o pokračování 
studia např. na Vysoké škole chemicko-technolo-
gické, České zemědělské univerzitě, Veterinární 
a farmaceutické univerzitě a některých dalších 
vysokých školách.

UPLATNĚNÍ V PRAXI 
Absolventi nacházejí výhodné uplatnění ve 

výrobních i obchodních fi rmách prakticky ve 
všech odvětvích potravinářského průmyslu, ze-

jména masného, drůbežářského, zpracování ryb, 
ve veterinárních zařízeních, laboratořích, v po-
travinářských obchodech, restauracích, hotelech 
i v kontrolních orgánech. 

Absolvent školy má plnou kvalifi kaci pro sa-
mostatné podnikání podle živnostenského záko-
na ve všech oblastech oboru. Po absolventech 
školy je v současnosti velká poptávka, řada fi rem 
oslovuje školu s nabídkami na jejich uplatnění.

Škola dále pořádá celou řadu akcí, jako např. 
dny otevřených dveří, projektové dni a exkurze 
ve školních dílnách atd.

Pro absolventy školy, při jejich výročních ma-
turitních setkáních dochází, po předchozí domlu-
vě a upřesnění termínů, k návštěvám a prohlíd-
kám budovy školy, školních dílen.

OSLAVA VÝROČÍ
 K výročí 90 let pořádá škola den otevřených 

dveří pro širokou veřejnost, zájemce o studium 
a absolventy školy. Akce se koná 14. září 2019 
mezi 9.–16. hodinou v Navrátilově 15, Praha 1. 
Návštěvníky čeká prohlídka školy, dílen, labo-
ratoří, veterinární kliniky, dále malá degustace 
výrobků a pamětní list.

Ing. Karel Hřídel, 
technolog 

VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská

Výročí 90 let „Navrátilky“

Ročník XXVIII. • 4. června 2019
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Soutěž je určena všem podnikatelům zabývajícím se prode-
jem masa a/nebo masných výrobků konečnému spotřebiteli na 
území České republiky na základě platného oprávnění.

Letos poprvé se bude soutěžit ve dvou samostatných kate-
goriích. Rozdělení prodejen do kategorií se bude řídit hlavně 
tím, kolik prodejen celkem jejich provozovatel provozuje. Do 
kategorie „Nezávislý trh“ spadají provozovatelé s max. pěti 
prodejnami. Tyto prodejny musí mít vlastní samostatný vchod 
pro zákazníky z veřejného prostranství a nesmí být umístěny 
v obchodním centru ani v rámci jiné prodejny. Do kategorie 
„Prodejní sítě“ spadají provozovatelé s více než pěti prodej-
nami na území ČR. Tyto prodejny naopak mohou být umístěny 
v obchodních centrech apod. 

Provozovatelé z kategorie „Nezávislý trh“ mohou do sou-
těže přihlašovat své prodejny bez početního nebo regionál-
ního omezení, kdežto provozovatelé z kategorie „Prodejní 
sítě“ mohou do soutěže přihlásit v každém kraji ČR maxi-
málně jednu svoji prodejnu dle vlastního výběru. Poplatek za 
účast v soutěži je stanoven ve výši 500 Kč za každou přihlá-
šenou prodejnu v kategorii „Nezávislý trh“, resp. 1000 Kč 

v kategorii „Prodejní sítě“. Nejpozději do pěti pracovních dnů 
od provedení hodnocení každý provozovatel z ČSZM obdrží 
ke každé jím přihlášené prodejně profesionálně zpracovanou 
zprávu o výsledcích tohoto hodnocení, které provede nezávislá 
agentura.

Přihlášení prodejen do soutěže není podmíněno členstvím 
jejich provozovatelů v ČSZM! 

Přihlášky prodejen do soutěže bude možné zasílat na 
ČSZM v termínu do 15. 6. 2019. Veškeré materiály souvisejí-
cí s touto soutěží, včetně plného znění pravidel a přihlašova-
cího formuláře, jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.cszm.cz.

Nejprve proběhne krajské kolo soutěže a následovat bude 
celostátní fi nále. Vítězné prodejny budou slavnostně vyhláše-
ny 22. 10. 2019 v rámci konference MEATING 2019 v hotelu 
Voroněž v Brně. Zde budou v obou kategoriích oceněni vítě-
zové krajských kol a prodejny s nejvyšším bodovým hodnoce-
ním v dané kategorii získají čestný titul Řeznicko-uzenářská 

prodejna roku 2019. Tyto prodejny navíc od partnera soutěže, 
společnosti MASO-PROFIT, obdrží atraktivní ceny.

Vyhlášeni také budou tzv. „sympaťáci za pultem“, což je 
doplňkové ocenění pro personál jedné vybrané prodejny s nej-
lepším dojmem na hodnotitele a hodnotitelskou porotu.

Cílem soutěže je podpořit špičkové prodejny masa a uzenin. 
Jedná se o ocenění určené řezníkům od řezníků. Hlavní důraz 
při hodnocení je kladen na celkovou organizaci a hygienu pro-
deje, úroveň personálu, šíři a rozmanitost sortimentu, vybave-
ní prodejny a v neposlední řadě dodržování platných předpisů.

Provozujete řeznictví a máte se čím pochlubit? Nebojíte se 
srovnání s konkurencí? Pak je tato soutěž určena právě Vám!

Jan Katina,
výkonný ředitel ČSZM

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) letos organizuje již 12. ročník celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku. Partnerem ročníku je

ČESKÝ SVAZ ZPRACOVATELŮ MASA, Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice
tel.: +420 244 092 405, mobil: +420 724 258 003, fax: +420 244 092 405
E-mail: sekretariat@cszm.cz  ● www.cszm.cz

NOVÝ VÝROBCE na trhu

· Vše skladem
· Vysoká kvalita za konkurenční ceny
· Vyzkoušejte nás!

 · 
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ŠÍ KVALITA  ·

www.pkgroup.cz



Letošní, již 35. valná hromada ČSZM se konala 18. dubna 2019 
v motelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy. Byla řešena řada témat, 
hlavním však byly cechovní normy a problém po odstoupení před-
sedy Karla Pilčíka. Otázka vedení svazu však na valné hromadě 
vyřešena nebyla. 

Proto byla přenesena na jednání představenstva, které se konalo 
30. května 2019. Hlavním bodem jednání byla volba předsedy před-
stavenstva. Tato funkce nebyla po odstoupení pana Karla Pilčíka ob-
sazena od 22. března 2019. Toto jednání bylo svoláno dozorčí radou 
ČSZM, přičemž předseda dozorčí rady Ing. Karel Uttendorfský řídil 
volbu předsedy. Osobně přítomno bylo 11 členů představenstva 
a dva členové zde byli zastoupeni na základě plné moci. Hlasování 
proběhlo tajně pomocí hlasovacích lístků. Ing. Uttendorfský před 
zahájením volby uvedl, že pokud nedojde ke zvolení předsedy, 

bude mít představenstvo možnost pověřit jakoukoliv způsobilou 
osobu řízením s vazu. Jediným kandidátem pro volbu předsedy ČS-
ZM, kterého navrhnul Ing. Jan Kopečný, byl pan Karel Pilčík. Ten 
nominaci přijal a uvedl, že hlavním důvodem pro návrat do funkce 
předsedy je zamezení vzniku škod. Dodal, že chce dál zastupovat 
obor a svaz. Cílem je sjednocení řezníků v celé republice, malých 
i velkých fi rem. Obrátil se na členy s žádostí o podněty k dalšímu 

směřování aktivit ČSZM. Na přímý dotaz některých členů předsta-
venstva ohledně další spolupráce pana Pilčíka ředitelem Katinou 
pan Pilčík uvedl, že respektuje současné personální obsazení na této 
pozici, ale bude usilovat o změnu pravidel pro tuto spolupráci. Dále 
pan Pilčík uvedl, že v druhém pololetí může být pod jeho vedením 
svolána další valná hromada svazu, která se zaměří na úpravu sta-
nov a na celkové fungování svazu.

V následné volbě byl pan Karel Pilčík zvolen předsedou ČSZM 
v poměru hlasů 9 pro a 4 proti. Pan Pilčík poděkoval členům před-
stavenstva za důvěru a vyjádřil přesvědčení, že očekávání členů ne-
zklame. Přejeme panu Karlu Pilčíkovi úspěšné pokračování v jeho 
práci ku zdaru masného oboru, ale i prosperitě jednotlivých členů.

Ing. Jan Katina a redakce
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Karel Pilčík,
 předseda 

představenstva 
ČSZM

Vít Rosůlek, 
obchodní ředitel 

IDC-FOOD,
s. r. o.

Václav Hes, 
generální ředitel 

společnosti 
SKALIČAN a. s.

Marian Pösinger, 
prokurista 
PROGAST, 
spol. s r. o.

Martin Kužniar, 
manažer divize 

marketingu, 
Maso-Profi t s. r. o.

Bc. Josef Houser, 
učitel odborného výcviku 

SOU potravinářské, 
Praha 4 – Písnice

Jan Hanuš, 
ředitel závodu Zábřeh na 

Moravě, 
Uzeniny Příbram, a. s.

MVDr. Jan Váňa, 
ředitel odboru 

veterinární hygieny 
a ochrany veřejného 

zdraví, SVS

Mgr. Vít Steinhauser, 
Import/Export 

manager ve společnosti 
Steinex a. s.

PhDr. Silvie Pernicová, 
ředitelka 

Střední školy 
gastronomie a farmářství 

Jeseník

Ing. Karel Hřídel, 
technolog VOŠ, 

 SPŠ a SOŠ 
Podskalská 

Ing. Miloš Kavka, 
oddělení 

speciální metodiky 
kontroly ÚI

Mgr. David Fajfr, 
ředitel pro Společnou 
zemědělskou politiku 
a strukturální fondy 

PK ČR 

Richard Hrdina, 
ředitel 

– prokurista 
Jatky Český Brod a. s.

Vladimír Janda, 
vedoucí masozávodu 

Modletice 
společnosti 

Kaufl and ČR v. o. s.

Ing. Milan Chmelař, 
ředitel VOŠ , 
 SPŠ a SOŠ 
Podskalská 

MVDr. Jan Lazecký, 
předseda představenstva 

společnosti 
BIVOJ a. s.

Jan Váhala, 
spolumajitel 
společnosti 

Váhala a spol. s r. o.

Ing. Ladislav 
Steinhauser, 

jednatel společnosti 
Steinhauser, s. r. o.

Ing. Luděk Šleis, 
jednatel společnosti 
Karlovarské uzeniny 

s. r. o.

Miroslav Olach, 
manažer společnosti 

Bemis Czech Republic 
s. r. o.

Ing. Jan Katina,
výkonný ředitel ČSZM

Ing. Jitka Vostatková,
ČSZM

Ing. Josef Baláš, Ph.D.,
obchodní ředitel 

společnosti 
Chr. Hansen Czech 

Republic, s. r. o.

Ing. Juraj Šeketa, 
ředitel a fi nanční ředitel 

společnosti 
Animalco a. s.

Ing. Jiří Jedlička, 
generální ředitel 

společnosti 
Kostelecké uzeniny a. s.

Ing. Jan Kopečný, 
generální ředitel 

Krahulík - 
MASOZÁVOD 
krahulčí, a. s.

Ing. Iveta Matisová, 
generální ředitelka 

společnosti KMOTR – 
Masna Kroměříž a. s.

Ing. Martin Štěpánek, 
vedoucí oddelení 

potravinového práva 
a kvality potravin 

Ministerstva zemědělství

Ing. Jaroslav Novosad, 
zástupce 

společnosti 
Devro s. r. o.

Pavel Holeček, 
vedoucí odboru masa 

a MV Globus ČR, 
k. s.

Ing. Ondřej Lazecký, 
ekonom společnosti 

BIVOJ a. s.

Ing. Radek Múdrý,
manažer společnosti 

TRUMF 
International s. r. o.

Ing. František 
Kruntorád, CSc.,
jednatel a ředitel

vydavatelství 
AGRAL s. r. o.
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Výroba masa zůstala na loňské úrovni
1 .  Č T V R T L E T Í  2 0 1 9

Výroba masa v 1. čtvrtletí 2019 se držela 
meziročně na stejné úrovni. Celkově bylo vy-
robeno 108 674 tun masa (−0,1 %), z toho ho-
vězího 18 456 tun (+6,0 %), vepřového 50 496 
tun (−2,8 %) a drůbežího 39 685 tun (+1,1 %). 
Ceny zemědělských výrobců jatečného sko-
tu meziročně klesly o 3,3 %, ceny jatečných 
prasat byly nižší o 2,6 % a ceny jatečné drů-
beže se snížily o 0,8 %. 

PORÁŽKY 
A VÝROBA MASA

V 1. čtvrtletí 2019 bylo na jatkách poraženo 
59,9 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,9 % více, 
z toho bylo 24,6 tis. býků (+8,3 %), 26,6 tis. krav 
(+1,7 %) a 6,7 tis. jalovic (+14,3 %). Vyrobeno 
bylo 18 456 tun (+6,0 %) hovězího masa.

Porážky prasat (542,5 tis. ks) zazname-
naly meziroční pokles o 3,6 %. Výroba vep-
řového masa dosáhla 50 496 tun (−2,8 %). 
Jatečná prasata se porážela v průměrné hmot-
nosti 118,6 kg, tj. o 1,1 kg vyšší než v 1. čtvrtletí 
loni.

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziroční-
mu zvýšení výroby drůbežího masa na 39 685 tun
(+1,1 %).

STAVY SKOTU, 
PRASAT A DRŮBEŽE

Na začátku 1. čtvrtletí bylo v České republice 
chováno 1365,2 tis. ks skotu, meziročně −0,1 %. 
Také stavy zvířat ve všech věkových i hlavních 
užitkových kategoriích zůstaly meziročně stabil-
ní. Mírné zvýšení bylo zaznamenáno u zapuště-
ných jalovic (+3,6 %) a masných krav (+2,8 %), 
zatímco stavy dojených krav pokračovaly v mír-
ném poklesu (−1,9 %).

Stavy prasat se meziročně mírně snížily na 
1507,6 tis. ks (−1,6 %), především v kategorii 
chovných prasat (−2,2 %), z toho stavy prasnic 
klesly na 89,5 tis. ks (−5,1 %), avšak zvýšily se 
stavy prasniček (na 43,8 tis. ks; +4,9 %), z nich 
zapuštěných o 7,8 %. Prasat ve výkrmu bylo 
586,2 tis. (+2,7 %).

Stavy drůbeže byly na začátku čtvrtletí mezi-
ročně výrazně vyšší (+15,6 %) a čítaly 25 371,3 
tis. ks; stavy nosnic stouply na 5222,4 tis. ks 
(+5,2 %).

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 
JATEČNÉHO SKOTU, 

PRASAT A KUŘAT
V 1. čtvrtletí se ceny zemědělských výrob-

ců jatečného skotu meziročně mírně snížily 
(−3,3 %), a to nejvíce u jatečných telat (−4,7 %), 
nejméně u jatečných býků (−2,8 %). Průměrná 
cena jatečných býků byla 46,57 Kč/kg v živém 
nebo 84,75 Kč/kg v jatečné hmotnosti. Vzhledem 
k předcházejícímu čtvrtletí byla o 0,67 Kč za kg 
v mase vyšší.

Ceny jatečných prasat v 1. čtvrtletí klesly na 
průměrnou hodnotu 26,82 Kč za kg živé hmot-
nosti nebo 34,86 Kč za kg jatečné hmotnosti 
(−2,6 %). Tento mírný meziroční pokles však 
ukazuje, že propad cen jatečných prasat trvá již 
déle než rok. Ve srovnání s posledním čtvrtle-
tím loňského roku tyto ceny poklesly o dalších 
0,49 Kč za kg v mase.

Ceny jatečných kuřat byly o 0,8 % pod úrov-
ní 1. čtvrtletí loňského roku. Výrobci prodáva-
li jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 
23,09 Kč za kg v živém.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
S ŽIVÝMI ZVÍŘATY A MASEM

Podle předběžných výsledků zahraničního ob-
chodu1) v období od prosince 2018 do února 2019 
byla bilance vyjádřená v hmotnostních jednot-
kách pro živá zvířata kladná (18 494 tun u skotu, 
7115 tun u prasat a 9910 tun u drůbeže) a pro ma-
so záporná (−5754 tun u hovězího, −60 747 tun 
u vepřového a −22 501 tun u drůbežího).

Dovoz živého skotu (0,9 tis. ks) vzhledem 
k vývozu (55,6 tis. ks) zůstal i v tomto období za-
nedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata 
určená k dalšímu chovu (37,1 tis. ks), zvláště tela-
ta a mladý skot, jejichž vývoz se meziročně zvýšil 
na 18,7 tis. telat (+3,4 %) a 13,6 tis. ks mladého 
skotu (+14,7 %). Telata se vyvážela do Belgie, 
Španělska a Nizozemska; mladý skot do Turec-
ka, Slovinska, Chorvatska a Maďarska. Zvířat 
k porážce se vyvezlo 18,5 tis. ks (+0,5 %), což 
představuje 6563 tun hovězího masa, tj. více než 
měsíční produkce hovězího v ČR. Jatečná zvířata 
se vyvážela především do Rakouska a Německa.

Zahraniční obchod1) s živými prasaty meziroč-
ně zaznamenal pokles v obratu. Došlo k výraz-
nému snížení dovozu (na 32,5 tis. ks; −18,3 %) 
i vývozu (na 90,4 tis. ks; −19,5 %). Vývoz 
v kategorii selat se však nezměnil (29,6 tis.
ks; +0,9 %) a dosáhl téměř vyrovnané bilance 
(dovezených 31,7 tis. ks; −17,8 %). Selata se 
dovážela výhradně z Německa a Dánska. Jejich 
vývoz směřoval do Maďarska, na Slovensko a do 
Německa. Vývoz jatečných prasat se propadl 
o čtvrtinu na 59,9 tis. ks a 7139 tun živé hmot-
nosti. Jatečná prasata se vyvážela na Slovensko, 
do Německa a Maďarska.

Přebytek zahraničního obchodu1) s živou drů-
beží meziročně klesl v kategorii jednodenních 
mláďat. Naopak mírně se zvýšil u kuřat a sle-
pic určených k porážce. Na těchto výsledcích 
se nejvíce podílel pokles vývozu jednodenních 
kuřat (na 21,4 mil. ks; −9,1 %) a pokles dovozu 
jatečných kuřat a slepic (na pouhých 453 tun; 
−27,3 %). Živá drůbež se dovážela především 
z Německa, Slovenska a Maďarska; vyvážela se 
hlavně do Polska, na Slovensko, do Německa, 
mláďata také do Rumunska.

Dovoz hovězího masa se mírně snížil na 
8764 tun (−2,4 %), jeho vývoz vzrostl na 3010 t
(+17,7 %). Dovezené maso pocházelo především 
z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy smě-
řovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizo-
zemska, Polska a Rakouska.

U vepřového masa se záporná bilance meziroč-
ně opět prohloubila, a to v důsledku vyššího do-
vozu a nižšího vývozu. Dovezeno bylo 67 020 tun
(+3,3 %), hlavně z Německa, Španělska a také 
z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 6274 tun 
(−8,8 %), převážná většina na Slovensko.

Drůbežího masa se ve sledovaném období do-
vezlo 27 123 tun, meziročně o 5,5 % méně, a vy-
vezlo 4622 tun, tj o 9,4 % méně. Tím se schodek 
obchodu s drůbežím masem nepatrně snížil. Nej-
větší podíl na dovozu mělo Polsko, na vývozu 
Slovensko, Německo a Rakousko.

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

Český statistický úřad

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí / Rok  

1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 1/2019

Výroba 
masa

tuny jat. hm. 108 735 111 589 109 363 117 323 108 674 
%1) 102,8 100,8 102,0 102,8 99,9 

z toho:

hovězí 
a telecí

tuny jat. hm. 17 410 17 109 17 225 19 834 18 456 
%1) 101,8 103,6 108,3 109,1 106,0 

vepřové 
tuny jat. hm. 51 978 53 078 50 792 55 062 50 496 

%1) 100,6 98,8 99,9 100,6 97,2 

skopové 
a kozí

tuny jat. hm. 72 35 54 72 32 
%1) 290,9 55,7 115,6 122,2 45,2 

drůbeží
tuny jat. hm. 39 271 41 359 41 283 42 348 39 685 

%1) 106,2 102,4 102,1 103,0 101,1 

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ
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Frankfurt nad Mohanem – Nové výstavní
haly, optimalizované uspořádání, větší vý-
stavní prostory, a hlavně účast všech nejdůle-
žitějších světových i národních firem na trhu
technologií na zpracování masa. Tak vypadal 
veletrh IFFA 2019, který se konal ve dnech 
4. až 9. května 2019 ve Frankfurtu nad Moha-
nem. Tento celosvětový veletrh masného prů-
myslu předvedl výrobky a služby pro masný 
průmysl a zpracování masa na podstatně vět-
ších výstavních plochách než v minulých roč-
nících. IFFA má motto „Meet the Best“ a tuto 
laťku nejenže vysoko nastavila, ale v techno-
logickém vývoji ukázala směry do blízké, ale 
vzdálenější budoucnosti. Bylo představeno 
celé spektrum produktů a služeb pro masný 
průmysl – od výroby až po high-tech vybavení.
IFFA je z mnoha důvodů předním veletrhem 
masného průmyslu, a to nejen v evropském, 
ale i světovém měřítku. 

Letošního ročníku veletrhu IFFA 2019 se 
zúčastnily nejen všechny přední společnosti 
z Německa, ale i z celého světa. Přední světový 
veletrh masného průmyslu otevřel svoje brány 
nejen vystavovatelům, ale především odborní-
kům a zájemcům o masný obor. Frankfurt nad 
Mohanem se na pět dní stal centrem zájmu celého 
sektoru, kde se opravdově obchodovalo. Byla to 
ale i významná slavnost masa, a hlavně sešlost 
techniků, technologů, řezníků a uzenářů z celé-
ho světa. Novinkou letošního ročníku byla nová 
hala 12, která byla postavena podle nejvyšších 
a nejnovějších standardů. Vystavovatelé i ná-

vštěvníci veletrhu IFFA se do ní podívali poprvé. 
Výsledkem začlenění haly 12 do veletrhu je kru-
hová návštěvnická trasa, jež propojila všechny 
haly IFFA, a tak umožnila návštěvníkům rychlý 
a komplexní přehled o celém spektru nabízených 
produktů, aniž by museli absolvovat dlouhé 
přesuny. Vystavovatelé a jejich produkty byly 
v rámci výstavních hal rozmístěni podle toho, 
jaká stadia zpracování masa podporují. Veletrh 
IFFA má velkou tradici a jeho úspěšnost již trvá 
70 let. Poprvé se konal ve spolupráci s konferen-
cí Německého svazu řezníků ve Frankfurtském 
veletržním a výstavním centru již v roce 1949. 

Pořadatelem veletrhu je společnost Messe 
Frankfurt. Letos se veletrhu IFFA 2019 zú-
častnila více než tisícovka vystavovatelů z cca 
50 zemí. Na zhruba 119 tisících metrech čtve-
rečních výstavních ploch – o osm procent ví-
ce než na posledním veletrhu IFFA – vystavili 
výrobci své nejnovější inovativní technologie, 
trendy a futuristická řešení pro všechna stadia 
zpracovatelského řetězce masa, od porážky 
a bourání až po zpracování, balení a odbyt. Také 
návštěvnost byla vysoká a odhaduje se na 60 ti-
síc osob ze 140 zemí světa. Letošní veletrh měl 
i řadu novinek. Jednou z nich byly komentované 
prohlídky s průvodcem, v jejichž rámci pověře-
ní odborníci doprovázeli návštěvníky ke stán-
kům vybraných vystavovatelů, a podle poptávky 
návštěvníků jim zajistili unikátní přehled zají-
mavých inovací, ale i dalších informací. Letoš-
ní veletrh IFFA 2019 určitě stálo za to navštívit 
a vidět.

Redakce 

Nová hala 12 Zdroj: Messe Frankfurt

Byli jsme na veletrhu IFFA 2019 

Reprezentanti fi rmy Váhala na přátelském a obchodním jednání s MVDr. Pavlem Kužniarem na 
stánku Seydelmann
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 Ihned k dodání 

 Top ceny

PŘEPRAVKY  
    PRO MASNÝ      
PRŮMYSL

TBA

PŘÍMO  
OD VÝROBCE!

   Tuky pro čokoládovnický 
a cukrovinkářský průmysl

   Tuky a shorteningy
pro pekárenský průmysl

   Tuky pro mlékárenský 
průmysl

   Tuky pro kosmetický 
a farmaceutický 
průmysl

   Tuky pro výrobu 
krmných směsí 
a technické oleje

   Poradenská činnost 
v oblasti technologie 
procesů výroby 
a zpracování 
rostlinných tuků 
a olejů

The fi rst choice for value-added vegetable oil solution

www.aak.com

AAK Czech Republic s. r. o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobil: +420 602 145 090

e-mail: info.cz@aak.com

Datum: 22. října 2019

Místo:  OREA Hotel VORONĚŽ, Brno

Organizační garance: Český svaz zpracovatelů masa

Účastníci: zájemci bez omezení

Poplatky: budou stanoveny dodatečně

X. ročník tradiční konference 
zpracovatelů masa

Tato konference navazuje na úspěšné předchozí ročníky, 

kdy svými prezentacemi a odbornými přednáškami 

účastníky zaujali specialisté na obchod s potravinami, 

potravinářský marketing, technologie a legislativu.

Předpokládané zaměření konference:

●   Vize v oboru zpracování masa

●   Legislativní požadavky v oboru zpracování masa

●   Trendy v masné výrobě

●   Obchod a marketing 

připravuje 

MEATING 
2019

●   OREA Hotel VORONĚŽ v Brně nabízí dostatečnou 

kongresovou i ubytovací kapacitu 

a výbornou dopravní dostupnost včetně parkování. 

●   Součástí MEATINGu tradičně bude i společenský večer, 

během kterého bude ČSZM udělovat významná 

ocenění pracovníkům masného průmyslu, 

předá certifi káty kvality vybraným odborným školám 

v oboru Řezník-uzenář, a rovněž bude vyhlašovat výsledky 

soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019. 

●   Jedná se také bezesporu o vhodnou příležitost 

pro neformální setkání kolegů a obchodních partnerů.

Přesný program konference 

s pozvánkou a organizačními pokyny bude zveřejněn 

Českým svazem zpracovatelů masa 

v dostatečném časovém předstihu.

 Kontaktní údaje: 

ČESKÝ SVAZ ZPRACOVATELŮ MASA, 
tel.: +420 244 092 405, e-mail: sekretariat@cszm.cz 

http://www.cszm.cz 

nebo http://www.cszm-meating.cz
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THIMM vyvinul pečicí formy z vlnité le-
penky na sekanou, které se používají k vý-
robě speciality v Německu zvané „Leber-
käse“. Formy se přitom s náplní pečí při 
160°C . Inovativní vlnitá lepenka se vyrábí 
z papírů ze 100% primárních vláken, je cer-
tifikovaná a plně recyklovatelná. THIMM 
tyto udržitelné formy na sekanou vyrobil 
exkluzivně pro společnost Nette Papier Gm-
bH, která je distribuuje na německém trhu. 

„Na pečení sekané používají průmyslové 
podniky a řeznictví často hliníkové formy. Hli-
ník však v poslední době bývá často kritizován, 
že je zdraví škodlivý,“ vysvětluje Michael We-
ber, vedoucí korporátního marketingu skupiny 
THIMM. „Naše inovativní pečicí formy na 
sekanou vyrobené z vlnité lepenky představují 
zdraví nezávadnou a udržitelnou alternativu.“ 

Pečicí formy vyrábí společnost THIMM 
z vlnité lepenky foodWave® | heatproof, která 
je certifi kovaná pro přímý styk s potravina-
mi. K jejich zhotovení se používají výhrad-
ně papíry z primárních vláken. Vlnitá lepen-

ka je díky biologické povrchové úpravě na 
vodní bázi odolná proti mastnotě a vyznačuje 
se vysokou hodnotou KIT 12 (KIT je měrná 
jednotka pro vyhodnocení stupně nepromas-
titelnosti). Forma je vyrobena z vlnité lepenky 
typu E a je navržena tak, aby z ní při pečení 
nic nevytékalo. Konstrukce je slepena pomocí 
dvou lepicích bodů. Dá se proto snadno složit 
a v případě potřeby stohovat. THIMM vyrábí 
formy na sekanou za přísných hygienických 
podmínek v závodech certifi kovaných podle 
normy BRC. Kromě toho se pro nepřímý kon-
takt s potravinami při fl exotisku používají cer-
tifi kované tiskařské barvy. 

Michael Weber k tomu dodává: „Naše spe-
ciální vlnitá lepenka je nejlepším řešením pro 
všechny potraviny pečené ve velkovýrobě. 
Všechny zpracované materiály jsou vhodné 
pro pečení do 220 °C. Potvrdila to nezávislá 
zkušební laboratoř. Tepelně odolné pečicí for-
my jsou tak ideální pro úpravu mletého masa 
obsahující tuk a vodu. Vymazávání forem na 
pečení odpadá, i když by to u naší vlnité lepen-
ky bylo dokonce i možné.“ 

Na německém trhu tyto pečicí formy z vlni-
té lepenky v současné době distribuuje fi rma 
Nette Papier GmbH a jsou k dispozici pro 500, 
1000 a 2000 gramů sekané. 

Nette Papier GmbH působí na trhu již více 
než 60 let jako specialista na obalová řešení. 
V německých pobočkách v Göttingenu, 
Braunschweigu a Erfurtu a dále v centrálním 
skladu v Nempitzu pracuje více než 120 za-
městnanců. 

Jako veletržní novinku představila fir-
ma Nette Papier inovativní pečicí formy 
z vlnité lepenky foodWave® | heatproof na 
IFFA ve Frankfurtu nad Mohanem. Před-
ní mezinárodní veletrh masného průmyslu 
se konal od 4. do 9. května 2019 a byl nej-
významnější inovační platformou tohoto od-
větví. 

www.thimm.cz

Sekaná upečená ve formě z vlnité lepenky: THIMM vyvíjí udržitelné 
inovace pro řeznictví i potravinářský průmysl

V THIMM pack’n’display 
ve Všetatech se slavilo

Všetaty – Před 25 lety byla na zelené 
louce ve Všetatech založena česká poboč-
ka mezinárodní skupiny THIMM. Během to-
hoto čtvrtstoletí se z firmy THIMM Obaly, 
k. s., stal jeden z nejmodernějších závo-
dů na výrobu a zpracování vlnité lepenky 
v České republice. To byl důvod k velké 
oslavě v areálu závodu. 

Nejen díky investicím do automatizace a ro-
botizace, ale i díky skvělým zaměstnancům, 
zapáleným pro věc a s chutí řešit problémy zá-
kazníků, se závod THIMM ve Všetatech dostal 
během uplynulých 25 let na špici svého oboru. 
Spektrum výrobků a služeb se postupem ča-
su rozšiřovalo a měnilo podle požadavků trhu. 
K hnědým krabicím přibyly SRP obaly, závod 
byl certifi kován dle BRC pro výrobu vlnité le-
penky pro přímý styk s potravinami a v nepo-
slední řadě se ve všetatském závodě stále více 
využívá digitální tisk, který pro výrobu obalů 
a POP/POS řešení otevírá zcela nové možnosti. 

Letošní výročí se fi rma THIMM rozhodla 
oslavit ve velkém. V sobotu 25. května 2019 
THIMM v dopoledních hodinách otevřel své 
brány pro veřenost. Návštěníci byli provedeni 
výrobou, kde mohli vidět, jak probíhá robotizo-
vaná a automatizovaná výroba obalů a jak zde 
funguje digitalizace. Zaměstnanci zájemcům 
s nadšením vysvětlovali nejen výrobní pro-
ces, ale i jak vypadá pracovní den v THIMMu 
a proč zde rádi pracují. Hlavní oslava začala 
odpoledne. Mezi pozvanými hosty byli převáž-
ně zaměstnanci, ale i externí partneři, zákazníci 
i jejich rodiny. Kromě kulinářských lahůdek 
byl pro hosty připraven pestrý program včetně 
sportovního vyžití a živé hudby v podání skupi-
ny Maxíci a Mandrage. Slavilo se až do večera. 

Martin Hejl, jednatel: „Lidé, zaměstnanci 
i jejich rodiny stojí v THIMM na prvním místě 
– ti udávají směr, kam se vyvíjíme, a to je i to, 
co nás jako rodinnou fi rmu vyznačuje. Lidé jsou 
duší naší fi rmy a jim THIMM vděčí za své před-
nosti: vynalézavost, fl exibilitu, jistotu a růst. Ty-
to hodnoty jsou zároveň slibem našim zákazní-
kům a partnerům. Náš cíl je se těchto hodnot 
držet, abychom byli i nadále tím, čím jsme dnes: 
nezávislým rodinným podnikem se schopnými 
zaměstnanci, díky nimž se udržíme na vedoucí 
pozici. Oslava výročí je poděkováním našim za-
městnancům a skvělých 25 let Těším se na naši 
společnou budoucnost. Pomyslnou třešničkou 
na našem narozeninovém dortu je právě získa-
ný titul Zaměstnavatel regionu 2019 pro Stře-
dočeský kraj v kategorii do 500 zaměstnanců. 
Máme z toho opravu velkou radost.“ 

O SPOLEČNOSTI THIMM
THIMM pack’n’display je součástí  mezi-

národní skupiny THIMM. Skupina THIMM je 
lídrem v poskytování řešení pro balení a distri-
buci zboží. Portfolio fi rmy zahrnuje přepravní 
a prodejní obaly z vlnité lepenky, POS/POP 
produkty, kvalitní prodejní stojany (disple-
je), obalové systémy z různých materiálových 
kombinací a tiskové produkty pro další průmy-
slové zpracování. Spektrum nabídky doplňuje 
široká paleta služeb spojená s balením v rám-
ci celého dodavatelského řetězce. K okruhu 
zákazníků patří známé koncerny vyrábějící 
značkové zboží napříč všemi obory. Rodin-
ný podnik založený v roce 1949 zaměstnává 
více než 3200 zaměstnanců v 19 závodech 
v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, Fran-
cii a Mexiku a dosahuje ročního obratu přes 
645 milionů eur.  THIMM 

Den otevřených dveří měl u veřejnosti úspěchOperátoři strojů ve všetatském závodě THIMM oceněným titulem Zaměstnavatel regionu 2019

Forma na pečení 
je vyrobena z certifi kované 
vlnité lepenky foodWave®, 
která je vhodná pro přímý 
styk s potravinami, pečení při 220 °C 
a odolná vůči mastnotě



18 / z domova Potravinářský zpravodaj 4 / 2019

PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců vyhlašuje 18. roč-
ník soutěže Česká biopotravi-
na o nejlepší produkty českého 
ekologického zemědělství. Vy-
hlášení vítězů proběhne v září 
– měsíci biopotravin.

Soutěž o nejlepší českou biopotravinu pořádá 
Svaz PRO-BIO ve spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství a pod záštitou Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce ČR již 18. rokem od 
roku 2002. 

„Cílem soutěže Česká biopotravina je ocenit 
a podpořit české zemědělce a producenty biopo-
travin v jejich snažení a představit zákazníkům 
ty nejlepší produkty ekologického zemědělství 
za daný rok. Stejně jako roste zájem zákazníků 

o lokální a biopotraviny, tak roste snaha pro-
ducentů uvádět na trh nové kvalitní produkty 
s označením BIO. Letos se proto, jako každoroč-
ně, velmi těšíme na to, jaké produkty soutěžící 
přihlásí. Tímto bych je také ráda vyzvala, aby se 
nebáli a své produkty do soutěže skutečně zare-
gistrovali. Mohou tak jenom získat, a to jak pří-
padné ocenění a zájem zákazníků, tak zpětnou 
vazbu od odborné poroty,“ říká manažerka PRO-
-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina 
Urbánková k soutěži. 

Předseda poroty soutěže Česká biopotravina 
roku Pavel Maurer dodává: „Nedávno jsem jedl 
banán, který měl na sobě značku (zelenou žabič-
ku), signalizující, že jeho zakoupením pomáháme 
deštným pralesům a také sociálnímu prostředí 
plantážníků a farmářů v Ekvádoru. Je to vlastně 
jedno, jestli se někdo zabývá ohleduplným země-

dělstvím v Jižní Americe nebo v Jižních Čechách. 
Podstatné je, že vznikají potraviny nebo suroviny, 
které jsou kvalitní, jejich vývoj nedrancuje pří-
rodu a produkce respektuje zdravý přístup k naší 
planetě. Navíc je úžasné, když skvěle chutnají! 
To je pro mne smysluplný, ekologický a jediný 
správný přístup k životu.“

Ekologičtí farmáři a producenti mohou své 
biopotraviny přihlašovat v těchto kategoriích: 
Biovíno, Biopotraviny živočišného původu, Bio-
potraviny rostlinného původu, Biovýrobky pro 
gastronomii, pochutiny a ostatní potravinářské 
výrobky a nově od předešlého ročníku soutěže 
také Steaková biomasa. 

„V minulém ročníku v soutěži získal hlavní 
cenu poroty hovězí biosteak z farmy Mitrovský 
dvůr, oceněn byl také třeba biosýr s bylinkami 
od farmy Javorník nebo meruňkový extra džem 

od Marmelády Šafránka. Záběr bioprodukce je 
v Česku široký a rozhodně není dané, že ocenění 
získají pouze tradiční potraviny. V rámci soutěž-
ních kritérií oceňujeme také kreativitu a obchod-
ní plán daného produktu,“ doplnila Urbánková. 

Vítězové v jednotlivých kategoriích získají 
právo užívat pro vítězný výrobek označení Čes-
ká biopotravina, doplněný příslušným letopoč-
tem. Vítěz každé z kategorií má právo užívat pro 
vítězný výrobek označení Vítěz kategorie Česká 
biopotravina, opět doplněný označením roku, 
za který byl titul udělen. Vítěz dále získá účast 
na největším veletrhu biopotravin Biofach 2020 
v Norimberku a prostor a inzerci v médiích pro 
svůj produkt. 

PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců

Nejlepší produkty českého ekologického zemědělství se představí
v soutěži Česká biopotravina roku 2019

O RUMU BRUGAL 1888
Rum Brugal 1888 je známý svou vyváže-

ností a kombinací bohatých chutí, kterých 
je dosaženo procesem dvojitého zrání. Bru-
gal 1888 nejprve zraje v ručně vybíraných su-
dech z amerického dubu, kde dříve zrál bour-
bon, poté putuje do sudů z dubu evropského, 
ve kterých bylo původně uloženo víno sherry. 
Díky tomuto zrání se rozvíjí tóny kávy, červe-
ného ovoce a karamelu. 

„Výjimečnost Brugalu 1888 je v jeho chuti, 
která se naplno rozvíjí až po jeho nalití do skla. 
Rum tak stimuluje naše smysly, nutí nás obje-
vovat a v každém doušku nabízí něco nového,“ 
popisuje jeho ambasador Pavol Kazimir.

VÍTE, JAK SI BRUGAL 1888 NEJLÉPE 
VYCHUTNAT?

Prvním krokem by mělo být samotné ochla-
zení rumu ledem. Kostka ledu ale může být ne-
tradičně ochucená. „Ochucené kostky ledu jsou 
skvělý způsob, jak si rum vychutnat. Když se kost-
ka roztaví, nápoj se s každým dalším douškem 
pomalu vyvíjí. Mezi naše nejoblíbenější příchutě 
patří – kokosová voda, oslazená káva či ledový 
čaj s broskví,“ vysvětluje Pavol Kazimir.

Dalším netradičním způsobem, jak si vychut-
nat doušek Brugalu 1888, je kombinace s fl am-

bovanou pomerančovou kůrou. Kůra je v tomto 
případě lehce ohřátá nad ohněm, tím se povolí 
citrusové aroma a oleje. Slupku pak zmáčkně-
te nad vaší sklenicí tak, aby aroma proniklo do 
rumu, nebo ji jednoduše vhoďte do vašeho drin-
ku – váš nápoj tak získá ještě silnější citrusové 

aroma. „Brugal 1888 je komplexní rum, který 
doporučujeme pít téměř bez úpravy – „nearly 
neat“, případně jej míchat jen s dalšími dru-
hy alkoholu. Vyzkoušejte Brugal 1888 napří-
klad namísto whisky v Manhattanu,“ radí Pavol 
Kazimir.

Co se týče jídla, Brugal 1888 vynikne s růz-
nými typy pokrmů, pro začátek se nejlépe hodí 
dezerty. Ty by měly být tón v tónu s jeho prvky 
– ideální jsou tedy dezerty s kávou, sušeným ovo-
cem či čokoládou.

PAVOL KAZIMIR
Pavol Kazimir je globální vyslanec pro rum 

Brugal se sídlem ve světové centrále The Edring-
ton Group v Glasgow ve Skotsku. Narodil se 
v Košicích na Slovensku, vystudoval hospo-
dářskou informatiku na Ekonomické univerzitě 
v Bratislavě a v Německu. Už jako student praco-
val každé léto jako barman a za krátký čas zjistil, 
že bar je umění velmi složité a zároveň fascinu-
jící. Měl štěstí, setkal se snad s těmi nejlepšími 
barmany z Evropy i Spojených států. Ti jej na-
učili nejen rozpoznat vlastnosti destilátů, ale za-
cházet s nimi s respektem, který si zaslouží. Poté 
se Pavol začal věnovat degustaci profesionálně.

Na rumových festivalech v Miami, Praze 
a Berlíně pokračoval v rozvíjení vášně pro rum. 
Když ochutnal rum Brugal, vycestoval do Do-
minikánské republiky a objevoval jeho krásy 
v místě jeho původu. Rum Brugal mu natolik 
učaroval, že mu následně i propůjčil své jméno.

Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko, s. r. o.  

Brugal 1888: Kvalita z Dominikánské republiky v jedné sklence

 Vodňany – Češi by si měli maso sladkovod-
ních ryb dávat mnohem častěji, ať už v po-
době upravené ryby nebo rybích výrobků. 
V běžných obchodech si ale zákazník kromě 
produktů z mořských ryb nemá příliš z čeho 
vybírat. O to, aby byl k dispozici širší výběr 
chutných rybích produktů, se starají vědci 
z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU), 
kteří se mimo jiné věnují i inovacím výrobků 
ze sladkovodních ryb. 

 
 „Běžné obchody kromě salátů z kyselých sle-

ďů a pomazánky z uzené makrely nic moc za-
jímavého nenabízejí, a to se snažíme změnit,“ 
říká Jan Kašpar, ředitel Ústavu akvakultury 
a ochrany vod FROV JU. „Cesta k běžným 
spotřebitelům začíná u průzkumu, který nám 
řekne, co by zákazníky vlastně zajímalo a na 
co mají chuť. Po dlouhém zkoušení složení 

a receptur následuje jejich ladění a mikrobiální 
testy, které musí prokázat nezávadnost výrobků 
při daném způsobu skladování. Důležitá je pro 
nás čerstvost, absence umělých konzervantů 
a zachování charakteristických vlastností rybího 
masa,“ dodává Jan Kašpar. Své produkty fakulta 
nabízí v prodejně Ryby pro zdraví v Českých 
Budějovicích. Zpětnou vazbu od zákazníků, jaké 
produkty jim chutnají a co jim na trhu chybí, 
získávají na stáncích na výstavě Země živitelka 

nebo na výlovech rybníků. Lidé tak dosud mohli 
ochutnat například kapří karbanátky, terinu 
ze pstruha, kapří paštiku nebo různé druhy 
netradičních salátů. V letošním roce fakulta 
přichází s výrobky vhodnými pro děti, jako je 
rybí pomazánka s přídavkem šáchoru jedlého, 
který bývá označován za superpotravinu, nebo 
džemoláda z hlohu peřenoklanného, která má 
vysoký obsah vitaminu C. Mezi zaběhnuté 
produkty oblíbené mezi zákazníky patří 

například kapří lunchmeat nebo rybí segedínský 
guláš.

 Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích je unikátní tím, 
že pracuje s celým produkčním cyklem ryb. Na 
jednom pracovišti se věnuje genetice, na jiném 
testuje ideální podmínky chovu a na dalších sle-
duje výslednou kvalitu masa, vyrábí rybí produk-
ty, experimentuje s novými recepturami a testuje, 
jaký je o výrobky zájem. „Ryby a rybí výrobky 
jsou vhodné pro všechny, kdo dbají na zdravou 
výživu. Věříme, že díky zájmu veřejnosti o naše 
inovativní rybí produkty se budou moci dostat do 
standardi zované výroby a běžné prodejní sítě,“ 
říká Pavel Kozák, děkan FROV JU.

 Se spotřebou 5,5 kg ryb na osobu ročně jsou Če-
ši stále na chvostu Evropy. Spotřeba sladkovod-
ních ryb z toho tvoří přibližně pouze jeden a půl 
kilogramu. Průměrný Evropan přitom sní zhruba 
11 kilo ryb ročně. Zvýšení spotřeby ryb u nás by 
mohla napomoci právě činnost pracovníků FROV. 

 
Více informací najdete na 

www.rybyprozdravi.cz

Fakulta rybářství 
a ochrany vod JU

Jihočeští vědci přicházejí s inovativními výrobky ze sladkovodních ryb, 
to by mohlo pomoci zvýšení spotřeby ryb v Česku 
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Tradiční Farmářský den AGRO Jesenice 
dne 25. května 2019 na farmě Hodkovice

Duší podniku a celé akce je Ing. Josef Kubiš, předseda představenstva a generální ředitel 
AGRO Jesenice

U mléčného automatu

Stánek Pragolaktosu – mlékárna Pragolaktos je odběratelem mléka z AGRO Jesenice

Nástup do okružního vláčku

Pohled na výstavní stánky

I zájem dětí o dárky

Zkouška dojení děti velmi zaujala

Traktor – to bylo něco pro kluky! Fota: Redakce
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Dne 11. dubna 2019 proběhlo v regens-
burgském biskupském pivovaru Bischofshof 
slavnostní uvedení do provozu prvního kombi-
novaného plniče a uzavírače sycených a nesy-
cených nápojů na světě, typ Dynafi ll Krones. 
Dosud se všechny sycené i nesycené nápoje ve 
středních a velkých závodech nápojového prů-
myslu stáčejí na tzv. „monoblocích“, což jsou 
průchozí stroje, vybavené jedním otočným 
bubnem, na které se při jeho jedné otočce láh-
ve nejdříve jedno- nebo dvojnásobně evakuují 
a přetlakují inertním plynem na požadovanou 
hodnotu, poté se naplní potřebným objemem 
nápoje a odtlakují se. Tyto neuzavřené, avšak 
naplněné láhve vedou k druhému stroji, zpra-
vidla též otočnému uzavíracímu systému s uza-
víracími hlavami, na kterém je na přivedenou 
naplněnou láhev nasazen korunkový nebo jiný 
uzávěr, který následně přitlačením uzavírací hla-
vy naplněnou láhev uzavře. Tento systém plnění 
a uzavírání lahví na jednom stroji se nazývá mo-
noblok, jsou známá ještě další možná rozšíření 
tohoto zařízení o vystřikovací stroj před plněním 
lahví (triblok), což je hygienický požadavek při 
plnění nových, zpravidla nevratných lahví, ne-
bo ještě o doplnění výrobním zařízením plasto-
vých lahví, nebo následné doplnění etiketovacím 
strojem a podobně. Stávající monobloky mají 
shodnou technologickou závadu, která spočívá 
v úseku mezi plněním a uzavřením lahve, kdy se 

mohou jednak mikrobiologicky kontaminovat 
prostředím – tento problém se řeší umístěním pl-
niče a uzavírajícího stroje do sterilního prostředí, 
jiným problémem je únik oxidu uhličitého z lah-
ve a následného vniku vzduchu do hrdlového 
prostoru láhve s negativním působení přítomné-
ho kyslíku na naplněný nápoj. Tento problém se 
řeší vstřikem paprsku tlakové vody nebo piva do 
lahve s naplněným nápojem, který účinkem rázu 
piva nebo vody vypění a vytlačí vzduch z láhve 
ještě před jejím uzavřením.

Naprosto originálním způsobem vyřešili oba 
uvedené problémy vývojoví pracovníci jednoho
z největších výrobců lahvárenské techniky 
a dodavatele strojního zařízení pro pivovary, 
německého koncernu Krones v bavorském Neu-
traublingu, kteří vyvinuli systém Dynafi ll, který 
během jedné otáčky bubnu provede jedno- nebo 
dvounásobnou evakuaci, natlakování lahve oxidem
uhličitým na požadovanou hodnotu, naplně-

ní a uzavření láhve. Láhev o objemu 500 ml 
je naplněna nápojem do 0,5 sekundy, celý pro-
ces naplnění a uzavření této lahve nepřekračuje 
5 sekund, což při použití dosud používaného za-
řízení, které naplní a uzavře lahev nejméně za 
10 sekund, ale běžně i více, představuje méně 
než polovina potřebného času při odstranění ri-
zika kontaminace a potřebného vstřiku vodního 
paprsku do láhve, další výhodou tohoto řešení 
je snížení přírůstku kyslíku v nápoji a zmenšený 
nárok na zastavěnou plochu. Světová premiéra 
uvedení kombinovaného systému Dynafi ll pro-
běhla dne 11. dubna 2019 v biskupském pivovaru 
Bishofshof v Regensburgu vysvěcením tohoto 
zařízení za účasti Regensburgského biskupství 
a představitelů koncernu Krones a vedení pivova-
ru. Kombinovaný plnič a uzavírací stroj Dynafi ll 
je instalován v lahvárenské lince s objemem lahví 
0,5 l v pivovaru Bishofshof s hodinovým výkonem 
50 000 l, účastníky oslav překvapila jeho oproti 

ostatním běžným plničům takřka dvojnásobná 
výška. Pozvaní hosté nedostali k ochutnání jinak 
běžně ze sudu točené pivo, ale z otevřené láhve 
naplněné a uzavřené zařízením Dynafi ll, vzaté 
z právě slavnostně spuštěné linky, tento termín
byl vybrán proto, že to byl první den třídenních 
oslav 370. výročí založení pivovaru, dalším dů-
vodem byla dobrá spolupráce pivovaru Bishof-
shof s koncernem Krones v odzkušování nových 
pivovarských zařízení. Během slavnostního ote-
vření zazpíval Chlapecký sbor chlapců Regens-
burgského biskupství mimo klasickou tvorbu 
i pivovarské písně. Překvapením pro hosty bylo 
další hudební vystoupení. Vzhledem k tomu, že 
Regensburg je spolu s Trevírem a dalšími městy 
jedním z nejstarších německých měst a byl posta-
ven na základech římského města Castra Regina, 
s Českou republikou ho pojí dlouhá historie, ne-
boť české země byly dlouhou součástí regens-
burgského biskupství a Kamenný most v tomto 
městě je předlohou Karlova mostu v Praze. Z pro-
vedených vykopávek z římské doby v Regensbur-
gu se našel jeden pozoruhodný hudební nástroj, 
totiž vodní varhany, který vyžadoval obsluhu tři 
lidí, varhaníka a dvojčlenné obsluhy měchů. Pro-
tože oslava probíhala v pivovaru, tak se podle 
archeology nalezeného nástroje nově vyrobené 
varhany místo vodou naplnili pivem, což neubra-
lo nic na kvalitě hudební produkce.

doc. Ing Ladislav Chládek, CSc.

   Dynafill Krones v pivovaru Bischofshof 
S L A V N O S T N Í  U V E D E N Í  D O  P R O V O Z U  R E V O L U Č N Í  N O V I N K Y  V  N Á P O J O V É M  P R Ů M Y S L U ,  K O M B I N O V A N É H O  P L N I Č E 

A  U Z A V Í R A Č E  D Y N A F I L L  K R O N E S  V  B I S K U P S K É M  P I V O V A R U  B I S C H O F S H O F  V  R E G E N S B U R G U

V lahvárenské lince zabudovaný plnič a uzavírač Dynafi ll

Vodní (pivní) varhany z římské doby při slav-
nostním uvedení kombinovaného plniče a uza-
vírače Dynafi ll

Dne 9. května 2019 po krátké nemoci nás 
navždy opustil Mgr. Vladimír Dvořák, učitel 
Vyšší odborné školy potravinářské a Střední 
průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži.

Mgr. Dvořák se narodil 30. listopadu 1945 
v Bosonohách v rodině učitele. Po rodičích zdě-
dil hudební nadání, po otci lásku ke kantorské-
mu povolání. Po absolvování střední školy se 
rozhodl studovat přírodovědeckou fakultu Uni-
verzity J. E. Purkyně, dnes Masarykovy uni-
verzity v Brně, se specializací na matematiku 
a chemii, kterou úspěšně dokončil v říjnu 1970.

Na mlékárenskou školu do Kroměříže na-
stoupil 4. prosince 1969 a svým mladým vě-
kem a hřmotným hlasem oživil pedagogický 
sbor a zanedlouho se stal také třídním učite-
lem. Jeho hodiny chemie ubíhaly velice rych-
le, byly zajímavé a plné experimentů, stejně 
tak probíhala i výuka mat ematiky. Jeho lásku 
k hudbě, sám byl členem hudební skupiny, se 
snažil předávat žákům i kolegům, pod jeho 
vedením pracoval úspěšně pěvecký kroužek. 
Hodně svého volného času věnoval práci pro 
své kolegy – zaměstnance školy. Od roku 1994 

až do roku 2008 působil jako zástupce ředite-
le  školy. 

Jeho odchodem do důchodu však neskon-
čila jeho pedagogická aktivita, rád vypomohl 
s výukou oblíbené chemie, se zaujetím vyučo-
val informační a komunikační technologie. 
I v pokročilém věku pro něho nebyl problém 
učit se něčemu novému. Mnozí z nás si mohli 
z něho vzít příklad a jeho vitalitu mu závidět. 
O to víc nás zasáhl jeho velmi nečekaný od-
chod. Čest jeho památce.

Vedení SPŠ mlékárenské v Kroměříži

Nečekaná ztráta

Pana Mgr. Miroslava Tomeška, učitele 
Střední průmyslové školy mlékárenské v Kro-
měříži, pamatuje prakticky každý, kdo v uply-
nulém půlstoletí měl něco společného s mlé-
kařskou školou. Bohužel se s ním už nikdy 
nesetkáme a nepodáme si ruce – 12. května 
letošního roku nás navždy opustil. Zemřel po 
delší nemoci v domově pro seniory v nedoži-
tých 87 letech.

Po vystudování Gymnázia v Uherském Hra-
dišti a fi lozofi cké fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně nastoupil jako čerstvý absolvent na 
místo učitele na jedenáctiletce ve Valašských 
Kloboukách, které musel pro své politické 
smýšlení a náboženské přesvědčení opustit, 
dalších pět let pracoval jako účetní v podni-
cích služeb.

Na mlékárenskou školu do Kroměříže 
nastoupil na začátku září 1964 jako učitel 
českého jazyka a dějepisu a toto poslání vy-
konával nepřetržitě až do konce roku 1993. 
Vždy patřil mezi opory pedagogického sboru, 
a to nejenom po stránce profesní, ale i lid-
ské. Za dobu s vého působení se podílel na 
výchově stovek absolventů, včetně řady po-
travinářských odborníků. Vždy se s nimi rád 
setkával a zajímal se o ně. Mnozí z našeho 
kolektivu měli to štěstí, že byl naším učite-
lem, později kolegou, rádcem, přítelem… 
Rádi vzpomínáme na jeho četné mimoškolní 
aktivity, především jsme oceňovali jeho vy-
nikající dějepisné znalosti, které uplatňoval 
při cestách po naší vlasti a Polsku, a když to 
bylo možné, tak i Rakousku, Itálii. Jako žáci 

i jako kolegové jsme s ním velmi rádi pozná-
vali svět. Jeho zásluhou se rozvíjela i dru-
žební setkání a zahraniční praxe. Pověstná 
byla i jeho paměť, věděl o nás, žácích, skoro 
všechno, jména a bydliště si pamatoval desít-
ky let a při srazech absolventů se prakticky 
nespletl.  

Pokud mu zdraví dovolovalo, vracel se mezi 
nás a ještě před několika lety nám pomáhal 
s přípravou zahraničních zájezdů pro žáky. 
Pravidelná setkání zaměstnanců a seniorů 
se neobešla bez něj. Rozhovor s ním byl vždy 
zdrojem informací, poučení, ale také teplého 
lidského slova. Kdo jste pana Mgr. Mirosla-
va Tomeška znali, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku.

Odešel kolega, pro kterého bylo učitelství posláním

Chlapecký sbor Domspatzen (Katedrální vrab-
ci) regensburgské kapitole během uvedení zaří-
zení Dnafi il do provozu 
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První lamelovou vývěvu optimali-
zovanou pro vakuové balení potravin
vyvinul Dr. Karl Busch již v roce 
1963. Firma Busch si v této oblasti
rychle dobyla celosvětově domi-
nantní postavení, které si dlouho-
dobým zdokonalováním vývěv s dů-
razem na účinnost a spolehlivost 
stále upevňuje. Po celém světě 
jsou provozovány více než 3 miliony
vývěv Busch pro vakuové balení. 
Optimalizace výroby vakua umož-
ňuje dosažení úspor nákladů v de-
sítkách procent.

Důležitými faktory, které mají pří-
mý dopad na provozní náklady vý-
roby vakua,  jsou:
● Výběr vhodné vývěvy
●  Místo instalace / centrální výroba 

vakua
● Emise tepla / rekuperace 

VÝBĚR VHODNÉ VÝVĚVY
Základem dodávky vakua balicímu 

stroji je vývěva. Ta z vakuové komo-
ry odčerpává vzduch a zajišťuje, aby 
bylo v balení po utěsnění dosaženo 
optimálního podtlaku. U všech typů 
balicích strojů vysaje vývěva vzduch 
z balicích komor na požadovaný stu-
peň vakua (což je v případě čerstvého 
masa 2–10 mbar[a], u balení v modi-
fi kované atmosféře 100–300 mbar[a], 
u tvářecích balicích strojů se vakuum 
navíc využívá k formování podklado-
vého materiálu vakuem typicky v ob-
lasti 100–250 mbar[a]).

Osvědčeným standardem ve vakuo-
vém balení jsou rotační lamelové 
vývěvy R 5 s cirkulací oleje. Vnitřní 
cirkulace oleje zajišťuje vysokou pro-
vozní spolehlivost, nízkou spotřebu 
elektrické energie, špičkovou úroveň 
vakua (0,1 mbar[a] = 99,99 %), vyso-
kou toleranci vodní páry a samočisticí 
efekt. Novinkou v sortimentu fi rmy 
Busch je již sedmá generace olejo-
mazných vývěv R 5 RD, která zaru-
čuje úsporu energie minimálně 20 %
ve srovnání s předchozí generací 
Busch R 5 i kterýmkoli konkurenč-
ním produktem (př. u balicího stroje 
s novou vývěvou R 5 RD 0360 A je 
během dvousměnného provozu roč-

ní úspora nákladů na energii až 
25 000 Kč (při ceně elektřiny 3 Kč/
kWh).

Dalšími výhodami jsou snadné 
čištění a menší nároky a náklady na 
údržbu, protože prvky vyžadující 
údržbu jsou umístěny na obslužné 
straně a vyměňuje se pouze jeden vý-
stupní odlučovač oleje.

V případě, že zákazník požaduje 
bezolejovou výrobu vakua, lze pou-
žít osvědčené suchoběžné šroubové 
vývěvy COBRA. Tyto vývěvy mají 
vyšší pořizovací náklady, ty jsou ale 
následně vyváženy zcela minimální-
mi nároky na údržbu.

MÍSTO INSTALACE / 
CENTRÁLNÍ VÝROBA VAKUA
Menší balicí stroje mají rotační la-

melovou vývěvu běžně integrovanou 
ve stroji. U větších baliček bývá vý-
věva umístěna vedle balicího stroje. 
Z různých důvodů může vzniknout 
požadavek instalovat vývěvy do větší 
vzdálenosti od balicího stroje (např. 
do jiné místnosti). V těchto případech 
je však nezbytně nutné brát v úvahu 
skutečnost, že vzdálenost mezi vý-
věvou a balicím strojem má zásad-
ní vliv na čas potřebný k dosažení 
požadované úrovně vakua. Vývěva 
musí odsát nejen vzduch z balicí ko-
mory, ale také z propojovacího vedení 
mezi balicím strojem a vývěvou. Čím 

delší je vedení, tím déle trvá proces 
vakuování. Propojení musí být také 
správně naddimenzováno, protože při 
nedostatečném průřezu dochází k vel-
kým tlakovým ztrátám, což výrazně 
prodlužuje dobu vakuování. Nejsou 
výjimkou instalace, kde mají nespráv-
ně navržené rozvody za následek 
o 50 % vyšší energetickou náročnost, 
protože jsou ztráty v rozvodech kom-
penzovány použitím přídavné vývěvy. 
Proto je velmi vhodné se před reali-
zací přemístění vývěvy poradit s pra-
covníky fi rmy Busch, aby se předešlo 
zbytečným fi nančním ztrátám.

Každý provozovatel většího 
množství komorových a průběž-
ných vakuových balicích strojů by 

měl zvážit možnost centralizované 
výroby vakua, která může přinést 
snížení nákladů na elektrickou 
energii až o 50 %. K vakuování to-
tiž na každém balicím stroji dochází 
pouze po část z celkové doby balicího 
cyklu, vývěva mimo tuto dobu pracu-
je naprázdno a u vývěvy instalované 
individuálně pro jeden balicí stroj ne-
existuje žádná reálná možnost ztrátu 
chodem naprázdno eliminovat. Je to 
možné proto, že v centrálním zdroji 
vakua je potřebný menší počet vývěv 
(běžně lze do centrální vakuové stani-
ce použít i stávající vývěvy) než u de-
centralizovaných jednotlivých vývěv. 
Navíc lze řízení výkonu nastavit přes-
ně dle požadavků všech potřebných 

operací. Centralizované vakuové 
systémy dále poskytují maximální 
spolehlivost a bezpečnost, protože 
všechny komponenty relevantní pro 
systém jsou navrženy se zálohou. 
Jestliže má některá vývěva poruchu 
nebo vyžaduje údržbu, dodávka va-
kua tím není nijak omezena. 

Centrální vakuové systémy jsou 
velmi rozšířené a fi rma Busch má 
jako čelní výrobce centrálních va-
kuových systémů v této oblasti ce-
losvětově nejvíce zkušeností. Cent-
rální vakuový systém prakticky nelze 
úspěšně realizovat bez rozsáhlých od-
borných znalostí a zkušeností. 

EMISE TEPLA / REKUPERACE 
Vývěva při provozu vyzařuje do 

okolí teplo odpovídající přibližně 80 %
příkonu jejího elektromotoru. Toto 
teplo vede ke zvyšování teploty místa 
instalace a nákladům na odpovídající 
ochlazování – klimatizaci. Jednodu-
chým pravidlem pro určení energetic-
ké náročnosti klimatizace je: klima-
tizace o příkonu 1 kW kompenzuje 
3 kW tepelného výkonu vývěvy.

Kromě již zmíněné centralizace 
vakua lze ztráty z vyzařování tepla 
výrazně eliminovat instalací vodní-
ho chlazení vývěv. Pomocí vodního 
chlazení lze odvést teplo odpovídající 
přibližně 60 % příkonu elektromo-
toru vývěv. Toto teplo lze samozřejmě 
využít např. pro ohřev užitkové vody. 

SHRNUTÍ
Výroba vakua nabízí celou řadu 

možností, jak výrazně snížit ener-
getickou náročnost a další provozní 
náklady, zejména při provozování 
většího množství vakuových balicích 
strojů. Centralizace výroby vakua 
často představuje optimální řešení 
pro zajištění požadovaného vakua 
v procesním cyklu s nejnižší možnou 
spotřebou energie. Další důležitou 
příležitostí je rekuperace tepelného 
výkonu vývěv.

V návrhu optimalizace výroby va-
kua je nutné zohlednit velký počet 
faktorů a neexistuje univerzální ře-
šení aplikovatelné na specifi cké pod-
mínky jednotlivých provozovatelů 
vakuových balicích strojů. Proto je 
velmi vhodné konzultovat možnosti 
řešení s odborníky s odpovídajícími 
zkušenostmi. 

Ing. Karel Svítil,
 Busch Vakuum s. r. o.

Možnosti úspor energie 
ve vakuovém balení potravin

Nová generace vývěv R 5 RD

Centrální vakuový systém v továrně na zpracování masa (Německo)

O KLÍČOVÉM SOUČASNÉM 
PROBLÉMU

Před pár týdny jsem napsal glosu 
o dvojí kvalitě potravin. Po diskuzi, 
která se vede v rámci volební kampaně 
do evropského parlamentu, ve vládě 
a v médiích, kdy se z kauzy neexis-
tujícího problému stalo hlavní téma 
médií a volební kampaně, jsem glo-
su přepsal. Přece jen marginální téma 
okresního formátu se nestává hlavním 
tématem pro volby každý den. Ale na 
druhou stranu není tak zle, myslíme-li 
si, že nemáme jiné starosti.

Generál de Gaulle a kancléř 
Adenauer stvořili Evropu, z jejíž pro-
sperity žijeme už 70 let. Byli to od-
vážní lidé, měli vizi a odvahu. Jen 
si uvědomme: volný pohyb zboží, 
osob, služeb a kapitálu. Pak se Evro-
pa dostala do rukou byrokratů, a tak 
se úžasná idea začala ztrácet v před-
pisech a omezeních (pardon – regu-
lacích), které vymysleli ti byrokrati. 
Dnes je Evropská unie v politické kri-
zi. Namísto toho, aby řešila zásadní 

problémy, zabývá se pokusy o další 
politickou, fi nanční i sociální regula-
ci a snaží se ji implementovat do jed-
notlivých států. K tomu přidejme re-
akci na klimatické změny, GMO atd. 
A máme příčinu zaostávání Evropy ve 
srovnání s jinými zeměmi.

My ovšem řešíme důležitý feno-
mén, tzv. dvojí kvalitu potravin. Aby 
bylo jasno: jsem pro férový obchod 
a dvojí kvalita potravin do něho nepa-
tří. Ale domnívám se jednoznačně, že 
zákony o nekalých obchodních prak-
tikách postačují k řešení problémů, 
jsou-li nějaké.

Nakonec i směrnice EU 633/19 
a česká pozice konstatují totéž: 

NÁVRH POZICE PK ČR 
K PROBLEMATICE DVOJÍ 

KVALITY POTRAVINY 
V NÁVAZNOSTI NA HODNOCENÍ 
SPOLEČNÉHO VÝZKUMNÉHO 

CENTRA
V návaznosti na komplexní analý-

zu potravin a nápojů, kterou proved-

lo Společné výzkumné středisko Ev-
ropské komise (JRC) v 19 členských 
státech EU a která potvrdila, že ne-
existují důkazy pro rozdělení potra-
vin na „východ-západ“ v rámci EU, 
Potravinářská komora ČR podporuje 
iniciativu JRC, jejímž cílem je dále 
zkoumat a objasňovat otázku dvojí 
kvality potravin. Tento proces po-
skytuje solidní základ pro hodnoce-
ní a pomáhá defi novat parametry pro 
průmysl v budoucnu. Zatímco s ohle-
dem na samotný charakter tohoto 
postupu bude vždy existovat určitá 
míra subjektivity a jistá míra chyb, 
domníváme se, že je velmi důleži-
té dodržovat metodiku schválenou 
EU.

Zpráva JRC uvádí, že pro větši-
nu produktů mohou existovat rozdíly 
v nutričním složení a/nebo ve složení 
jako takovém, ale že tyto rozdíly ne-
jsou spojeny se specifi ckými zeměpis-
nými oblastmi a lze je většinou logic-
ky vysvětlit. V této souvislosti je nutné 
poukázat na to, že receptury potravin 

a nápojů jsou často upravovány tak, 
aby co nejlépe sloužily spotřebitelům 
v celé EU. Nejedná se však o nabíze-
ní méně kvalitních produktů, ačko-
li důvodů může být několik a zpráva 
JRC poskytuje široké veřejnosti jis-
totu, že výrobci potravin zacházejí se 
spotřebiteli stejně, ať už působí kde-
koli. 

Vzhledem k tomu, že zpráva JRC 
poukázala na menší rozdíly týkající 
se označování (např. rozdílné uplat-
ňování pravidel pro zaokrouhlování 
v členských státech EU), členové PK 
ČR podniknou kroky k dalšímu sladě-
ní označování potravin ve všech ze-
mích EU, pokud je to možné. Členové 
PK ČR budou také i nadále v rámci 
Platformy pro reformulace spolupra-
covat na reformulacích potravin po-
dle místních preferencí a stravovacích 
požadavků.

Paní poslankyně Sehnalová to 
ostatně řekla přesně: Toto téma dvojí 
kvality potravin jsem vydupala doslo-
va ze země. 

Nuže, co k tomu lze také říci. V kaž-
dé zemi jsou nějaká specifi ka. Jižní 
země preferují sladší chuti, Maďaři 
mají rádi chuti výraznější, česká ku-
chyň je kaloričtější, francouzská rafi -
novanější atd. Chce-li Evropa být dále 
jedním ze středů světa, musí se zabý-
vat řešením podstatných problémů.

Máme zákon o nekalých obchod-
ních praktikách, a činnost parlamen-
tu se neměří počtem zákonů, které 
zaplevelují zákoníky, ale zásadním 
postojem ke svobodě občanů, ať už 
kdekoli na světě. Jsme členy Evrop-
ské unie (a k tomu není alternativa). 
Máme spokojený život a klid jako ob-
čané Evropské unie. Ale kam zmizela 
ta myšlenka z první republiky: Česko-
slovensko, to byla značka.

Vyvěšovat tibetskou vlajku je nej-
spíš trestné, vyvést ze sálu zástupce 
Taiwanu je normální, stejně jako ka-
mery, kam se podíváš. Zatím bez bo-
dů do hodnocení loajality. Prezident 
Macron žádá vyloučit země Visegrádu 
z Schengenu.

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
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Farmářské, domácí, ze statku či 
od babičky. Takovými přízvisky se 
obaly produktů na pultech obchod-
ních řetězců jen hemží. Nenechte se 
lehce zmást líbivými názvy. Pokud 
hledáte opravdovou biokvalitu, je 
nutné se řídit certifikovanými znač-
kami, jen podle nich totiž poznáte, 
co opravdu kupujete. Jak se ale ve 
značení vyznat, co přesně symboly 
znamenají a na co si dát pozor?

Díky značení si mohou být spotřebi-
telé jistí kvalitou i původem potravin, 
které musí splňovat podmínky ekolo-
gické produkce. Biozemědělci, výrobci 
i distributoři procházejí pravidelnými 
každoročními kontrolami, na základě 
nich získávají na své produkty certifi -
kát a smí je označit jako biovýrobek.

JAKÁ LOGA SE POUŽÍVAJÍ?
Národní značení

Logo biozebry s nápisem „Produkt 
ekologického zemědělství“ se vy-
užívá jako známka biopotravin a také
všech bioproduktů z České repub-
liky. 

Evropské značení

Pokud výrobek pochází z Evropské 
unie, musí být označen zeleným biolis-
tem, číselným kódem kontrolní organi-
zace a také informací o původu suro-
vin. Ten se obvykle uvádí ve formátu 
EU nebo mimo EU, případně společně 
s názvem země, ve které byly vyprodu-
kovány všechny použité suroviny. Veš-
keré údaje by se měly nacházet v jed-
nom zorném poli společně s logem. Na 
biopotravinách pocházejících z Česka 
tak kromě povinné biozebry naleznete 
také evropské logo. Kromě loga mu-
sí být na obalu uveden také číselný 
kód kontrolní organizace ve formátu 
CZ-BIO-00x.

CO KDYŽ POTRAVINA 
NEMÁ OBAL?

V případě ovoce a zeleniny 
v biokvalitě prokazuje prodejce jejich 
původ certifikátem, který předkládá 
na vyžádání. V tuzemsku tyto doku-
menty vydávají čtyři státem pověře-
né organizace (KEZ o. p. s., ABCert, 
Bureau Veritas, Biokont). Značí se, 

stejně jako kód u biozebry, ve formátu 
CZ-BIO-00x.

CO JE BIO?
BIO je certifi kovaný systém hospo-

daření podložený národní i evropskou 
legislativou s vlastním kontrolním sys-
témem garantovaným ze strany státu. 
BIO může být pouze ta potravina, která 

splňuje zákonem dané a státem kontro-
lované požadavky pro ekologické ze-
mědělství. To je založeno na osevním 
postupu a péči o půdu. Pole jsou plná 
života, nepoužívají se na nich umělá 
hnojiva, pesticidy, geneticky modifi -
kované organismy ani chemické po-
střiky. Zvířata nejsou pouze využívá-
na, ale je o ně s láskou pečováno. Jsou 
vždy krmena krmivem z ekologického 
zemědělství, jsou chována na pastvě, 
nepoužívá se u nich preventivní léče-
ní antibiotiky ani růstové hormony. 
Produkce biopotravin v ekologickém 
zemědělství přírodu neničí. Naopak ji 
zlepšuje a uchovává pro příští genera-
ce.

Bioprodukty jsou vždy viditelně 
označené logy, která smí používat pou-
ze ti producenti, jež dodržují přesné le-
gislativní zásady ekologické produkce. 
Systém prověřování je nastaven tak, že 
minimálně jedenkrát za rok projde celý 
řetězec od prvovýroby až po distribu-
ci kompletní speciální kontrolou, která 
je nadstavbou pro standardní kontroly 
v konvenčním zemědělství. 

PEPRCONSULTING

Je to BIO, nebo ne? Naučte se rozpoznávat loga a s nimi i kvalitu

Glosuje: Ing. Eva Řehák Nováková
NEVYROVNANOST 

A SLOVNÍK
Nevyrovnanost neboli rozkolí-

sanost, nesoulad, nelad, nevyváže-
nost, rozervanost… Mnoho syno-
nym nabízí náš bohatý jazyk. Jako 
by se všechna hodila pro přítomnost, 
včetně aktuálního počasí. Skoro let-
ní teploty a slunečné dny pozdního 
jara s minimem dešťových srážek 
předběhly chladno a plískanice ty-
pické po končící zimu, jež dorazily 
až na počátku května. Jistě to není 
dobrá zpráva pro zemědělce a ná-
sledně i pro potravináře, kteří mo-
hou očekávat vyšší ceny surovin 

jako důsledek předpokládané nižší 
sklizně.

Nevyváženost barevnosti krajiny 
opět vidíme i letos v podobě „žluté-
ho Česka“. Toto slovní spojení se už 
zabydlelo v našem slovníku. Žlutá je 
krásná optimistická barva, nic proti ní, 
ale optimismus zajištěných zisků sdílí 
jen její pěstitelé díky tomu, že je řep-
ka poměrně odolná proti suchu a kli-
matickým vlivům. Ačkoli produkce 
řepky u nás v posledních letech stag-
nuje, biologové a ekologové nejásají 
nad skutečností, že se Česká republika 
v podílu orné půdy oseté řepkou v Ev-
ropské unii dostala na první místo. Za-

tímco průměr v zemích EU je kolem 
6 %, v Česku tato technická plodina 
nyní odkvétá na zhruba 16 % polí, po-
kud vezmeme v úvahu jen půdu ornou, 
tedy pole bez vinic, chmelnic, ovoc-
ných sadů a pastvin (zdroj: Eurostat). 
Negativa podle odborníků spočívají 
v její chemické ochraně, neboť je dost 
náchylná na choroby, jež způsobují 
různí škůdci, a chemická ošetření řep-
ky jsou nejčastější ze všech hospodář-
ských plodin. Důsledkem je neblahý 
vliv na biodiverzitu, tedy biologickou 
rozmanitost. Mnoho se již napsalo 
o úbytku hmyzu z krajiny spojované 
s intenzivní zemědělskou činností.

A ještě jedna nevyrovnanost v ne-
gativních konotacích mne ve spojení 
s potravinami, jídlem a obecně s výži-
vou napadá – aktuálně jsou populární 
slova střevní mikrobiom a mikrobio-
ta. I ta si brzy zařadíme do slovníku. 
O stavu jejich nevyrovnanosti se čím 
dál častěji hovoří v přímé souvislos-
ti s naším zdravím, včetně psychic-
kého. Dovolím si citovat předního 
českého psychiatra MUDr. Radkina 
Honzáka z knihy Psychosomatická 
prvouka: „Všechny mikroorganismy 
v našem střevě žijí ve stavu jakéhosi 
ozbrojeného příměří hlídajíce jeden 
druhého, aby se tam nechtěl začít 

roztahovat a vládnout a brát ostatním 
prostor i potravu (= dominovat). To 
všechno navíc hlídá imunitní systém 
organismu. Při dysbióze, kdy je stav 
nevyrovnaný, chybí některé stan-
dardní ‚nepřátelské jednotky‘, tedy 
standardní ‚cíle‘, a imunitní reakce 
jak mikrobů, tak organismu se splete 
a směřuje pak proti vlastní tkáni. To 
je jedna z hypotéz rozvoje autoimu-
nitních onemocnění, např. Crohnovy 
choroby.“

A tak si přejme pro naše zdraví, pří-
rodní rozmanitost i úrodu co nejméně 
nevyrovnaností. 

Praha – Po české veřejnosti vyjad-
řují vratným zálohám podporu i čes-
ké firmy. Již 15 firem podpořilo ini-
ciativu Zálohujme.cz. Chtějí v Čes-
ké republice zavést systém záloh na 
nápojové PET lahve a plechovky. Ten 
by umožnil v tuzemsku nastartovat 
recyklaci „z lahve do lahve“. Recyk-
lát pro jejich výrobu by tak již nemu-
sel pocházet ze zahraničí.

Podporu vyšší recyklaci a zodpo-
vědnému nakládání s PET lahvemi 

a plechovkami vyjadřuje česká ve-
řejnost opakovaně. Podle březnového 
průzkumu společnosti KANTAR TNS 
jsou tři čtvrtiny obyvatel Česka při-
praveny na zavedení zálohového sys-
tému. K iniciativě se nyní přidávají 
i čeští podnikatelé, především výrobci 
piva.

„Vratné zálohy na dnes jednocestné 
PET lahve a plechovky vnímáme jako 
významný krok k ochraně životního pro-
středí,“ říká Filip Bernard, zástupce ge-
nerálního ředitele Rodinného pivovaru 
Bernard, jeden z prvních podporovatelů 
iniciativy. „Přejeme si, aby se už ko-
nečně začalo něco dít. Bez konkrétních 

kroků budeme i nadále svědky nesmír-
ného plýtvání, kdy většina hliníkových 
plechovek končí ve směsném komunál-
ním odpadu, nebo dokonce v přírodě. 
Pojďme se jednoduše poučit z praxe 
mnoha evropských zemí, kde zálohová-
ní již dnes funguje, vyberme si optimál-
ní model a zálohy prostě zaveďme.“

Cílem iniciativy Zálohujme.cz je 
vyvolat v Česku odbornou diskuzi prá-
vě na téma zavedení vratných záloh. 
Výsledkem by pak mělo být navržení 
nejlepšího modelu třídění PET lahví 
a plechovek pro ČR.

K iniciativě se kromě pivovaru Ber-
nard přidávají další čeští pivovarníci: 

pivovar Krakonoš, Žatecký pivovar, 
Měšťanský pivovar Strakonice, pivo-
var Poutník či Měšťanský pivovar Hav-
líčkův Brod či Tradiční pivovar v Ra-
kovníku. 

„ Lidem spojeným s Tradičním pivo-
varem v Rakovníku není životní prostředí 
lhostejné,“ říká Drahoslava Pittnerová, 
ředitelka pro marketing a komunikaci 
rakovnického pivovaru. „Úsilí o ‚úklid‘ 
přírody a vůbec prevenci pohozených 
lahví či plechovek bereme jako normální 
standard našeho chování.“

Kromě pivovarů podporu je Zálohuj-
me.cz i Sodovkárna Kolín nebo plat-
forma Replechuj, která je zaměřená na 

recyklaci plechovek. Iniciativu Zálo-
hujme.cz založili před více než rokem 
Karlovarské minerální vody (KMV), 
VŠCHT a Institut cirkulární ekonomiky. 

„Těší nás, že se přidávají další fi r-
my,“ komentoval přistoupení nových 
členů Alessandro Pasquale, generální 
ředitel KMV. „Česká veřejnost ukáza-
la, že jí není lhostejný osud životního 
prostředí a je připravena PET lahve 
a plechovky vracet. Věřím, že když spo-
jíme síly, podaří se nám, aby nápojové 
odvětví bylo plně udržitelné.“

www.zalohujme.cz

Zálohujme.cz

Podpora vratných PET lahví a plechovek sílí
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VYHLAŠUJÍ 11. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

                     G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                            P A R T N E Ř I  S O U T Ě Ž E :

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I :

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova 
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Milana Štěcha 

a Jana Horníka

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Karel Melzoch, rektor VŠCHT

Z Á Š T I T A  R E S O R T U :

Miroslav Toman, ministr zemědělství
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

12. září 2019
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2019
Přihlašovatel

Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

a vyplněnou ji zašlete na e-mail: ceskachutovka@sympex.cz, 
případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 12. září 2019
� registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 

kterou uhraďte nejpozději do 12. září 2019 na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímá-
no dne 18. září 2019 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 19. září 2019 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

Elektronickou přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2019.

Logo „Naše chuťovka“
– DOPLNĚK K SOUTĚŽI ČESKÁ CHUŤOVKA

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

5
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE
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České Budějovice – Dobré pi-
vo poznají i u protinožců. Nejstarší
českobudějovický pivovar Samson 
se v květnu zúčastnil prestižní svě-
tové soutěže Australian Internatio-
nal Beer Awards (AIBA). S ležákem
Samson zazářil v kategorii ležák
českého typu a získal krásnou bron-
zovou medaili. Navázal tak na úspě-
chy minulého roku, kdy obdržel 

celou řadu ocenění v čele s prv-
ním místem na World Beer Awards 
v Londýně.

Australian International Beer 
Awards se koná každý rok a je největší 
světovou pivní soutěží. Zúčastněné pi-
vovary můžou přihlásit jak svá lahvová 
piva, tak piva čepovaná. Historie soutě-
že sahá do osmdesátých let dvacátého 
století, přesněji do roku 1987, kdy se 
do prvního ročníku přihlásilo 35 kon-
kurenčních značek. V letošním ročníku 
soutěžilo více než 1700 vzorků z více 
než 320 pivovarů a 36 zemí. 

„Pivovar Samson se do soutěže 
AIBA přihlásil poprvé, velice mě tedy 
potěšilo, že se hned umístil na stupínku 
vítězů. Samson se postupně vrací i do 
povědomí Čechů. Díky investicím pivo-

varnického koncernu AB InBev můžeme 
opět přinášet stabilní vysokou kvalitu 
piva,“ říká Daniel Dřevikovský, gene-
rální ředitel Pivovaru Samson.

„Jsem moc rád, že výsledky naší 
práce, ke které se každý den všichni 
s chutí vracíme, nacházejí své přízniv-
ce mezi milovníky dobrého piva i od-
borníky ve světě. Oceňují je například 
i zákazníci v sousedním Rakousku, 
tradiční pivaři z Dánska nebo právě 
i v daleké Austrálii. Doufáme, že se 
počet zahraničních zájemců bude dále 
zvyšovat, v současné době vyvážíme do 
20 zemí světa,“ říká Radim Lavička, 
vrchní sládek Pivovaru Samson.

Již rok 2018 byl pro pivovar velice 
úspěšným. Ležák Samson loni získal 
v Londýně ocenění World Beer Awards 
za nejlepší ležák českého typu vyro-

bený v České republice. Nealkoho-
lické Pito ve stejné soutěži získalo ve 
své kategorii stříbrnou medaili. Sam-
son zaujal porotu také v  soutěži Bru-

ssels Beer Challenge, 
kde obdržel Certifi ca-
te of Excellence. Le-
žák Samson zabodo-
val i v soutěži českých 
pivních znalců První 
pivní extraliga. Mezi 
českými pivy mu po-
rota udělila druhé mís-
to. 

Ležák Samson je 
cestovatel, míří to-
tiž většinou do ci-
ziny. V chuti nabízí
jemnou vyváženou 
hořkost, v barvě jiskru, 

která je pro ležák toho typu typická. 
V portfoliu pivovaru Samson zákaz-
níci najdou také Světlé výčepní pivo 
10°, Světlý ležák 11°, Světlý ležák 12°, 
Tmavý ležák 12°, speciál Bock či ne-
alkoholické Pito, které dovoluje řídit, 
aniž by člověka připravilo o požitek 
z pivní chuti. 

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

Pivovar Samson, a. s.

Praha (ČTK/red) – Tuzemské pivo-
vary loni vyrobily rekordních 21,3 mi-
lionu hektolitrů piva, výstav tak me-
ziročně vzrostl o 4,7 procenta. Po 
předloňském poklesu výroby se loni 
vrátily k růstu. Za zvýšením produk-
ce stálo hlavně pivo určené na vý-
voz, u kterého se meziročně zvýšila
výroba o 11,8 procenta. Tuzemská 
spotřeba piva se ale loni také zvýši-
la, a to o 2,9 procenta na 16,5 mili-
onu hektolitrů. Na obyvatele se tak 
v ČR loni vypilo 141 litrů, o šest vel-
kých piv meziročně více.

Znovu se ale snížil podíl konzu-
mace čepovaného piva v restauracích 
a hospodách, podíl na celkové kon-

zumaci klesl o dva procentní body na 
36 procent. „Rostoucí zájem o české 
pivo v zahraničí nás těší, a stejně tak 
dobrý výsledek na domácím trhu. Na-
opak špatnou zprávou je pokračující 
přesun konzumace z hospod do domác-
ností. To neprospívá naší pivní kultuře 
ani české ekonomice,“ uvedl předseda 
svazu František Šámal.

V exportu sílily destinace Sloven-
ska a Německa, kam se vývoz zvýšil 
o 14 procent, respektive devět pro-
cent, do obou zemí tak šlo více než 
milion hektolitrů českého piva. Skoro 
o 60 procent se zvýšil vývoz do Ma-
ďarska. V zemích mimo EU posílil 
o 54 procent vývoz do Ruska, kam se 
tak vyvezlo 375 000 hektolitrů.

Z hlediska obalů mělo loni lah-
vové pivo 40procentní podíl, zvýšil 
se tak o procento, sudové pivo mělo 
podíl 34 procent, u kterého se podíl 
naopak o dvě procenta snížil. Spo-
třeba piva v plechovkách loni vzrost-
la o více než čtvrtinu, dosáhla tak 
11 procent celkového výstavu. O čty-
ři procenta na 12 procent celkové-
ho výstavu pak klesla spotřeba pi-
va v plastových lahvích. O procento 
na tři procenta trhu kleslo tankové 
pivo.

Proti předloňsku se lépe prodávaly 
míchané nápoje na bázi piva, které si 
meziročně polepšily o 42,5 procenta. 
Dosáhly tak výstavu 429 000 hektolit-
rů, v posledních letech se ho vyrábělo 

i méně než 300 000 hl. Naposledy se 
nad 400 000 hektolitrů dostaly v roce 
2012.

Stejně jako v posledních letech kles-
la spotřeba výčepních piv (na 45,2 pro-
centa), naopak roste spotřeba ležáků, 
které nyní činí na trhu 50,3 procenta. 
Například Gambrinus hlásí u svého je-
denáctistupňového piva zvýšení pro-
dejů o 11 procent. „Velmi nás těší, že 
Češi dávají stále více přednost tradič-
ním chuťově plným ležákům. Všichni 
bychom ale měli ještě více přemýšlet, 
jak podpořit českou hospodskou kultu-
ru a zastavit přesun pití piva z hospod 
do domácností,“ uvedl marketingový 
ředitel Plzeňského Prazdroje Roman 
Trzaskalik.

Import piva do ČR se zvýšil o 18,3 %
na 395 000 hektolitrů. Na více než 
trojnásobek loni vzrostl dovoz bel-
gického piva, o pět procent se zvýšil 
dovoz z Polska. Naopak klesl dovoz 
piva z Německa. Vyskočil i  dovoz 
u některých států mimo EU, například 
z Japonska a z Thajska, naopak klesl 
o 34 procent dovoz piva z Mexika. Do 
ČR se nejvíce pivo z EU dováží z Pol-
ska, Maďarska a Belgie.

Svaz sdružuje 26 pivovarských spo-
lečností, šest sladoven a 19 přispívají-
cích členů, jako jsou chmelaři a výrobci 
pivního skla. Největšími českými pivo-
vary jsou skupiny Plzeňský Prazdroj, 
Pivovary Staropramen, Heineken ČR 
a národní podnik Budějovický Budvar.

Brno (ČTK/red) – Specialitu se 
sníženým obsahem alkoholu, kte-
rá kombinuje víno a chmel, v Brně 
představili zástupci vinařství Vinium 
Velké Pavlovice. Sycený nápoj s ná-
zvem Nachmelené má být alternati-
vou k lehčím alkoholickým nápojům, 
jako jsou cidery nebo nápoje na bázi 
piva s ovocnou příchutí.

„Počáteční nápad vzešel od majitele 
naší fi rmy Miroslava Kurky. Právě jeho 
napadlo zkombinovat víno s chmelem 
a sladem. V této fázi pak nápad převzal 
náš provozně výrobní ředitel,“ uved-
la obchodní ředitelka Vinia Ladislava 
Antálková.

Vývoj konečné receptury trval dva 
roky. Ve Viniu testovali různé odrůdy 

vína, několik druhů sladu i 14 různých 
druhů chmele. „Nakonec se jako nej-
vhodnější ukázala kombinace Char-
donnay s chmelem české odrůdy Slá-
dek,“ uvedl provozně technický ředitel 
Václav Osička.

Nápoj si měl zachovat chuťové 
vlastnosti vína a zároveň mít medovou 
dochuť sladu a nahořklé tóny chmele. 
Právě chmelení vína bylo technologic-
kým rébusem, který museli při vývoji 
vyřešit.

„Víno není možné vařit tak jako 
pivo, protože by tím přišlo o hlav-
ní chuťové parametry. Nakonec jsme 
koupili stroj na studené chmelení pi-
va. Nachmelené prochází také fi ltrací, 
původně jsme zvažovali, že bude zaka-
lené, ale nakonec jsme došli k názoru, 

že by to zákazník asi neocenil,“ dodal 
Osička.

Nachmelené, které ve Viniu stáčejí 
do lahví o objemu 0,33 litru, už pro-
šlo i prvním testováním u konzumentů. 
I když výrobce předpokládal, že zau-
jme spíš ženy, zabodoval podle Antál-
kové u obou pohlaví.

Vinium už prodalo prvních 5000 tře-
tinkových lahví do vinoték, zároveň se 
s koncem dubna začalo Nachmelené 
prodávat i v řetězcích Billa a Penny 
Market, s dalšími řetězci Vinium vy-
jednává. Pro tyto účely má výrobce 
připravených 130  000 lahví. Jedna 
lahev Nachmeleného podle obchod-
ní ředitelky vyjde koncového zákaz-
níka na 40 korun, v akci bude stát 
30 korun.

Pivovary loni vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů

Poprvé a hned bronz. Samson slavil úspěch na mezinárodní pivní soutěži 
v Austrálii

Vinium představilo specialitu – kombinuje víno a chmel

Praha – Na Výstavišti v Praze-
-Holešovicích se 21. a 22. června
uskuteční v pořadí čtvrtý ročník 
Metronome Festival Prague. Značka
Krušovice bude opět oficiálním piv-
ním partnerem festivalu a přinese 
návštěvníkům vedle skvělého piva 
i zajímavý doprovodný program.

Značka Krušovice coby partner fes-
tivalu v rámci zóny Moje království 
přiveze na akci vinyl bar, na jehož 
střeše bude hrát DJ´s duo Malalata 
a DJ´s z klubu Duplex. V přilehlém 
prostoru si můžou návštěvníci vyzkoušet 
graffi ti s Josefem Ratajem. Na barech 
se návštěvníci mohou občerstvit 

pivem z celého portfolia Královského 
pivovaru Krušovice, čepovat se bude 
Královská 12, Královská 10, Krušovice 
Černé i Krušovice Pšenice. 

Oficiálním pivem festivalu bu-
de oblíbená krušovická jedenáctka. 
Kromě vinyl baru mohou lidé zaví-
tat i do festivalové Šalandy, vychut-
nat si cider v Strongbow zóně, nebo 
nasvítit naši novou Zero zónu, kde bu-
dou vedle nealko Zlatopramen Radle-
rů 0,0 % připraveny také aktivity jako 
vodní houpačka, slack line nebo wood 
board. Novinkou letošního roku budou 
prodejní týmy hostesek, které se s pi-
vem budou pohybovat po celém areá-
lu, a přinesou tak návštěvníkům větší 
komfort na akci.

Krušovice byly jako jediný pivovar 
u nás po sto let ve vlastnictví české 
královské koruny, když ho v roce 1583 
koupil král český a císař římský Ru-
dolf II. Od té doby zde krušovičtí sládci 
vaří pivo bez přerušení. Do portfolia 

krušovického pivovaru patří především 
Královská 10 a Královská 12, součás-
tí portfolia jsou také Krušovice Černé 
a Krušovice Pšeničné a od loň ského 
roku čepovaný ležák K11. Krušovická 
piva pravidelně bodují na prestižních 
degustačních soutěžích doma i v za-
hraničí. Výrazným úspěchem se v ro-
ce 2018 stala stříbrná medaile ze sou-
těže Monde Selection pro Krušovice 
Imperial. Doma Krušovická 12 uspěla 
na několika soutěžích – získala třetí 
místo na Zlaté pivní pečeti v Českých 
Budějovicích, třetí místo na Zlatém 
poháru Pivexu v Brně a druhé místo 
na Pivu České republiky v Českých 
Budějovicích. Královská 10 skončila 
na prvním místě na Dočesné v Žatci. 
Královský pivovar Krušovice je zná-
mý i svými exkurzemi. Pravidelně ta-
ké pořádá i speciální exkurze a kurzy 
pivního sommeliérství pro opravdové 
pivní znalce.

HEINEKEN Česká republika

Krušovice opět partnerem Metronome Festival Prague
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 Benešov (ČTK/red) – Benešovský 
Pivovar Ferdinand investoval 8,5 mi-
lionu korun do nové myčky lahví 
pro stáčecí linku. „Zařízení odbaví 
za hodinu až 14 000 lahví, oproti 
předchozí myčce z 90. let minulého 
století spotřebuje o 30 procent mé-
ně vody. Investici podpořila Evrop-
ská unie,“ uvedl pivovar.

Starou myčku bylo nutné při výmě-
ně rozřezat a odvézt, opravit podloží 
a položit novou dlažbu. Nová o rozmě-
rech 8,4 x 1,4 metru a váze 19 tun byla 
usazena za pomoci dvou jeřábů.

„Myčka díky jedinečné technologii 
dokáže snížit spotřebu vody, kdy na 
jednu lahev objemu 0,5 litru potřebuje 
maximálně 250 mililitrů vody. Inves-
tiční náklady celé operace vyšly na 
8,5 milionu korun, z toho více než 

30 procent bude hrazeno z dotací ev-
ropských fondů,“ uvedl pivovar. V le-
tošním roce je to jediná takto velká in-
vestice, kterou plánuje.

Novodobá historie vaření piva v Be-
nešově sahá do roku 1897, kdy dal ma-
jitel nedalekého konopišťského panství 
František Ferdinand d‘Este postavit pi-
vovar, jenž s menšími změnami v tech-
nologickém zařízení funguje dodnes. 
Jeho součástí je humnová sladovna, 
která kromě benešovského pivovaru 
zásobí i další pivovary po celé republi-
ce i v zahraničí. Pivovar Ferdinand roč-
ně uvaří kolem 28 000 hektolitrů piva.

Benešovský Pivovar Ferdinand investoval 
do nové myčky lahví

Praha – Pivo na Náplavce – ob-
líbený degustační festival se bude 
letos konat na Rašínově nábřeží už 
posedmé. Proběhne 14. a 15. června 
mezi Palackého a železničním mos-
tem na Výtoni. Návštěvníci se kromě
55 tuzemských minipivovarů mo-
hou těšit i na 20 stánků s pochuti-
nami hodícími se k pivu a na bohatý
hudební program.

Celkem 55 tuzemských minipivova-
rů v polovině června představí své piv-
ní speciály na oblíbeném festivalu Pivo 
na Náplavce. Pravidelně ho navštěvuje 
přes deset tisíc návštěvníků. „Všechny 
zúčastněné pivovary budou ryze české, 
respektive české, moravské a slezské. 
Návštěvníci budou moci ochutnat nejen 
piva z nabídky stálých a již osvědče-
ných účastníků, ale také od mnohých 
nově vzniklých pivovarů. Jako každý 
rok nebude chybět ani festivalové pivo, 
které vždy vaří nejoblíbenější pivovar 
předchozího ročníku a které bude jako 
vždy pojmenováno po plaveckém sty-
lu. Letos ponese název Vltavský znak 
a v objemu 500 litrů ho vyrobil rodinný 
pivovar U Vacků z Chlumce nad Cid-
linou – jedná se o spodně kvašenou 

světlou jedenáctku,“ řekl Jiří Sedláček, 
ředitel festivalu Pivo na Náplavce. 

Festival vypukne v pátek 14. června 
ve 14 hodin. V sobotu mohou návštěv-
níci dorazit už v 10 hodin dopoledne. 
V oba dny potrvá akce do 22. hodiny. 
„V sobotu mezi 8. a 14. hodinou bude 
na festival navazovat farmářský trh Ná-
plavka s dalšími desítkami stánků. Sou-
částí sobotního programu bude také již 
tradiční bleší trh pivních suvenýrů, kde 
si sběratelé mezi 10. a 14. hodinou bu-
dou moci doplnit sbírku etiket, půllitrů, 
tácků a dalších s pivem souvisejících 
propriet,“ doplnil Jiří Sedláček. 

Během všech ročníků se pivo pije 
výhradně z degustačních sklenic – or-
ganizátoři se tak snaží zamezit zbyteč-

nému odpadu v podobě plastových ke-
límků, a navíc pivo ze skla lépe chutná. 
Klasických půllitrů se návštěvníci fes-
tivalu ale nedočkají ani letos. „Pivo na 
Náplavce je degustačním festivalem, pít 
se tedy bude maximálně po třetinkách. 
Chybět nebude ani novinka loňského 
ročníku, která měla u návštěvníků vel-
ký úspěch – možnost degustace i po 
0,15 litru. Vstupné je zdarma. Podmín-
kou konzumace piva je koupě degustač-
ního setu, který sestává z festivalového 
skleněného džbánku o objemu 0,3 l,
festivalového katalogu, festivalového 
pivního tácku a propisky. Set bude stát 
100 korun, senioři ho budou mít k dis-
pozici za 70 korun a bude použitelný 
po oba dny konání festivalu,“ popsal 
Jiří Sedláček.

Vedle stánků s pivem bude na místě 
dalších 20 stánků s gastronomií hodí-
cí se právě ke zlatavému moku. „Ná-
vštěvníci budou mít opravdu z čeho vy-
bírat. Po oba dny jsou pro návštěvníky 
připraveny různé masové i vegetarián-
ské burgery, gourmet hot dogy, pizza 
z pece, nakládané sýry a utopence, 
domácí bagety s grilovaným m asem, 
pagáče a mnoho dalšího,“ popsal Jiří 
Sedláček. 

Festival Pivo na Náplavce ale není 
jen o pití piva a skvělé gastronomii, 
připraven je i bohatý hudební program. 
Zahrají DJ Kid Dynamite, Delta Blues 
Jam, Lovesong Orchestra, Čankišou, 
Sbor břežanských kastrátů, Sladký ko-
nec, ZVA 12-28 Band.

pear_media

Hanušovice (ČTK/red) – Pivovar 
Holba při vaření nového jarního spe-
ciálu poprvé použil místo tradičního 

sladu z ječmene jeho pšeničnou va-
riantu a na tuzemské poměry zvo-
lil i nezvyklý způsob chmelení. Pivo 
dostalo název Májový ležák a z vý-
čepních píp byl čepován v květnu. 

Z pšeničného sladu vyrobený Májo-
vý ležák vznikl v hanušovickém pivo-
varu spodním kvašením, takže to není 
vysoce prokvašené pšeničné pivo typu 
weizenbier, kterým si lidé s oblibou 
připíjejí v zemích Beneluxu.

Vytvořit recepturu jarního speciá-
lu nebylo snadné. Luděk Reichl, slá-
dek hanušovického pivovaru, déle 
než rok vybíral suroviny. Výsledné 
jarní pivo podle sládka zaujme svou 
zlatou barvou a hustou pěnou. Barvu 
pivu dal karamelový slad, zatímco 
pšeničný ovlivnil hustotu i stálost 
pěny.

Hanušovický sládek tentokrát použil 
hned několik chmelových odrůd, jako 
je Žatecký poloraný červeňák, nově 

vyšlechtěné odrůdy i odrůda Sládek. 
Odlišný byl způsob chmelení. Zatím-
co běžně chmel projde chmelovarem 
nebo se chmelí za studena, nyní sládek 
chmel poprvé přidal přímo do vířivé 
kádě.

Chmel tak byl macerován při 90 °C
a ležák díky tomu získal jedinečné 
aroma. „Vůně se krásně rozprostí-
rá, je výrazná a přitom lehká a při-
rozeně čistá. Nově použitý způsob 
chmelení je sice nákladnější, ale vý-

sledek je až překvapující,“ podotkl 
Reichl.

Pivovar Holba patří spolu s přerov-
ských Pivovarem Zubr a Pivovarem 
Litovel do skupiny středomoravských 
pivovarů PMS Přerov. Jejich celko-
vý roční výstav je do jednoho mili-
onu hektolitrů piva. Pivovary prodá-
vají svá piva především na Moravě 
a ve východních Čechách a několikrát 
ročně do své nabídky zařazují pivní 
speciály. 

Pivo na Náplavce: dvoudenní festival představí 
55 tuzemských minipivovarů

Pivovar Holba poprvé uvařil pivo z pšeničného sladu

Vědci z Medelovy univerzity 
uvařili netradiční pivní speciál

Brno (ČTK/red) – Pivní speciál 
z neobvyklého sladu uvařili vědci 
z brněnské Mendelovy univerzity ve 
spolupráci s Pivovarem Richard. Dal-
ší z výročních speciálů ke 100. vý-
ročí založení vysoké školy pojmeno-
vali Gregorův ležák a na jeho výrobu 
použili slad vyrobený z černého ječ-
mene Nudimelanocrithon. 

„Nikdo z tohoto materiálu pivo ještě 
nevařil. Chuť piva bude plná, sladová 

s jemnými stopami trávy a sena, které 
provází právě odrůda Nudimelanocri-
thon. Proto jsme zvolili nižší chmelení, 
abychom tyto vlastnosti zbytečně nepo-
tlačovali,“ uvedl vedoucí Ústav u tech-
nologie potravin Mendelovy univerzity 
Tomáš Gregor.

Specialitu, které vědci vyrobili pou-
ze 10 hektolitrů, zájemci mohli kou-
pit v Akademické vinotéce. Ochutnat 
ji mohli i v hospodách U Richarda 
v Údolní ulici a v Žebětíně.

Se speciály začali výzkumníci letos. 
Hned první Ležák 1919 získal ocenění 
na odborné soutěži Pivex. V průběhu 
roku bude následovat ještě Mendelo-
vo nealkoholické pivo, které má při-
blížit aktivitu studentů na škole a je-
jich výzkumnou činnost. Poslední 
z letošní řady bude studentský speciál, 
který bude vycházet z iniciativy stu-
dentů. Budou moci navrhnout vhod-
né postupy, suroviny, kvasné procesy 
i design.

Na slavnostech 
v Ivančicích lidé ochutnali

 i chřestové pivo
Ivančice (ČTK/red) – Slavnosti 

chřestu a vína nalákaly do Ivan-
čic na Brněnsku opět tisíce ná-
vštěvníků. Speciality z chřestu 
vařilo šest restaurací, doplnily 
je asi tři desítky vinařů, řekla 
ředitelka tamního infocentra 
Magdalena Černá. Slavnosti se 
konaly od pátku 17. 5. do ne-
děle 19. 5.

Zájemci mohli ochutnat chřest 
na různé způsoby – na slano, na 
sladko, smažený chřest, ryby či 
krevety s chřestem, chřestový ta-
tarák nebo jako dezert v podobě 
mačkaných jahod s podmáslím 
a chřestovou zmrzlinou. To vše 
mohli zapít chřestovým pivem či 
chřestovou limonádu.

Chřest kdysi jako vybraná la-
hůdka a chuťově vynikající zeleni-
na mířil na císařský stůl do Vídně, 
ale například i do Říma. Oblíbe-
ný byl především za hranicemi. 
V Česku se pěstoval před druhou 
světovou válkou poměrně hoj-
ně a dařilo se mu i na Ivančicku. 
Komunistický režim však z chře-
stu udělal buržoazní potravinu 

a nechal jej z polí zmizet. Údajně 
proto, že jej nedokázal rychle do-
stat k zákazníkovi, a zelenina tak 
podléhala zkáze. Pěstování chřestu 
na Ivančicku skončilo na přelomu 
60. a 70. let.

Město tradici pěstování zkouší 
obnovit, loni chřest nechal o zasá-
zet asi na půl hektaru pole. První 
sklizeň se čeká příští rok. Plánova-
né výnosy v desítkách či stovkách 
kilogramů podle Černé ale zda-
leka nepokryjí potřeby slavností, 
kde je ho zapotřebí tuny. „Chceme 
ho ale mít v nabídce po celý rok, 
asi jej proto i zavaříme,“ uvedla 
Černá.

Na slavnosti se chřest dlouho 
vozil ze Slovenska, v posledních 
letech už jej dodávala společnost 
Český chřest, která obnovila pěs-
tování na Mělnicku. V okolí Hos-
tína u Vojkovic je chřestem osa-
zeno zhruba 186 hektarů polí, je 
tam pro něj vhodná písčitá půda. 
K zákazníkům v ČR směřuje vět-
šina produkce fi rmy, část však pu-
tuje například i do Německa, Ni-
zozemska, Velké Británie nebo do 
Hongkongu.
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Máte rádi víno a chcete degus-
tovat? Chcete poznat sklepní uličky
a krásné vinice Znojemska? Rádi 
byste poznali projekt jediný svého 
druhu v Česku? Pokud jste odpově-
děli alespoň na část těchto otázek 
ANO, pak je tu pro vás připraven Vi-
nobus VOC Znojmo, jehož čtvrtá se-
zona odstartovala 1. května!

Vinobus VOC Znojmo, to je 13 zastá-
vek, 50 kilometrů a 20 vinařů. Na pade-
sátikilometrový okruh po vinařsky zají-
mavých místech můžete ze Znojma vyjet 

ve třech časech – 10:00, 13:50 a 17:15 
hodin. V květnu jezdí Vinobus o sobo-
tách a státních svátcích, od 1. června do 
15. září jezdí každý den kromě nedělí. 

Novinkou pro letošní rok je možnost 
rezervace místa ve Vinobusu, a to přes 
web www.vinobus.cz. „Po tomto lidé 
velmi volali. Jsme rádi, že se nám re-
zervační systém pro letošek podařilo 
spustit,“ říká předseda VOC Znojmo 
František Koudela. Vinobus je možné 
pronajmout si i individuálně například 
na fi remní nebo větší rodinné akce.

O co konkrétně se jedná? Vinobus 
je ideálním prostředkem pro poznávání 
regionu, ať už na kole, nebo pěšky. Vi-
nobus má totiž i přívěs na 20 kol. „Vy-
stoupit nebo realizovat si svůj vlastní 
program můžete na kterékoli z třinácti 

zastávek. Za další tři hodiny se vám na-
bízí možnost do Vinobusu opět nastou-
pit a pokračovat na plánované trase,“ 
dodává Koudela.

„Díky Vinobusu se ze Znojma může-
te vydat do jeho okolí, budete projíždět 
vinicemi, toulat se sklepními uličkami 
a zavítáte do několika vinařství. Vinobus 
nabízí také na vybraných zastávkách 
možnost degustace, takových zastávek je 
celkem sedm: Loucký klášter, Nový Šal-
dorf, Hnanice, Chvalovice, Lampelberg, 
Vrbovec a v rámci poslední jízdy i v Dob-
šicích. Po celou dobu cesty vám bude 
k dispozici vyškolený průvodce, který vás 
seznámí nejen s tipy na výlety do okolí 
nebo místopisem, ale bude i rádcem při 
výběru vín,“ doplňuje Koudela.

„Chtěl bych poděkovat Jihomorav-
skému kraji a městu Znojmu, což jsou 
největší podporovatelé našeho nezis-
kového projektu Vinobusu. Bez nich 
bychom takovou službu návštěvníkům 
vůbec nemohli nabídnout,“ uzavírá 
Koudela. Jihomoravský kraj letos při-
spěl spolku částkou 300 000 korun, měs-
to Znojmo také částkou 300 000 korun. 

Vinobus VOC Znojmo je realizo-
ván za podpory Jihomoravského kra-
je, města Znojma, obcí Chvalovice, 
Vrbovec, Havraníky a Šatov a za pod-
pory Vinařského fondu ČR. Aktuální 
informace na www.vinobus.cz nebo na 
Facebooku VOC Znojmo.

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

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

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

DOBRÁ VINICE vinařství s. r. o.; 
Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep; 
Vinařství Piálek & Jäger s. r. o.; Vinař-
ství Trávníček a Kořínek, spol. s r. o.;
VÍNO VANĚK s. r. o.; Vinařství LA-
HOFER, a. s.; Vinařství Líbal, s. r. o.;
Vinařství rodiny Špalkovy, s. r. o.; 
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBO-
VEC s. r. o.; Vinné sklepy Lechovi-
ce, spol. s r. o.; VINO HORT, s. r. o.;
Zemědělské družstvo Hodonice; 
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.; Vinařství 
Sádek, s. r. o.; VINICE – HNANICE, 
s. r. o.; Vinařství HANZEL; Arte Vi-
ni spol. s r. o.; Josef Kořínek; AMPE-
LOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE 
VINAŘSKÁ ZNOJMO, s. r. o.; Lukáš 
Kovalský-Vinařství SIMENON.

VOC Znojmo, z. s. 

Sezona Vinobusu odstartovala! Novinkou je možnost rezervace míst

V Rocheste-
ru ve státě New 
York skončil dal-
ší ročník známé 
a oblíbené soutě-
že Finger Lakes 
International Wi-
ne Competition, 
jedné z největších 

benefičních soutěží pro charitativní 
účely na světě. Zúčastnilo se jej na 
dva a půl tisíce vzorků z osmnácti ze-
mí světa, mezi nimiž zazářila morav-
ská a česká vína ziskem titulu BEST 
OF SHOW, tedy šampiona v nejpres-
tižnější kategorii ryzlinků, dalších 
9 Double Gold a 20 zlatých medailí.

Titul, který je na soutěži tradičně 
nejprestižnější, a s ním i Double Gold 
a John Rose Trophy získal Ryzlink rýn-

ský 2015, pozdní sběr, z Modrého skle-
pa Agrodružstva Nový Šaldorf u Zno-
jma. „Sklepmistr Vladimír Mucha 
prozradil, že dvakrát pozlacený šampi-
on z partie 14/15 měl 45,3 gramu zbyt-
kového cukru, 8 ‰ kyselin a 10,85 %
alkoholu. Takový byl letos recept na 
americký úspěch! Kdo chce víno ochut-
nat, měl by si pospíšit – skladem už ne-
zbývá mnoho lahví,“ přiblížil nejlepší 
Ryzlink soutěže JUDr. Luboš Bárta, 
šéfredaktor časopisu SOMMELIER, 
který účast moravských a českých vín 
na soutěži organizoval. Modrý sklep 
podpořil svou pozici ještě zlatým Hi-
bernalem 2017, pozdní sběr, a třemi 
stříbrnými medailemi, a stal se tak nej-
úspěšnějším ze 42 vinařství z České 
republiky, která se soutěže zúčastnila.

O dalších devět Double Gold me-
dailí se podělili Pavel Binder rodinné 
vinařství, Štěpán Maňák, Vinařství 
LAHOFER, Vinařství U Kapličky, 
Víno Marcinčák, Vinselekt Michlov-
ský, Vladimir Tetur a Zámecké vinař-
ství Bzenec. Zdá se, že si rádi budeme 
muset zvyknout i na výrazné úspěchy 
českého vinařství z litoměřické podob-

lasti Johann W – Zámeckého vinařství 
Třebívlice, které tak pokračuje ve svém 
úspěšném americkém tažení. Spolu 
s nimi září i 20 zlatých.

„Na východním pobřeží USA jsou po 
sedmi letech úspěchů velmi oblíbená, 
téměř slavná! Odrůdy, které se tu pěs-
tují a jsou známé, dokážeme udělat jem-
nějším a lahodnějším způsobem, aro-

matické odrůdy, jako jsou Pálava, Irsai 
Oliver, Děvín nebo Muškát moravský, 
američtí porotci obdivují, protože takové 
odrůdy nemají. Už nahlas znějí i hlasy 
zájemců o jejich dovoz – jen je vyslyšet 
a soutěžní úspěchy přeměnit v obchod-
ní,“ komentoval hlavní přednosti mo-
ravských a českých vín, pro které jsou 
v USA tak ceněna, JUDr. Luboš Bárta.

Ryze americkým způsobem při-
dělování medailí hodnotilo vína přes 
50 porotců, které pořadatel každoroč-
ně střídá. Letos se ještě dále posunul 
benefi ční charakter soutěže, což bylo 
patrné i na složení poroty. Svět zastu-
povali již jen tři zahraniční porotci – 
Českou republiku výborně reprezento-
val Josef Valihrach junior, z Maďarska 
přijel diplomat Jószef Kosárka a z Ar-
gentiny Leo Castellani, který věnoval 
zvláštní cenu nesoucí jméno jeho ze-
snulého otce Raúla.

Účast 248 vín z České republiky, 
z nichž se neuvěřitelných 214 dočkalo 
ocenění, organizovala redakce časopi-
su SOMMELIER s fi nanční podporou 
Vinařského Fondu. Česká republika se 
stala třetí nejpočetněji zastoupenou ze-
mí po domácích USA a Kanadě, zato 
před Slovenskem, Rakouskem, Austrá-
lií, Slovinskem či Mexikem. Kuriozitou 
bylo 6 vín z Aljašky, kde byl dovezený 
hroznový základ doplněn lesními plody. 

www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Praha – Co Čech, to vinař? Statis-
tiky hovoří jasně, trh s vínem v Česku
významně roste. Aktuálně je u nás 
přes 20 tisíc hektarů vinic, což je 
zhruba 2,5krát více než před 50 lety. 
Stoupá i spotřeba na osobu, aktuálně
je to téměř 17 litrů za rok.1 Stejně jako
například u kávy nebo piva, i u vína 
se Češi více začínají zajímat o původ 
a kulturu konzumování.

Za rok se v Česku vypije 2,1 milionu 
hektolitrů vína. Přibližně tři čtvrtiny po-
chází z dovozu, zbylou čtvrtinu tvoří do-
mácí produkce. Spotřeba hroznového ví-
na se podle údajů Českého statistického 
úřadu od roku 1989 zvýšila téměř o po-
lovinu. Z původních 11,3 litru na osobu 
v roce 1989 se v roce 2016 vyšplhala na 
16,9 litru na osobu.1 Mezi pět nejčastěji 
pěstovaných odrůd patří Veltlínské ze-
lené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, 

Ryzlink vlašský a Svatovavřinecké.2

„Trhu s vínem se v Česku daří. Češi si 
ve vínu libují čím dál více, v posled-
ních letech navíc pozorujeme trend, 
že ve výběru upřednostňují domácí ví-
na. Produkce u nás kolísá kolem 600 
tisíc hektolitrů za rok. V Česku máme 
dvě vinařské oblasti, Moravu a Če-
chy, nicméně přes 90 % vinic najde-
me na Moravě. Co se týče pěstované 
odrůdy, mezi dlouholetou stálici patří 
Veltlínské zelené,“ komentuje situaci 
na trhu s vínem Mgr. Martin Dostalík 
z poradenské společnosti BNG Group. 

KONZUMACE ČECHŮM JDE, 
NEMAJÍ ALE JEŠTĚ ZAŽITOU 

KULTURU KONZUMACE 
A SERVÍROVÁNÍ

„Český spotřebitel je buď pivař, 
nebo milovník vína. Z našich zkušeností 
můžeme potvrdit, že víno je stále velmi 

oblíbené a poptávka po něm má neustá-
le vzestupnou tendenci. V Česku máme 
dva typy zákazníků. První skupina víno 
vybírá na základě ceny a dává přednost 
o něco levnějším dovozovým. Většinou 
jde o polosuchá vína odrůdy Char-
donnay, Sauvignon, Tramin červený či 
Merlot. Další velká skupina vyhledá-
vá moravská vína. Nemusí jít zrovna 
o pozdní sběry, ale tito lidé dokáží oce-
nit zemská a jakostní odrůdová vína. 
Vévodí Pálava, Rulandské šedé, Tramín 
červený a z novějších odrůd Hibernal. 
Obecně se nejvíce prodává v akci, do-
vozová vína v ceně kolem 60 Kč a mo-
ravská vína do 100 Kč. Nad 100 Kč je 
to taková magická hranice, u níž platí, 
že s vyšší cenou se prodává méně ku-
sů,“ přibližuje Ladislava Antálková, 
obchodní ředitelka společnosti Vinium, 
a. s., a pokračuje „Víno se nepovažuje 
za obyčejný alkoholický nápoj, ale váže 

se k němu bohatá kultura. I takové ser-
vírování se řídí určitými pravidly, která 
mohou zásadně požitek z vína ovlivnit, 
a Češi jej ne vždy dodržují. K těm nej-
zásadnějším patří například vychlazení 
na ideální teplotu. Ke každému druhu 
se váže jiný stupeň a je potřeba toto 
pravidlo ctít. Stejně tak i pravidla spo-
jená se servírováním, například skleni-
ce, do které je víno servírováno.“

Základem jsou kvalitní vývrtka 
a skleničky. Ty musí být jednoduché, 
bezbarvé, tenkostěnné a se stopkou. Při 
správném otevření lahve nevydá korek 
žádný zvuk, při nalévání se láhev nedo-
týká skleniček, proud do sklenky teče 
pozvolna a ubrousek kolem láhve za-
chytává případné ukápnutí vína. 

V neposlední řadě je důležité také
správné spárování s jídlem. Lehké
či světlé chody (ryby, drůbež, telecí
maso apod.) ladí s bílým vínem, vy-

datnější pokrmy zase s lehčím červe-
ným nebo plnějším bílým. K tmavým 
masům, těžkému masitému či koře-
něnému jídlu patří červené víno, sladké 
dezerty harmonizují se sladkým vínem 
a například u sýrů není odpověď 
jednoznačná, u nich musíte víno 
vybírat dle jednotlivých druhů.3,4 

Surikata PR s. r. o.

1. https://zpravy.aktualne.cz
/ekonomika/ceska-ekonomika/
vino-v-cesku-prehled-data-spotreba-
podoblasti-odrudy-vinice/r~00f-
4c460e1a611e88d4aac1f6b220ee8/ 
2. https://retailnews.cz/2017/09/22/
trh-s-vinem-spotreba-trvale-roste/ 
3. https://zeny.iprima.cz/rodina/vino-
-10-nejcastejsich-chyb-ktere-delame-
-pri-jeho-podavani
4. http://www.vins-france.cz/
zajimavosti-o-vine/servirovani-vina 

Češi vypijí 2,1 milionu hektolitrů vína za rok, neumí ho ale moc servírovat

Americký titul The Best of Show pro moravský Ryzlink 
a desítky dalších medailí
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Jedna z největších světových sou-
těží vín Concours Mondial de Bru-
xelles letos přinesla našim vinařům 
hned dvě vynikající zprávy. Jednak 
byli naši vinaři oceněni 8 zlatými 
a 17 stříbrnými medailemi a jednak 
se zlatým hřebem finálového večera
stalo vyhlášení České republiky, 
resp. města Brna jako pořadatele 
příštího, již 29. ročníku této putovní
soutěže. 

Během čtyř dní ve švýcarském měs-
tečku Aigle hodnotilo na 330 odbor-
níků 9150 vín ze 46 zemí světa, mezi 
nimi také 103 vín z České republiky. 
Nejúspěšnějším co do počtu nejcenněj-
ších medailí se stalo vinařství Bohe-
mia Sekt, které získalo 2 zlaté medaile 
a jednu stříbrnou. Dvě zlaté medaile si 
pak odváží Zámecké vinařství Bzenec. 
Po jedné zlaté medaili dále obdržela 
vinařství Mikrosvín Mikulov, Vinařství 
U Kapličky a Víno  Hort. 

Zatímco výborné výsledky v meziná-
rodním srovnání řadí Českou republiku, 
resp. jižní Moravu již řadu let mezi nej-
lepší vinařské regiony na světě, z hle-
diska organizace jedné z nejprestižněj-
ších světových soutěží vín čeká město 
Brno a Jihomoravský kraj v roce 2020 
premiéra. 

„Na jižní Moravu přijede elita svě-
tového vinařství a s ní stovky noviná-
řů píšících o víně, sommelierů a dal-
ších vinařských odborníků, a my tak 
budeme mít možnost předvést jim ne-
jen naše vína, ale i zdejší krajinu, tu-
ristické atraktivity a vinaře, v jejichž 
rukách vznikají vína nejvyšší světové 
kvality. Taková příležitost pro popu-
larizaci našeho vinařství tu ještě ne-
byla a je naší povinností se jí chopit, 
jak nejlépe to jen půjde,“ informuje 
Ing. Pavel Krška za Národní vinařské 
centrum.

Mezinárodní soutěž vín Concours 
Mondial de Bruxelles patří k nejpres-

Dvojnásobný triumf našich vinařů na soutěži 
Concours Mondial de Bruxelles  

Výsledky Concours Mondial de Bruxelles 2019

Brno bude v roce 2020 hostit nej-
prestižnější mezinárodní soutěž vín 
Concours Mondial de Bruxelles. 
V neděli 5. května to po závěreč-
ném zasedání hodnoticích komisí
ve švýcarském Aiglé, kde se konal 
letošní ročník, oznámili pořadatelé. 
Do Brna se tak sjede na 350 hodno-
titelů z celého světa, aby posoudili
přes 9000 špičkových světových 
vín. Česká republika se tak zařa-
dila mezi významné vinařské země, 
které tuto putovní soutěž měly čest 
hostit v minulosti. 

V souladu s tradicí soutěže starosta 
Aiglé, pan Frédéric Borloz, slavnost-
ně předal vinný pohár JUDr. Bohumilu 

Šimkovi, hejtmanovi Jihomoravského 
kraje, který poznamenal: „Jsem velmi 
rád, že organizátoři vybrali právě Jiho-
moravský kraj pro konání dalšího roč-
níku vinařské soutěže Concours Mon-
dial de Bruxelles v roce 2020, a chci 
jim za to poděkovat. V našem regionu 
se nachází více než 90 procent vinic 
a vinohradů České republiky a vinný 
hrozen je i ve znaku našeho kraje. Pěs-
tování vinné révy má na jižní Moravě 
tradici dlouhou téměř dva tisíce let. 
Na této prestižní soutěži se pravidelně 
setkávají zástupci mnoha vinařských 
regionů z celého světa. Přestože réva 
vinná roste v rozdílných klimatických 
podmínkách a na rozdílných půdách, 
spojuje je láska a pozitivní vztah k ví-

nu. U nás na jižní Moravě je tento vztah 
velmi intenzivní a já pevně věřím, že 
v květnu 2020 se o tom osobně přesvěd-
čí účastníci Concours Mondial a že mi 
dají za pravdu, že Jihomoravský kraj je 
správná volba.“ 

Co do počtu hodnocených vín patří 
Concours Mondial de Bruxelles k nej-
větším soutěžím vín na světě a co do 
počtu degustátorů, kterých každý rok 
bývá na 350, je pak úplně největší. 
Zkušení hodnotitelé z celého světa de-
gustují více než 9000 vín a jejich hlav-
ním úkolem je vybrat vína bezvadné 
kvality, bez ohledu na jejich etiketu či 
prestiž apelace. Pořádání soutěže při-
dává na dobrému jménu také České 
republice, která garantuje podmínky 

pro hodnocení na nejvyšší mezinárod-
ní úrovni. Vína oceněná medailí Con-
cours Mondial de Bruxelles jsou vína 
špičkové světové úrovně a jejich kva-
lita je potvrzována kontrolními analý-
zami. 

„Díky velkému zájmu médií o tuto 
soutěž se v roce 2020 můžeme těšit 
na další zviditelnění vín a vinařských 
regionů České republiky,“ říká Pavel 
Krška, ředitel Národního vinařského 
centra, a dodal: „Věříme, že publici-
ta spojená se soutěží pomůže rozšířit, 
a hlavně zvýšit známost kvality vín 
z Moravy a Čech nejen v naší zemi, ale 
také ve světě.“

Mezinárodní soutěž vín Concours 
Mondial de Bruxelles se poprvé kona-

la v roce 1994. V prvních letech hodno-
cení probíhalo v Bruselu, v roce 2006 
začalo být místo hodnocení putovní 
mezi významnými vinařskými regio-
ny Evropy. Uskutečnilo se např. v Plo-
vdivu (Bulharsko), v Jesolu (Itálie), 
Guimares (Portugalsko), Luxemburku 
(Lucembursko), Bratislavě (Sloven-
sko) a dalších zemích. Česká republika 
se účastní soutěže od samého počátku 
v roce 1994. Z hlediska počtu odbor-
ných hodnotitelů vín (přes 350 každý 
rok) je Concours Mondial de Bruxelles 
největší soutěž vín na světě.

www.cmb-brno2020.cz/cs
/o-soutezi/

Jižní Morava se pro rok 2020 stane centrem světového vinařství

Moravští a češ-
tí vinaři získa-
li na londýnské 
soutěži Interna-
tional Wine Cha-
llenge význam-

ná ocenění. Cennou National Trophy
a zlatou medaili si odváží Ruland-
ské bílé, pozdní sběr 2017, z řady
Terroir Zámeckého vinařství Bzenec.
Druhou zlatou medaili pro českou
republiku získal Tramín červený, 
výběr z hroznů 2017, ze Znovínu

Znojmo. Mezinárodní úspěch pak do-
plnily 4 stříbrné a 27 bronzových me-
dailí. Společnou prezentaci morav-
ských a českých vín organizačně 
zajišťovalo Národní vinařské cent-
rum za finanční podpory Vinařského 
fondu. 

Nejvíce se v Londýně dařilo Zámec-
kému vinařství Bzenec. Kromě Natio-
nal Trophy a zlaté medaile si z Lon-
dýna odvezlo ještě dvě stříbrné a dvě 
bronzové medaile. Po stříbrné medaili 

získala ještě Vican rodinné vinařství, 
ke které přidalo ještě dvě bronzové, 
a VINO HORT za nejstarší moravské 
víno představené v Londýně. National 
Trophy, zlaté a stříbrné pak doplnilo 
ještě 27 bronzových medailí a 16 čest-
ných uznání. 

„Na tomto úspěchu je nejzajímavější 
právě ta pestrost oceněných vín, kdy 
na jedné straně sklízela medaile vína 
mladá ročníků 2017 a 2018, ale bodo-
vala i vína vyzrálá. Tradičně se daří 
našim vínům s vyšším obsahem zbyt-

kového cukru, ale National Trophy se 
ziskem úctyhodných 95 bodů si letos 
odváží suché Rulandské bílé. Ukazuje 
to jediné – vysoká kvalita moravských 
a českých vín jde napříč styly, odrůda-
mi či ročníky,“ komentoval úspěch mo-
ravských a českých vinařství Ing. Pavel 
Krška z Národního vinařského centra, 
které účast našich vzorků organizačně 
zajišťovalo.

Soutěž International Wine Cha-
llenge (IWC), která letos proběh-
la už po třicáté šesté, stanovuje lať-

ku kvality světových vín a patří 
mezi nejprecizněji hodnocené soutě-
že vín na světě. Každé z vín oceně-
ných některou z medailí je v průbě-
hu soutěže posuzováno hned třikrát, 
a to minimálně deseti různými po-
rotci. 

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

Omnimedia, s. r. o.

Rozmanitost a kvalita moravských vín zaujala v Londýně 

Výrobce Víno Medaile
Bohemia Sekt Bohemia Sekt Louis Girardot Brut 2013 zlatá
Bohemia Sekt Bohemia Sekt Prestige Brut 2016 zlatá
Bohemia Sekt Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Brut 2016 zlatá
Vinařství Mikrosvín Mikulov Chardonnay, výběr z hroznů, 2017 zlatá

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Bobulky od kapličky, 
slámové víno, 2016 zlatá

Víno Hort Merlot Rosé, 2018 zlatá

Zámecké vinařství Bzenec Rulandské modré Collection 1508, 
pozdní sběr, 2017 zlatá

Zámecké vinařství Bzenec Sauvignon Collection 1508, jakostní víno, 2018 zlatá
Bohemia Sekt Bohemia Sekt Prestige 36 Brut 2013 stříbrná
Vinné sklepy Lechovice Ryzlink rýnský, slámové víno, 2015 stříbrná
Salabka La Coquine Chardonnay, české zemské víno, 2017 stříbrná
Salabka Ton Coeur Pinot Noir Rosé, 2017 stříbrná
SPIELBERG C Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2017 stříbrná
Vinařství Štěpán Maňák Merlot, ledové víno, 2017 stříbrná
Templářské sklepy Čejkovice Chardonnay, pozdní sběr, 2017 stříbrná
Vican rodinné vinařství Ryzlink vlašský, pozdní sběr, 2017 stříbrná
Vinařství Josef Dufek Veltlínské zelené, pozdní sběr, 2018 stříbrná
Vinařství Mikrosvín Mikulov Chardonnay, barrique, 2017 stříbrná
Vinařství Mikrosvín Mikulov Rulandské bílé, výběr z hroznů, 2017 stříbrná
Vinařství Piálek & Jäger Pálava, výběr z hroznů, 2017 stříbrná
Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Pálava, slámové víno, 2017 stříbrná
Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Solaris, výběr z hroznů, 2018 stříbrná
Vinařství Lednice Annovino Ryzlink vlašský, kabinetní víno, 2018 stříbrná
Víno Hort Ryzlink rýnský VOC Znojmo, 2017 stříbrná
Znovín Znojmo Sauvignon Lacerta, pozdní sběr, 2018 stříbrná

tižnějším a největším soutěžím vín na 
světě. Poprvé se konala v roce 1994. 
V prvních letech hodnocení probíhalo 
v Bruselu, v roce 2006 začalo být mís-
to hodnocení putovní mezi významný-
mi vinařskými regiony Evropy. Usku-
tečnilo se např. v Bordeaux (Francie), 
Valencii (Španělsko), Luxemburku 
(Lucembursko), Guimares (Portugal-
sko), Bratislavě (Slovensko), Jesolu 
(Itálie), Plovdivu (Bulharsko), Valla-
dolidu (Španělsko), Pekingu (Čína) 
a v dalších zemích. Společnou prezen-
taci moravských a českých vín organi-
začně zajišťuje Národní vinařské cen-
trum za fi nanční podpory Vinařského 
fondu.

www.cmb-brno2020.cz;
www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

S vinným pohárem hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil ŠimekVyhlášení České republiky pro konání Concours Mondial de Bruxelles v roce 2020
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
NATIVNÍ BRAZILSKÉ 

OŘECHY POKLADNICÍ 
SPECIÁLNÍCH TUKŮ

„Jedinečné tuky z ořechů a semen pocházejících 
z Amazonie by mohly být použity jako náhražka ka-
kaového másla nebo ke zvýšení nutričního profi lu 
řady výrobků,“ uvádějí brazilští vědci z Ústavu 
potravinářského inženýrství University of Campi-
nas ve své studii publikované v časopise Journal of 
Food Chemistry.

Ti mimo jiných parametrů studovali i profil 
mastných kyselin a tuhých tuků šesti různých oře-
chů a semen původem z Amazonie – brazilského 
para ořechu (Bertholletia excelsa), murumuru (As-
trocaryum murumuru), tukumy (Astrocaryum vul-
gare), bakuri (Platonia insignis), prakaxi (Pentacle-
thra macroloba) a patawy (Oenocarpus bataua). 
Vědci uvádějí, že jejich výzkum byl reakcí na 
vzrůstající poptávku po nových druzích tuků a ole-
jů a také tím, že doposud byla zkoumání fyzikálních 
vlastností těchto látek pocházejících z plodin ama-
zonských pralesů věnována jen malá pozornost.

Metodou plynové chromatografie stanovili 
složení mastných kyselin vybraných druhů plo-
dů a zjistili, že tuky jader tukumy, murumuru 
a bakuri jsou bohaté na nasycené mastné kyseli-
ny, zatímco oleje z ořechů patawa, prakaxi a pa-
ra ořechu mají vysoké hladiny zdravých mono- 
a polynenasycených mastných kyselin. Tuky jader 
murumuru a tukumy mají vysoký obsah kyseli-
ny laurové, zatímco tuk bakuri je bohatý na ky-
selinu palmitovou. Tuk jádra tukumy má složení 
mastných kyselin podobné jako kokosový olej.

Tuk bakuri je při 35 °C v pevném stavu, což 
je srovnatelné s tuky požadovanými pro mléčné 
analogy šorteninků pro průmyslově vyráběné ko-
láče nebo sušenky. Znamená to, že tuk bakuri by 
mohl v šorteninkových recepturách nahradit částeč-
ně hydrogenované oleje známé svým vysokým ob-
sahem trans-tuků. Tuk murumuru má obsah pevného 
tuku a profi l mastných kyselin spíše podobný kaka-
ovému máslu, což znamená, že by mohl být použitý 
jako ekvivalent kakaového másla. Výrobci čokolá-
dy jako alternativu kakaového másla často používají 
bambucké máslo, což je tuk extrahovaný ze semen 
stromu máslovníku afrického (Vitellaria paradoxa).

Výzkumníci uvádějí, že amazonské oleje mohou 
být smíchány s jinými tuky pro produkty, jako je 
margarín. „Získané výsledky jsou velmi důležité, 
jelikož použití takovýchto směsí při náhradě 
částečně hydrogenovaných olejů kupříkladu 
v recepturách pomazánek, šorteninků nebo marga-
rínů může představovat nejen technologické výhody, 
ale může též zlepšit výživovou hodnotu potraviny.“

Koncentrace kyseliny olejové zjištěná v tuku 
patawy (74,18 %) se pohybuje ve stejné výši, jaká 
byla analyzována ve slunečnicovém oleji či oleji 
buriti. Vysoké koncentrace uvedené mastné kyse-
liny mají příznivý vliv na tepelnou stabilitu oleje, 
což naznačuje, že olej z patawy by mohl být v po-
travinářství vhodný jako olej na smažení. Vysoký 
poměr kyseliny olejové a linolové (> 12 : 1) v oleji 
patawy by navíc mohl prodloužit trvanlivost potra-
vin a zvýšit jejich nutriční hodnotu.

Další parametry tuků ze semen amazonských 
rostlin jsou zajímavé z hlediska výživového. 
Například olej z para ořechů měl vyšší obsah 

kyseliny linolové než oleje z jiných jedlých ořechů, 
kupříkladu olej mandlový nebo makadamový. Tuk 
bakuri měl relativně vysoký obsah kyseliny palmi-
tolejové, což je mastná kyselina zlepšující citlivost 
tkání vůči inzulínu. 

Výkumníci při testech použili oleje dodavatele 
B2B Amazon Oil. Společnost Amazon Oil se síd-
lem v Belém v Pará dodává oleje lisované za stu-
dena a extrahované suchou cestou, držené za teplot 
pod 60 °C, neobsahující konzervanty, aditiva či jiné 
chemikálie, z plodů pěstovaných a sklízených udr-
žitelným způsobem. Vyrábí také deodorizované ex-
trakty ze semen pro potravinářské a farmaceutické 
účely, purifi kované oleje a ve vodě rozpustné oleje.
Antonio José de Almeida, Meirelles Guilher-
me José Maximo et al.: “Physical properties of 
Amazonian fats and oils and their blends”. Jour-
nal of Food Chemistry, doi.org/10.1016/j.food-
chem.2018.11.016  

PROXENTA A CONFITERÍA 
CAIBARIÉN ZAKLÁDAJÍ NA 
KUBĚ SPOLEČNÝ PODNIK 
NA VÝROBU CUKROVINEK

Po několikaletém vyjednávání vstupuje na ku-
bánský trh slovenská investiční skupina Proxenta. 
Ta bude po Heinekenu a Nestlé devátou společnos-
tí, která bude na Kubě investovat do potravinářské 
výroby. Předmětem investice má být modernizace 
existujícího státního podniku na výrobu cukrovinek 
Confi tería Caibarién sídlícího v průmyslové zóně 
v okrese Caibarién v kubánské provincii Villa Clara. 

Zakladatel skupiny Proxenta Pavol Kožík uvedl,
že ve výrobním závodě s celkovou rozlohou 
8620 m2 se postupně počítá s třísměnným provo-
zem a s asi 250 zaměstnanci. Modernizovaný pod-
nik kromě nových pracovních míst a soběstačnosti 
kubánského cukrovinkářského průmyslu přinese 
i odbyt domácích kubánských surovin, jako je cukr, 
kakao a mouka.

Výstavba závodu začala v roce 1975 a byla ukon-
čena v roce 1976. Technologie, které vlastní, po-
cházejí ze 70. a 80. let minulého století, takže jsou 
z dnešního pohledu zastaralé a opotřebované. Ten-
to stav si vyžaduje náhradu moderním výkonným 
zařízením. Kubánská vláda se rozhodla moderni-
zovat výrobu prostřednictvím zahraničního partne-
ra, se kterým založí společný podnik. Pavol Kožík 
uvedl, že po schválení Radou ministrů podepíše le-
tos kubánská vláda s Proxentou smlouvu na 25 let. 

Poptávka po cukrovinkářských výrobcích před-
stavuje na kubánském trhu přibližně 20 000 tun 
ročně. V důsledku nedostatečné domácí produkce 
se asi 61 procent, tedy asi 12 000 tun poptávky 
pokrývá dovozem. Dlouhodobým cílem kubánské 
vlády je tedy nahrazení dovozu cukrovinek domácí 
výrobou při zabezpečení požadovaného sortimentu 
a kvality.

Modernizovaný závod bude vyrábět a dodávat 
na trh sušenky lepené krémem, vafl e, bonbony 
tvrdé a měkké a piškotové fi gurky s čokoládovou 
polevou. Až bude výroba fungovat na 100 pro-
centech instalovaných kapacit, dosáhne se obje-
mu výroby téměř 10 000 tun, což umožní nahradit 
83 procent dnešního objemu dovozu.
proxenta.sk/projekt/kuba/ 

NOVÁ TECHNOLOGIE 
ENKAPSULACE 

ZVYŠUJE BIODOSTUPNOST 
LAKTOFERINU

Výzkumní pracovníci z Agentury pro vědu, 
technologii a výzkum (A*STAR) v Singapuru vy-
vinuli novou technologii enkapsulace, která zvy-
šuje biologickou dostupnost přirozeně se vysky-
tujícího proteinu v mateřském mléce laktoferinu. 
Tato technologie zahrnuje použití kapsle mikro-
nových rozměrů, která je pH stabilní a je schopna 
uchovávat a chránit laktoferin před žaludečními 
enzymy.

Tobolku rozloží pouze střevní enzymy chymo-
trypsin a trypsin. Klinické studie ukázaly, že bio-
logická dostupnost laktoferinu podávaného tímto 
způsobem byla sedmkrát vyšší než přímé podávání 
proteinu nechráněného kapsulí. Vzhledem k tomu, 
že kapsle je vyrobena z materiálu potravinové čis-
toty, může být zapouzdřený laktoferin použitý také 
k fortifi kaci potravin.

Předpokládá se, že laktoferin se podílí na po-
sílení imunitního a gastrointestinálního systému. 
Je tu však problém nízké biologické dostupnosti 
u dospělých, protože jejich trávicí systém je už 
zralý a laktoferin již v žaludku degradují žaludeční 
enzymy. Aby se dostal do střev, kde může být i pro 
dospělý imunitní systém blahodárný, musí být 
před působením žaludečních enzymů chráněný.

Plášť kapsle, odolný ke změnám v téměř celém 
rozsahu hodnot pH (1–12), se skládá z komplexů 
tvořených polyfenoly a proteiny, které jsou v ža-
ludku méně stravitelné. Aktivní složka, tj. laktofe-
rin, je pak vložený do této skořápky a takto chrá-
něný se dostane až do tenkého střeva, kde je plášť 
kapsle střevními enzymy chymotrypsinem a tryp-
sinem degradovaný.

Klinické pokusy potvrdily, že u testovaných 
subjektů se biodostupnost laktoferinu podávaného 
v kapsulích ve srovnání s podáním volné substance 
zvýšila sedmkrát.

Vzhledem k tomu, že kapsle je velmi malá, má 
tloušťku přibližně 20 až 50 nm, může posloužit 
k obohacení potravin o laktoferin, aniž by došlo 
 k narušení jejich chutě či struktury.
Journal of Colloid and Interface Science DOI: 
10.1016/j.jcis.2017.06.001, Scientifi c Reports
DOI: 10.1038/srep44159.

VZTAH MEZI POČTEM 
SPOR V SUŠENÉM MLÉKU 
A PŘEDPOVĚDITELNOST 

KAŽENÍ 
REKONSTITUOVANÝCH 

VÝROBKŮ

Vědci z nizozemské společnosti NIZO ve spo-
lupráci s fi rmou Abbott, bioMérieux, Friesland-
Campina, Nestlé a Americkou radou pro export 
mlékárenských výrobků vyvinuli praktickou 
a spolehlivou mikrobiologickou metodu pro sta-
novení počtu tepelně odolných bakteriálních spór 
v sušeném mléku.

Přítomnost a přežívání takovýchto spor v su-
šeném UHT mléku může způsobit znehodnocení 
rekonstituovaných tekutých produktů z něj při-
pravených. Studie publikovaná v časopise Inter-
national Journal of Dairy Technology poskytuje 
nástroje pro standardizaci testů a umožňuje lepší 
interpretaci výsledků testů stanovení počtu spor 
ve vztahu k riziku kažení UHT mléčných vý-
robků.

V rámci studie vědci hodnotili různé metody, 
které se běžně používají v potravinářském prů-
myslu ke stanovení počtu termorezistentních spor 
v sušeném mléku. Zjišťovali, která z metod bude 
ve srovnání s v současnosti schválenou metodou 
ISO pro stanovení počtu zvlášť termorezistentních 
spor termofi lních bakterií v sušeném mléku (ČSN 
P ISO/TS 27265 (570850)) nejefektivnější a nej-
praktičtější. 

Bylo zjištěno, že použití metody výše uvede-
ného konsorcia poskytuje podobnou předvídatel-
nost kažení rekonstituovaného mléka ze sušeného 
UHT mléka jako postup popsaný ISO normou za 
předpokladu, že specifi kace spor v sušeném mlé-
ku je 10krát vyšší (např. 1000 KTJ/g při použití 
metody konsorcia a 100 KTJ/g při použití me-
tody ISO). Hlavní výhodou metody konsorcia je 
zahřívání testovaného vzorku po dobu 30 minut 
při teplotě 100 °C. To je mnohem praktičtější 
než zahřívání na teplotu 106 °C, což požaduje 
norma ISO TS27265. K tomu je totiž nutné mít 
k dispozici speciální přístroje, které nejsou běžně 
dostupné.

Pokračující používání více metod stanove-
ní počtu spor a následné rozdíly ve výsledcích 
a jejich interpretacích představuje pro globál-
ní obchod značný problém. Vedoucí projekto-
vý manažer divize mikrobiomiky a bezpečnosti 
potravin ve společnosti NIZO Robyn Eijlander 
uvedl, že konsorciální studie nabízí pro detekci 
a výpočet termorezistentních spor praktické ná-
stroje. Přijetí jednotného postupu by umožni-
lo harmonizaci výkladu koncentrace spor v su-
šeném mléku v rámci celého mlékárenského 
odvětví, což by následně jistě vedlo i ke snížení 
množství sporů mezi výrobci a zákazníky. Vý-
sledky získané v rámci studie rovněž zlepšují 
vědecké poznatky o predikci kažení rekonstituo-
vaných UHT ošetřených tekutých mléčných vý-
robků.

Vyřešení problému spor patří k prvořadým zá-
jmům potravinářského průmyslu. Vzhledem ke své 
potenciální vysoké termorezistenci jsou totiž vel-
mi častou příčinou znehodnocení širokého spektra 
zpracovaných potravin.

Činnost iniciativy Spores Consortium, jejímž 
cílem je dosažení konsensu o používání výše uve-
dené metody, byla zahájena v roce 2013. Společ-
ně s partnery z potravinářského průmyslu vědci 
z NIZO v současnosti rozšířili zájem konsorcia na 
kakaové prášky a plánují řešit podobné problémy 
u různých jiných nemléčných sušených výrobků, 
jako jsou sójové a hrachové proteinové koncen-
tráty.
Robyn T. Eijlander et al.: Spores in dairy – new 
insights in detection, enumeration and risk as-
sessment. Journal of Dairy Technology, doi.
org/10.1111/1471-0307.12586

Mgr. Tatiana Oldřichová
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