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Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které
chce zařadit do Generelu  území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod, představilo 
Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno
z řady opatření, které Ministerstvo přijímá,
aby zmírnilo projevy sucha související se 
změnou klimatu. Kromě přípravy velkých 
vodohospodářských staveb včetně nových 
přehrad je to mimo jiné obnova a stavba ryb-
níků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo 
rozdělení krajiny například omezením maxi-
mální velikosti polí.

„Je třeba si uvědomit, že z našeho území od-
téká prakticky veškerá vody do okolních států, 
takže naše vodní zdroje závisejí výhradně na 
srážkách. Pokud tedy vodu nezadržíme, odtéká, 
aniž bychom ji mohli využít k hospodářským po-
třebám. Proto není možné zaměřit se jen na za-
držování vody v krajině, což je nezbytné pro stav 
půdy a krajiny. Je nutné orientovat se i na zadr-
žení srážkových vod jejich zachycením v dalších 
přehradních nádržích, s kapacitami, které se 
stačí v průběhu zimy a jara doplnit,“ řekl mini-
str zemědělství Miroslav Toman.

Podle existujících scénářů se roční srážkové 
úhrny na našem území podstatně nezmění, pří-
prava a výstavba přehradních nádrží u nás však 
v současných podmínkách trvá 15 až 20 let.

Původní historický seznam vhodných loka-
lit v Generelu obsahoval 486 míst a postupně 
byl omezován následkem námitek obcí, měst 
a orgánů ochrany přírody až na současných 65, 
které byly schváleny v roce 2011. Proto MZe na 
základě jednání Národní koalice pro boj se su-
chem loni v květnu navrhlo počet lokalit rozšířit, 

neboť bez akumulace vody ve vodních nádržích 
nelze zajistit dostatečné vodní zdroje v ČR, ze-
jména pro budoucí generace.

„Po diskusi se státními podniky Povodí jsme 
nejprve navrhli rozšíření Generelu o 47 dalších 
lokalit, které byly projednány s krajskými úřady 
a se 123 obcemi, jejichž katastry by byly dotče-
ny hájením. Tato jednání schválila a podpořila 
navýšení Generelu o 31 lokalit, které tedy do 
něj budeme chtít zařadit,“ uvedl ministr Toman.

V několika posledních letech hladina a obje-
my podzemních vod setrvale klesají, nerovno-
měrné srážky a málo sněhu v mírných zimách je 
nestačí doplnit. Rostoucí teploty vzduchu zvyšují 
výpar, sucho v krajině a v půdě narůstá, průtoky 
ve vodních tocích klesají k minimům již na jaře.

Podzemní zdroje vody se neobnovují dosta-
tečně a není jisté, zda vůbec dosáhnou historické 
úrovně, ze které bylo zajišťováno 48 procent pitné 
vody. Nedostatek podzemních vod již nyní podle 
ministra Miroslava Tomana pociťují hlavně obce, 
které mají svůj individuální nedostačující zdroj 
této vody, takže mnohé již musí pitnou vodu do-
vážet. Měly by proto začít uvažovat o napojení 
na veřejné vodovody a na vodárenské soustavy, 
které mají dostatečnou kapacitu a udržitelný zdroj 
vody, tedy vodárenské nádrže. Z nich je v sou-
časnosti vyráběno 52 procent pitné vody a zjevně 

bude třeba jejich kapacity navýšit, aby výpadek 
podzemních vod pokryly zejména v budoucnosti.

Generel lokalit pro akumulaci povrchových 
vod obsahuje seznam území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod. Jde o jedinečné lo-
kality z hlediska terénního tvaru, s minimálním 
osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním 
tokem s dobrou kvalitou vody, v nichž relativně 
krátká hráz zachytí velký objem akumulované 
vody, obvykle v zalesněném údolí.

Účelem Generelu je ochrana území pro 
možnou realizaci vodních nádrží. V územně 
plánovací dokumentaci jsou tyto oblasti 
označeny jako „územní rezerva“, což zname-
ná, že toto území teprve bude ověřeno pro účel 
budoucího využití. Tato územní rezerva neome-
zuje stávající činnosti, např. umožňuje dočas-
né stavby s horizontem jejich životnosti zhruba 
50 let nebo stavby, jejichž případné vykoupení 
a odstranění nebude extrémně fi nančně a tech-
nicky náročné. Nejde tedy o „stavební uzávěru“. 
Vytvořené územní rezervy umožní zajistit pro 
budoucí generace dostatečné vodní zdroje, ne-
boť s ohledem na vývoj klimatu stávající vodní 
zdroje nebudou stačit k pokrytí potřeby, i když 
se za posledních 30 let snížila o 60 procent.

PŘEHRADNÍ NÁDRŽE V ČR
–  ČR má celkem 165 přehradních nádrží 

(47 vodárenských, 118 ostatních, tzv. 
víceúčelových), 

–  celkový objem všech 165 přehradních nádrží 
je 3 360 mil. m3, 

–  celkový objem všech 47 vodárenských nádrží 
je 628 mil. m3.

MZe

Ministr zemědělství: 

Současné vodní zdroje 
v budoucnu nepostačí

Téměř 75 miliony korun podpoří Minister-
stvo zemědělství (MZe) v letošním roce potra-
vinové banky. Dotační program, jehož původní
částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu
korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně
potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc 
tun potravin. 

„Potravinové banky jsou důležité nejen při 
zajišťování základních potravin ohroženým sku-
pinám obyvatel, ale výrazně pomohly i s okamži-
tým přerozdělením potravin ze školních projektů, 
jako je například Ovoce do škol nebo Mléko do 
škol. Díky naší dobré spolupráci s nimi se tak 
i v této nelehké době podařilo zachránit značné 

množství potravin. Chci provozovatele potravi-
nových bank ujistit, že mají naši podporu. Ostat-
ně o tom svědčí kromě jiného to, že jsme částku 
určenou pro ně pro letošní rok navýšili o téměř 
12 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili 
o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

Pokračování na straně 3

Malá voda
Jde John Travolta pouští a čutora s vodou 

u pasu prázdná. Tu spatří v dáli mrak, rychle 
z posledních sil pod něj utíká a nastaví ruce 
očekávanému dešti. Spadne jedna kapka. Díky 
Bohu, vykřikne a navlhlou dlaní si tou jednou 
kapkou uhladí svůj účes a pak spokojeně po-
kračuje dál ve své pouti pouští. Tolik vtip, ale 
podobně jako někdejší idol dívek a správný se-
káč vzhlížíme v posledních dnech všichni k ne-
bi, a déšť ne a ne přijít. Mraky občas nad nás 
přijdou a někdy jsou tak krásné, že je skvělé 
je fotit, ale vláhu nepřinesou. A i když už pár 
spršek přišlo, je to málo a sotva dost na to, aby 
to spláchlo žlutý pyl a opadlá okvětí jarní ve-
getace. I v našich horách, kde by měl být úhrn 
srážek zhruba dvojnásobný než v českém dolí-
ku, trpí porosty suchem nebývalým. Zejména 
Krušné hory zaznamenávají v posledních čty-
řech letech dešťový stín, což nejvíc vyhovuje 
lázeňský švihákům v západočeských lázních, 
když nemusí na žaket navlíkat igelitovou pláš-
těnku. Ale když pak v půvabné říčce Teplá teče 
čůrek a karasům v ní schnou hřbety a kánoe 
vodákům dřou o šutry na dně, tak to už žádná 
legrace není. Vysadil jsem před dvěma lety na 
chalupě v Krušných horách na dvě stě smrků 
ztepilých, a kdybychom je nezalévali, bylo by 
po nich. Ale les zalévat nejde, a jak to může 
dopadnout, nemusíme moc vymýšlet. Smrkem 
zalesněná území Čech, Moravy a Slezska jsou 
napadena kůrovcem a pohled na vymýcené 
někdejší stoleté porosty budí děs, a co vidíme, 
připomíná apokalypsu. Boj proti kůrovci se 
zdá marný a není to velká skepse, když jej vi-
dím prohraný. Jen vědomí, že příroda je vše-
mocná, je jediným stébélkem víry. Opatření se 
dějí, ale spíše jen v té dotační rovině pro lesní 
hospodáře, jejichž bohatství jim asi nikdo nyní 
nemůže závidět. Boj se suchem je nyní trochu 
potlačen válkou s virem, ale plány na budo-
vání nádrží a rybníků to určitě v dohledném 
horizontu nezachrání. Hodně by pomohla in-
tenzivní a řízená výsadba vhodného stromoví, 
včetně smrků do pokácených holých ploch. 
A i když nebudou se mnou naši myslivci sou-
hlasit, je nutné razantně zredukovat počty vy-
soké zvěře. Řekl bych, že na minimum. Mám 
s tím bohaté zkušenosti. Na našich pozemcích, 
dokud jsme nezbudovali oplocenky, zničili je-
leni a srny vždy minimálně dva malé stromky 
ze třech vysazených. A to jsou tyto pozemky 
přímo uprostřed horské vsi.

K tomu ještě jednu poznámku stravovací. 
Jestli nám nevadí, že dovážíme 55 % vepřo-
vého masa, což je cca 240 tisíc tun, tak 7 tisíc 
tun zvěřiny (spotřeba 0,7 kg na osobu a rok) 
nemůže být žádný problém. A zase i toto souvisí 
s ochranou naší země, kterou jsme ve většině 
případů úplně opustili, včetně důkazu, že vše 
souvisí se vším. Kůrovec, strom, jelen, rybník, 
náš talíř, a hlavně hospodářská politika, která 
ještě i za Hitlera byla synonymem pro dnešní 
termín – zemědělská politika. Návrat k rozu-
mu se nejlépe dociluje, až když je průšvih. Tím 
nejhorším je takový, jehož příčinu neumíme 
rychle odstranit. A my tady máme najednou 
dva – vira a sucho. Ukončit teď tento odstavec 
by bylo srabství. A tak si optimisticky zaglosuji. 
Ten první odejde, ale s velkými šrámy na nás 
všech. A voda z nebe? Tam to bude těžší. Chce 
na tom hodně pracovat a pro nejbližší dobu si 
jen přát, že aspoň trochu zaprší. 

Když píši tyto řádky, naměřil jsem na své 
horské meteorologické stanici, skládající se 
z tyče a plastové měrky, kterou jsem vyhrál 
v tombole na plese Agrární komory na Žofíně 
asi před deseti lety, srážky za dva dny v obje-
mu 15 litrů na metr čtvereční. Považuji to za 
nesmírný úspěch. Je to jen ve stylu ruského 
úsloví „mála rýbka tóže rýbka“. Takže malá 
voda, taky voda. A komu poděkovat, když do 
kostela skoro nechodím? Takže aspoň Něm-
cům ze Saska, že nám sem ty mraky pustili. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Fláje



2 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 4 / 2020

ČESKÁ CHUŤOVKA
2020

LETOS JIŽ 12. ROČNÍK
www.ceskachutovka.cz

UZÁVĚRKA 17. 9. 2020

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský 

potravinářský výrobek



Potravinářský zpravodaj 4 / 2020  zpravodajství MZe / 3 

Podle aktuálního odhadu se zatím podařilo ze 
školních programů po vypuknutí epidemie za-
chránit zhruba 160 tun mléčných výrobků a ovo-
ce a zeleniny. Potravinové banky však stále tyto 
potraviny přijímají, takže číslo není konečné. 

Finanční podpora v rámci dotačního programu 
„Podpora činnosti potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením“ je určena 
jednak na pokrytí provozních nákladů spojených 
s distribucí potravin, ale i na investice do vy-
bavení potravinových bank, případně pořízení 
užitkových automobilů na distribuci potravin. 
Státní zemědělský intervenční fond již s výpla-
tou podpor začal.

„Potravinovým bankám pomáháme od roku 
2016 a budeme jim samozřejmě pomáhat i nadá-
le, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení, 
aby tato pomoc nebyla pouze na našem minis-
terstvu. Loni jsme například potravinové ban-
ky podpořili více než 116 miliony korun, což je 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem
Shromážděné potraviny (t) 93 245 495 750 1209 2336 4200 5000 14 328
Podpora investiční 
(mil. Kč) 0 0 0 0 13,9 19,4 11,6 66,8 111,7

Podpora neinvestiční 
(mil. Kč) 0 0 0 0 8,6 10,2 29,1 49,7 97,6

Podpora celkem (mil. Kč) 0 0 0 0 22,5 29,6 40,7 116,5 209,3

Dokončení ze strany 1

Množství zachráněných potravin a podpory v rámci dotačního programu Podpora činnosti 
potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Množství zachráněných potravin v tunách podle let

o téměř 76 milionů více než v roce 2018,“ uvedl 
ministr Toman.

V roce 2016 MZe spustilo nový dotační pro-
gram „Podpora činnosti potravinových bank 
a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“. 
Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, 

předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň 
tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici 
hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním 
potravinám. Od počátku podpory vyplatilo MZe 
potravinovým bankám více než 209 milionů ko-
run.

Aktuální průtoky v řekách jsou na někte-
rých místech pod 10 procenty dlouhodobého 
průměru. Zásobování obyvatel pitnou vodou 
ale ohroženo není, a to díky zásobám v pře-
hradních nádržích, které jsou naplněny zhruba
z 90 procent. Abychom projevy sucha vyře-
šili, je třeba dělat současně opatření v kra-
jině, obnovovat lesy i pracovat na velkých 
vodohospodářských stavbách včetně přípravy
nových přehrad. Uvedl to ministr zemědělství 
Miroslav Toman po jednání s generálními ře-
diteli státních podniků Povodí a Lesů ČR.

„Aktuální situace není moc příznivá, a to ze-
jména kvůli velmi suché zimě. Hrozí, že již br-
zy mohou vysychat menší toky. Tam, kde jsou na 
řekách velké přehradní nádrže,  je situace lep-
ší, i tak ale držíme odtoky z těchto nádrží jen na 
minimálních hodnotách, abychom měli dostatek 
vody pro případ pokračujícího sucha i v létě. Od 
začátku roku jsme ve významných přehradních 
nádržích zachytili celkem 485 milionů kubíků vo-
dy,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Pokud jde o aktuální dopady sucha přímo do 
zemědělství, velmi bude záležet na počasí v nej-
bližších dnech, které jsou pro to, aby polní plodi-
ny vzešly a rostly, rozhodující. V řadě míst jsou 
nyní trvalé travní porosty a polní plodiny na orné 
půdě ve špatném stavu. Předpokládá se propad na 
úrovni 20–40 % ve srovnání s pětiletým průmě-
rem. To může negativně ovlivnit zejména chov 
masného skotu a ovcí a koz. 

Aktivity Ministerstva zemědělství (MZe) 
v boji se suchem a nedostatkem vody směřují do 
dvou základních oblastí. První je zadržování vo-
dy v krajině, druhou vodohospodářská opatření, 
která primárně slouží pro zajištění zásobování 
obyvatel pitnou vodou.

„Často slýchám, že se máme zaměřit pouze 
na zadržování vody v krajině. Naprosto souhla-

sím, že stav půdy a krajiny je pro zadržení vody 
nezbytný, ale takové vody se nenapijeme. Proto 
musíme mít i velké nádrže, které zajistí zásobo-
vání pitnou vodou při několikaměsíčním suchu. 
S ohledem na vývoj klimatické změny se nemůže-
me soustředit jen na jednu část, ale musíme dělat 
vše současně. Boj se suchem je komplexní zále-
žitostí, ke které musíme zodpovědně přistupovat 
v každé oblasti,“ uvedl ministr Toman.

Jedním z důležitých opatření ke zlepšení stavu 
krajiny je omezení maximální výměry jedné plo-
diny na 30 hektarů. Od letoška platí toto omezení 
na půdě ohrožené erozí, tedy zhruba na 600 ti-
sících hektarech. Od příštího roku bude platit na 
veškeré půdě v celé republice. Neméně podstatná 
je i podpora živočišné výroby, která produkuje 
tolik důležitou organickou hmotu, kterou potře-
bujeme dostat do půdy.

Dalším podstatným krokem k lepšímu zadr-
žení vody v krajině je změna metodiky pozem-
kových úprav. Oproti předchozím obdobím, kdy 
byla prioritou retence vody (tedy přirozené či 
umělé dočasné zadržení vody v krajině), je pro 
následující období prioritou akumulace vody 
(tedy dlouhodobé zadržení) a její další efektivní 
využití v krajině.

Od roku 2018 do letošního března bylo v rám-
ci pozemkových úprav vybudováno 135 ha vo-
dohospodářských opatření, 46 malých vodních 
nádrží, 58 ha protierozních opatření, 137 ha eko-
logických opatření a 412 km polních cest. Za 
poslední dva roky MZe do pozemkových úprav 
investovalo 3,9 mld. Kč, na letošní rok má zatím 
připraveno 1,3 mld. Kč. Pro loňský a letošní rok 
Ministerstvo původně přidělený rozpočet navý-
šilo o 410 mil. Kč.

V oblasti vodohospodářských opatření podpo-
ruje MZe např. budování závlah, obnovy a stav-
by rybníků, propojování vodárenských soustav 
i budování velkých přehradních nádrží. Od roku 

2017 se za jeho podpory realizovalo 138 investič-
ních projektů na vybavení a rozvoj závlah s pod-
porou přes 200 mil. Kč. Tyto podpořené projekty 
umožnily zavlažování až 17 tisíc ha zemědělské 
půdy. Celkem má MZe na období 2017 až 2022 na 
program vyčleněnou částku 1,1 miliardy korun.

„V loňském roce jsme také podpořili obnovu 
či stavbu 387 rybníků s náklady 1,25 miliardy ko-
run. Plníme tak, co jsem slíbil, a to, že v průměru 
vybudujeme nebo zrekonstruujeme jeden rybník 
denně, a samozřejmě v tom pokračujeme. Menší 
rybníky sice nezajistí pitnou vodu pro obyvatele, 
ale zásadním způsobem pomáhají zlepšovat mik-
roklima na lokální úrovni,“ uvedl ministr Toman. 
Odbahněním nebo výstavbou těchto rybníků se 
zvýšil zásobní prostor rybníků o zhruba 2,5 mil. m3 

vody.
Za loňský a část letošního roku MZe podpoři-

lo 171 projektů v rámci výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 
částkou 2,1 mld. Kč. Tyto projekty nově zajistily 
nebo vylepšily zásobování pitnou vodou nebo 
odkanalizování a čištění odpadních vod pro zhru-
ba 0,5 milionu obyvatel. Pro letošní rok má na 
program připravenou 1 miliardu korun, naplněna 
je zatím polovina z této alokace.

MZe rovněž spustilo program na propojování 
vodárenských soustav. V jeho rámci je pro prv-
ních 7 vybraných pilotních projektů připraveno 
490 mil. Kč. Pomůže to se zásobováním vodou 
více než milionu obyvatel.

Pokračují také přípravy stavby nových pře-
hradních nádrží Nové Heřminovy, Skalička 
a Vlachovice a soustavy tří nádrží na Rakovnic-
ku – Kryry, Senomaty a Šanov. MZe navrhlo také 
navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm 
k získání 9 mil. m3 vody bez nutnosti výstavby 
dalšího vodního díla.

„Období sucha i nedostatku vody se opakova-
ně vyskytovala i v minulosti, ale současná období 

sucha na území naší republiky se liší v tom, že 
se opakují více let za sebou. Roční úhrny srá-
žek zůstávají stejné, ale jsou v čase i místě jinak 
rozloženy. Proto musíme ve vodních nádržích 
zachytit z hydrologických srážek, a to i z těch 
extrémních, i tu vodu, která se nezasákne v kra-
jině, a v období nedostatku vody s ní musíme 
účelně nakládat,“ řekl generální ředitel Povodí 
Vltavy Petr Kubala. Současné období je podle 
něj rozhodující i pro budoucí generace, ve vztahu 
k tomu, jaká opatření budeme realizovat. Proto 
je velmi důležitá i osvěta o nenahraditelném 
významu vody pro život na všech úrovních. 
„Voda musí být nejvyšší veřejný zájem,“ dodal 
Kubala.

S ohledem na klimatické modely je nutné za-
jistit i ochranu vhodných lokalit pro případnou 
stavbu nových přehradních nádrží. MZe proto 
připravilo návrh na rozšíření stávajících 65 há-
jených lokalit o dalších 47. Ty byly projednány 
s krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž kata-
strální území by bylo hájením dotčeno. Krajské 
úřady a 90 obcí souhlasily s navýšením Generelu 
o 31 lokalit. Jejich seznam MZe zveřejní v nad-
cházejících týdnech.

Sucho a teplo způsobují také odumírání všech 
druhů stromů a vytváří vhodné podmínky pro ší-
ření škůdců. Nejviditelnější je kůrovcová kala-
mita na smrkových porostech, kvůli suchu ale 
plošně odumírají i borovice a dubové porosty. 

„Uvědomujeme si důležitost vody, proto jsme 
před rokem spustili největší vodohospodářský 
program v historii státního podniku s názvem 
Vracíme vodu lesu. V jeho rámci investujeme více 
než miliardu korun do stavby malých vodních ná-
drží, mokřadů nebo revitalizace vodních toků,“ 
uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. 
Doposud státní podnik zahájil stavbu 350 vodo-
hospodářských staveb.

 MZe

Ministr Toman: Řešení sucha musí být komplexní, 
vodu musíme zadržet v půdě, rybnících i velkých přehradách

Po zvážení všech okolností, které nastaly 
v souvislosti s pandemií COVID-19, a v zá-
jmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vy-
stavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště 
České Budějovice a. s. rozhodlo po dohodě

s Ministerstvem zemědělství a svým jediným 
akcionářem PGRLF, a. s., odložit letošní 
47. ročník mezinárodního agrosalonu Země 
živitelka. Veletrh se, včetně hlavních témat, 
zaměření i programu, uskuteční ve dnech 
26.–31. srpna 2021.

Země živitelka, jako nejnavštěvovanější ze-
mědělská výstava, hostí pravidelně přes 550 vy-
stavovatelů ze zhruba 20 zemí. Jen v roce 
2019 na ni dorazilo téměř 130 000 návštěvní-
ků. I proto je tento agrosalon jednou z nejvý-
znamnějších akcí svého druhu, a to jak svým 
zaměřením, tak i rozsahem. Své místo si našla 
u odborné i laické veřejnosti, představuje nej-
širší nabídku všech zemědělských oborů (chov 

hospodářských zvířat, zemědělská technika, 
myslivost, včelařství, rybářství, potravinářství, 
technologie, výzkum a vzdělávání).

„Všichni nyní prožíváme ne zrovna lehké ob-
dobí a potýkáme se se situací, která nás ovlivňu-
je. Ještě před třemi měsíci by nás ani nenapadlo, 
že během několika dnů ztratíme zažité jistoty. 
Jednou z nich je termín konání 47. ročníku me-
zinárodního agrosalonu Země živitelka. Zásadní 
a nesnadné rozhodnutí o přeložení termínu jsme 
učinili i s ohledem na minimalizaci potenciál-
ních škod a velkých ekonomických ztrát. Jsme 
si vědomi, že agrosalon Země živitelka je mís-
tem četných jednání pro řadu vystavovatelů, je 
klíčovou akcí k navazování nových obchodních 
kontaktů. Přesto je ochrana veřejného zdraví 

v aktuální době nejvyšší prioritou. Již nyní ale 
můžeme slíbit, že čas, ačkoliv nedobrovolně 
získaný, chceme věnovat dalšímu investičnímu 
rozvoji areálu a o to intenzivněji připravovat 
hlavní výstavní akce příštího roku,“ říká Mojmír 
Severin, předseda představenstva Výstaviště 
České Budějovice a. s.

Zájem vystavovatelů o volné výstavní plo-
chy, a to i navzdory aktuálně složité situaci, byl 
letos enormní. Nicméně obdobně jako u řady 
jiných veletrhů a dalších akcí, u kterých byly 
rovněž přesunuty termíny jejich konání, byl 
klíčovým argumentem pro přeložení 47. roč-
níku agrosalonu vývoj situace v následujících 
měsících s ohledem na pořádání hromadných 
akcí.

47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na příští rok

Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili 
o téměř 12 milionů na 75 milionů korun
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Zvýšit soběstačnost České republiky a sní-
žit její závislost na dovozech je hlavním cí-
lem mimořádného 10. kola Programu rozvoje 
venkova (PRV). Příjem žádostí bude spuštěn 
v polovině července, celkem Ministerstvo 
zemědělství (MZe) rozdělí v tomto kole mezi
zemědělce a potravináře 4 miliardy korun. 
Peníze půjdou především na pěstování ovoce,
zeleniny, brambor nebo chmele a také na 
chov prasat a drůbeže. Novinkou je mož-
nost zálohového financování pro země-
dělce. 

„Chceme posílit naši soběstačnost přede-
vším v ovoci a zelenině, v živočišné výrobě pak 
u prasat a drůbeže. Naším cílem je zvýšení sobě-
stačnosti tak, abychom zajistili dostatek základ-
ních potravin, které u nás můžeme produkovat, 
i v době  krizí, jako je ta současná. Zároveň ale 
musíme zvýšit také zpracování potravin v tu-
zemsku, aby se od nás nevyvážely základní su-
roviny a nedovážely produkty s vyšší přidanou 
hodnotou,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře 
dvě operace, a to Investice do zemědělských 

podniků a Zpracování a uvádění na trh zeměděl-
ských produktů. Předpokládaná celková alokace 
z vládní rozpočtové rezervy na základě usnesení 
vlády z března 2020 na řešení soběstačnosti pro 
Program rozvoje venkova je 3,3 miliardy korun. 
Z toho bude 600 milionů korun využito na dob-
ré životní podmínky zvířat v sektoru dojeného 
skotu a prasat a 2,7 miliardy korun půjde na vý-
še uvedená investiční opatření. Zároveň s touto 
částkou budou využity zbylé fi nanční prostřed-
ky PRV v operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů ve výši zhruba 
700 milionů korun. Příjem žádostí pro 10. mimo-
řádné kolo PRV bude v termínu od 14. července 
do 4. srpna 2020. 

Hlavním smyslem plánovaného kola z PRV je 
investičně podpořit zejména citlivé sektory živo-
čišné a rostlinné výroby, u kterých je saldo za-
hraničního obchodu, a tím míra soběstačnosti pro 
ČR nejhorší. Jde zejména o chov prasat a drůbeže 
na maso spolu s nosnicemi. U rostlinné výroby 
budou podpořeny investice do sektorů ovoce, ze-
leniny, chmele a konzumních brambor, částečně 
také do rozšíření plochy vinic. V rámci těchto 
investic budou řešeny i projekty na zadržování 
srážkové vody a budování retenčních nádrží. Do-
statečný zdroj závlahové vody je dnes pro tato 
odvětví klíčový. Ministerstvo na Program rozvo-
je venkova naváže i národním dotačním titulem 
na podporu závlah.

„Je potřeba si uvědomit, že investice do pěs-
tování ovoce, zeleniny, brambor, ale i do živo-
čišné výroby jsou důležité nejen pro zvýšení so-
běstačnosti, ale také pro zlepšení stavu krajiny. 
Ovocné sady a pole se zeleninou krajinu rozčlení, 

pomáhají proti erozi i ke zvýšení biodiverzity. Ži-
vočišná výroba pak produkuje tolik potřebnou 
organickou hmotu, která v naší půdě chybí a kte-
rá je důležitá pro zadržení vody,“ uvedl ministr 
Toman.

Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry 
budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8 mld. 
Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 mld. Kč (z vládní 
rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z PRV) na 
potravinářské zpracování a 0,6 mld. Kč na wel-
fare zvířat. Zároveň v jednotlivých operacích 
budou samostatné preferenční obálky pro ma-
lé podniky a zemědělské zpracování produktů 
s cílem podpořit faremní zpracování a regionální 
produkci. 

Nastavení podmínek 10. kola PRV uvítala 
Ovocnářská unie ČR, pro kterou jde o důležitou 
pomoc. „Ovocnáři vítají podporu z Programu 
rozvoje venkova. Ovocnářství je investičně velmi 
náročný obor nejen z hlediska speciálních stro-
jů, pěstitelských technologií, ale i posklizňové 
úpravy. I když jsme ve složitém období, neměly 
by být přerušeny investice do nových výsadeb ani 
technologií,“ řekl předseda Ovocnářské unie ČR 
Martin Ludvík.

Opatření MZe oceňuje i Zelinářská unie Čech 
a Moravy. „Produkce zeleniny se po našem vstu-
pu na jednotný evropský trh propadla na his-
torické minimum. Ze základních potravin, kam 
zelenina bezesporu patří, vykazujeme nejnižší 
míru soběstačnosti. Každý den dovezeme do ČR 
více než sto kamionů zeleniny. V jarních měsí-
cích jsme zcela odkázáni na dovoz základních 
druhů, jako je cibule, mrkev, zelí, ale i bram-
bor. Je to problém nejen naší potravinové zá-

vislosti, ale i problém ekologický. Proto vítáme 
vstřícný krok Ministerstva zemědělství k pod-
poře investic směrovaných ke zvýšení soběstač-
nosti a potravinové bezpečnosti ČR,“ uvedl 
předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr 
Hanka. 

Ve standardním podzimním kole příjmu žá-
dostí v říjnu 2020 budou operace zaměřené na 
vzdělávání, zahájení činnosti mladých země-
dělců, zemědělské diverzifi kace a agroturistiku, 
lesnickou infrastrukturu, obnovu lesních porostů 
po kalamitách, investice do ochrany meliorač-
ních a zpevňujících dřevin a přeměnu porostů 
náhradních dřevin. Ministerstvo bude i nadále 
hledat zdroje pro opatření inovací z důvodů nut-
nosti stimulace sektoru v oblasti současných po-
třeb a výzev souvisejících se strategií Farm to 
Fork. 

Pro malé a střední zemědělské podniky je ur-
čena také podpora v rámci Podpůrného a garanč-
ního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). 
Na tu vláda uvolnila 1 miliardu korun, MZe chce 
rozpočet posílit ještě o několik stovek milionů 
korun. V rámci stávajících programů PGRLF re-
funduje část předepsaných úroků z komerčních 
úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž 
rámci komerční banky fi nancují investiční čin-
nost zemědělských podnikatelů a podnikatelů 
v oblasti lesnictví. Mimo stávající programy 
PGRLF připravuje také nový program „Provoz 
2020 – snížení jistiny úvěru“. Jeho cílem bude 
snížení jistiny provozních úvěrů poskytnutých 
komerčními subjekty na provozní fi nancování 
podnikatelů působících v oblasti zemědělské pr-
vovýroby.

Ministr zemědělství: Navýšený rozpočet Programu rozvoje venkova 
půjde především na pěstování ovoce a zeleniny 

a zpracování potravin v ČR

Zájem o biopotraviny roste. Jejich cel-
ková spotřeba, včetně dovozu, byla v ro-
ce 2018 v České republice 4,43 miliardy 
korun. To je v porovnání s rokem 2017 ná-
růst o 33 procent. Celkový obrat s biopotra-
vinami českých subjektů včetně vývozu do-
sáhl v roce 2018 přibližně 7,02 miliardy 
korun. Vývoz biopotravin vzrostl na zhru-
ba 2,59 miliardy korun. Vyplývá to z údajů 
Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 
(ÚZEI).

„K rozvoji výroby biopotravin a ekologické-
ho zemědělství přispívá naše Ministerstvo do-
tací na ekologicky obhospodařované plochy 
a bodovým zvýhodněním výrobců biopotravin 
v rámci Programu rozvoje venkova. Podpo-
rujeme například i výzkumné projekty a stra-
nou nenecháváme ani osvětovou a propagační 
činnost. Každoročně pořádáme nejen kampaň 
Září – Měsíc biopotravin a ekologického země-
dělství, ale ve spolupráci se Státním zemědělským 
intervenčním fondem jsme loni spustili víceletou 
kampaň na podporu biopotravin a ekologického 
zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Průměrná roční spotřeba biopotravin na oby-
vatele v roce 2018 činila 416 Kč (oproti 314 Kč 
v roce 2017) a jejich podíl na celkové spotře-
bě potravin a nápojů vzrostl na 1,58 procenta.
Vysoký meziroční nárůst mezi lety 2016 
a 2017 (30 %) zčásti způsobilo zahrnutí vět-
šího počtu povinně registrovaných subjektů 
v ekologickém zemědělství do šetření. Mezi-
roční růst v letech 2017 a 2018 ale potvrzuje 
dynamicky rostoucí zájem o biopotraviny. To-
mu odpovídá i celkový nárůst výrobců biopo-
travin, který vzrostl znovu o 11,3 % z 672 na 
748. 

Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat 
v maloobchodě 3 449 milionů korun. Ve ve-
řejném stravování obrat meziročně vzrostl na 
209 milionů korun, obrat přímého prodeje (jde 
zejména o přímý prodej z ekofarem) dosáhl 
228 milionů, prodej prostřednictvím e-shopů 
545 milionů korun. Po přičtení exportu ve výši 
2,59 miliardy korun tak byl v roce 2018 celko-
vý obrat uskutečněný českými subjekty přibližně 
7,02 miliardy korun.

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotře-
bitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v su-
permarketech a hypermarketech (36,2 %, tj. 
1,6 mld. Kč), prostřednictvím prodejen zdravé 
výživy a biopotravin (16,9 %, tj. 749 mil. Kč) 
a drogérií (14,9 %, 661 mil. Kč). Biopotraviny 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Celkový obrat s biopotravinami 
včetně vývozu (mld. Kč) 1,98 2,10 2,24 2,40 2,72 3,19 3,73 4,19 5,70 7,02

Vývoz (mld. Kč) 0,37 0,51 0,57 0,62 0,77 1,17 1,48 1,64 2,37 2,59
Spotřeba biopotravin v ČR (mld. Kč) 1,61 1,60 1,67 1,78 1,95 2,02 2,25 2,55 3,33 4,43
Meziroční změna obratu 
biopotravin v ČR (%) -10 -1 4,6 6,7 9,5 3,9 11,4 13,5 30,5 33,0

Podíl na celkové spotřebě potravin 
a nápojů (%)1) 0,65 0,63 0,65 0,66 0,71 0,72 0,81 0,90 1,17 1,58

Spotřeba na obyvatele a rok (Kč) 154 151 158 169 185 191 213 241 314 416
Podíl dovozu na obratu biopotravin (%) n. d. 46 46/60* 46/60* 46/57* 43/49* 39/62* 46/60* 46/57* 47/60*
Podíl řetězců na obratu biopotravin (%) 68 67 64 64 64 57 61 62 58 51

Odbytové místo v ČR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Podíl odbytového místa v ČR (%) mil. Kč

Supermarkety/hypermarkety 56,3 56,5 49,7 48,3 40,9 46,2 43,9 40,5 36,2 1604

Drogerie1) 14,1 11,3 18,0 18,7 16,5 14,7 17,9 17,5 14,9 661

Prodejny zdravé výživy a biopotravin 19,4 19,8 19,0 16,6 24,8 14,3 14,3 12,6 16,9 749

Nezávislé prodejny potravin 1,2 1,4 1,4 1,6 1,7 4,2 2,9 3,0 2,1 92

Faremní a ostatní přímý prodej 3,5 5,2 5,9 8,9 6,7 7,0 7,3 5,4 5,1 228

E-shopy2) x x x x 3,4 7,8 6,7 14,1 12,3 545

Lékárny 4,7 5,2 4,8 4,5 3,1 2,6 3,6 3,9 7,7 342

Gastronomie 0,8 0,6 1,1 1,4 2,9 3,2 3,4 3,0 4,7 209

Celkem3) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4430

Trh s biopotravinami v roce 2018 dynamicky rostl  

1)  Z důvodu, že ČSÚ již nezveřejňuje roční vý-
daje za potraviny, byl pro rok 2017 a 2018 
tento údaj dopočten na základě struktury spo-

třebních výdajů domácností vnitřní metodikou 
ÚZEI

*  Podíl dovozu distributorů / Podíl dovozu distri-
butorů a „mix“ subjektů.

Zdroj: Šetření ÚZEI

Vývoj trhu biopotravin v ČR, 2009–2018

Podíl hlavních odbytových míst na celkovém obratu biopotravin v ČR, 2010–2018

1)  Podíl drogistických řetězců byl pro roky 2010 
až 2013 upraven zpětně na základě zpřesnění 
metodiky.

2)  Z důvodu nárůstu prodejů prostřednictvím 
e-shopů, které byly dříve součástí faremního 
a ostatního přímého prodeje, jsou údaje pro 
tyto kategorie uváděny odděleně.

 3)  Z důvodu zaokrouhlování nemusí údaj celkem 
korespondovat s uváděnými výsledky za jed-
notlivé kategorie.

 Zdroj: Šetření ÚZEI

z dovozu (při zahrnutí jen těch fi nálních) se na 
maloobchodním obratu v roce 2018 podílely 
47 procenty. 

Hlavní kategorií biopotravin s největším 
objemem prodejů je dlouhodobě kategorie 
„Ostatní zpracované potraviny“ (41% podíl), 
přičemž téměř tři čtvrtiny tvořily káva a čaj, 
hotové pokrmy (vč. dětské výživy) a ostat-
ní zpracované biopotraviny zahrnující ze-

jména doplňky stravy. Na druhém místě je 
kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %)
následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ 
(17 %).
Čeští výrobci vyvezli do zahraničí biopotra-

viny za zhruba 2 116 milionů korun. Tento vý-
voz trvale roste a směřuje převážně do zemí EU,
přičemž největší objem biopotravin (790 mil. Kč)
byl vyvezen do ostatních zemí EU nesousedí-

cích s ČR a do Německa (395 mil. Kč). Přes-
tože Německo nadále představuje významné 
odbytiště české bioprodukce, meziročně došlo 
ke snížení objemu exportu o více než 43 % 
(301 mil. Kč). Přitom 83 % výrobců biopo-
travin uplatnilo většinu své výroby na českém 
trhu.

MZe
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Státní veterinární správě (SVS) se i v loň-
ském roce dařilo plnit hlavní cíle v oblasti 
zdraví zvířat. Mezi ně patří ochrana území ČR 
před zavlečením nákaz, které by mohly zna-
menat riziko pro člověka (zoonóz) nebo pro 
zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz
přijetí opatření k zamezení šíření těchto 
nákaz. O příznivé nákazové situaci svědčí 
fakt, že se České republice v roce 2019 po-
dařilo udržet všechny v minulosti získané ná-
kazové statusy, navíc získat zpět status země
prosté afrického moru prasat. Podrobné in-
formace o veterinárním dozoru v oblasti 
ochrany zdraví zvířat v loňském roce lze na-
lézt ve Zprávě o činnosti v oblasti ochrany 
zdraví zvířat v roce 2019, kterou SVS aktuál-
ně zveřejnila na svém webu. 

Poslední pozitivní případ afrického moru pra-
sat (AMP) byl zaznamenán 15. 4. 2018 u uhynu-
lého prasete divokého. Přesto nadále pokračuje 
monitoring AMP na celém území ČR, v jehož 
rámci jsou vyšetřována všechna nalezená uhy-
nulá prasata divoká, včetně prasat sražených do-
pravním prostředkem, a pokračuje i vyšetřování 
domácích prasat v indikovaných případech. Bě-
hem těchto vyšetření nebyl zaznamenán žádný 
případ výskytu nákazy. „Přijatými opatřeními 
se tedy podařilo nejen zabránit šíření AMP v po-
pulaci prasat divokých a ochránit chovy domá-
cích prasat, ale následně AMP zcela zlikvido-
vat, což se nám podařilo jako doposud jediné 
zemi v EU,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád. Na základě těchto výsledků vyšetření 
podala SVS žádost o obnovení statusu ČR jako 
země prosté AMP. Tento status byl pro ČR ob-
noven Evropskou komisí 12. 3. 2019 a následně 
byl 19. 4. 2019 uznán i Světovou organizací pro 
zdraví zvířat (OIE).

V roce 2019 se na území ČR nevyskytlo žádné 
ohnisko aviární infl uenzy (ptačí chřipky) ani žád-
ný případ Newcastleské choroby drůbeže. Proto 
v průběhu roku 2019 platilo, že ČR byla od 23. 6. 
2017 prostá aviární infl uenzy a od 24. 7. 2018 je 
prostá Newcastleské choroby drůbeže.

V průběhu loňského roku pokračovalo ozdra-
vování chovů skotu od infekční bovinní rinotra-
cheitity (IBR). V letech 2006 až 2011 probíhal 
v ČR Národní ozdravovací program od této ná-
kazy. Na jeho počátku bylo prostých nákazy jen 
19 % tuzemských chovů skotu, do konce roku 
2011 se díky programu podařilo podíl zvýšit až 
na 99,21 %. V následujících letech pak probíha-
lo cílené ozdravování zbývajících hospodářství 

prostřednictvím individuálně nařízených mi-
mořádných veterinárních opatření. „Díky jeho 
úspěšnému dokončení mohla ČR koncem letoš-
ního ledna zažádat Evropskou komisi o uznání 
statusu země prosté IBR,“ řekl Semerád. Přiznání 
statusu země prosté IBR přinese ČR garanci vyš-
ších zdravotních záruk pro dovážený skot do ČR 
a zároveň otevře chovatelům další možnosti pro 
vývoz zvířat.

Od roku 2007 probíhají v chovech drůbeže 
programy tlumení výskytu salmonel. Z výsledků 
programů za rok 2019 lze konstatovat, že vý-
skyt salmonel v chovech drůbeže je víceméně 
stabilní.

Přestože má ČR od roku 2004 status státu 
prostého vztekliny, riziko rozšíření nákazy na 
naše území stále existuje, zejména vzhledem 
k nákazové situaci v Polsku či Rumunsku. Proto 
pokračuje monitoring, v jehož rámci jsou vy-
šetřována volně žijící vnímavá zvířata (přede-
vším lišky). V roce 2019 bylo vyšetřeno více než 
3200 zvířat, ve všech případech s negativním 
výsledkem. Při této příležitosti je dobré připo-
menout, že v ČR je nadále povinná vakcinace 
psů starších 3 měsíců a také platí pro chovatele 
povinnost předv ést zvíře, které poranilo člověka, 
ke klinickému vyšetření veterinárním lékařem, 
a to bezprostředně po poranění a 5. den po pora-
nění. V roce 2019 bylo takto vyšetřeno celkem 
2598 zvířat, přičemž nebyl zjištěn žádný případ 
onemocnění vzteklinou.

Nebezpečným parazitem pro člověka je Tri-
chinella spiralis (svalovec stočený). Případným 
rizikem pro člověka může být především maso 
prasat divokých, v němž se mohou vyskytovat 
vývojová stadia tohoto parazita. Proto je prová-
děno vyšetřování všech ulovených prasat divo-
kých na přítomnost larev tohoto parazita. Za rok 
2019 byl potvrzen pouze jeden pozitivní případ 
u prasete divokého uloveného ve Zlínském kraji.

Oproti loňskému roku se v ČR v roce 2019 
zvýšil počet ohnisek některých nebezpečných ná-
kaz ryb. SVS také řešila 13 případů hromadných 
úhynů ryb z jiných než infekčních příčin. Ve vět-
šině těchto případů došlo k úhynu ryb z důvodu 
nedostatku kyslíku ve vodě a zvýšeného množ-
ství amonných iontů s následnou intoxikací ryb 
amoniakem.

Nejčastějším zdravotním problémem v cho-
vech včel, který byl řešen SVS v roce 2019, byl 
mor včelího plodu. V roce 2019 bylo v ČR po-
tvrzeno celkem 134 ohnisek moru včelího plodu, 
meziročně cca o 15 procent více. V roce 2019 se 
na stanovištích včel v Libereckém kraji prokázal 
výskyt hniloby včelího plodu. Celkem bylo za 
rok 2019 vyhlášeno 16 ohnisek hniloby včelí-
ho plodu, všechny případy nákazy se vyskytly 
v okrese Semily.

Petr Vorlíček,
SVS

Zpráva o činnosti v oblasti 
ochrany zdraví zvířat v roce 2019 

nově na webu SVS
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Na 5 otázek odpovídá:

 Jens Krieger,
jednatel a generální ředitel společnosti Penny Market s. r. o.

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

Jens Krieger
Jens Krieger (47) pracuje pro skupinu REWE řadu 
let. Na současnou pozici generálního ředitele Penny 
Market Česká republika nastoupil na konci loňského 
roku. Předtím působil od roku 2009 v pozici ředitele 
společnosti Penny v Maďarsku.

1.  Penny Market je spotřebitelsky oblíbeným diskontním ob-
chodním řetězcem u nás s nabídkou širokého spektra potra-
vinářských výrobků a nápojů, ale i kosmetických přípravků 
a také krmiv pro zvířata. Stojíte v jejím čele déle než rok, 
a tak máte možnost srovnání. Jaký byl Penny Market před 
koronavirem, jaký byl v době prvních týdnů a jaký je sou-
časný, tedy úplně aktuální? 

Případné dopady se dotknou všech oblastí, tedy i retailu. Zákaz-
níci již v prvních týdnech mohli zaznamenat řadu změn, některé 
z nich byly dočasné, jiné se stanou novým standardem. Citlivější 
bude také vnímání zákazníků bezpečnosti potravin, což promění 
celý pohled na udržitelnost v oblasti retailu.

V prvních dnech po ohlášení prvního případu jsme zaznamenali 
výrazný nárůst prodejů. Během několika dnů však došlo k uklidně-
ní situace a naopak k otočení trendu, tedy že zákazníci začali naku-
povat v menších frekvencích. Nyní již jsme z hlediska nákupního 
chování v meziročním srovnání v normálu.

2.  Takže konkrétně, jaká opatření jste museli provést, aby bylo 
možné prodávat? A podíváte-li se na nákladovost vzniklou 
těmito Vašimi přijatými opatřeními, jak náročné to eko-
nomicky bylo? A s tím souvisí i docilované maloobchodní 
obraty v týdnech dotčených opatřeními vlády. Dají se tyto 
nejspíše negativní výsledky vyčíslit již nyní a hlavně, čím je 
hodláte saturovat? 

K celé situaci jsme od začátku přistupovali s maximálním res-
pektem a vážností. Ještě dříve, než se objevil první případ nákazy 
v České republice, jsme sestavili krizový tým a začali se připravo-
vat na možné scénáře vývoje. Díky dobré přípravě a rychlé reakci 
se nám podařilo celou situaci velmi dobře zvládnout. Po celou dobu 
krize probíhalo zásobování i provoz našich prodejen bez jakéhokoli 
omezení. Za to patří dík především zaměstnancům na prodejnách 
a v logistice, kteří pracovali s maximálním nasazením. Velmi také 
oceňujeme kroky vlády. Rychlá a jednoznačná reakce zamezila 
výraznějšímu rozšíření nákazy. Také opatření pro oblast retailu 
byla z našeho pohledu adekvátní a namístě. My jsme pochopitelně 
všechna vládní opatření naplnili a nad rámec toho jsme zavedli 
i řadu vlastních preventivních opatření. Ještě dříve, než bylo zave-
deno povinné nošení roušek, se nám je podařilo zajistit pro všechny 
naše zaměstnance v dostatečném množství. Vedle roušek a dalších 
ochranných prostředků, jako antibakteriální gely či rukavice, jsme 
na všechny pokladny instalovali ochranné přepážky. Všem zaměst-
nancům jsme také poskytovali pomeranče, citrony, zázvor a med. 
Na prodejnách jsme pak výrazně zintenzivnili úklid včetně dezin-
fekce košíků či madel chladicích a mrazicích boxů. Pečivo jsme 
dočasně balili do mikrotenových sáčků.

Jak jsem již řekl, velký podíl na zvládnutí celé situace měli naši 
zaměstnanci, proto jsme jim navýšili hodinovou mzdu o 15 pro-
cent. Zaměstnanci si tak polepšili až o několik tisíc korun měsíč-
ně. Každý zaměstnanec navíc obdržel poukaz na nákup v hodnotě 
1500 korun. V souvislosti se situací okolo koronaviru jsme tak za-
městnancům rozdělili celkem přes 40 milionů korun. 

Vedle toho jsme investovali další desítky milionů do náborových 
aktivit, hygienických a preventivních opatření, nebo logistických 
opatření.

3.  Potraviny tvoří rozhodující obchodní podíl ve vaší nabídce. 
Vysoký podíl prodávaných základních potravin u nás však 
není z tuzemských zdrojů, ač jsme, při takřka shodné spotře-
bě potravin, byli v minulém režimu téměř soběstační. Nyní 
aktivitou obchodu vyvolané programy takzvané „trvalé udr-
žitelnosti potravin“ to řeší. Je to podle Vás recept na zlepšení 
této neblahé situace? Jaká další témata ohledně udržitelnosti 
řešíte vy a jaká témata budou v souvislosti s aktuální situací 
rezonovat v rámci celého retailu?

Trvale udržitelný přístup nejen k produkci a nakládání s potra-
vinami je jednoznačně správnou cestou. My se v tomto přístupu 
snažíme jít ostatním příkladem, jelikož odpovědnost a trvalá udrži-
telnost je základem naší fi remní fi lozofi e. Ta se odráží hned v něko-
lika rovinách. Z hlediska zmiňovaných potravin je to důraz, který 
klademe na českost a lokálnost. Podporou tuzemských dodavatelů 
šetříme přírodní zdroje, dopravu, emise a podporujeme lokální 
ekonomiku. Zároveň se snažíme předcházet plýtvání potravinami. 
V rámci sortimentu ovoce a zeleniny nabízíme takzvané neobyčej-
né kousky, což jsou potraviny, které nemusí být zcela estetické, ale 
po kvalitativní a chuťové stránce jsou zcela v pořádku. 

Důležitý je i sociální rozměr podnikání. Dlouhodobě podporuje-
me potravinové banky, kterým jsme na 5 let poskytli centrální sklad 
potravin v hodnotě 11 milionů a každoročně navíc darujeme desít-
ky tun potravin. Poté, co musel být s ohledem na současnou situaci 
zrušen jarní termín Sbírky potravin, jsme začali jednat s Českou 
federací potravinových bank o způsobu mimořádné pomoci nad 
rámec naší dlouhodobé spolupráce. Bylo pro nás samozřejmostí 
okamžitě připravit projekt, který by lidem pomohl v delším časo-
vém období. Nechtěli jsme věnovat jednorázový dar. Proto v ná-
sledujících 5 měsících každý měsíc do centrálního skladu dodáme 
potraviny a produkty v hodnotě 500 tisíc korun, a to ty, které lidé 
skutečně potřebují. Podporujeme také seniory. Již čtvrtým rokem 

Nakupujte hezky česky! To je slogan naší společnosti, který patří 
mezi nejznámější u nás. Sedm z deseti potravin na pultech PENNY 
je vyrobených v České republice. Dlouhodobě podporujeme Čes-
kou potravinu a produkty vyrobené v České republice. Podporuje-
me také aktivity Ministerstva zemědělství, které se snaží alespoň 
v některých oblastech zajistit potravinovou soběstačnost. Z našeho 
pohledu rozhodně má smysl k tomuto cíli směřovat, jelikož se tím 
podporuje lokální ekonomika, mohou vznikat nová pracovní místa 
a prodejci i spotřebitelé mohou mít větší kontrolu například nad 
kvalitou vyráběných potravin.

Rád bych také zdůraznil, že v rámci naší obchodní strategie 
spolupracujeme s celou řadou lokálních dodavatelů, ať se již jedná 
o pečivo, ovoce, zeleninu, maso nebo mléčné produkty. To s sebou 
přináší hned dva pozitivní efekty: pro dodavatele i pro spotřebitele. 
Díky naší síti několika centrálních skladů jsme schopni efektivně 
spolupracovat s dodavateli, kteří nemají kapacitu na to zásobovat 
celou síť. Tím je podporujeme a zajišťujeme, že jejich produkty se 
k zákazníkům dostávají tou nejkratší možnou cestou v řádu prak-
ticky několika málo hodin. Naopak zákazníci najdou na našich 
prodejnách produkty od dodavatelů, které znají a mají je rádi.

Například nyní, v situaci, kdy dopady koronaviru pociťují prak-
ticky všichni, jsme spustili rozsáhlou kampaň na podporu domá-
cích dodavatelů a jejich produktů. Nejen naše zákazníky, ale ši-
rokou veřejnost chceme motivovat k tomu, aby podpořili české 
dodavatele a kupovali jejich produkty, abychom si tady opět mohli 
žít hezky česky.

5.  Penny Market je aktivní obchodní společností. Mohl byste 
prozradit, jakou strategii fi rmy prosazujete, a tím se zmínit 
zejména o budoucích záměrech a rozvojových programech, 
které potěší především vaše zákazníky? Tedy i o dalším roz-
voji vaší obchodní sítě, nabídce nových výrobků, ale i mo-
dernizaci prodejen. 

PENNY je řetězec s nejširší sítí prodejen u nás. Máme téměř 
390 prodejen a řada z nich je také v menších městech či městy-
sech. Díky tomu jsme skutečně blízko jak našim zákazníkům, 
tak našim zaměstnancům. Právě v regionech jsme významným 
zaměstnavatelem. I nadále plánujeme pokračovat v expanzních 
aktivitách, v příštím roce bychom rádi dosáhli hranice 400 prode-
jen, a byli tak našim zákazníkům ještě blíže. Mimochodem věděli 
jste, že z kteréhokoli místa v České republice je PENNY v do-
jezdové vzdálenosti maximálně 20 minut? Společně s expanzní-
mi aktivitami probíhá intenzivně modernizace našich prodejen. 
Před dvěma lety jsme představili moderní koncept interiéru na-
šich prodejen, který se inspiroval prostředím tržiště. Rustikální 
prvky, přírodní barvy a materiály pak podtrhují čerstvé produkty 
a vytváří příjemný pocit, kde se zákazníci cítí dobře. Takto zre-
konstruovaných prodejen je již více než polovina celé naší sítě 
a v horizontu necelých dvou let modernizaci dokončíme zcela. 

Budeme také pokračovat v digitalizaci a zavádění nových tech-
nologií. Pokračovat budeme i v naší podpoře českých výrobků 
a dodavatelů stejně jako v našich aktivitách v oblasti udržitelnosti. 
Budeme pokračovat v osvětě proti plýtvání potravinami nebo roz-
šiřování našeho projektu na podporu welfare zvířat.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

podporujeme Nadaci Krása pomoci, a právě nyní se ukázalo, jak je 
pomoc seniorům důležitá. Řada z nich zůstává ve strachu zavřená 
sama doma a potřebuje pomoc více než kdy jindy. Proto i Nadaci 
Krása pomoci jsme v květnu věnovali, letos již druhý, fi nanční 
dar v hodnotě 700 tisíc korun. V neposlední řadě je důležitá i péče 
o zaměstnance, kterým nabízíme mzdové podmínky nad průměrem 
retailu a k tomu balíček atraktivních benefi tů.

Součástí udržitelného přístupu je i diskuze o obalech. Do vy-
puknutí koronavirové krize média, výrobci i široká veřejnost in-
tenzivně řešili odstraňování obalů. Nicméně primární funkcí obalu 
je ochrana kvality a především pak bezpečnosti potravin. Současná 
situace tak ukázala, že obaly mají svůj jasný smysl. Do budoucna 
se tedy spíše než možnostmi odstraňování obalů bude celý obor 
zabývat inovacemi z hlediska materiálů a recyklovatelností.

4.  S předchozí otázkou zcela souvisí i strategická potravinová 
soběstačnost. Úmyslně kladu tuto otázku Vám, protože vaší 
společnosti nedělá problémy zajistit si zbožové fondy v za-
hraničí. Nebo i Penny Market usiluje o podporu českých, 
moravských a slezských dodavatelů? Ale hlavně těch, které 
jsou v nejkratší vzdálenosti od vašich prodejních jednotek, 
a zejména u rychle stárnoucího zboží? 
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Nový objev je důležitou kapitolou v his-
torii bioochranných kultur společnosti Chr. 
Hansen. 

Vůbec poprvé byl odhalen hlavní mechanis-
mus bioochranného účinku bakterií mléčného 
kvašení proti růstu kvasinek a plísní v mléč-
ných výrobcích: základním principem je boj 
o konkrétní živinu (mangan). 

V posledních letech stoupá obliba potravi-
nářských kultur, které mohou pomoci zlepšit 
kvalitu a trvanlivost výrobků. V souvislosti 
s tím vědci společnosti Chr. Hansen jako prv-
ní odhalili mechanismus, který z větší části 
vysvětluje, proč je inhibován růst mikroorga-
nismů znehodnocujících potraviny, jako jsou 
kvasinky a plísně. Tato zjištění o mechanismu 
účinku byla publikována v novém vědeckém 
článku v prestižním časopise Applied and En-
vironmental Microbiology Journal.

Spolu s nárůstem používání přírodních bak-
terií mléčného kvašení neboli dobrých bakterií, 
jako jsou potravinářské kultury FreshQ® spo-
lečnosti Chr. Hansen, rostl i zájem o pocho-
pení základních mechanismů, kterými některé 
bakterie mléčného kvašení dokáží oddálit růst 
mikroorganismů způsobujících kažení potra-
vin. Většina vědeckých aktivit byla dosud za-
měřena na snahu identifi kovat antimikrobiální 
látky, které potravinářské kultury produkují. 
Žádná látka, která by vysvětlila podstatnou část 
účinku, však nalezena nebyla. Začalo tedy být 
zřejmé, že zde hrají roli jiné mechanismy. Žád-
ný konkrétní mechanismus ale prokázán nebyl. 
Až doposud.

SOUPEŘENÍ O KONKRÉTNÍ ŽIVINU 
„To, co jsme objevili a prokázali, je schopnost 

našich dobrých bakterií v kulturách FreshQ®

absorbovat z fermentovaného mléka živinu, 
kterou kvasinky a plísně potřebují pro svůj růst. 
Touto živinou je mangan. Některé bakteriál-
ní kmeny mají ‚přenašeč‘, jehož prostřednic-
tvím je živina odstraněna z matrice potraviny, 
a nežádoucí kontaminanty ji tak nemohou 
využít pro svůj růst,“ říká Rute Neves, ředitel-
ka Bacterial Physiology, Research & Develop-

ment, Chr. Hansen a profesorka na DTU (Tech-
nical University of Denmark), Bioengineering. 

První fázi výzkumu zahájili vědci z Chr. 
Hansen na vlastní půdě a ve zkoumaných kme-
nech identifi kovali přenašeč, který je zodpo-
vědný za vyvázání manganu z mléčné matrice. 
Ve spolupráci s North Carolina State University 
ve Spojených státech byl pak tento mechanis-
mus potvrzen na genetické úrovni. 

VEDOUCÍ POSTAVENÍ 
V SEGMENTU BIOOCHRANY 

Podle Petera Thoeysena, ředitele Dairy Bio-
protection, Chr. Hansen, je tento objev důležitou 
zlomovou kapitolou v historii bioochranných 
kultur společnosti Chr. Hansen. Studie také 
potvrzuje, že potravinářské kultury FreshQ®

pomáhají chránit mléčné výrobky před ka-
žením kvasinkami a plísněmi přírodní ces-
tou. 

„Využíváme skutečně přírodní zdroje k to-
mu, abychom pomohli našim zákazníkům bu-
dovat jejich značky, zlepšovat kvalitu a snižo-
vat množství potravinového odpadu a zároveň 
uspokojit poptávku trhu po poctivých potra-
vinách s nižším obsahem umělých ingredien-
cí. Skutečnost, že jsme schopni přesně popsat 
tento mechanismus na vědecké úrovni, nám 
pomáhá v našem úsilí o nalezení dalších, ještě 
lepších řešení pro ještě více druhů potravin. 
To ukazuje naše vedoucí postavení v oblasti 
bioochrany, ve využívání síly dobrých bakte-
rií,“ uzavírá Peter Thoeysen. 

CO JE FRESHQ®? 
Potravinářské kultury FreshQ® jsou kmeny 

bakterií mléčného kvašení společnosti Chr. 
Hansen, které byly speciálně vybrány pro svou 
schopnost pomáhat chránit mléčné výrobky 
proti kažení způsobenému kvasinkami a plís-
němi. 

Nabízejí přírodní řešení založené na tra-
dičních principech fermentace.

Fermentace jako přírodní způsob konzerva-
ce potravin je známá již od starověku. Potřeba 
skladovat a konzervovat mléko vedla k objevu 
jogurtů a sýrů. Kultury FreshQ® jsou založeny 
na unikátních bakteriálních kmenech naleze-
ných mezi bakteriemi mléčného kvašení, které 
jsou do mléčných výrobků běžně používány. 
K dispozici jsou různé varianty kultur vhod-
né pro aplikaci jak do sýrů, tak i do kysaných 
mléčných výrobků.

Mohou pomoci mléčným výrobkům, jako 
jsou jogurty, zakysané smetany nebo sýry, 
udržet si déle svou čerstvost.

Živé kultury FreshQ® chrání výrobky i po 
opuštění výrobního závodu. I ten nejlepší výro-
bek může být ohrožen, pokud dojde k narušení 
chladicího řetězce. Zároveň výrobky ve větších 
baleních, které nejsou po otevření ihned spo-
třebovány, čelí vysokému riziku kontaminace 
mikroorganismy způsobujícími kažení. Dlouhá 
záruční doba spolu s přerušením chladicího ře-
tězce může zvýšit riziko znehodnocení výrob-

ku kvasinkami a plísněmi. Riziko stoupá také 
v případě, že není zajištěna ochrana výrobku 
proti růstu těchto nežádoucích mikroorganismů 
po jeho otevření.

Pomáhají producentům mléčných výrob-
ků po celém světě snižovat množství potra-
vinového odpadu, zlepšovat kvalitu výrobků 
a současně uspokojovat poptávku spotřebi-
telů po potravinách s nižším obsahem umě-
lých ingrediencí.

Kultury FreshQ® mohou pomoci prodloužit 
dobu trvanlivosti bez nutnosti přidávat nežá-
doucí umělé konzervanty, což je obchodníky 
a spotřebiteli zvláště oceňováno. Pomáhají ta-
ké vyhnout se zbytečným nákladům na slevy 
u zboží s krátkou zbývající záruční dobou a mi-
nimalizovat množství zboží zlikvidovaného po 
uplynutí data spotřeby. Dále mohou zvyšovat 
efektivitu výroby díky větší velikosti šarže 
a nižšímu počtu změn ve výrobě. Delší trvanli-
vost výrobků je také prostředkem, jak vstoupit 
na nové trhy, které byly dříve kvůli krátké době 
trvanlivosti nedostupné.

Více na www.chr-hansen.com 
nebo kontaktujte czinfo@chr-hansen.com

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.

Praha (PROTEXT) – Nastavuje-
me novou laťku vlastní řady vý-
robků kvalitou BEZ KOMPROMISU.

V Rohlíku věříme a dlouhodobě 
bojujeme za to, aby měl každý pří-
stup k dobrému jídlu a lepšímu živo-
tu. Proto jsme spolu s výrobci a do-
davateli připravili společnou řadu 
výrobků pod značkou BEZ KOM-
PROMISU. Čáru děláme přes prů-
měrnost a lásku k jídlu stavíme na 
první místo! V jídle totiž kompromi-
sy dělat nechceme. Za opravdovou 
kvalitu se postavili naši vlastní ná-
kupčí a pod výběr produktů se sami 
podepsali.

Zakladatel Rohlik.cz Tomáš Čupr 
vysvětluje, proč s vlastní značkou 
produktů na trh přichází: „Každý, 
kdo mě zná, ví, že na sebe kladu vy-
soké nároky, a stejné očekávám od 

ostatních. Rohlík jsme před 6 lety 
zakládali proto, aby lidi nemuseli 
dělat kompromisy při výběru dobré-
ho jídla. Při výběru produktů naší 
vlastní značky jsme proto spojili síly 
s respektovanými dodavateli, kteří 
mají stejnou vizi, abychom společ-
ně ukázali, že polovičatých řešení už 
bylo v Česku dost. Kvalitní jídlo, bez 
klecí, bez lží, bez barviv, bez kompro-
misu a v obalech, které jsou šetrnější 
k životnímu prostředí.“
Řada BEZ KOMPROMISU zahr-

nuje 74 výrobků napříč kategoriemi. 
Od mléčných výrobků přes uzeniny, 
hotová jídla i trvanlivý sortiment. 
Produkty budeme doplňovat prů-
běžně tak, abychom v každé katego-
rii sortimentu měli několik výrobků 
vlastní značky.

„Na výběru produktů spolupra-
cujeme s výrobci a dodavateli, se 
kterými jsme už pro sebe navzájem 
prověřenými partnery, neboť jejich 
produkty máme na Rohlíku ve stálé 
nabídce a pro vlastní značku jsme 
společně vybírali ty nejlepší za kaž-
dou kategorii,“ popisuje Michal Per-
lík, senior manažer nákupu Rohlík.
cz. Všichni dodavatelé, se kterými na 

výrobcích vlastní značky spolupra-
cujeme nebo je pro další spolupráci 
vybíráme, jsou ti nejlepší na českém 
trhu i v zahraničí. Proto jmenujeme 
jen pár vybraných: Řeznictví a uze-
nářství U Dolejších, rodinná farma 
BioVavřinec a Kosař, drůbežárna 
Markovice, Merhautovo rodinné 
pekařství, rodinná pražírna Balada 
Coffee.

„Jsem rád, že produkty BioVavři-
nec jsou srdcovou záležitostí velké 
části zákazníků Rohlíku, a to, že vstu-
pujeme do portfolia vlastní značky, 
je pro nás potvrzením důvěry a zá-
jmu o kvalitu, o kterou nám oběma 
ve vztahu k zákazníkům jde,“ chvá-
lí si vznik BEZ KOMPROMISU
Tomáš Kosař, majitel farmy.

Nové přírůstky do řady vlastní 
značky BEZ KOMPROMISU bude-
me průběžně doplňovat ve spolupráci 
s našimi dodavateli i zákazníky. Pro-
tože především jejich reakce a zájem 
budou naším vodítkem, jaké další vý-
robky do sortimentu zapojovat.

Seznam výrobků najdete zde: 
https://www.rohlik.cz/tema/

rohlik-vlastni-privatni-znacka

Rohlik.cz: Kvalita, za kterou dáme 
hlavu na špalek

 Společnost Chr. Hansen dosáhla vědeckého průlomu 
v oblasti bioochrany mléčných výrobků 

s FreshQ®

Agentura NKL s. r. o. Vás zve!

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Praha, Velký sál paláce Žofín, 

25. června 2020 od 13.00 hodin.

Bližší informace a přihlášky naleznete na 
www.zofi n.cz.

232. Žofínské fórum:

Společná 
zemědělská politika 

a budoucnost 
českého zemědělství.

Největší nepřítel – sucho?
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Z posledního průzkumu společ-
nosti Kantar pro hypermarkety Glo-
bus vyplývá, že grilování je pro nás 
jednoznačně nejoblíbenější spole-
čenskou událostí. I když současná 
doba nenahrává velkým sešlostem, 
v rámci užší rodiny se již grily rozpa-
lují, podle průzkumu sezona přípravy 
pokrmů na grilu je poměrně dlouhá, 
končí až s říjnem.

Pro příklad v loňské sezoně alespoň 
jednou grilovaly tři čtvrtiny Čechů. Více
než polovina lidí griluje jídlo pravidel-
ně minimálně jednou měsíčně a 15 % 
Čechů připravuje pokrmy na grilu do-
konce jednou a vícekrát týdně. Pro ka-
ždého pátého osloveného začíná grilo-
vací sezona už v dubnu, pro 43 % pak 
v květnu. Co rádi grilujeme?

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce lidí, 
28 %, si griluje klobásky a špekáčky. 
Trend přesně potvrzuje Lutfi a Volfová, 

tisková mluvčí Globusu. V jeho řez-
nictvích se špekáčky, klobásky a další 
speciality na gril přímo vyrábějí. „Vel-
mi oblíbené jsou známé bílé, ale i ne-
tradiční varianty klobásek, jako jsou 
s chřestem, s nivou, jehněčí s limetkou, 
telecí se sušenými rajčaty nebo sma-
ženou cibulkou,“ říká. Ugrilované ku-
řecí maso preferuje 26 % lidí a necelá 
čtvrtina se přiklání k masu vepřovému. 
U zákazníků Globusu jsou v oblibě 
také steaky z krůtího masa, již připra-
vené špízy se slaninou a paprikou ve 
variantách vepřové, hovězí, telecí nebo 
jehněčí. „Loni jsme zavedli novinku, 
v našich řeznictvích připravený origi-
nální šašlik a balkánskou pljeskavicu, 
byl to úspěch a budeme je mít i letos,“ 
řekla Lutfi a Volfová. 

HAMBURGER JDE DO TRHÁKU
Podíl vepřové krkovice se pomalu 

snižuje, lidi zajímá čím dál víc maso 

na hamburgery. „Obrovské nárůsty, až 
o 300 procent, jsme zaznamenali loni 
u mletého masa, ze kterého připravu-
jeme pouze za pomoci bylinek, koře-
ní a kuchyňské soli hamburgery. Ty už 
doma stačí pouze položit na gril. Čas-
těji sáhnou zákazníci také po hovězím 
vyzrávaném mase na  steaky,“ doplnila 
Lutfi a Volfová. 

NĚKDO TO RÁD BEZ MASA
Zároveň roste poptávka po odleh-

čených vegetariánských nebo vegan-

ských variantách potravin ke grilování. 
Populární jsou veganské burgery, kte-
ré vypadají, chutnají i voní jako maso. 
Novinkou jsou letos v Globusu napří-
klad nové příchutě TOFU – sladké chi-
lli a tymián. Dnes již v nabídce nesmějí 
chybět rostlinné alternativy sýrů anebo 
veganská majonéza. „Zákazníci hleda-
jí čím dál častěji alternativy potravin 
bez masa, bez lepku nebo bez laktózy. 
U nás ve Zdravém světě máme nejširší 
nabídku těchto produktů včetně potra-
vin na gril,“ potvrdila Lutfi a Volfová. 

GRILUJE SE PODLE POČASÍ, 
ŘÍKÁ ŠÉF ŘEZNÍKŮ GLOBUSU
To, jaké maso připravíme do pultu 

pro naše zákazníky, závisí z velké části 
na počasí. „Když je hezky, navýšíme rá-
no přípravu masa na grilování, pokud 
se během dne udělá ošklivo, dáme na 
pult více masa na omáčky a polévky, 
protože lidé na ně budou mít chuť a čas 

je vařit. Reagujeme každý den na poča-
sí v řádu minut. Jakmile se po delším 
dešti udělá krásně, máme u řeznických 
pultů nával a musíme nabídnout maso 
na grilování,“ prozrazuje Pavel Hole-
ček. 

MALÝ GRIL NA BALKON 
JE HITEM

Roste zájem i o samotné grily a cel-
kový sortiment k němu. Grily na dře-
věné uhlí jsou pro Čechy prim, plyno-
vým přicházejí lidé na chuť pozvolněji. 
Trendu nahrává i boom veřejných gri-
lovacích míst, kterých vznikly v po-
sledních letech po celé republice stov-
ky. Letos je větší zájem o menší grily, 
které se hodí třeba na balkon. 

Pozn.: Průzkum provedla společnost 
Kantar pro Globus na 500 responden-
tech v roce 2019.

Botticelli

Grilování je fenomén, věnuje se mu většina Čechů

Praha – Už podruhé letos PENNY 
věnuje Nadaci Krása pomoci 
finanční dar určený na pomoc osa-
mělým seniorům. Šek na 700 000 Kč
převzala zakladatelka nadace Taťá-
na Gregor Brzobohatá v rámci online 
koncertu Víkend pro seniory v nedě-
li 17. května. Celkem PENNY Kráse 
pomoci věnovalo již více než 3 mi-
liony korun.

„Nadaci podporujeme už čtvrtým 
rokem, a právě nyní se ukázalo, jak je 
pomoc seniorům důležitá. Řada z nich 
zůstává ve strachu zavřená sama doma 
a potřebuje pomoc více než kdy jindy. 
Nejedná se jen o hmotnou pomoc, ale 
i v boji proti samotě. To je na tomto pro-
jektu unikátní, protože se zaměřuje i na 
tuto problematiku, která právě v této do-
bě dostala zcela jiný rozměr,“ říká Martin 
Peffek, jednatel společnosti PENNY, 

a Taťána Gregor Brzobohatá, zaklada-
telka Nadace Krása pomoci, k tomu do-
dává: „Cítíme, jak starší lidé trpí tím, 
že jsou už celé týdny izolovaní. Riziko 
nákazy nezmizí jako mávnutím kouzelné-
ho proutku a je pravděpodobné, že starší 
lidé budou izolovanější než zbytek popu-
lace i dlouho po tom, co to přestane být 
mediálním tématem. My jim ale chceme 
pomáhat překonat samotu dlouhodobě.“

„Máme v plánu propojit aktivity 
dalších organizací, které se snaží řešit 
právě sociální izolaci seniorů, a jsme 
rádi, že máme partnera, který to dlou-
hodobě vnímá jako velmi důležité téma, 
moc si toho vážíme,“ doplňuje Michae-
la Stachová, ředitelka nadace.

Na konci loňského roku PENNY 
věnovalo Nadaci Krása pomoci šek 
na 639 848 korun, v březnu letošní-
ho roku 685 593 koruny a nyní je to 
rovných 700 000 korun, které putu-
jí na pomoc nadaci z prodeje časopi-
su S PENNY U STOLU. Celkově na 
podporu seniorům od roku 2017, kdy 
spolupráce začala, věnovalo PENNY 
přes 3 miliony korun.

Živé on-line koncerty v rámci akce 
Víkend pro seniory s podtitulem Ta-
hle země je i pro starý odvysílala in-
ternetová televize MALL.TV. Cílem 
koncertů bylo podpořit seniory, kteří 
patří k nejvíce ohroženým skupinám 

onemocněním COVID-19. V rámci 
veřejné sbírky se v průběhu víkendo-
vých koncertů vybralo celkem více než 
740 tisíc korun a sbírka stále ještě 
probíhá. Akce Víkend pro seniory po-
kračovala koncertem kapely Olympic 

v sobotu 30. května. Sbírku i rozdělení 
jejího výtěžku zaštítí nadace Krása po-
moci. Nadace Krása pomoci se v těchto 
dnech zaměřuje na koordinaci akutní 
pomoci pro seniory. Řídí závozy potra-
vin, léků, ochranných pomůcek nebo 

něčeho, co klienty potěší. Zprostřed-
kovávají obědy, obstarávají jednání na 
úřadech, zajišťují komplexní poraden-
ství nebo psychologickou podporu po 
telefonu.

Penny Market s. r. o.

Dalších 700 000 korun na pomoc seniorům

21. dubna – Duben a květen jsou 
pro celou řadu farmářů měsíce,
které umožňují zužitkovat celoroční
úsilí. Stovky z nich však nyní v nej-
silnější části sezony nemají díky
uzavřeným gastronomickým provo-
zům a provizorním provozům far-
mářských trhů zajištěný dostatečný
odbyt a hrozí jim existenční problémy.
Online supermarket Košík.cz proto 
představil kampaň „Podpořme far-

máře“, která má v co největší míře 
vykompenzovat dopady aktuální 
situace a pomoci farmářům překonat 
těžké období. Zároveň k pomoci 
vyzývá svou zákaznickou komunitu.

Farmáři se v současnosti potýkají se 
zásadními výpadky prodejních kanálů. 
Pro některé z nich tvořily farmářské tr-
hy v jarních měsících zásadní kanál pro 
odbyt. Vláda sice schválila jejich obno-

vení, návštěvnost, počet trhů či množ-
ství povolených stánků na nich se však 
zatím nepřibližují situaci před karanté-
nou. Farmy, pokud výrobky samy ne-
zpracovávají, zároveň často výraznou 
část zboží nabízí do gastronomických 
provozů. Zavřené restaurace tak mohou 
farmáře připravit o příjmy v takové mí-
ře, že pěstování některých plodin bude 
v letošním roce dokonce prodělečné.

Online supermarket Košík.cz proto 
představil plán „Podpořme farmáře“, 
který má propad v prodejích co nejvíce 
vykompenzovat a přiblížit plnohodnot-
ný online farmářský trh do co největ-
šího počtu domácností. Kromě prvot-
řídních farmářských produktů zařadí 
také celou řadu nových výrobků, které 
farmáři připravili na míru pro zákazní-
ky Košíku – například maso od řezníka 
Kloudy z Vysočiny. Farmářům a jejich 
výrobkům zároveň zdarma věnuje ak-
tuální sjednaný reklamní prostor v hod-
notě několika milionů korun.

„Rozhodně vím, že nejsme schopni 
plně kompenzovat propady v prodejích 

farmářského zboží, ale můžeme se o to 
alespoň pokusit. Farmáři teď bojují 
o to, aby se zhodnotilo úsilí a péče, 
které například zelenině věnovali přes 
zimu. Protože to, co neprodají, budou 
muset zlikvidovat, odběratelé prostě 
nejsou,“ zmiňuje Tomáš Jeřábek, CEO 
Košík.cz. „Co nejdřív po domluvě 
s farmáři zařadíme do nabídky i další 
výrobky, pro které mají v současné do-
bě nedostatečný odbyt.“

Ve spolupráci s pracovní platformou 
Intermesos, která se zaměřuje na vy-
krývání pracovních příležitostí v turbu-
lentní době způsobené aktuální situací, 
nastartuje Košík také tržiště pracovní 
síly. Přihlásit se do něj mohou jak far-
máři, tak lidé aktuálně hledající práci. 
Svou volnou kapacitu pak budou moci 
nabídnout také dobrovolníci.

„Na trhu práce je obrovské množství 
lidí, kteří ztrátu zaměstnání považují 
spíše za příležitost a mají chuť přilo-
žit ruku k dílu tam, kde je to potřeba. 
Platformu Intermesos ostatně založi-
li hudebníci, které koronavirová krize 
smetla jako první a při jejichž tvorbě 
vycházeli i z vlastní zkušenosti,“ zmi-
ňuje Jeřábek. „My zase víme, že malým 
farmářům často pomůže i drobná po-
moc, třeba i o symbolické hodnotě. Už 

jen samotný fakt, že je někdo ochotný 
pomáhat, má pro ně obrovský smysl.“

Košík se pokouší najít řešení také 
na problémy s cash-fl ow, se kterými 
se farmáři momentálně potýkají. Ve 
spolupráci se službou Roger jim záro-
veň zajistí rychlou splatnost faktur, na 
které by jinak farmáři neměli možnost 
dosáhnout.

„Farmáři se svými výrobky jsou jed-
ni z nejdůležitějších partnerů Košíku. 
V minulých letech odvedli obrovský kus 
práce a vrátili důvěru Čechů v kvalitní 
potraviny. A schopnost úzké spoluprá-
ce, přípravy produktů doslova na mí-
ru přání zákazníka z nich dělá i jeden 
z našich hlavních pilířů,“ zakončuje 
Jeřábek. „Rádi jim to nyní vrátíme, vě-
řím, že komunita zákazníků kolem Ko-
šíku má tak velkou sílu, že je schopna 
podržet své oblíbené farmy nákupem, 
materiálně, ale i lidskou pomocí.“

Více na: 
https://www.kosik.cz/stranky

/podporme-farmare
Spot ke kampani: 

https://www.youtube.com/
watch?v=NknJE35s-_4

FYI Prague

Košík připravil záchranný balíček pro farmáře, 
pomůže s výpadky v gastronomických provozech



10 / z domova Potravinářský zpravodaj 4 / 2020

S koronavirovou krizí v Česku začaly sílit 
i hlasy po větší potravinové soběstačnosti. 
Odborníci volají zejména po větší produkci 
ovoce a zeleniny, rozšíření skladovacích pro-
stor či výraznější osvětě směrem k českým 
potravinám. Podle obchodníků jsou v tom-
to směru největší překážkou zahraniční ře-
tězce, které preferují více potravin původem 
ze zahraničí. Navrhují proto stanovení jasněj-
ších pravidel pro prodej vyššího podílu tuzem-
ských výrobků.

Koronavirová krize oživila v Česku debatu 
o potravinové soběstačnosti. Ta v tuzemsku, 
podobně jako v ostatních zemích Evropy, není 
plně zajištěná – zatímco z hlediska mléka, obilí 
či hovězího masa je Česká republika soběstač-
ná, u jiných surovin je situace horší. Podle pre-
zidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska 
se soběstačnost země například ve výrobě vep-
řového masa pohybuje mezi 36 až 38 procenty, 
u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent 
a u mléka kolem 85 procent. Vůbec nejhůř je na 
tom poté Česko z hlediska brambor či zeleniny, 
která je typická pro mírné pásmo. Soběstačnost 
v tomto odvětví dosahuje pouze okolo 30 pro-
cent.

Podle expertů se přitom v období nouzové-
ho stavu naplno ukázalo, že na tuzemském trhu 
v tomto směru musí dojít ke zlepšení. „Zajištění 
potravinové bezpečnosti má být klíčovou priori-
tou státu. Koronavirová krize zhoršila dostupnost 
zejména ovoce a zeleniny ze zemí jižní Evropy 
a ukázala, že si musíme pomoci sami. Pokud bu-
de mít Česká republika dostatek vlastního ovoce 
a zeleniny, které u nás jde vypěstovat, lze tento 
problém hravě eliminovat. Potravinovou sobě-

stačnost je nutné řešit i pro případ, že by se vy-
plnily předpovědi a na podzim přišla druhá vlna 
epidemie,“ řekl předseda obchodního Družstva 
CBA Roman Mazák.

ZVÝŠENÍ PRODUKCE ZELENINY, 
SKLADŮ I OSVĚTY

Podle odborníků je však nutné věnovat se i ji-
ným aspektům. „V prvé řadě je třeba dobudovat 
kapacitu skladovacích prostor, aby mohl být spo-
třebitel zeleninou a ovocem, které lze skladovat, 
zásobován po delší období kalendářního roku než 
nyní,“ uvedl agrární analytik Petr Havel. Potřebu 
investice do tohoto odvětví zdůrazňuje i Země-
dělský svaz ČR. Kromě toho usiluje i o podporu 
pojištění proti hůře pojistitelným rizikům, jako 
jsou jarní mrazy či sucho, či nutnost omezení do-
vozu surovin ze zahraničí za podnákladové ceny. 
Očekává přitom, že v zemích nejvíce zasažených 
koronavirem poklesne letos produkce ovoce či 
zeleniny, což bude mít za následek nárůst jejich 
cen.

Podle Havla by bylo také vhodné navýšit 
produkci zeleniny ze skleníků, například rajčat 
a okurek. „Dále je nutné zvýšit efektivitu pěs-
tování zeleniny a ovoce pod širým nebem, a to 
v podobě kapkových závlah s nižší spotřebou vo-
dy a jejím efektivnějším využitím, včetně oboha-
cení vody o pro rostliny potřebné výživné látky,“ 
doplnil agrární analytik. Jako jednu z překážek 
nižšího odbytu potravin českého původu vidí 
i preferenci spotřebitele, který často upřednostní 
zahraniční výrobek před tuzemským. Podle něj 
je proto potřeba větší osvěta směrem k preferenci 
českých výrobků.

MAĎARSKÝ MODEL
S tím souhlasí i Mazák, podle něj jsou v tomto 

směru největší překážkou nadnárodní řetězce. 
„Nemají potřebu akcentovat české potraviny, 
některé dováží až 90 procent výrobků ze zahra-
ničí. Jako klíč vidíme preferenci tuzemských 
výrobků, rozlišujeme přitom, zda byly v Česku 
pouze vyrobeny, nebo zda za nimi stojí i fi rma 
s českými majiteli. Právě u této skupiny navr-
hujeme, aby byl její podíl ve všech obchodech 
v Česku 50 procent. Celkový podíl potravin vy-

robených u nás, bez ohledu na vlastnickou struk-
turu, by pak měl být 80 procent,“ sdělil předseda 
Družstva CBA.
Částečně se tak shoduje s aktuálním pos-

laneckým návrhem, podle kterého by mělo 
českých potravin na pultech obchodů postupně 
přibývat až do roku 2027, kdy by jejich podíl 
dosáhnul 85 procent. „Z hlediska výroby potravin 
pak navrhujeme také inspiraci Maďarskem. Více 
než 10 let tam platí zákon o privátních výrobcích. 
Pokud je chce kterýkoliv obchod distribuovat, 
musí je přednostně nechat vyrobit v Maďarsku, 
jejich dovoz z jiných států je zakázaný. Pokud to 
jde v Maďarsku, není důvod, proč podobné pravi-
dlo nezavést i v Česku. Potravinové soběstačnosti 
by to jistě pomohlo,“ doplnil Mazák.

DOTACE 
TUZEMSKÝM 

ZEMĚDĚLCŮM
Ačkoliv se debata o potravinové soběstač-

nosti v Česku v souvislosti s koronavirem opět 
rozšířila, ne všichni vnímají tento problém ja-
ko hlavní. Podle předsedy Asociace soukromého 
zemědělství ČR Jaroslava Šebka je spíše než se 

soběstačností potíž se zpracováním základních 
zemědělských komodit. Česko je totiž v řadě 
z nich soběstačné, kvůli zpracování na další vý-
robky je však vyváží do zahraničí a tyto zpra-
cované produkty následně importuje zpět. Po-
dle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha 
Bílého však není možné tento proces zastavit. 
„Je to dáno především svobodou volného trhu, 
dodavatelsko-odběratelskými vztahy, cenou po-
travin nebo jen chuťovými preferencemi spotře-
bitelů,“ uzavřel. 

K větší soběstačnosti se česká vláda zavázala 
už v rozvojové strategii zemědělství z roku 2016, 
ve které si mimo jiné vytkla snížení závislosti na 
dovozech ovoce a zeleniny. Do roku 2030 tak 
chce navýšit soběstačnost na 75 procent. „Re-
alita je ale přesně opačná. U ovoce jsme jen od 
vstupu do Evropské unie přišli o deset tisíc hek-
tarů ovocných sadů, přitom Polsko se stalo nej-
větším pěstitelem jablek v Evropě. V případě drů-
bežího a vepřového masa jsme pak přitom nejen 
nesoběstační, ale situace se navíc stále zhoršuje, 
jak ukazuje Zpráva o stavu zemědělství za rok 
2018,“ doplnil Mazák. 

Jeho slova částečně potvrzuje i zpráva Nej-
vyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle které 
se Ministerstvu zemědělství nedaří naplňovat 
cíle, které si v sektoru živočišné výroby vytklo. 
Naopak stavy hospodářských zvířat a míra sobě-
stačnosti ČR v pokrytí spotřeby hovězího i vep-
řového masa se podle NKÚ ke konci roku 2017 
oproti roku 2015 snížily, přestože se dotace do 
živočišné výroby od roku 2012 paradoxně zvý-
šily.

Další prostředky na potravinovou soběstačnost 
se vláda rozhodla uvolnit na konci března v ná-
vaznosti na situaci okolo koronaviru. Mělo by se 
jednat o 3,3 miliardy korun. „Hlavním smyslem 
námi navržených opatření je zajištění potravi-
nové soběstačnosti našich obyvatel a podstatné 
navýšení výrobních kapacit potravinářského prů-
myslu,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav To-
man. Peníze mají jít podle resortu především na 
pěstování ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele 
a také na chov prasat a drůbeže.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Přes 4 miliony litrů biomléka ročně a ví-
ce než 700 krav v celém stádu. Pouhých šest 
kilometrů od výrobního závodu společnosti 
Hollandia se nachází farma, která je hlavním 
dodavatelem biomléka pro značku populár-
ních jogurtů. Zároveň je největší ekologickou 
mléčnou farmou v Česku. Jak zvládá tak vel-
ký provoz a co vše musela učinit, aby splňo-
vala kritéria biofarmy?

MAXIMÁLNĚ ČERSTVÉ MLÉKO 
PRO JOGURTY V BIOKVALITĚ 

Farma zásobující společnost Hollandia je 
největší mléčnou biofarmou v České republice. 
Získat ofi ciální certifi kaci Ministerstva zeměděl-
ství přitom nebylo snadné, farma musela splnit 
hned několik požadavků. Například prokázat, že 
je zajištěn dostatečný výnos i při nepříznivých 
klimatických změnách. Kromě toho je potřeba 
také zajistit nadstandardní životní podmínky pro 
chovaná zvířata, což obnáší spoustu dalších ne-
přímých požadavků, jako je velikost pastvin, do-
statečný prostor ve stájích nebo kvalita či původ 
krmiva.

Biofarma je v současnosti výhradním doda-
vatelem biomléka pro společnost Hollandia. Vý-
robní závod společnosti se nachází v obci Krásné 
údolí pouhých 6 kilometrů od biofarmy v obci 
Otročín. Mléko v biokvalitě se tak dostává do zá-
vodu v nejčerstvější možné formě. Farma i mlé-
kárna jsou součástí holdingu HOPI. „Farma se 
stala součástí HOPI v roce 2012, prvotním zámě-
rem bylo do ní investovat. V současné době patří 
mezi naše výhradní dodavatele mléka v biokvali-

tě. Ofi ciálně jsme se zařadili mezi ekologické ze-
mědělce už v roce 2007,“ vzpomíná ředitel spo-
lečnosti Hollandia Karlovy Vary Michal Škoda.

NEJVĚTŠÍ FARMA 
= NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 
A S POMOCÍ MODERNÍCH 

TECHNOLOGIÍ
Součástí největší české mléčné biofarmy jsou 

rozlehlé pastviny, celková rozloha zemědělské 
půdy zde činí téměř 2000 hektarů. „Máme zde 
dvě směny, na které připadají vždy dva lidé na 
dojení a naháněč. Krmivo má přes den na sta-
rosti stájník. Chod živočišné výroby pro produkty 
Hollandia zajišťuje 10 lidí a zootechnici,“ říká 
Škoda.

Zdejším pracovníkům pomáhají i vzhledem 
k rozlehlosti farmy a početnému stádu dobytka 
moderní technologie. Ty mnohdy předčí i sa-
motný lidský faktor, díky nim se totiž daří před-
cházet zdravotním problémům. Farma využívá 
například žvýkací senzory, které na krku nosí 
dojnice a jalovice staré 13 až 15 měsíců. Díky 
monitoringu žvýkání mají pracovníci farmy do-
konalý přehled o pohybové aktivitě a frekvenci 

žvýkání. „U krav je přežvykování nesmírně důle-
žité, díky senzorům dokážeme vyhodnotit spoustu 
informací – pokud se u krávy vyskytne problém 
se žvýkáním, má problém i samo zvíře. Díky mo-
nitoringu žvýkání tak můžeme mít až dvoudenní 
náskok před zánětem mléčné žlázy. Můžeme ho 
tedy dopředu řešit a samotný průběh případného 
onemocnění je pak mírnější,“ vysvětluje přínos 
jednoho z moderních zařízení ředitel největší 
mléčné biofarmy v Česku Richard Tintěra.

Další technologickou vychytávkou, kterou 
na farmě používají a jež jim usnadňuje zejména 
průběh porodu, jsou ocasní senzory. „Jalovici se 
nasadí týden před otelením a má za úlohu moni-
torovat, zda už začal porod, případně zda pro-
bíhá, jak má. Dobytek by měl mít v období před 
porodem maximální klid, pracovník tak za nimi 
nemusí neustále chodit, zvířata kontrolovat a ru-
šit. Namísto toho vše probíhá na dálku, k osobní 
přítomnosti člověka tak dochází jen v nejnutněj-
ších případech,“ uvádí Tintěra s tím, že vyskyt-
ne-li se problém a porod do dvou hodin nepro-
běhne, pošle senzor SMS upozornění.

KRMENÍ DOSPĚLÝCH KRAV 
HLÍDAJÍ ROBOTI, TELATA 
JSOU KOJENA MATKAMI

Jedním z kritérií ministerstva pro biozeměděl-
ství je i krmení. To musí být přizpůsobeno fy-
ziologickým potřebám zvířat v jejich aktuálním 
vývojovém a produkčním stadiu. I s tím na nej-
větší mléčné biofarmě pomáhají moderní tech-
nologie. Ve stájích jezdí tři roboti, kteří krávám 
pravidelně přihrnují krmivo do jejich dosahu. 
Aby bylo zajištěno vhodné krmení pro telata, po-
užívají se krmicí automaty. Telata mají čip, jenž 
eviduje jejich krmné plány. Automat jim podle 
toho dávkuje krmení a v případě, že již dostali 
celou denní  dávku, automat jim další krmivo už 
nedodá. „Dle pokynů Ministerstva zemědělství 
se ve výživě zvířat v ekologickém chovu nesmí 
používat antibiotika a jiná léčiva ani látky pro 
podporu růstu a látky k zvyšování užitkovosti. 

Základem výživy mláďat savců je zejména mléko 
jejich matek,“ zdůrazňuje Škoda.

KRÁVY NA BIOFARMĚ 
MAJÍ DOSTATEČNÝ KLID, 

OD JARA SE PASOU 
NA PASTVINÁCH

Podmínky pro chov krav daná ministerstvem 
zahrnují i pravidla pro konstrukci stáje a dosta-
tečný klid pro zvířata. Dle doporučení musejí mít 
dostatek místa, napajedel a krmných automatů. 
Měla by mít i klid, proto by stáje měly vždy stát 
stranou od případného zdroje hluku. Všechna 
zvířata musejí mít umožněn přístup na pastvu či 
výběh – vždy za příznivého fyziologického stavu 
zvířat, počasí a stavu půdy. „Krávám dostýlá-
me pravidelně dvakrát týdně, abychom zajistili 
nejlepší možnou hygienu v boxech. V období od 
jara do podzimu jsou na pastvinách, kde mají 
dostatek potravy,“ dodává Tintěra.

JAK ČASTO 
PROBÍHAJÍ KONTROLY?

Kontrolní orgány ministerstva mají povin-
nost zkontrolovat podmínky v registrovaných 
ekologických podnicích minimálně jednou roč-
ně. U alespoň deseti procent podniků musejí 
provést namátkovou kontrolu, přičemž platí, že 
deset procent všech kontrol nesmí být předem 
ohlášeno. Kontroloři odebírají vzorky půdy, 
rostlin, surovin a produktů – v těch se následně 
zjišťuje přítomnost nepovolených látek. Pokud 
neodhalí nedostatky, podnik obdrží na konkrétní 
produkty osvědčení o původu bioproduktu. Nej-
větší kontrolu však může kdykoliv provést kdo-
koliv z řad široké veřejnosti. „Chceme být co 
nejvíce otevření, biofarmu jsme proto vybavili 
čtyřmi webkamerami, které sledují dění na farmě 
nonstop a živý obraz posílají na náš web. Každý 
se tak může podívat, jak se o naše kravičky v sou-
ladu s podmínkami ekologického zemědělství sta-
ráme,“ uzavírá Michal Škoda.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Žvýkací a ocasní senzory nebo speciální roboti pro krmení. 
Jak to chodí na největší mléčné biofarmě v Česku?

Potravinová soběstačnost v Česku – podle odborníků pomůže 
vyšší produkce ovoce a zeleniny, osvěta či tlak na velké řetězce

ČESKÉ BIOFARMY V ČÍSLECH

Ministerstvo zemědělství vznik biofarem 
podporuje a zemědělci tak mohou žádat 
i o dotace. Jen v roce 2018 Ministerstvo vy-
platilo podporu ve výši téměř 1,4 miliardy 
korun. Ekologické zemědělství přitom vypro-
dukovalo více než 6,5 miliardy korun hru-
bého objemu zemědělské produkce. To zna-
mená téměř pětiprocentní podíl na celkové 
zemědělské produkci v České republice. Po-
dle údajů ministerstva zemědělství k 31. 12.
2018 ekologicky hospodařilo 4606 ekofa-
rem, což představuje zhruba 9,5 procenta 
zemědělských podniků v ČR. Od roku 2008 
se jejich počet více než zdvojnásobil – tou 
dobou jich rezort evidoval téměř dva tisíce.
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Zná ho celý svět, pije ho celý svět, stejně 
jako si pochutnává na mnoha mléčných výrob-
cích, které z něho lidé vyrábějí. Mléko, ryze 
přírodní potravina, je u nás v Evropě součástí 
každodenního života již více než 6000 let, te-
dy od doby, kdy si lidé v této části „našeho“ 
světa osvojili kultivaci zemědělských plodin 
a chov domácích zvířat, zvláště pak mléčné-
ho skotu, a začali mléko od svých ovcí, koz 
a později i od krav také konzumovat. Za tuto 
dlouhou dobu došlo v populaci k takové ge-
netické mutaci, která u většiny lidí zajistila 
aktivitu enzymu schopného rozkládat mléčný 
cukr. Mléko se postupně stalo nedílnou sou-
částí potravy lidí a doslova základní potravi-
nou. Podíl dospělých, kteří tolerují mléčný 
cukr laktózu, je v Evropě kolem 85 procent. 
Přesto se stále hodně diskutuje o tom, zda je 
mléko zdravé, či nikoliv. 

Kdo chce slyšet krátkou a jasnou odpověď, 
může ji mít: ANO, mléko může být rozhodně 
nedílnou součástí zdravé výživy. Pokud sná-
šíte laktózu a nejste alergičtí na jiné mléčné 
složky, zejména na bílkovinu kravského mlé-
ka, můžete mléko konzumovat bez obav. Ne-
existuje totiž žádný zdravotní důvod, proč by-
chom se mléku měli vyhýbat, spíše naopak.

A proto již 63 let slaví mléko také svůj „svě-
tový den“. Svátek mléka připadá, stejně jako 
svátek dětí, na 1. červen. Jak symbolické! Děti 
především by měly mléko konzumovat nej-
více, aby nám z nich vyrostli zdraví dospělí. 
Letošní rok nám veřejné oslavy „Světového 
dne mléka“ znemožnil koronavirus, ale napro-
ti tomu jsme byli po celou dobu této světové 
pandemie přímými svědky toho, jak mléko 
stále žije a jak nám pomáhá. Mnoho z nás bylo 
uzavřeno v karanténách a domácích izolacích, 
ale dojnice ve stájích „jely“ naplno, farmá-
ři se o ně starali, každý den nejméně dvakrát 
dojili, mlékaři vše zpracovávali do mléčných 
výrobků a my spotřebitelé jsme byli rádi, že 
byly regály a pulty prodejen stále plné mléč-
ných dobrot. A žádné nechyběly. A ještě jed-
na poznámka – v maloobchodním prodeji byl 
v této krizové době zaznamenán dokonce růst 
jejich prodeje. Mléko a mléčné výrobky nám 
nejenom chutnají, ale jejich konzumaci máme 
skutečně jaksi geneticky danou a předurčenou. 
Takový Pavlovův refl ex... Není už jenom toto 
významná pocta mléku, které v těchto dnech 
slaví svůj zasloužený svátek?

Argumentů ve prospěch mléka jsem sám již 
v minulosti uvedl mnoho, ale nebyl jsem to je-
nom já. Dávno přede mnou o mléce pochvalně 
mluvili a psali středověcí učenci, po nich pak 
současní novodobí vědci a lékaři a mnoho dal-
ších významných osobností, které na základě 
mnohaletých vědeckých studií, klinických tes-
tů a výzkumů prokazovaly nezpochybnitelnou 
prospěšnost konzumace mléka v lidské stravě. 
Samozřejmě, že nás odborníci upozornili i na 
některá omezení, která by mohla být s konzu-
mací mléka u některých osob spojena.

O prospěšnosti mléka by se tedy nechaly 
napsat tlusté knihy, což se vlastně již i stalo. 

Nicméně já se dnes pokusím vypíchnout tři 
nejdůležitější myšlenky.

1. MLÉKO JAKO ZDROJ 
CENNÝCH BÍLKOVIN

Mléko a mléčné výrobky obsahují široké 
spektrum živin, makronutrientů i mikronu-
trientů, které jsou důležité pro lidi všech vě-
kových skupin, od batolat přes děti a mládež, 
dospělé až po kategorii seniorů, pro kterou je 
mléčná konzumace rovněž nesmírně potřeb-
nou.

Nejcennější potravinové kombinace pro tě-
lo pak jistě tvoří jak živočišné, tak i rostlinné 
bílkoviny, nebo chcete-li proteiny. Ty jsou slo-
ženy z různých aminokyselin, které přispívají 
například k udržování svalové hmoty a nor-
málního vývoje kostí. Při tom je ale důležité, 
aby tělo dostávalo s potravou také aminokyse-
liny esenciální, tedy takové, které si lidský or-
ganismus sám nemůže produkovat. U bílkovin 
živočišného původu, a tedy i u těch z mléka, 
pak platí jednoduché pravidlo, a sice, že obsa-
hují podstatně vyšší podíl esenciálních, tedy 
pro člověka nezbytných aminokyselin, nežli 
tomu je u proteinů rostlinných. Vezmeme-li si 
příklad kravského mléka, pak v jeho bílkovi-
nách najdeme skutečně pestrou paletu 18 za-
stoupených aminokyselin. Jsou mezi nimi jak 
postradatelné aminokyseliny, které jsou velmi 
potřebné pro zajištění základních životních 
procesů v buňkách lidského organismu, ale 
nachází se tam i všech 8 aminokyselin, ozna-
čovaných za esenciální – konkrétně isoleucin, 
leucin, lysin, methionin, fenylalanin, trypto-
fan, threonin a valin. A to je důležité! Esen-
ciální aminokyseliny, které si naše tělo samo 
nevyrobí a které musíme získat potravou, jsou 
nutné zejména pro dosažení plnohodnotného 
vývoje člověka zajišťujícího reprodukci. Pro-
teiny obsažené v mléce jsou navíc zajímavé 
nejenom svojí vysokou nutriční hodnotou, ale 
také jejich velmi dobrou stravitelností.

2. MLÉKO JAKO JEDINEČNÝ 
A NEJHODNOTNĚJŠÍ ZDROJ VÁPNÍKU

Mléko obsahuje v mimořádném množství 
a kvalitě také vápník, minerální prvek, který 

má pro organismus zásadní význam. Je pře-
devším klíčovým prvkem pro stavbu páteře 
a pro udržení dobrého stavu kostí, po celý 
život ovlivňuje a podporuje mnohé životní 
funkce organismu – srážlivost krve, srdeční 
a svalovou činnost, krevní tlak, přenos ner-
vového popudu svalu, fungování mnohých 
enzymů apod. Také v krvi musí zůstat obsah 
vápníku stálý. I jeho nepatrná změna by moh-
la vyvolat potíže, např. zvýšenou dráždivost 
nervového systému, nebo dokonce srdeční 
zástavu. Vápník je z těla průběžně vylučován 
– močí, stolicí, potem. Pokud je přísun vápní-
ku nedostatečný, organismus začne využívat 
jako zdroje právě vápník obsažený v kostech, 
aby udržel jeho obsah a zajistil životní funk-
ce. Proto je konzumace vápníku tolik důle-
žitá. 

Protože si organismus vápník sám ne-
vytváří, musí být tato látka dodávána výži-
vou. Nejbohatší potraviny na vápník jsou 
mléko a mléčné výrobky. Samozřejmě jsou 
zde i jiné potraviny, které vápník obsahují, 
např. sardinky, kapusta, ořechy, mandle nebo 
některé minerální vody. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že vápník z těchto zdrojů není dobře 
vstřebáván a také není biodisponibilní, tedy 
že se nedokáže zachytit v kostech, nejsou ty-
to jiné potravinové zdroje vápníku s mlékem 
rovnocenné.

Aby mohl být vápník v organismu vstře-
bán, musí být dodán v rozpustné formě, což je 
u mléčných výrobků zaručeno zhruba z jedné 
třetiny. Zbývající část se ho pak snadno uvol-
ňuje v žaludku a dvanácterníku. Ke vstřebává-
ní vápníku rovněž přispívají v mléce obsažené 
fosfopeptidy a laktóza, která navíc podporuje 
vstřebatelnost vápníku i v dolní části střeva, 
a to zejména v případě nedostatku vitaminu D.

Přestože se odpůrci mléka pokouší vyvracet 
pozitivní vliv mléčného vápníku, např. v pre-
venci proti osteoporóze, vědecká fakta hovoří 
zcela jasně ve prospěch kalcia z mléka a mléč-
ných výrobků. 

Většina rostlinných zdrojů, s výjim-
kou kadeřavé kapusty, obsahuje látky, kvů-
li nimž je vápník nerozpustný, a tudíž hůře 
vstřebatelný. Jedná se například o fytáty 

v pečivu, cereáliích, sóje, luštěninách, oxaláty 
ve špenátu, rebarboře, řeřiše, šťovíku a taniny, 
např. v čaji.

Vstřebatelnost vápníku u člověka je u jed-
notlivých potravin velmi různá: mléko 32,4 %,
sýry 32,8 %, jogurty 25 %, špenát a řeřicha 
5–13 %, kadeřavá kapusta 29–32 %, oboha-
cená sójová šťáva 23,7 %, vápenaté minerál-
ní vody 32,3 %. Přestože je vápník obsažený 
v kapustě vstřebáván stejně dobře jako vápník 
obsažený v mléce, kapusta není na vápník zase 
až tak bohatá. Jeden litr mléka obsahuje při-
bližně 1200 mg vápníku, zatímco 1 kg kapusty 
(vařené) pouze asi 300 mg. Abychom tedy zís-
kali 300 mg vápníku, musíme vypít hrnek mlé-
ka, což je reálné, nebo sníst téměř kilogram 
kapusty. Toto množství je však z praktického 
pohledu již vlastně nereálné.

Z těchto jednoduchých porovnání je tedy 
snad jasné, proč je mléčný vápník tolik dů-
ležitý. Ve výživě současné populace zajišťu-
jí mléčné výrobky asi 70 % přísunu vápní-
ku. Zbytek je dodáván zeleninou a ovocem 
(16 %), vodou (7 %), cereáliemi (4 %), ma-
sem a rybami (3 %). Nejznámějším benefi tem 
vápníku je jeho vliv na růst kostí. Tento pro-
ces probíhá v dětství a dospívání. Četné studie 
prokázaly, že spotřeba vápníku obsaženého 
v mléce, a to především před pubertou, má vliv 
nejen na velikost kostí, ale také na celkovou 
kostní hmotu. 

3. MLÉKO 
– KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÁ MATRICE
O významu dalších nutrientů obsažených 

v mléce pro normální vývoj lidského organi-
smu by se nechaly psát další dlouhé kapitoly, 
stejně tak o prospěšnosti jednotlivých živin 
v prevenci celé řady onemocnění. Určitě sem 
patří mléčný tuk s více než čtyřmi sty zastou-
penými mastnými kyselinami, určitě by by-
lo dobré rozepsat se o významu hodnotného 
mléčného cukru laktózy, celé řady vitaminů 
a zejména těch, které jsou rozpustné v tucích, 
dalších minerálech a například také zastoupe-
ného jódu. To vše je nesmírně důležité. A co  je 
ale ještě důležitější, je skutečnost, že všechny 
tyto složky mezi sebou vzájemně interagují, 
podmiňují se ve svých efektech a doplňují. 
Je to prostě jedna veliká komplexní výživo-
vá matrice. A pokud bychom vytrhli některý 
nutrient z kontextu, například vyřadili z vý-
živy mléko kvůli mléčnému tuku, ve kterém 
jsou dvě třetiny nasycených mastných kyselin, 
přijdeme také o mléčné bílkoviny, vápník, se-
len, hořčík, jód, vitaminy. A to by byla veliká 
chyba.

Nebojme se tedy mléka a mléčných výrob-
ků, a naopak jim důvěřujme. Konzumovaly 
je generace před námi, vyrostli na nich naše 
rodiče a jsou i pro nás a naše děti tou správnou 
volbou. Jsou prostě stále v módě, a vlastně ani 
nikdy moderními být nepřestaly, a to ani když 
musely čelit celé řadě nepodložených mýtů, 
pomluv a často i záměrně o nich šířených dez-
interpretací.

Mléčná strava je součástí výživy člověka 
po tisíciletí a naši předci toto velmi dobře vě-
děli. Proto vždy zařazovali mléko a výrobky 
z něho do své stravy a ten, kdo mléko, tvaroh 
a sýry pravidelně konzumoval, byl také zdra-
vější.

Moderní mlékárenský průmysl dnes nabízí 
širokou rozmanitost mléčných výrobků, bale-
ných do moderních obalů zajišťujících zdra-
votní bezpečnost a prodlužující trvanlivost. Na 
trhu je stále více mléčných produktů charak-
terizovaných jako funkční potraviny, výrobci 
své produkty často inovují a reformulují jejich 
složení podle podnětů vycházejících z trendů 
moderní a zdravé výživy. Važme si toho a vyu-
žívejme toho. Každý, kdo do svého jídelníčku 
denně zařadí 3 různé porce mléčných výrobků, 
to jednoduše pozná na své kondici a na svém 
zdraví. Mléko, jogurty, sýry, tvaroh a další 
mléčné dobroty jsou pro nás jednoznačně tou 
správnou volbou.

Óda na mléko
I N G .  J I Ř Í  K O P Á Č E K ,  C S C . ,  Č E S K O M O R A V S K Ý  S V A Z  M L É K Á R E N S K Ý

Mléko – Milk – Milch – Latte – Mолоко – Lait – Tej – Mlijeko – Leche – Mляко 
– Mjölken – Leite – Mlieko – Melk – Lac – Lakto – Maito – Mleko – 牛奶 (Niúnǎi) – 牛乳 (Gyūnyū) ...
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Širší pohled na jakost masných výrobků
 Jan Werich:

„Co moje paměť sahá, 
vždycky byla nouze o lepší. 
Vždycky jsem byl svědkem 

anebo jsem zažíval 
na vlastní kůži, 

že bylo nutno se zříkat lepšího 
a nahrazovat ho horším. 
Dosud se mi nepodařilo 
zjistit, kde je zakotvena 
tato osudová pitomost.“

Obecná defi nice jakosti je často formulová-
na tak, že jakost je souhrnem užitných vlastností 
výrobku, které určují jeho schopnost uspokojit 
potřeby uživatele. V případě potravin se jedná 
o uspokojení užitných a senzorických požadav-
ků spotřebitele a splnění požadavků na zdravotní 
nezávadnost.

Z hlediska potravinářského výrobku se jedná 
o jakost nutriční, tvořenou hlavními a doplňují-
cími živinami, jakost senzorickou, která uspokojí 
spotřebitele prostřednictvím jeho smyslů, a ja-
kost hygienickou, kdy výrobek musí splňovat 
požadavky vyžadované zdravotníky.

Potraviny a výživa člověka spolu velmi úz-
ce souvisí, dodávají člověku potřebnou energii 
pro metabolické procesy, pro duševní a fyzickou 
činnost. Výživa člověka má být racionální, tj. 
vědecky zdůvodněná, a má odpovídat potřebám 
organismu. Znamená to, že musí obsahovat ne-
zbytný podíl hlavních živin, jako jsou bílkoviny, 
tuky a sacharidy, ve správném poměru a struktuře 
a také nezbytný obsah jiných složek potravy, jako 
je voda, minerální látky, vitaminy, stopové prvky 
apod., což tvoří nutriční složku jakosti potravin. 

Senzorická jakost, kterou spotřebitel hodnotí 
svými smysly, je také označována jako konzum-
ní hodnota, při níž hodnotíme vzhled, vůni, chuť 
a konzistenci. Tato kritéria se významně podílí na 
jakosti potraviny.

Potraviny a potravinové suroviny mohou být 
zdrojem velkého počtu zdravotních rizik. Celo-
světově nejzávažnější jsou rizika mikrobiologic-
ká a chemická. Většina mikroorganismů je ve 
vztahu k potravinám a ke zdraví člověka nežá-
doucí, až nebezpečná (mikroorganismy patogen-
ní). Týká se to hlavně potravin obtížně údržných 
s vysokým podílem vody, což jsou potraviny 
živočišného původu, ale i některé rostlinné. 
Chemické cizorodé látky jsou druhou závažnou 
oblastí zdravotních potravinových rizik, které 
mohou mít toxické, karcinogenní, mutagenní a ji-
né nežádoucí účinky na lidský organismus. Dále 
jsou to látky znečisťující (kontaminující), které 
se do potravního řetězce dostaly druhotně. Patří 
sem např. těžké kovy, mykotoxiny jako produk-
ty plísní a rovněž rezidua pesticidů a biologicky 
aktivních látek.

V souvislosti s jakostí výrobku se často set-
káváme se dvěma pojmy, a to jakost a kvalita. 
Oba pojmy v běžné praxi splývají, přisuzuje se 
jim stejný význam, i když bývá někdy mezi nimi 
uváděn určitý rozdíl. Kvalita má spíše charakter 
strukturální, tj. harmonický celek všech užitných 
vlastností, jakost spíše zahrnuje stránku množ-
stevní, vyšší obsah živočišných bílkovin apod.

Do jakosti potravinářského výrobku se promí-
tají všechny články výrobně-spotřební vertikály, 
počínaje zemědělskou výrobou přes skladování, 
průmyslové zpracování, distribuci, obchod až ke 
spotřebiteli. Zpravidla nejvyšší ovlivnění jakosti 
potravinářského výrobku může nastat při vlast-
ním technologickém zpracování. Na tomto úseku 
by se měly uplatňovat osvědčené postupy, které 

dříve při centralizovaném hospodaření byly jed-
notné a závazné. 

Po roce 1990 jsme se domnívali, že jakost bu-
de nezbytným a zcela samozřejmým kritériem. 
Bohužel se tak nestalo. Objevil se problém v po-
době ceny potravin. V rámci uvolněných pravidel 
vzniklo mnoho nových výrobců a také prodejců, 
často bez potřebné kvalifi kace a zkušeností, kteří 
v rámci inovace přinesli na trh výrobky s jakostí 
mnohdy problematickou, avšak z cenového po-
hledu zákazníka příznivou. Je na pováženou, že 
státní správa se jakostí výrobků ve své legislativě 
téměř nezabývá. Často dává ve svých vyhláškách 
přednost spíše požadavkům velkých nadnárod-
ních obchodních řetězců, které ochotně naku-
pují méně kvalitní výrobky v nízkých cenách. 
(Pel.) 

Z historického hlediska je velmi zajímavé 
nahlédnout do období tzv. řízeného hospodář-
ství první republiky, kdy bylo zpracováno mno-
ho námětů, jejichž cílem bylo vyrovnat poměr 
mezi nabídkou a poptávkou, a vytvořit tak zlep-
šené podmínky pro jakost potravinářských vý-
robků. Vývoj v oblasti zásobování obyvatelstva 
potravinami postupně dospěl k relativně vyso-
kému vlivu státu. Ve svém důsledku se jednalo 
o jakýsi princip pojištění, který vyústil do tzv. 
systému řízeného hospodářství. Toto řízené 
hospodářství mělo přispívat k zvýšení životní 
úrovně obyvatelstva. V našem oboru se jednalo 
o program navýšení zemědělské produkce tak, 
aby se konzum živočišných bílkovin přiblížil 
tehdejší americké či anglické úrovni. (Skuteč-
ná spotřeba masa činila u nás v roce 1933 asi 
25 kg na osobu a rok, v USA 55 kg a v Anglii 
65 kg.)

Po období velmi diskutabilní jakosti mas-
ných výrobků vlivem neregulovaného trhu a ne-
dokonalých technických prostředků sloužících 
k uchování a zpracování masa došlo postupně 
k vytvoření normálního konkurenčního prostře-
dí, kde hlavní roli v boji o zákazníka hrála jakost 
fi nálního výrobku. V té době se příznivě rozví-
jela úroveň řeznického a zejména uzenářského 
řemesla, zvýšilo se povědomí o hygieně ve vzta-
hu k jakosti a tržnosti masa i masných výrobků. 
Z dnešního hlediska je nutné přiznat, že zejména 
koncem první republiky byla jakost klasických 
masných výrobků produkovaných většími výrob-
ci na historicky nejvyšší úrovni. Dnešní výroba 
by v soutěži s největší pravděpodobností pro-
padla. V zájmu objektivity je však nutné přiznat, 

že i v tehdejší „zlaté době českého uzenářství“ 
existovaly zejména na venkově provozovny, kte-
ré se s problematikou jakosti výroby vyrovnat 
nedokázaly. 

Jakost uzenářských výrobků byla v té době 
příznivě ovlivňována zejména kvalitní a dobře 
vytříděnou surovinou, používáním propustných 
uzenářských obalů pro produkty udicího média 
a nepoužíváním zbytečných, často jakosti ne-
prospívajících pomocných materiálů. Používání 
dobře vytříděné suroviny bylo mimo jiné techno-
logicky podmíněno nedokonalými uzenářskými 
stroji, na nichž se dílo při výrobě dosti zahřívalo. 
A tak největším nepřítelem ohrožujícím jakost 
bylo vytavení tuku pod obal, zkrácení díla, pří-
padně mechanické poškození při obtížné mani-
pulaci s těžkými břemeny v primitivních udír-
nách. Jakost uzenářských výrobků nebyla v té 
době určována žádnou normou. Veřejná, případ-
ně státní kontrola byla zaměřena pouze na obsah 
mouky, která se směla přidávat v některých obdo-
bích v minimální míře (2 až 3 %) jen do levných, 
tzv. konzumních výrobků.

Po propuknutí druhé světové války došlo ke 
změně řízeného hospodářství na tzv. hospodář-
ství válečné – vázané, které se vyznačovalo ome-
zením a určitou nivelizací spotřeby. Samozřejmě, 
že válečné hospodářství působilo negativně na 
jakost potravin a zvláště potravin živočišného pů-
vodu. Docházelo k řadě technologických zásahů, 
jako např. zpracování krevní plazmy, lojových 
škvarků, umělých náhrad koření apod.

V poválečném období, koncem října 1945, 
došlo k znárodnění průmyslu, bank a pojišťo-
ven. Znárodňovací dekrety se nedotkly menších 
a středních podniků ani řeznických a obchod-
ních živností. V mnoha místech vznikala různá 
družstva, a to zejména proto, že se předpokládala 
další vlna znárodňovacích procesů, která později 
skutečně přišla. Došlo tak prakticky k likvida-
ci soukromého sektoru. 12. srpna 1948 byl zří-
zen vyhláškou ministryně výživy pro podnikání 
v masném oboru národní podnik Masný průmysl. 
Tato organizace změnila v průběhu let několi-
krát statutární formu. První období do roku 1953 
lze charakterizovat jako tápání jak v organizaci, 
tak v technologii masné výroby. Postupně však 
docházelo k tvorbě technicko-hospodářských 
norem a norem jakosti, které vedle složení zá-
kladních a pomocných materiálů stanovovaly 
i technologické postupy výroby, včetně organo-
leptických, fyzikálních a chemických znaků jed-

notlivých výrobků. I z dnešního pohledu je nut-
né konstatovat, že vytvoření těchto norem bylo 
dobrým počinem, který měl garantovat dobrou 
jakost výroby. 

Přes veškerou snahu však docházelo v jakosti 
masných výrobků k závadám, které byly vyvo-
lány zejména pevnými maloobchodními a vel-
koobchodními cenami. Tyto ceny tak ztratily ja-
koukoliv regulační funkci a v podstatě negativně 
ovlivňovaly hospodaření s jednotlivými druhy 
surovin. Stávalo se, že při direktivním stanove-
ní objemů výsekových mas a masných výrobků 
docházelo při povinném dodržování surovinové 
skladby k hromadění přebytků některých druhů 
surovin. Vzhledem k vysokému podílu výseko-
vých mas k celkové produkci výrobků z masa 
přebývaly ve skladech zejména tučné vepřové 
výřezy a vepřové hlavy, které se pak zpracová-
valy se zpožděním po dlouhé době skladování 
v dosti špatné kondici. Rovněž státem plánované 
neúměrně vysoké množství masa ve Federálních 
hmotných rezervách a ústředních skladech mas-
ného průmyslu, které bylo při nedostatku mra-
zírenských kapacit skladováno v soleném či na-
kládaném stavu, bylo nutné obměňovat, působilo 
ve svém důsledku na jakost masných výrobků 
negativně. Také s přebytky sádla bylo obtížné se 
vyrovnat. Nutno připomenout, že výtěžnost sádla 
z vepřových půlek byla podstatně vyšší, než je to-
mu nyní. Tzv. hybridizační program v chovu pra-
sat přinesl své první výsledky až mnohem poz-
ději. Dalším zásahem do jakosti výrobků v tomto 
období byl častý výskyt přebytkových produktů 
v ostatních potravinářských oborech. V té souvis-
losti bývalo direktivně nařízeno např. zpracování 
značného množství čerstvého či sušeného mléka, 
vajec nebo vaječné melanže. Dokonce jsme ně-
kdy v polovině šedesátých let zpracovávali určité 
množství masa V, což byl kód pro velrybí maso. 
Tyto netypické suroviny bývaly zpracovávány 
formou přesně určených záměn za běžné masné 
suroviny.

Na jakost výroby nepříznivě působilo také 
maso z dovozu, kterého se v roce s nejvyšším 
deficitem domácí suroviny dovezlo více než 
100 tis. tun. Nakupovalo se podle konjunkturál-
ních podmínek. Jednalo se např. o těžké a pře-
tučnělé hovězí čtvrtě z Jižní Ameriky, převážně 
z Argentiny a Uruguaye, tzv. stratosférické před-
ní čtvrtě oddělené až u kýty z Francie a Irska, 
celé hovězí půlky z bývalého SSSR z drobného 
skotu o živé hmotnosti cca 200 kg, vepřové půlky 
z Číny z lehkých prasat s vysokou vrstvou sádla 
a silnou kůží a těžké vepřové půlky z Dánska. 

Postupem času se situace zejména vlivem 
podstatního zvýšení domácí živočišné produkce 
a dokonalejšího technického vybavení nových 
závodů, tzv. masokombinátů, zlepšovala, a tak 
i z dnešního pohledu lze hodnotit jakost tehdej-
ších masných výrobků jako slušnou. Mezi před-
poklady dobré výroby té doby patřila bezesporu 
příznivá surovinová skladba a dobré řemeslné 
zpracování. Přesto se dosud objevovaly dílčí 
závady vyplývající z vysokých zásob soleného 
a nakládaného masa. Rád připomínám některé 
výjimečné výrobky tohoto období, které nemají 
v současné době alternativu. Na prvním místě to 
byl tepelně opracovaný turistický trvanlivý salám 
ze závodu Jihočeského průmyslu masného Stude-
ná. Jednalo se o výrobek vyráběný podle běžné-
ho materiálového složení technicko-hospodářské 
normy. Jeho předností byla vzorně vytříděná suro-
vina. Dílo bylo v určitém období naráženo přímo 
řezačkou při přetáčení prostřednictvím tzv. Kuli-
chovy hlavy do klihovkových obalů. Při sušení se 
nešetřilo kvalitním kouřem, důsledně byl dodržo-
ván technologický čas, kontrolovaný prostřed-
nictvím hmotnostních ztrát na kontrolních tyčích.

Pokračování na straně 2



2 / z domova 2 / 2 0 2 0

Povrch hotového výrobku byl suchý, lesklý, 
pěkné zlatočervené barvy. Výrobek byl velmi 
aromatický, neměl typickou nakyslou chuť te-
pelně neopracovaných zahraničních trvanlivých 
výrobků. A tak byl turistický trvanlivý salám ze 
Studené velmi populární nejen mezi domácími 
spotřebiteli, ale také velice vyhledávaný zahra-
ničními turisty. Tento výrobek doslova proslavil 
velkou pražskou prodejnu masa a uzenin na Ty-
lově náměstí v Praze. Mezi další vysoce kvalitní 
výrobky té doby patřil šunkový salám, s vyso-
kým podílem dobře vytříděné vložky, naplněný 
zpravidla v kouři prostupných a lehce loupatel-
ných natronových obalech. Nelze opomenout ta-
ké surovinově vynikající gothajský salám s dobře 
vymíchanou, barevně vyladěnou spojkou a pravi-
delně rozmístěnými kostkami špíčku, který svojí 
kvalitou nahradil dříve velmi populární výrobky 
– pražský a pařížský salám. Také drobné výrobky 
na ohřívání si udržovaly dobrý standard.

V době, kdy na úroveň masných výrobků pří-
liš nepůsobilo konkurenční prostředí, docházelo 
k různým, často politicky motivovaným snahám 
majícím za cíl další zvyšování jakosti. A tak jsme 
byli svědky zavádění různých zahraničních hnu-
tí, soutěží, systémů samokontroly apod. Je však 
třeba přiznat, že zejména v osmdesátých letech 
minulého století byly vypracovány metody, jako 
např. Systém komplexního řízení jakosti, které si 
příliš nezadají se systémem současně zavedeným 
a opět importovaným ze zahraničí – HACCP.

Svůj nesporný přínos v problematice jakosti 
masných výrobků měla Státní inspekce jakosti, 
řízená tehdejším Ministerstvem zemědělství a vý-
živy ČR. Krajské inspektoráty dohlížely na čin-
nost hodnotitelských komisí a závodových labo-
ratoří. Smyslové a analytické hodnocení výrobků 
bylo v té době bráno velmi vážně. Při smyslovém 
hodnocení výroby se postupovalo podle podrob-
ných pravidel, kdy se oceňovaly stanoveným po-
čtem bodů jednotlivé znaky, jako je obal a vzhled 
povrchu, konzistence, vypracování a vzhled v ná-
kroji, vůně a chuť. V analytické části se hodnotil 
zejména podíl vody, tuku, soli a provádělo se po-
dle potřeby několik rychlých provozních zkou-
šek, např. na provaření nebo přítomnost škrobu. 
Podle součtu výsledků obou částí hodnocení byl 
výrobek zařazen do příslušné jakostní třídy. Hod-
nocení jakosti masových konzerv bylo doplněné 
ještě o termostatovou zkoušku. Protokoly o hod-
nocení byly archivovány pro případ reklamace. 
Podle stejných pravidel hodnotila namátkově 
odebrané vzorky také státní inspekce. Součástí 
péče o jakost bylo tzv. povinné hodnocení, pro-
váděné inspekcí a sloužící mimo jiné k porovnání 
jakosti mezi výrobními subjekty. Z vlastní zkuše-
nosti musím potvrdit vysokou autoritu tehdejší 
Státní inspekce jakosti. Všechny výsledky hodno-
cení jakosti prostřednictvím zařazení výrobků do 
tříd sloužily jako kritérium pro hmotnou zaintere-
sovanost pracovníků jednotlivých organizačních 
stupňů, kteří měli na jakost výrobků vliv. Nejvíce 
však byl brán v úvahu výsledek inspekce.

Vyvrcholením činnosti řešící problematiku 
jakosti byly celostátní přehlídky širokého sor-
timentu masných výrobků. Pověření inspektoři 

odebrali v utajeném termínu příslušné vzorky 
a jejich očíslováním zajistili potřebnou anony-
mitu. Dále byly vzorky podrobeny laboratornímu 
vyšetření. Třetí den bylo prováděno smyslové 
hodnocení podle běžně praktikovaného 100bo-
bodového systému. Hodnotitelé byli jmenová-
ni generálním ředitelstvím a zařazeni po třech 
k příslušným stolům s jedním druhem výrobku. 
Eventuální rozpory hodnotitelů řešila zvláštní 
komise, složená z nezainteresovaných odborní-
ků. Závěr a vyhlášení výsledků přehlídky pro-
vedl generální ředitel Masného průmyslu. Celá 
akce měla velmi prestižní charakter. Konala se 
převážně v důstojném prostředí reprezentačních 
sálů Obecního domu hlavního města. Přehlídky 
jakosti tak do jisté míry nahrazovaly chybějící 
konkurenční prostředí.

Od roku 1990 docházelo u nás k soustavnému 
snižování výroby výrobků z masa. Ve velkých, 
již transformovaných průmyslových podnicích 
došlo z důvodu spotřebitelské poptávky po lev-
nějších výrobcích k zásadní změně struktury vý-
roby ve prospěch podílu masných výrobků na 
úkor výsekových mas. Od té doby se datuje urči-
té surovinové pokřivení ve spotřebě základního 
i pomocného materiálu masných výrobků, a tím 
i snížení jejich fi nální jakosti. K tomuto jevu zá-
sadně přispělo i zrušení závaznosti státních, obo-
rových i podnikových technicko-hospodářských 
norem a norem jakosti, které měly být podle roz-
hodnutí ministerstva zemědělství nahrazeny Po-
travním kodexem, který však nebyl nikdy vypra-
cován. Své příležitosti se v té době chopila i řada 
zahraničních výrobců a obchodníků s různými 
technologickými přípravky, jimiž lze zvýšit tzv. 
výtěžnost výrobků a prodloužit jejich trvanlivost, 
ale z nichž jen zlomek působí kladně ve smyslu 
zvýšení jakosti.

Současný český masný trh je ovlivněn obchod-
ní politikou velkých, většinou nadnárodních ob-
chodních řetězců, které v poměrně krátké době 
ovládly náš trh s potravinami. Tyto organizace si 
do své praxe vzaly z celé široké obchodní proble-
matiky většinou pouze minimální cenu výrobku. 
Byl tak vytvořen určitý rozpor mezi tlakem na 
ceny ze strany maloobchodu a snahou o udržení 
standardní jakosti masných výrobků ze strany vý-
robců. Podle nepsaného zákona, který říká, že fi -
nalista musí mít nad dodavatelem jistou převahu, 
došlo v neúměrné míře k diktátu těchto obchod-
ních řetězců. Výrobci masných výrobků nebyli 
stavu ani pod vedením své stavovské organizace 
slušnou jakost svých výrobků obhájit. A tak došlo 
k devastaci jak ve spotřebě základního materiálu, 
tak v technologických postupech výroby. Takzva-
né míchané masné výrobky trpí až na výjimky 
sníženým množstvím masné suroviny, nedosta-
tečným, nebo dokonce žádným zauzením tam, 
kde se tato technologie předpokládá, nevhodný-
mi obaly a řadou dalších nedostatků vyvolaných 
neúměrnou snahou o zlevnění výrobku.

Naproti uvedené kritice je nutné přiznat, že 
se ve specializovaných obchodních jednotkách 
najdou i domácí výrobky slušné jakosti, které po-
cházejí převážně z rodinných fi rem, které nejsou 
obchodně závislé výhradně na velkých obchod-
ních řetězcích. Také některé segmenty inovova-
ného sortimentu masných výrobků jsou zdařilé 
a vhodně doplňují tradiční sortiment.

Exaktní posouzení jakosti masných výrobků 
vyráběných u nás v období před rokem 1990 
a současností nelze provést. Je však možné cha-
rakterizovat dílčí okolnosti, které měly v obou 
etapách na jakost výrobků vliv. V případě pro-
dukce bývalého státního oboru Masný průmysl 
lze pozitivně hodnotit dobrou surovinovou sklad-

bu masných výrobků, která byla vlivem důsledné 
normalizace nedotknutelná. Uzenářské výrobky 
byly vyráběny výhradně z masa a živočišných 
tuků za nezbytného přidání neživočišního po-
mocného materiálu, nejvýše však do 3 % obsahu 
základních surovin. Vlivem technologicky správ-
ného podílu hovězího masa s dobrou pojivostí 
nedocházelo k nutnosti používat jakýchkoliv adi-
tivních látek, s výjimkou dusičnanu draselného 
či dusitanu sodného v tzv. rychlosoli (sůl a cukr 
nejsou považovány za aditiva). Všechny uzenář-
ské výrobky byly řádně zauzeny. Vzniklé surovi-
nové disproporce byly řešeny změnou sortimentu 
a nikdy nedocházelo k účelovému snižování spo-
třeby masných surovin do jednotlivých výrobků. 
Výjimkou bylo zpracování přebytkových surovin 
či výrobků živočišného původu ostatních potra-
vinářských oborů, které však nesmělo mít nega-
tivní vliv na fi nální jakost výrobků. 

Po roce 1990 došlo k určitému snížení výrob-
ních rizik vlivem změny technologie, a to vý-
robou míchaných masných výrobků převážně 
z čerstvých surovin, čímž došlo k eliminaci ne-
gativního vlivu dlouhodobě skladovaných mas. 
Také odstranění byrokratických plánovacích me-
tod, včetně uvolnění velkoobchodních a maloob-
chodních cen ze sféry státu, zjednodušilo řízení 
výroby. Přínosem pro zvyšování kvality i hygi-
eny výroby byl pokrok ve vybavenosti závodů 
i drobných provozoven novou výkonnou tech-
nikou, o což se do určité míry zasloužila také 
podpora podnikání v našem oboru ministerstvem 
zemědělství. 

Mezi základní negativní vlivy působící dlou-
hodobě na jakost masných výrobků lze zařadit 
zejména nesplnění rozhodnutí ministerstva ze-
mědělství o vypracování potravního kodexu, 
který měl v roce 1993 nahradit zrušené tech-
nicko-hospodářské normy bývalého jednotného 
masného průmyslu. Poslední vyhlášky mini-
sterstva zemědělství k zákonům o potravinách 
prolomily historickou zásadu, podle které mají 
být při správné výrobní praxi uzenářské výrobky 
vyráběny výhradně z masných surovin a živočiš-
ných tuků za přidání nezbytného množství tech-
nologicky potřebného pomocného materiálu. Pro 
nápravu současného stavu je nutné vypracovat 
jednoduchá technologická pravidla včetně sta-
novení fyzikálně-chemických a nutričních vlast-
ností výrobků pro jednotlivé skupiny, zejména 
drobných na ohřívání a měkkých salámů. Taková 
praxe by zajišťovala ochranu výrobců před ne-
úměrným tlakem obchodních řetězců v cenové 
oblasti. 

V poslední době se v našem masném oboru 
projevuje zřetelná snaha o zvyšování jakosti 
produkce, kterou je však nutné potvrdit dobrým 
návrhem na vypracování nové vyhlášky o mase 
k zákonu o potravinách. Vedení Českého sva-
zu zpracovatelů masa musí nutně opustit ideu 
současně platných legislativních pravidel na-
vržených neodborníky a potvrzených úředníky 
Ministerstva zemědělství ČR a Českým norma-
lizačním institutem. Podle posledního vývoje se 
zdá, že stavovská organizace má k řešení této 
problematiky dobře nakročeno.

Josef Radoš

Ohlédnutí za naplněným životem velkého milovníka masného oboru
– MVDr. Josefa Jordáka

 V jarních dnech nás opustil ve věku 73 let
přítel Pepa Jordák, rodák z malebné obce 
Choustník nedaleko Tábora. Jeho úspěšná ži-
votní dráha byla zahájena v Závodní učňov-
ské škole Jihočeského průmyslu masného, kde 
se vyučil řeznicko-uzenářskému řemeslu. Při 
následující praxi v táborském masném závo-
dě si jeho píle a svědomitosti všimli vedoucí 
pracovníci a vybrali ho ke studiu Střední prů-
myslové školy technologie masa v Praze, kte-
rou absolvoval s vyznamenáním. Po návratu 
ze školy se u Pepy projevila vedle lásky k ře-
meslu, která ho ostatně provázela celý život, 
také schopnost předávat své odborné znalos-
ti a dovednosti mladším spolupracovníkům. 
V té době se připravovala výstavba exportního 
masného závodu v Plané nad Lužnicí a v ná-
vaznosti na tuto investici bylo potřeba při-
pravovat budoucí pracovníky, učně v oboru 
řezník – uzenář. S výhledem na tento rozvoj 
se Pepa Jordák rozhodl změnit zaměstnání 
a nastoupil jako učitel odborných předmětů 

do tehdejšího Středního odborného učiliště 
v Táboře. V tomto období si doplnil distan-
čním způsobem odborné vzdělání na Vysoké 
škole veterinární v Brně. Po výstavbě nové 
specializované školy, vybudované Jihočeským 
průmyslem masným, se Pepa vrátil mezi své 
bývalé spolupracovníky, protože učiliště bylo 
po krátkém čase přiřazeno k již zprovozněné-
mu Masokombinátu Planá nad Lužnicí. Vedle 
výuky odborných předmětů působil na novém 
pracovišti též jako zástupce ředitele.

Po změně společenského prostředí koncem 
devadesátých let začal Pepa Jordák, jako řada 
dalších pracovníků masného oboru, samostat-
ně podnikat. Jako předmět podnikání si vybral 
obchodní činnost v oblasti přírodních střev, 
umělých uzenářských obalů, technologických 
přípravků a strojů pro masnou výrobu s ná-
zvem „Řeznické potřeby, MVDr. Jordák, spol. 
s r. o.“ Začínal skromně ve svém domě v Plané 
nad Lužnicí na břehu řeky. Po získání potřeb-
ného kapitálu koupil pozemky a objekt býva-

lého lihovaru, rovněž v Plané. V krátké době 
zrekonstruoval rozlehlé stavby a vybudoval 
moderní a úspěšnou společnost s korektními 
obchodními vazbami na zahraniční dodava-
tele a tuzemské odběratele. Přesto, že se stal 
významným podnikatelem, zůstal ve své pod-
statě stále zaníceným řezníkem a uzenářem, 
což dokazoval drobnou výrobou uzenářských 
výrobků pro své přátele, které rád hostil. Velké 
pracovní zatížení kompenzoval společenským 
životem a pobytem na své chatě. 

Osobní život Pepy Jordáka byl bohužel 
poznamenán tragickou ztrátou syna, studen-
ta Střední průmyslové školy technologie ma-
sa v Praze, ve kterém viděl svého budoucího 
nástupce. V posledním období, kdy již nepod-
nikal, se jako správný dědeček věnoval malé 
vnučce, která jej milovala. Do posledních dnů 
byl s námi, jako s bývalými spolupracovníky 
a přáteli, ve stálém styku. Jeho rozverná po-
vaha nám bude velmi chybět. 

Josef Radoš
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Když se 3. června 1940 Miroslav Mahdalík 
narodil, už zuřila druhá světová válka. Hitler 
zdecimoval půl Polska, východní část nechal 
na pospas Stalinovi a  už se chystal na dobytí 
půlky světa. A  tady u  nás jsme prožívali první 
rok protektorátu Čechy a  Morava. Jeho otec 
Bohumil provozoval rodinné řeznictví v Bystřici 
pod Lopeníkem, kde Miroslav vyrůstal. A to jsou 
kořeny, které člověk ze sebe nevymaže. V roce 1950 
byla živnost otce násilně ukončena a podle všech 
předpokladů dalšího politického vývoje u  nás 
nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl návrat 
k  řeznickému řemeslu v  rodině Mahdalíkových 
nastat. Ale dějí se zázraky i v jednom životě. Přišla 
sametová revoluce. 

V  roce 1992 zakládá Miroslav Mahdalík 
společnost VOMA s. r. o. se sídlem na Moravské 
v Uherském Brodě. Předmět podnikání – řeznictví 
a  uzenářství. Od doby začátků uplynuly takřka 
tři desetiletí a  firma skvěle prosperuje. Ač sází 
na tradici masné výroby, je vybavena moderní 
technikou a novými technologiemi ve svém novém 
závodě Na Močidlech, vlastní své prodejny a její 
výrobky mají skvělý zvuk v celém regionu východní 
Moravy. Krédo zakladatele a majitele fi rmy VOMA 
Miroslava Mahdalíka je naprosto zřetelné. V prvé 
řadě solidnost vůči všem obchodním partnerům, 
a  především k  zákazníkům. Velmi si zakládá na 
vysoké technické a technologické úrovni, korunkou 
pak je soutěživost s  konkurencí při dosahování 
vysoké míry jakosti vyráběných výrobků. Firma 
pod jeho vedením pečlivě sleduje spokojenost 
zákazníků s výrobky se značkou VOMA, příkladná 
je i marketingová práce. V zásobovacím dosahu 
nesmí být žádný zákazník, který by nevěděl, že 
Lopenická slanina je tou nejlepší na našem trhu. 
A  aby bylo možné dosahovat tyto výsledky, tak 

o ně musí usilovat všichni zaměstnanci fi rmy. A i to 
dá práci se o ně starat a dělat jim dobré pracovní 
a sociální podmínky. To vše se fi rmě pod vedením 
jubilanta daří. Miroslav Mahdalík načerpal 
i hodně zkušeností v zahraničí, fi rma se zúčastnila 
i  řady významných světových veletrhů včetně 
SIALu v  Paříži. Řada výrobků se značkou VOMA 
získala významná ocenění – Perla Zlínska, Česká 
chuťovka a další, což svědčí o jejich vysoké úrovni 
jakosti. A jubilantovi nechybí ani ocenění největší 
– Podnikatel roku. Ale i ocenění v řeznickém cechu 
– Čestný člen Českého svazu zpracovatelů masa.

MIROSLAV MAHDALÍK 
– významný jubilant

Přejeme Miroslavu Mahdalíkovi k jeho 

80. narozeninám 
mnoho pevného zdraví, neustálý elán a svěžest a životní štěstí. 

A ať mu fi rma VOMA s. r. o. dělá jenom radost. 
František Kruntorád

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

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

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

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

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

JAPONSKÁ 
KVALITA

NA ČESKÉM  
TRHU

PRŮBĚŽNÉ
KONTROLNÍ VÁHY
A METALDETEKTORY
Vysoká rychlost, přesnost, 
citlivost, spolehlivost

obchodní zástupci M: 602 760 250, 602 760 244, 602 760 251 
Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

T: 296 114 040, E: office.prague@ecolab.com
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Průměrná cena vepřového masa se strmě zvyšovala
1 .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0
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V 1. čtvrtletí dosáhla výroba masa 110 866 t,
meziročně o 2,0 % více. Z toho bylo 18 392 tun 
(−0,3 %) hovězího, 52 040 tun (+3,1 %) vep-
řového a 40 399 tun (+1,8 %) drůbežího. Ce-
ny jatečného skotu byly meziročně mírně niž-
ší (−2,3 %), podobně jako ceny jatečných 
kuřat (−1,1 %). Pokračoval růst cen jateč-
ných prasat (+35,8 %) na hodnotu 47,34 Kč 
v průměru za kg jatečně upraveného těla, tj. 
o 0,88 Kč/kg více než v minulém čtvrtletí. 

PORÁŽKY A VÝROBA MASA
V 1. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 

59,3 tis. ks skotu, což je meziročně o 1,0 % méně, 
z toho bylo 24,3 tis. býků (−1,1 %), 26,2 tis. krav 
(−1,6 %) a 6,9 tis. jalovic (+2,4 %). Vyrobeno 
bylo 18 392 tun (−0,3 %) hovězího masa. V jen 
nepatrně nižší výrobě hovězího masa se odrazil 
snížený vývoz a zvýšený dovoz jatečných zvířat, 
které kompenzovaly nižší stavy býků ve výkrmu 
na začátku čtvrtletí.

Porážky prasat se v 1. čtvrtletí meziročně mír-
ně zvýšily na 561,0 tis. ks (+3,4 %). Pokles po-
rážek prasnic o 10,5 % vypovídá o nižší míře je-
jich vyřazování z chovu a navyšování potenciálu 
pro odchov selat v souvislosti s vyššími cenami 
jatečných prasat. Vepřového masa se vyrobilo 
52 040 tun, tj. meziročně o 3,1 % více.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo v 1. čtvrtletí na jatkách poraže-
no 62 195 tun drůbeže, což představuje výrobu 
40 399 tun drůbežího masa, meziročně +1,8 %.

STAVY SKOTU, PRASAT A DRŮBEŽE
Na začátku 1. čtvrtletí bylo v České republice 

chováno 1367,0 tis. ks skotu, meziročně +0,1 %. 
Také stavy ve všech věkových kategoriích zůsta-
ly meziročně stabilní. Mírný pokles (−3,5 %) byl 
zaznamenán v kategorii býků ve výkrmu. Do-
šlo k nepatrnému navýšení stavů dojených krav 
(361,4 tis. ks; +0,8 %) a snížení stavů krav mas-
ných (208,6 tis. ks; −1,4 %), zatímco v posled-
ních třech letech se stavy krav obou užitkových 
směrů vyvíjely obráceně.

Stavy prasat meziročně zůstaly na stejné úrov-
ni 1508,9 tis. ks (+0,1 %), v kategorii mladých 
prasat se stavy zvýšily o 3,4 %, avšak stavy pra-
sat ve výkrmu byly o 4,2 % nižší. Stavy prasnic 
se mírně navýšily na 90,5 tis. ks (+1,2 %).

Stavy drůbeže byly na začátku čtvrtletí mezi-
ročně výrazně nižší (−8,1 %) a čítaly 23 314,7 
tis. ks; stavy nosnic se mírně zvýšily na 5287,6 
tis. ks (+1,2 %).

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 
JATEČNÉHO SKOTU, PRASAT A KUŘAT
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

pokračovaly v 1. čtvrtletí v mírném meziročním 
poklesu (−2,3 %), z toho ceny jatečných býků 
o 1,4 %, jatečných jalovic o 3,1 % a krav o 1,4 %, 
přičemž ceny jatečných telat se meziročně pro-
padly o 25,6 %. Průměrná cena jatečných býků 
byla 45,92 Kč/kg v živém nebo 83,57 Kč/kg v ja-
tečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly v 1. čtvrtletí 
o 35,8 % vyšší než ve stejném období loňského 
roku a dosáhly průměrné hodnoty 36,42 Kč za 
kg živé hmotnosti nebo 47,34 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí 
se průměrná cena v mase zvýšila o 0,88 Kč za kg.

Mírný meziroční pokles byl v 1. čtvrtle-
tí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−1,1 %). 
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Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí / Rok  

1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 1/2020

Výroba masa
tuny jat. hm. 108 674 114 015 112 320 115 766 110 866

%1) 99,9 102,2 102,7 98,7 102,0

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. hm. 18 456 17 788 17 422 19 226 18 392

%1) 106,0 104,0 101,1 96,9 99,7

vepřové 
tuny jat. hm. 50 496 53 607 51 586 53 914 52 040

%1) 97,2 101,0 101,6 97,9 103,1

skopové a kozí
tuny jat. hm. 32 85 50 56 32

%1) 45,2 245,0 92,7 77,5 99,2

drůbeží
tuny jat. hm. 39 685 42 534 43 258 42 566 40 399

%1) 101,1 102,8 104,8 100,5 101,8

Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti 
v průměru za 22,83 Kč za kg v živém.

POHYB ZBOŽÍ PŘES HRANICE 
– ŽIVÁ ZVÍŘATA A MASO

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice1) v období od prosince 2019 do 
února 2020 se meziročně zvýšil obrat u komodit 
živá prasata, zatímco u živého skotu a živé drů-
beže se obrat snížil.

Živého skotu se vyvezlo 51,0 tis. ks (−10,6 %), 
z toho bylo 15,8 tis. ks (−20,4 %) určeno k poráž-
ce a 31,4 tis. ks (−9,4 %) skotu k dalšímu chovu. 
V tomto období byl zaznamenán téměř trojnásob-
ný nárůst dovozu jatečných zvířat, i když v po-
rovnání s vývozem byl dovoz přibližně 10x nižší. 
Živý skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; 
vyvážel se do Rakouska, Německa (do obou zemí 
skot k porážce) a Turecka (skot k dalšímu chovu).

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá pra-
sata zaznamenal meziročně vyšší přebytek způso-
bený sníženým dovozem (27,7 tis. ks; −14,8 %) 
a zvýšeným vývozem (97,2 tis. ks; +7,5 %). Ve 
sledovaném období stejně tak převládal vývoz 
mladých prasat určených k výkrmu (34,5 tis. ks) 
nad jejich dovozem (24,1 tis. ks), ale ve stejném 
období loni tomu bylo naopak. Jatečných prasat 
se meziročně vyvezlo jen o málo více (60,7 tis. 
ks; +1,4 %); obnovil se jejich dovoz. Živá prasa-
ta se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, 
vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska 
a Německa.

V bilanci pohybu zboží přes hranice u komodi-
ty živá drůbež se meziročně zvýšil přebytek pro 
jednodenní mláďata, naopak přebytek se snížil 
pro jatečnou drůbež, a to v obou případech změ-
nami na straně vývozu. Jednodenních kuřat bylo 
vyvezeno 23,5 mil. ks (+9,8 %). Vývoz jatečných 
kuřat a slepic se propadl na 3944 tun (−38,3 %). 
Partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Němec-
ko, Slovensko a Maďarsko; vývozy směřovaly 
na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa. 

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) 

u komodity maso se zlepšila u hovězího a vepřo-
vého, zatímco u drůbežího se prohloubila.

Hovězího masa bylo dovezeno 9701 tun 
(+8,2 %) a vývoz vzrostl na 3865 tun (+27,5 %). 
Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Ni-
zozemska, Polska a Německa. Vývozy směřo-
valy především na Slovensko, do Nizozemska 
a Polska.

Dovoz vepřového masa se snížil na 64 925 t
(−3,3 %), jeho vývoz se navýšil na 7227 tun 
(+12,8 %). Vepřové se dováželo tradičně z Ně-
mecka, Španělska a Polska; vyváželo se většinou 
na Slovensko.

U drůbežího masa byl zaznamenán opačný 
vývoj, který se vyznačoval zvýšeným dovozem 
(28 886 tun; +5,0 %) a sníženým vývozem (3323 t;
−29,2 %). Více než polovina drůbežího masa se 
dovezla z Polska, navýšil se podíl Maďarska. 
Vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa 
a Rakouska. 

1) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU 
(Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní 
příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské 
jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod pra-
hem 12 mil. Kč.

Český statistický úřad

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ
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VYHLAŠUJÍ 12. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2020

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2020

                     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

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Pavel Matějka, 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

17. září 2020
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2020
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 17. září 2020
� 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 obratem na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2000 g bude přijímáno 
dne 23. září 2020 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 24. září 2020 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 2020.

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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Praha – Dne 4. května Rada hlavního měs-
ta Prahy schválila návrh na vyslovení podpo-
ry zavedení zálohového systému na PET lahve 
a plechovky v ČR. Od systému vratných záloh 
očekává zvýšení účinnosti třídění, úspory za 
úklid veřejných prostranství a zvýšení čisto-
ty města. Iniciativa Zálohujme.cz tento krok 
vítá a věří, že Praha inspiruje i další obce na 
cestě k přijetí skutečně cirkulárních princi-
pů při nakládání s odpady.

„Kromě neoddiskutovatelných environmen-
tálních přínosů by díky zálohovému systému 
město výrazně ušetřilo na úklidech veřejných 
prostranství. PETky a plechovky totiž tvo-
ří významnou část objemu odhozeného odpa-
du v pražských ulicích a parcích. Zálohované 
nápojové obaly jsou dalším krokem směrem k cir-
kulární ekonomice, kterou podporujeme,“ sdělil 

iniciativě Zálohujme.cz motivaci hlavního města 
zástupce primátora Petr Hlubuček. „Pozitivní do-
pady zálohování na obce jednoznačně vyplývají 
i z odborných analýz, které jsou veřejně přístupné 
na webu www.zalohujme.cz,“ doplnila Andrea 
Brožová, tisková mluvčí iniciativy Zálohujme.cz, 
která se dlouhodobě snaží zvyšovat povědomí 
veřejnosti o přínosech zavedení zálohového sys-
tému na PET lahve a plechovky v ČR.

ČISTĚJŠÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Experiment, realizovaný v loňském roce bě-

hem World Clean up Day především v Praze, 
ukázal, že se mezi odhozenými odpadky nachází 
minimální množství vratných lahví od piva. „Zá-
lohy u pivních lahví motivují lidi je vracet, proto 
je na úklidech nacházíme jen zřídka. Zato pokaž-
dé sbíráme velké množství pivních plechovek, 
protože ty zálohované nejsou. Jsem přesvědče-
ný, že kdybychom nápojové plechovky a PETky 
zálohovali, čistotě veřejného prostoru to výrazně 
prospěje,“ komentuje Jan Bareš, spoluzakladatel 
dobrovolnické úklidové organizace Trash Hero. 
Zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že po zave-

dení zálohového systému může klesnout množ-
ství nově odhozených PET lahví a plechovek až 
o 95 %.

ÚSPORY
To by znamenalo také značné úspory za úklid 

veřejných prostranství. „Podle Analýzy nákla-
dů a výnosů zavedení zálohového systému v ČR 
(Eunomia Research & Consulting, 2019) by zá-
lohový systém snížil fi nanční zátěž odpadu poho-
zeného v české přírodě až o dvě miliardy Kč roč-
ně,“ upřesňuje Brožová. Rozdíl je i v nákladech 
obcí na sběr tříděného odpadu. Zálohový systém 
nepotřebuje žádné investice z veřejných peněz, 
kdežto na tříděný sběr v současném systému 
z velké většiny doplácejí obce ze svých rozpočtů. 

VÍCE MÍSTA VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH

Zálohový systém a současný systém třídění 
odpadu mohou (a měly by) fungovat zároveň. Zá-
lohy by ale ulevily nyní zcela přeplněným kon-
tejnerům na plasty zhruba o čtvrtinu. Nebylo by 
pak potřeba významně navyšovat jejich množství 

v ulicích na úkor veřejného prostoru či parkova-
cích míst.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ze studie Vysoké školy chemicko-technolo-

gické (2018) vyplývá, že zavedení zálohového 
systému na plastové a hliníkové nápojové obaly 
by vedlo k poklesu environmentálních dopadů 
souvisejících s transportem, balením nápojů a je-
jich následným využitím o 28 %. Navíc by mělo 
dojít ke snížení emisí CO2 až o 39 200 tun, což 
odpovídá výsadbě stejného množství stromů. 

V kontextu aktuálního projednávání návrhů od-
padové legislativy v Poslanecké sněmovně pova-
žuje iniciativa Zálohujme.cz podporu zálohování 
nápojových PET lahví a plechovek ze strany 
Rady hlavního města Prahy za velmi důležitý 
krok. Společně s dalšími může přispět k zavedení 
zálohového systému v ČR a využití nesporných 
přínosů tohoto systému pro čistotu na veřejných 
prostranstvích i v přírodě, životní prostředí a ta-
ké pro skutečnou a opakovanou recyklaci obalů.

AMI Communications

Iniciativa Zálohujme.cz vítá krok Prahy, 
která schválila podporu zálohovému systému

Zemřel pan Jaroslav Štemberk
Jaroslav Štemberk zemřel 8. 5. 2020 ve vě-

ku 89 let. Byl jedním z nejlepších lidí, kte-
ré jsem znal. Odborník, znalec charakterů, 
skromný, pracovitý a inteligentní. Skutečný 
šéf mlékárny v Sedlčanech, které věnoval svůj 
profesní život.
Ředitelé přicházeli a odcházeli, ale on zů-

stával a vedl podnik k prosperitě.
Ředitelé mlékárny na něho vzpomínají 

s úctou jako na nejbližšího a rozumného spo-
lupracovníka, jehož rady bylo vždy účelné po-
slechnout.

Byl v mlékárně od úplného začátku, od 
stavby, znal ji a mlékařskou profesi jako má-
lokdo. Vzpomínám si na dvě události cha-
rakterizující jeho odbornost a charakter: při 
privatizaci v devadesátých letech se Laktos 
dělil a ředitelé jednotlivých mlékáren Laktosu 
hájili zájmy svých podniků. Kdo jiný, nestran-
ný a charakterní, by mohl být předsedou deli-
mitační komise? Jen pan Štemberk. Na tom se 
shodli všichni ředitelé podniků Laktosu. Když 
mlékárnu Sedlčany koupila fi rma Bongrain, 
ekonomové fi rmy se setkávali s vesmírem in-
formací – ale dali jen na ty, které pocházely od 
pana Štemberka. Také dodavatelé mléka vázali 
své smlouvy na záruky dané jeho osobou.

Jaroslavu Štemberkovi především vděčí 
mlékárna Sedlčany za svůj rozkvět. Přežil so-
cialismus a dokázal i v těch podmínkách zajis-
tit podniku rozvoj, a to bez politické podpory. 
Jen svou osobností a odbornou erudicí.

Když jsem vedení společnosti oznámil je-
ho skon (léta už byl v důchodu), obdržel jsem 
od ní i od řady spolupracovníků následující 
vyjádření:

„Mr Stemberk était, outre ses compétences 
professionnelles reconnues par nous tous, 

un homme d’une honnêteté et d’une droiture 
tout à fait remarquable reconnue par nous 
tous lors de nos débuts à Sedlcany. Il nous 
a beaucoup aidé à mettre de l’ordre à tous 
niveaux (!!!) dans cette entreprise diffi cile 
à maîtriser.“

Pan Štemberk, kromě svých odborných 
znalostí, které jsme oceňovali všichni, byl člo-
věkem vysokých morálních kvalit a znalostí, 
které jsme měli v úctě všichni už od našich 
začátků v Sedlčanech. Velmi, velmi nám po-
mohl ve složité organizaci podniku na všech 
úrovních (!!!)

Pascal Breton, bývalý generální 
ředitel společnosti BONGRAIN

„Quelle triste nouvelle! Mr Stemberk 
a tout donné pour son entreprise. Il a beau-
coup souffert pendant la période commu-
niste et n’a pu prendre la direction de PMS 
à cause de ses idées. D’une grande discré-
tion, sagesse et  effi cacité, il aimait beaucoup 
notre Groupe. Ses qualités humaines étaient 
exceptionnelles. On lui doit beaucoup. Il était 
aimé et écouté de tous. Qu’il repose en Paix.“

Jaká smutná novina! Pan Štemberk dal vše 
svému podniku. Během období socialismu to 
neměl lehké a nemohl se stát ředitelem pro 
své názory. Díky svému umění jednat s lidmi, 
moudrosti a výkonnosti byl velmi oddán fi r-
mě. Dal nám hodně. Byl oblíben a respektován 
všemi. Ať odpočívá v pokoji. 

Pierre de Veron, 
bývalý ředitel mlékárny v Sedlčanech

To je smutné. Měl krásný život a je za ním 
kus práce a historie.

Ing. Milan Žák, 
bývalý ředitel mlékárny v Sedlčanech 

Jaroslava Štemberka jsem znal od svého 
mládí, už v době mých studií. Postupně jsem 
s ním přicházel do styku jako zootechnik a po-
té jako předseda ZD Krásná Hora nad Vl-
tavou a. s. Nesmírně jsem si vážil toho, když 
mi nabídl tykání, a to přesto, že byl o mno-
ho let starší. Jaroslav byl výrazná osobnost, 
čestný a úžasný člověk, který, co slíbil, vždy 
splnil. Celý svůj život, více než 60 let, zasvě-
til mlékárně v Sedlčanech. A byl nejen vy-
nikající ekonom a odborník v mlékárně, ale 
dobře rozuměl i nám zemědělcům. Jarosla-
ve, nechť je ti země kosohorského hřbitova 
lehká.  Ing. Jiří Zelenka, 
 ředitel ZD Krásná Hora

„C etait un homme remarquable et d une 
grande compétence et gentillesse. Il a consa-
cré toute sa vie a un metier qu il connais-
sait bien et dans un pays en pleine transfor-
mation. Ce fut une aide et un appuis et un 
exemple extraordinaire pour nous. Je pense 
que le plus grand honneur qu on pourrait lui 
faire c est de réussir notre projet dans son 
pays et de devenir la premiere entreprise fro-
magère de specialités et la plus moderne.“

Byl to neobyčejný člověk s velkými schop-
nostmi a zdvořilostí. Celý život věnoval pro-
fesi, kterou znal tak dobře, a to v zemi, která 
procházela ekonomickou transformací. Byla to 
pomoc a velký přínos pro nás. Myslím, že mu 
za hodně vděčíme v našich úspěšných plánech, 
stát se nejlepším a také nejmodernějším sýrař-
ským podnikem.

Alex Bongrain, generální ředitel 
společnosti Savencia Fromage & Dairy

Pana Štemberka jsem znal mnoho let a bylo 
mi vždy ctí a potěšením, když jsem se s ním 
mohl při mých návštěvách mlékárny Sedlčany 
setkat. Ryzí a čestný člověk, ale hlavně „PAN 
MLÉKAŘ“. Pro mě veliká osobnost, kterou ny-
ní ztrácíme. Jeho jméno bude navždy spojeno 
nejenom s mlékárnou v Sedlčanech a jejími 
výrobky, ale s celým československým mléká-
renstvím…

Ing. Jiří Kopáček, předseda ČMSM

A já lituji ztráty svého přítele. I když dnes 
podnik, který léta vedl, je už spojen s jinou 
mlékárnou, jeho sýry jsou na trhu stále a zá-
kazník je oceňuje. To je jeho odkaz veřejnosti, 
spolupracovníkům a přátelům.

Ing. Oldřich Obermaier

Otevřít nákupní 
centra spolu s dal-
šími provozy, přitom 
ale nechat výrazně 
omezenou výuku ve 
školách. Rozvolňo-

vání opatření má nepříjemný následek – na-
místo výrazného obnovení školní docházky se 
mohou děti věnovat chození po obchodech. 
Ty mladší navíc stále musí hlídat doma jejich 
rodiče či se s nimi učit. Dopad to má na řa-
du odvětví, včetně vesnických prodejen a je-
jich omezeného chodu. Právě tyto prodejny se 
přitom během omezení volného pohybu ukáza-
ly jako naprosto nezastupitelné.

Rozvolnění opatření není dobře promyšlené, 
zejména při srovnání způsobu znovuotevření škol 
a velkých nákupních center. Na nákupy mohou 
lidé včetně dětí školou povinných nyní vyrazit 

prakticky kamkoliv. Školy se však otevřely pouze 
pro žáky 9. tříd, které čekají přijímací zkoušky.

Tento rozdílný přístup tak vyúsťuje do jedi-
ného možného výsledku – výuka funguje stále 
ve velmi omezeném režimu, zatímco nákupní 
centra se zaplňují lidmi včetně těch z řad dětí 
a studentů. Ti se tak namísto výuky mohou věno-
vat nakupování, při pohledu do nákupních stře-
disek lze přitom soudit, že toho také využívají.

Otevřít obchodní centra a zároveň nechat vý-
uku ve školách výrazně omezenou nedává příliš 
velký smysl. Pokud už mohou děti chodit prak-
ticky bez omezení nakupovat, nemohly by se 
rovnou také vzdělávat? Díky rozvolňování opat-
ření stejně čím dál častěji tráví volný čas spolu. 
Uhlídat dodržování potřebných opatření ve škole 
přitom může být mnohdy jednodušší než v zapl-
něném obchodě.

Je na druhou stranu pozitivní, že vláda nechala 
zavřené alespoň foodcourty, které pro řadu dětí 

představují hlavní důvod, proč se do nákupního 
centra vydávají. Zároveň jsou pro ně přístupněj-
ší. Pokud by se otevřely i tyto provozy, nedávalo 
by výrazné omezení výuky na školách již vůbec 
žádný smysl.

OHROŽENÍ 
VESNICKÝCH PRODEJEN

Současná situace má přitom i další dopa-
dy. Kvůli výraznému omezení školní výuky 
zůstávají s dětmi stále doma jejich rodiče či pra-
rodiče. Tento trend přitom pozorujeme i na na-
šich prodejnách, kdy nám chybí značná část za-
městnanců z řad prodavaček či prodejců, kteří by 
při obnovení standardní výuky mohli normálně 
fungovat. Musíme tomu tak přizpůsobovat i pro-
voz daných obchodů. Z dlouhodobého hlediska je 
to však pro nás těžko představitelné, mohlo by to 
totiž znamenat nejen výraznější omezení chodu 
některých prodejen, ale v horším případě i jejich 
úplné uzavření.

Tuto hrozbu je nutné vnímat i v patřičném 
kontextu. Již před vypuknutím koronavirové kri-
ze byla špatná potravinová obslužnost venkova 
v některých oblastech České republiky alarmující. 
Důvodem bylo postupné zavírání tamních malých 
prodejen. Ukončování provozu u dalších vinou 
špatně promyšleného uvolňování opatření by tak 
bylo další negativní zprávou pro české obchodníky. 

V období krize to přitom u řady obcí byli právě 
oni, kteří dokázali obyvatelům na venkově vzhle-
dem k rapidnímu omezení volného pohybu nebo 
karanténním opatřením poskytnout základní po-
traviny. Dílem díky blízké dostupnosti, ale také 
díky orientaci na tuzemské výrobce potravin. 
Současná situace však řadu z nich existenčně 
ohrožuje. V případě druhé vlny epidemie by to 
lidé na venkově mohli nepříjemně pocítit.

Roman Mazák, 
předseda Družstva CBA CZ

Komentář odborníka: Při otevření obchodních center může být více 
obnovený i provoz škol. Omezení výuky ohrožuje i vesnické prodejny
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Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
SVĚT JE JEN JEDEN

Máme teď na výběr dvě rozhodnutí: 
První je rozhodnutí mezi totalitním 
dohledem a právy občanů. Druhé 
je mezi nacionalistickou izolací 

a globální solidaritou. 
 

Svět je jeden.
S rozvojem civilizace se rozvíjí globa-

lizace a není cesty zpět. Ani socialismus, 
ani Severní Korea nedokázala žít odděle-
ně od světa. Svět je společný a všichni po-

třebujeme ropu, mangan a lithium a selen 
a léky a…

Chceme-li porozumět dlouhodobému tren-
du, potřebujeme získat větší odstup a podí-
vat se z perspektivy špionážního satelitu, 
který vidí celá tisíciletí. Z velké vzdálenosti 
je sklon lidstva ke sjednocení zřejmý a na-
cionální konfl ikty, štěpení křesťanství nebo 
pád mongolské říše jsou jen malá zdržení na 
dálnici dějin.

Koronavirus bohužel ukázal znovu, jak ev-
ropské snahy o sjednocení sešly z cesty svých 
zakladatelů. Mnozí uvažují o soběstačnosti 

a kupodivu 50 % dotázaných je pro omeze-
ní pohybu mezi státy (nevím, jestli i ti, kteří 
si zvykli trávit dovolené v Egyptě a na Ma-
ledivách). Ochranu proti koronaviru objed-
náváme v Číně a ropu v Rusku a uvažujeme 
o soběstačnosti v potravinách. Bohužel, spo-
lečné evropské instituce nedělají v krizové 
situaci nic.

Asi o to víc bychom je měli potřebovat po 
skončení první krize a obnovení normálního 
obchodu, na kterém všichni závisíme, protože 
peníze jsou jediný systém vzájemné důvěry, 
který překonává kulturní rozdíly a nediskri-

minuje podle víry, pohlaví, rasy nebo věku. 
I lidé, kteří se neznají, spolu mohou efektivně 
spolupracovat (J. N. Harari: Sapiens).

Mnozí teď volají po obnovení hranic, po 
rozpadu světa na státy a po soběstačnosti 
hlavně v potravinách. Jak bychom sklidili, 
nemajíce benzín, součástky do potravinář-
ských strojů atd. Jiní zase vidí vhodnou pří-
ležitost, jak omezit konkurenci a rozdělit si 
malý český trh. 

Už to nejde. Svět je jeden a globalizace, 
dnes tolik kritizovaná, je skutečností, při sou-
časném stavu lidí na Zeměkouli už nezbytná. 

Praha – Kvůli koronavirové pandemii za-
sáhlo Česko několik nařízení a zákazů. Mezi 
nimi i zákaz konání farmářských trhů. Ty do-
staly stopku 10. března. Po více než měsíci 
– 20. dubna – vláda jejich konání za přísných 
bezpečnostních opatření znovu povolila. Jak 
to na trzích po měsíci fungování vypadalo?

Trhy hned po jejich znovuobnovení navštívi-
ly tisíce lidí. Bezpečnostní a hygienická pravi-
dla důsledně dodržují zákazníci i prodejci. „Co 
se návštěvnosti týče, u menších trhů, jako jsou 
Heřmaňák a Kubáň, můžeme hovořit o stovkách 
návštěvníků denně, u Náplavky pak o tisících. 
Je vidět, že se lidem po trzích stýskalo a že by-
li vyprahlí po kvalitních čerstvých potravinách 
od českých farmářů. Všichni se chovají i v rám-
ci bezpečnostních opatření velmi disciplinovaně 
a my jsme nezaznamenali žádné excesy. Prodej-
ci jsou samozřejmě rádi, že mohou opět nabí-
zet své produkty, že mají odbyt. Pokud vím, na 
opatření si nijak nestěžují,“ řekl Jiří Sedláček, 
předseda Asociace farmářských tržišť České 
republiky. Jeho slova potvrzuje Hana Veverková, 
spolumajitelka rodinné firmy Marmeládový 
mlýn: „Bezpečnostní opatření respektujeme, 
neliší se v podstatě od všech opatření, na která 
jsme si už během posledních dvou měsíců zvykli. 

Pokud díky nim mohou trhy fungovat, nemáme 
s tím problém.“

Farmářské trhy se pomalu vracejí do podo-
by, v jaké je zákazníci znají. Zpět je občerstvení 
i pouliční umělci. Organizátoři navyšují i počty 
stánků. „Na menších trzích se počet stánků blíží 
obvyklému stavu, na větší Náplavce jsme po od-
mlce začínali sotva se třetinou, trh od trhu stánky 
postupně přidáváme. Na farmářských trzích, tak 
jako na restauračních zahrádkách, je možné od 
pondělka 11. května podávat potraviny a nápoje 
k jídlu i na místě při zachování bezpečnostních 

opatření. Mezi ně například patří vzdálenost 
mezi jednotlivými stolky 1,5 metru a pravidel-
ná dezinfekce stolů a židlí. Druhou květnovou 
neděli se na farmářské trhy vrátili také poulič-
ní umělci. Jsou povoleny akce, včetně kultur-
ních, do 100 osob, což obě tržiště Kubáň i Ná-
plavka, na kterých buskeři pravidelně vystupují, 
splňují. Samozřejmě jde o počet diváků v blíz-
kosti místa, kde produkce probíhá,“ popsal Jiří 
Sedláček.

Kvůli omezení dovozu začíná být na českých 
pultech nedostatek ovoce a zeleniny a jejich cena 

roste. Lidé o drahé zboží nemají zájem. Naopak 
na farmářských trzích jde tuzemská zelenina na 
odbyt. „Největším hitem je sezonní zelenina a by-
linky. Zákazníci mohou na trzích koupit špenát, 
pórek, chřest, první skleníková rajčata, různé 
druhy salátů, ředkvičky, cibulku, ředkev, ked-
lubny, kopr, koriandr, mátu, meduňku, rozmarýn 
a další. Poptávka je obrovská, určitě srovnatelná 
s dobou před pandemií, ne-li větší,“ uvedl Jiří 
Sedláček.

Kvůli uzavření farmářských trhů hrozil podle 
odhadu až 40 procentům malých farem v Česku 
zánik. Díky otevření farmářských trhů v první 
vlně uvolňování restrikcí se katastrofi cký scé-
nář nenaplnil. I tak budou ztráty farmářů obrov-
ské. „Nečekané zrušení farmářských trhů u nás 
vyvolávalo myšlenku prodat roznesené hejno 
mladých slepic. V karanténě zvířata nezastaví-
te a produkce vajec z volného výběhu stojí far-
máře vybrané biokomodity spoustu peněz. Bez 
odbytu vajec vznikne okamžitá ztráta. Škody 
vzniklé kvůli uzavření farmářských trhů a re-
staurací teprve počítáme,“ vysvětlili Petra Smej-
kalová a Aleš Ravandi – majitelé Dvoru Kobyl-
nice. 

Kromě okamžitého propadu tržeb – například 
farma Krasolesí po uzavření farmářských trhů 
uváděla 80% ztráty – se farmáři obávají dopa-
du restrikcí na jejich podnikání. „Naše rodinná 
farma se díky prodeji výrobků jinými kanály jako 
e-shop, přímé rozvozy a zásobování prodejen 
v přímém ohrožení neocitla, i tak jsme samo-
zřejmě kvůli uzavření trhů ekonomické dopady 
pocítili. Nyní se obáváme spíš dlouhodobých dů-
sledků – jaký bude mít zpomalení ekonomiky vliv 
na naše dodavatele surovin a naše velkoodběra-
tele,“ uzavřela Hana Veverková.

pear_media

Farmářské trhy po měsíci fungování: poptávka je obrovská, 
zpět je občerstvení i pouliční umělci

Praha – Důležitost lokálních, menších 
a vesnických obchodů se potvrzuje i v době 
pandemie COVID-19. Královéhradeckému kra-
ji a tamnímu hejtmanovi Jiřímu Štěpánovi za 
jejich dlouhodobou podporu patří velký dík, 
říká Pavel Březina, předseda Asociace čes-
kého tradičního obchodu (AČTO).

Především v době pandemie COVID-19 se 
ukazuje, jak důležité jsou pro domácnosti a čes-
ký maloobchod menší a tradiční české prodejny. 
Jedním z krajů, který si to v tuzemsku dlouhodo-
bě uvědomuje, je Královéhradecký kraj. Tamní 
zastupitelé schválili další fi nanční podporu pro 
celkem 76 venkovských prodejen, a to ve výši 
3,2 milionu korun.

„Zodpovědného přístupu Královéhradec-
kého kraje, a především tamního hejtma-
na Jiřího Štěpána, k problematice venkova si 
velmi vážíme. Vedení kraje bere situaci váž-
ně. Za pomoc zachraňovat obchod na ven-
kově, jehož úloha je pro život obce nezastupi-
telná, mu patří velký dík,“ oceňuje předseda 

Asociace českého tradičního obchodu Pavel 
Březina.

Královéhradecký kraj vyhlásil dotační pro-
gram na podporu provozu venkovských prode-
jen už v roce 2018, loni jim na dotacích rozdělil 
zhruba 3,1 milionu korun. „Jednání s Pavlem 
Březinou, předsedou Asociace českého tradič-
ního obchodu, mne ubezpečilo, že je naprosto 
správný krok, že podporujeme malé venkovské 
prodejny. Navíc právě teď, kdy v koronaviro-
vé době mnoho seniorů či maminek na mateř-

ské nemůže nebo nechce jet do velkého super-
marketu si nakoupit. A chci, aby náš venkov žil 
a byl dobrým místem pro život,“ říká hejtman 
Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Podle Pavla Březiny ale nejde jen o fi nanční 
podporu. „S panem hejtmanem jsme se domlu-
vili na další spolupráci při řešení problematiky 
venkova, především pak udržení základní občan-
ské vybavenosti a služeb, kam samozřejmě spadá 
i podpora prodejen v malých obcích,“ dodává 
předseda AČTO Pavel Březina.

Pro chod a život obce a jejich obyvatel jsou 
místní prodejny nesmírně důležité. Zejména star-
ší lidé mají totiž omezené možnosti jezdit na-
kupovat do desítek kilometrů vzdálených měst. 
V době mimo koronakrize je navíc v mnoha ves-
nicích obchod kromě hospody de facto jediným 
místem setkávání občanů.

Asociace českého tradičního obchodu je his-
toricky první a největší konsolidovaný subjekt, 
který sdružuje české maloobchodníky z oblasti 
malého a středního podnikání. V současnosti má 
AČTO 30 členů z řad českých maloobchodních 
sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje 
na 7000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž 
představuje cca 25% podíl na trhu s potravi-
nami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy 
svých členů před trvale nepříznivým působe-
ním nekalé konkurence, přispívat k vytvoření 
rovného a spravedlivého konkurenčního pro-
středí a chránit české nezávislé prodejny před 
negativními vlivy trhu či legislativy. Navíc si 
zakladatelé dali do vínku hájit vše české, a to 
včetně podpory výroby a prodeje českých po-
travin u nás. Projekt certifi kace, spojený s udí-
lením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD 
– CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO 
TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO 
koncem listopadu 2016 a pro jeho podporu 
následně získalo ministerstvo průmyslu a ob-
chodu. AČTO

Královéhradeckému kraji patří velké díky 
za podporu venkovských prodejen

ACTO

Jednání předsedy AČTO Pavla Březiny s hejtmanem KHK Jiřím Štěpánem
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 Společnost Up Česká republika, která se 
specializuje na zaměstnanecké benefity, vy-
vinula nový věrnostní program Up Club. Jde 
o největší tuzemský věrnostní program v gas-
tro segmentu, do něhož je zapojeno přes 
10 000 restauračních zařízení, které akceptují 
platbu eStravenkou. Cílem věrnostního pro-

gramu je především motivovat zaměstnance 
k pravidelným návštěvám restaurací a pomoci 
restauratérům oživit jejich byznys, kterým 
otřásla koronavirová krize.

Současné rozvolňování mimořádných opatření 
vrací život v mnoha ohledech do „běžných kole-
jí“. V některých oblastech či oborech došlo ale 
během stavu nouze k tak zásadním změnám, že 
jejich důsledky mohou být fatální nebo se s nimi 
bude nutné potýkat ještě velmi dlouho. Gastro 
segment je nepochybně jedním z nich.

„Restaurace nyní potřebují své zákazníky více 
než kdy jindy, aby zase mohly nastartovat svůj 
byznys. Ačkoliv mnohé z nich fungovaly i v nou-

zovém režimu a našly si cestu k zákazníkům díky 
výdejním okénkům či rozvozu, tržby drtivé většiny 
z nich klesly na hranici existence,“ říká Stéphane 
Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká 
republika, a pokračuje: „Po spuštění vyhledávače 
restaurací s okénkovým provozem a rychlejším 
proplácením stravenek je věrnostní program dal-
ší etapou naší pomoci restauracím.“

KAŽDÝ JEDENÁCTÝ OBĚD ZDARMA
V čem program spočívá? Každý zákazník, kte-

rý v restauračním zařízení utratí 100 Kč a zapla-
tí je eStravenkou, získá 10 bodů. Při nasbírání 
100 bodů mu připíše Up Česká republika na účet 
eStravenky 100 Kč v podobě kreditu. Praktic-
ky tak získá každý jedenáctý oběd zdarma. Stav 
svého věrnostního účtu, aktuální zůstatek na 
eStravence či denní zůstatek na eStravence mo-
hou zákazníci sledovat i v mobilní aplikaci.

Cílem nového věrnostního programu je vedle 
podpory restaurací snaha o co nejsmysluplnější 
využití příspěvku zaměstnavatele na stravování. 
„Chceme motivovat zaměstnance, aby se opět 
naučili dopřát si během polední přestávky kva-
litní oběd,“ popisuje Darek Filip, marketingový 
ředitel společnosti Up Česká republika. Program 
je zároveň další motivací pro přechod fi rem a je-
jich zaměstnanců z papírových stravenek na elek-
tronické či digitální řešení. 

PŘES 10 000 RESTAURACÍ 
A PROVOZOVEN

Do programu Up Club jsou automaticky za-
pojeny veškeré gastroprovozovny a restaurace, 

které akceptují eStravenku. S počtem restaurač-
ních zařízení přesahujícím 10 000 se tak jedná 
o největší věrnostní gastro program u nás. Jeho 
vývoj trval dva měsíce a nyní ho mají k dispozici 
zaměstnanci Up ČR. Program se bude postupně 
otevírat i ostatním a všichni uživatelé eStravenky 
ho budou moci využívat na začátku června. 

DO BUDOUCNA 
I PROGRAMY NA MÍRU

Současná podoba programu není konečná. Do 
budoucna je v plánu především aktivnější zapoje-
ní samotných restaurací. Ty budou moci do pro-
gramu vstoupit a nabídnout potenciálním hostům 
vyšší hodnotu bodů při útratě realizované v jejich 
provozovně. Restaurace díky tomu získá nový ná-
stroj, jak přilákat hosty do své restaurace například 
i v určité konkrétní dny nebo časové úseky. V plá-
nu je také příprava několika různých věrnostních 
schémat pro konkrétní partnerské provozovny. 

Up Česká republika s. r. o., která zahájila své 
působení na českém trhu v roce 1995 pod názvem 
LeChèqueDéjeuner, je součástí mezinárodní sku-
piny Up, která dnes působí v 29 zemích celého 
světa. Up ČR se specializuje na zaměstnanecké 
benefi ty, ale nabízí rovněž inovativní řešení v ob-
lasti marketingu a strategického rozvoje fi rem. 
Schopnost analyzovat aktuální situaci klientů 
a navrhovat a uvádět do praxe efektivní benefi tní 
systémy a věrnostní programy, řadí společnost 
Up ČR k lídrům trhu určujícím trend v této oblas-
ti. Více informací o společnosti na www.upcz.cz.

INTENSITY

Up Česká republika spouští Up Club, 
největší věrnostní program v gastro segmentu

Č

Ocenění Ekofarma roku, které uděluje PRO-
-BIO Svaz ekologických zemědělců a Nadač-
ní fond Richarda Bartáka, získá v letošním 
roce Biofarma pod Hájkem z Horní Branné. 
Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběh-
ne (pokud mimořádná opatření a epidemiolo-
gická situace dovolí) 20. 6. 2020 přímo na 
farmě. 

Ocenění Ekofarma roku je udělováno nejlep-
šímu statku hospodařícímu v ekologickém země-
dělství Svazem PRO-BIO a Nadačním fondem 
Richarda Bartáka od minulého roku. Ocenění 
vzniklo spojením akce Bartákův hrnec a Nejlep-
ší sedlák roku. „Biofarma pod Hájkem je krásnou 
ukázkou rodinné farmy, kde se spojuje chov skotu 
v režimu ekologického zemědělství se zpracová-
ním a agroturistikou. Na farmě mohou zájemci 
nejen koupit biohovězí maso a výrobky z místního 
chovu, ale také se zde skvěle najíst a zůstat přes 
noc. Manželé Řehořkovi si ocenění za celoživotní 
práci a přínos ekologickému zemědělství v ČR 
rozhodně zaslouží,“ řekla manažerka PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbán-
ková. 

Slavnostní předání ocenění, které v minulém 
roce obdržel ekostatek Bezděkovský mlýn, se 
uskuteční v rámci dne otevřených faremních vrat 

přímo na Biostatku pod Hájkem v Horní Branné 
v Libereckém kraji. „Biostatek manželů Řehoř-
kových se nachází v podhůří Krkonoš nedaleko 
Vrchlabí obklopen přírodou a kopci ve vesnici 
Horní Branná. Statek je opravdu rodinný, pro-
tože Řehořkovi zde hospodaří již od roku 1868. 
Doporučuji proto všem, aby se přijeli podívat, jak 
takové rodinné hospodářství může fungovat v re-
žimu ekologického zemědělství, a ochutnat vyni-
kající výrobky z biohovězího masa, které vznikají 
přímo na farmě pod rukama jejich majitelů,“ do-
dala Urbánková.

PŘEDÁNÍ SLAVNOSTNÍHO OCENĚNÍ PRO 
EKOFARMU ROKU 2020 

A DEN OTEVŘENÝCH FAREMNÍCH VRAT 
NA BIOSTATKU POD HÁJKEM

Návštěvníci dne otevřených vrat a slavnost-
ního předání ceny se mohou těšit na ochutnáv-

ky biopotravin, farmářský trh a prohlídku statku. 
Organizátoři jsou připraveni také na děti, které si 
mohou užít skákací hrad, dětskou dílničku nebo 
si prohlédnout místní zvířata. 

Ocenění budou předávat zástupci Svazu PRO-
-BIO a Nadačního fondu Richarda Bartáka spo-
lečně. 

KDY:  20. června 2020, od 10:00
KDE:  Biofarma Pod Hájkem s. r. o.

Horní Branná 117, 
512 36 Horní Branná 

Organizátoři si vyhrazují právo zrušit či přesu-
nout akci na jiný termín (zejména s ohledem na 
epidemiologickou situaci). Sledujte facebookové 
stránky https://www.facebook.com/svaz.pro.bio/ 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Ekofarmou roku 2020 je Biofarma pod Hájkem

Celé Česko v současné době řeší koronavi-
rovou epidemii, která ochromila nejen celou 
společnost, ale také tuzemské hospodářství 
včetně zemědělství. Farmáři řeší akutní ne-
dostatek sezonních pracovníků, který se sna-
ží kompenzovat například zapojením studentů
zemědělských vysokých škol. Kvůli nouzo-
vému stavu se do Česka nedostanli tradiční
brigádníci ze zemí východní Evropy a farmáři
jen složitě zakládali výsadby plodin, jako
je například paprika na jižní Moravě či chmel 
v okolí Žatecka a Lounska. Mezi další ever-
greeny patří především vrtkavé počasí. Chlad-
nější konec března a výrazně suchý duben byly
pro zemědělce rovněž velkým problémem. 
Mohou však zemědělci s klimatickými změ-
nami něco dělat?

Mají na výběr z několika možností. Buď mo-
hou reagovat na klimatické změny tím, že zá-
sadně promění své portfolio plodin, vhodnější 
na současné podmínky v Evropě. K tomu se na-
příklad uchylují vinaři, kteří vysazují odolnější 
odrůdy hroznů, které se lépe adaptují na sucho 
a rozdíly v teplotách. Výběr vhodné plodiny pro 
dané klima je zásadní, avšak počasí se neustále 

mění a farmáři na něj musí neustále reagovat. 
Příkladem z našich končin může být vojtěška, 
která se vysazuje ve stále vyšších nadmořských 
výškách, aby měla optimální podmínky pro růst.

Druhou možností je digitalizace. Tím, že svojí 
práci aspoň částečně zdigitalizují, samozřejmě 
neovlivní klimatické podmínky, ale mohou svoji 
práci více zefektivnit. Díky zapojení moderních 
technologií farmáři mají přehled například o tom, 
jak se vyvíjí teploty a hodnota srážek v jejich sa-
dech či na poli. Mohou tak pružně reagovat na 
změny, které by jinak museli složitě zjišťovat 
mechanicky. To se odráží na samotné výsadbě, 
která může být přesně naplánovaná podle stavu 
vláhy v půdě. I díky tomu se podle našich pro-
počtů zvýší úrodnost plodin o více než 10 %.
Často se říká, že hlavní zbraní jsou v dnešní 

době informace. A přesně ty digitalizace 
zemědělcům dodává. Pokud se výrazně ochladí, 
ví o tom a mohou například ovocné stromy 
přikrýt, aby nezmrzly. S tím se farmáři potýkali 
především na konci března, kdy se nástup jarních 
teplot poněkud opozdil a ve velké části země 
často ještě mrzlo. Další kapitolou je vlhkost 
půdy. Farmáři momentálně bojují s dlouhým 
obdobím bez souvislého deště a úroda bohužel 
usychá. Pokud by však využívali senzory, tak by 
měli přesné informace o stavu půdy ještě rychleji, 
než by se to projevilo na samotné úrodě.

Moderní senzorika je jedním z největších po-
mocníků současného zemědělce. Díky ní má pře-
hled o skutečném stavu půdy v reálném čase na 

obrazovce chytrého telefonu či tabletu. Rozdíl 
mezi tím, kdy sucho zaregistruje farmář využí-
vající moderní technologie a farmář spoléhající 
na intuici a zkušenosti, je zásadní. Digitalizující 
zemědělec může rychleji reagovat na nenadálé 
změny a neriskuje, že mu úroda uschne. Zapo-
jení moderních technologií českého zemědělce 
rozhodně před výkyvy počasí nespasí, ale díky 
nim bude připravenější a bude moci práci na poli 
či v sadu efektivněji uzpůsobit aktuálním pod-
mínkám.

Sucho, koronavirová epidemie a s tím souvi-
sející nouzový stav mohou postupné digitalizaci 
v uvozovkách částečně pomoci. Nedostatek pra-
covníků a nepředvídatelné klimatické podmínky 

budou farmáře nutit do stále většího zefektiv-
ňování práce. Aby nepřišli o úrodu a byli stále 
konkurenceschopní, budou muset své procesy 
zjednodušit a zrychlit. Pokud začnou digitalizo-
vat a využijí senzory či chytrou telematiku, tak 
budou mít víc času na samotnou práci, nebudou 
trávit dlouhé hodiny v kanceláři a budou mít de-
tailní přehled o tom, v jaké kondici se jejich far-
ma nachází. Proto si myslím, že se do zpreciznění 
českého zemědělství letos zapojí více než pěti-
na aktivních zemědělců, kteří zkrátka nemají na 
výběr. V Česku moderní technologie máme, tak 
proč je nevyužít? 

Jiří Musil, CEO Agdata

Zemědělce neohrožuje pouze koronavirová epidemie, 
ale také sucho. Jak si s těmito problémy poradit?
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Praha – Loňský rok byl pro čes-
ké pivovarnictví ve většině ukazate-
lů úspěšný. Celkový výstav v roce 
2019 vzrostl o 1,6 % a dotkl se hra-
nice 21,6 milionu hektolitrů. Stejně 
jako v roce 2018 stojí za tímto vý-
sledkem především export, který se 
meziročně zvýšil o 4,5 %, nealko-
holické pivo si v exportu polepši-
lo o 22 %. Celková spotřeba piva 
se v Česku zvýšila jen mírně, a to 
o 0,9 % na 16,7 milionu hektoli-
trů. Podíl čepovaného piva v hos-
podách na celkové konzumaci i na-
dále klesá, vloni o další procentní 
bod na historických 35 %. Vlivem 
pandemie a souvisejících opatření 
se očekává zásadní negativní dopad 
na obor a pokles celého trhu. 

Nárůst celkové produkce piva za rok 
2019 byl stejně jako v předloňském ro-
ce tažen zahraniční poptávkou, která 
se procentuálně zvýšila nejvíce u ne-
alkoholického piva, celkem o 22 %. 
Zájem o čepované pivo v tuzem-
sku i nadále klesá na úkor baleného 
ve skleněných lahvích, plechovkách 
a PET lahvích. Spotřeba piva na oby-
vatele se meziročně mírně zvýšila o litr 
na 142 l. „Jsme rádi, že české pivo 
chutná nejen doma, ale i v zahraničí. 
Do budoucna ale s přílišným opti-
mismem nehledíme. Restaurace uza-
vřené na více než dva měsíce, další 
týdny a měsíce postupného návratu 
do normálu, nulový turismus – to vše 
se negativně podepíše na výsledcích

letošního roku,“ říká František Šámal, 
předseda Českého svazu pivovarů 
a sladoven.

ČEŠI PIVO RADĚJI PIJÍ DOMA, 
PANDEMIE TENTO TREND 

JEŠTĚ PODPOŘILA 
Poměr prodeje piva v segmentu on-

trade (gastronomie, tj. hospody, hos-
tince, restaurace, bistra, kluby) vs. 
off-trade (hypermarkety, supermarke-
ty, večerky) v roce 2019 činil 35 : 65. 
Čepované pivo zažilo další meziroční 
pokles, tentokrát o 1% bod. V letošním 
roce pivovary očekávají ještě výrazněj-
ší propad, a to vlivem pandemie a sou-
visejících vládních restrikcí, které do-
nutily restauratéry své podniky na více 
než dva měsíce zavřít. Negativní vliv 
bude mít také omezená otvírací doba 
hospod po jejich otevření a zrušení vel-
kých festivalů.

Z hlediska obalů si i v roce 2019 
udrželo prvenství lahvové pivo se 40% 
podílem z celkové spotřeby. V závěsu 
bylo pivo sudové se 33 %, PET lahve 
tvořily 11 %. Stále oblíbenější jsou ple-
chovky, jejichž podíl vzrostl o 1 p. b. 
na celkových 12 %. 

OBLIBA JEDENÁCTEK 
A DVANÁCTEK 

I NADÁLE STOUPÁ
Ležáky, tedy spodně kvašená piva se 

stupňovitostí 11–12 %, si stejně jako 
v předchozím roce polepšily o 1,5 p. b.
na 51,8 %. Celkově za posledních 10 
let jedenáctky a dvanáctky vzrostly 
o více než 13 %. Oproti tomu pivo vý-
čepní se stupňovitostí mezi 7–10 % 
zaznamenalo pokles a tvoří 43,8 %. 
Ostatní piva se pak na celku podílejí 
4,4 %. 

Výstav nealkoholického piva v tu-
zemsku se držel na stejné úrovni jako 
v předchozím roce, pivovary uvařily 

564 tisíc hektolitrů. Míchané nápoje na 
bázi piva pak po boomu v roce 2018, 
kdy produkce poskočila o 42,5 %,
zaznamenaly v roce 2019 mírný pokles 
o 1,2 % na celkových 424 tisíc hekto-
litrů. 

Import piva ze zahraničí vzrostl 
o 10,7 %. Do Česka se dovezlo celkem 
424 tisíc hektolitrů piva, a to přede-
vším z Polska, Maďarska a Německa. 
Největším importérem mimo EU zů-
stává Mexiko. 

ZAHRANIČÍ POPTÁVKA 
PO ČESKÉM PIVU ROSTLA, 

NEALKO JE STÁLE 
OBLÍBENĚJŠÍ 

Export českého piva meziročně 
vzrostl o 4,5 % a dosáhl úrovně 5,4 mi-
lionů hektolitrů, nealkoholického piva 
se vyvezlo dokonce o pětinu více než 
v roce předchozím. Nejvýznamnějšími 
exportními trhy v rámci EU zůstáva-
jí Slovensko, Německo a Polsko, na 
čtvrté místo poskočilo díky výrazné-
mu 36% růstu Maďarsko. Mimo EU 
jsou to stejně jako v minulých letech 
Rusko, Jižní Korea a USA. „Vývoz na 
většinu našich tradičních exportních 
trhů i vloni rostl, významnější pokles 
jsme zaznamenali pouze u Velké Bri-
tánie, Rakouska a Jižní Koreje,“ říká 
Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven.

NEDOSTATEK SRÁŽEK 
OVLIVNIL KVALITU 

I CENU SLADU, 
ÚBYTEK ORNÉ PŮDY 

JE STÁLE VĚTŠÍ 
PROBLÉM

Sladovny v uplynulém roce vypro-
dukovaly 543 tisíc tun sladu, z toho 
se do zahraničí vyvezlo 223 tisíc tun, 
což tvoří 41 % z celkové produkce. 
Z pohledu exportu zažil sektor méně 

úspěšný rok, vývoz sladu se meziroč-
ně snížil o 10 %. „Pokles vývozu sladu 
v loňském roce způsobilo hned něko-
lik faktorů. Promítla se vyšší poptávka 
tuzemských pivovarů a také pro ječ-
men nepříliš dobré počasí. Nedostatek 
srážek v kombinaci s nadprůměrnými 
teplotami měl negativní dopad na kva-
litu i cenu sladovnického ječmene,“ 
říká Richard Paulů, ředitel největší-
ho českého výrobce sladu Sladovny 
Soufflet ČR. Dlouhodobým problé-
mem, nejen pro výrobce sladu, zůstává 
alarmující úbytek orné půdy. Ta v po-
sledních deseti letech v Česku klesla 
o 75 tisíc hektarů.

Největším zahraničním odběratelem 
českého sladu zůstává Polsko, kam se 
ho minulý rok vyvezlo téměř 80 tisíc 
tun, ačkoliv export do této země me-
ziročně poklesl o 15 %. Následuje 
Německo, kam se naopak vyvezlo 
o 15 % více než v roce 2018, a to té-
měř 40 tisíc tun. Výrazný 50% pokles 
zaznamenala Velká Británie, naopak 
více se vloni vyvezlo do Rakouska či 
Belgie. Česko je pátým největším vý-
robcem sladu v EU a tvoří 2 % celosvě-
tové produkce.

PRODUKCE CHMELE ROSTLA 
NAVZDORY SUCHÉMU 
A TEPLÉMU POČASÍ

I přes suché a teplé počasí v minu-
lém roce pěstitelé v tuzemsku sklidili 
7145 tun chmele, což je o téměř 40 % 
více než v roce 2018. Z toho v Žatec-
ké chmelařské oblasti byla celková 
produkce 5277 tun (73,9 % celkové 
produkce), v Úštěcké oblasti to bylo 
934 tun (13 %) a v Tršické oblasti 
935 tun (13,1 %). Jemně aromatic-
ká odrůda Žatecký poloraný čer-
veňák zaujímala 76,6 % z celkové 
produkce, tedy 5474 tun (34% ná-
růst). Na export šlo 4235 tun chme-

le (85 % celkové úrody), nejvíce do 
Japonska a Číny. I v loňském ro-
ce obhájila Česká republika pozici 
třetí největší  pěstitelské země 
světa a je největším producentem 
jemně aromatického chmele na svě-
tě. 

PO ÚSPĚŠNÝCH LETECH 
HROZÍ LETOS 

VÝRAZNÝ PROPAD 
PRODUKCE 

ČESKÉHO PIVA
Dvouměsíční uzavření hospod a re-

staurací letos na jaře srazilo slibně se 
rozjíždějící sezonu. Prodej čepované-
ho piva se prakticky zastavil a výrazný 
pokles zaznamenaly pivovary i v ex-
portu. Očekávaný meziroční propad 
produkce českého piva za prvních 
5 měsíců se bude pohybovat mezi 
1,5–2 miliony hektolitrů, z čehož tři 
čtvrtiny jdou na vrub domácí spotřeby 
a čtvrtina je pokles exportu. Na pokles 
trhu má vliv nejen dvouměsíční uza-
vření hospod, ale i následná restriktiv-
ní opatření (omezená otevírací doba, 
sportovní akce bez diváků, rušení fes-
tivalů). U těchto opatření navíc není 
zatím jasné, dokdy budou trvat.

V uplynulých týdnech se sice zvýšil 
prodej baleného piva v obchodech, ale 
i tak pivovary odhadují pokles lokál-
ní spotřeby ke konci května v rozmezí 
1–1,3 milionů hektolitrů. K tomu je po-
třeba ještě přičíst pokles exportu v řá-
du 400–600 tisíc hektolitrů. Největší 
problémy mají menší pivovary a mini-
pivovary, které jsou závislé na prodeji 
čepovaného piva v restauracích. Po-
dle odhadů Českomoravského svazu 
minipivovarů by jich mohlo natrvalo 
skončit více než čtvrtina z celkových 
téměř 500. 

FleishmanHillard

České pivovarnictví vloni rostlo, letos očekává výrazný propad 
domácí spotřeby i exportu

Nošovice – Pivovar Radegast ote-
vřel letos v únoru ve svém areálu 
novou plechovkovou stáčecí linku, 
jednu z nejmodernějších v Evropě, 
a po necelých třech měsících hlásí 
100 tisíc stočených hektolitrů piva.
Součástí investice za 600 milionů 
korun byla také výstavba automati-
zovaného centrálního skladu, který 

je napojený jak na novou linku, tak 
na linku na stáčení piva do vrat-
ných láhví.

„Zájem o pivo v plechovkách každo-
ročně roste, proto jsme na tento trend 
v Radegastu zareagovali a za pouhý rok 
vybudovali novou plechovkovou linku. 
Dokončení této investice je první eta-
pou celkového navýšení výroby piva 
v nošovickém pivovaru. Věřím, že i díky 
tomu si správně hořké pivo užije ještě 
více jeho milovníků,“ říká Pavel Šemík, 
technický ředitel Plzeňského Prazdroje.

Na nové plechovkové lince se stáčí 
pivo do čtyř druhů plechovek od 330 ml 
až po 550 ml. Linka je určena zejména 
pro ležáky a výčepní piva značky Ra-
degast nebo nealkoholické pivo Birell 
a jeho ochucené alternativy. Technolo-
gii pro novou linku dovezlo postupně 
do pivovaru 80 kamionů. „Produkty 

z nové supermoderní linky, která má 
kapacitu 60 000 plechovek za hodinu, 
už jsou na trhu. V tomto tempu budeme 
schopní ročně stočit přes 600 000 hek-
tolitrů piva. První pivo jsme na lince 
stočili začátkem února letošního roku 
a po necelých třech měsících se nám 
podařilo stočit už 100 tisíc hektolitrů 
piva,“ říká Ivo Kaňák, manažer Pivo-
varu Radegast. 

Během šesti měsíců loňského ro-
ku vyrostl v areálu pivovaru také no-
vý moderní sklad, do kterého směřují 
stočená piva z nové plechovkové lin-
ky i ze stávající lahvové linky. Nový 
centrální sklad stojí na ploše 10 000 m2 
a vejde se do něj přibližně 11 000 na-
ložených palet s pivem, což odpovídá 
buď necelým 9 milionům půllitrových 
lahví, nebo téměř 20 milionům plecho-
vek. Zajímavostí je soustava tří výtahů, 

díky kterým překoná stočené pivo výš-
kový rozdíl šesti metrů, než se dostane 
na paletách do centrálního skladu.

Na ploše centrálního skladu ope-
ruje 16 robotizovaných vysokozdviž-
ných vozíků, které automaticky řídí 
skladování a manipulaci s paletami 
v objektu skladu. „Robotické vozíky 
jsou důležitým krokem v oblasti au-
tomatizace a digitalizace v pivovaru. 
Zvládnou prakticky všechny operace 
ve skladu vyjma nakládky a vykládky 
palet do a z kamionů. Zcela autonom-
ně vyzvednou zboží z předávacích míst 
z výroby, zboží uskladní nebo přivezou 
dle požadavku do přípravného místa 
k naklá dání. Navíc dokážou naskladňo-
vat plné palety precizně do výšky, čímž 
dokážeme efektivněji využít prostor 
skladu. Vozíky jsou řízené laserovou 
navigací a samy si třeba vymění ba-

terii,“ doplňuje Tomáš Sedláček, ma-
nažer projektu skladové automatizace 
Plzeňského Prazdroje.

„Je radost vidět Radegast se rozvíjet 
nejen v rámci výroby a technologií, ale 
také co do počtu našich zaměstnanců. 
Díky nové lince a skladu jsme vytvořili 
40 nových pracovních míst. Je to krás-
né zahájení letošních oslav padesátého 
výročí uvaření první várky piva, které 
se uskutečnilo v Nošovicích 3. prosince 
1970,“ dodává Ivo Kaňák.

Součástí výročních oslav bude na-
příklad křest knihy mapující 50letou 
historii Pivovaru Radegast nebo uni-
kátní výstava ve vznikající expozi-
ci Národního zemědělského muzea 
v Dolních Vítkovicích.

Crest Communications 
Ostrava s. r. o.

Nová plechovková linka v Pivovaru Radegast 
už stočila 100 tisíc hektolitrů piva
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Téměř po dvou měsících mimořád-
ných opatření se pivní kultura v ze-
mi pozvolna vrací do zajetých kolejí. 
Restaurace a hospody, které vlád-
ními opatřeními utrpěly nejvíce, se 
dočkaly otevření zahrádek a za se-
bou už mají i 25. květen, tedy den 

otevření i vnitřních prostor a hotelů. 
Ani v dobách bez zákazníků ale 
pivovary a restaurace nestály. Při-
pravovaly se na den D.

Pivovar Holba zaměřil svou po-
zornost právě na pomoc restauracím 

a hospodám v co nejhladším startu po 
nucené uzavírce. „Naše servisní týmy 
již dlouho před 11. květnem objížděly 
provozovny našich partnerů a v jinak 
nebývalém období bez hostů zdarma 
prováděly sanitaci výčepních zaříze-
ní, aby si zákazníci opět mohli zatím 
alespoň na zahrádkách vychutnat své 
oblíbené pivo v prvotřídní kvalitě,“ 
komentoval přípravy na pivní restart 
Ing. Vladimír Zíka, ředitel Pivovaru 
Holba. 

Vzhledem k tomu, že velké akce 
a pivní festivaly jsou stále zrušené 
a k jejich povolení ještě řadu týdnů 
nedojde, nemělo využití ani vybavení 
pro jejich zajištění. Pivovar Holba pro-
to partnerům bezplatně zapůjčil pivní 
sety, slunečníky i výčepní zařízení, 
a umožnil tak zvýšit komfort i kapa-

citu pivních zahrádek s cílem pomoci 
po dvouměsíčním výpadku restauraté-
rům a hospodským se zajištěním tržeb. 
Návrat do normálního stavu je samo-
zřejmě cílem jak pivovaru, tak restau-
rací, nicméně zdraví je vždy na prvním 
místě. Proto provozovny od Holby 
obdrží také 10litrový kanystr s dezin-
fekcí. 

Když nemohli zákazníci do svých 
oblíbených hospod a restaurací, musel 
si pivovar najít cestu k nim. V přípa-
dě Pivovaru Holba to bylo v podobě 
unikátního ležáku s ručně česaným 
horským chmelem, Holba Keprník. 
Toto pivo je prodáváno výhradně ja-
ko čepované, stáčí se tedy pouze do 
sudů. Nemožnost pivo čepovat a na-
bídnout ho zákazníkům ale přivedlo 
Pivovar Holba k limitované edici 5l 
ručně plněných soudků. „Ohlas byl 
tak veliký, že uvažujeme o zařaze-
ní piva Holba Keprník v 5l soudcích 
do stálé nabídky,“ nachází v nároč-
ném období příležitost Ing. Vladimír 
Zíka, ředitel pivovaru. Týdny v nou-
zovém režimu inspirovaly také k dal-
ším novinkám. Milovníci piva se tak 
mohou těšit na nepasterovaný ležák, 
Holbu Svatováclavský nepasterovaný 
ležák 12 %, který se chystá na 14. září. 

Stále rostoucí poptávku po nealko-
holických a ochucených pivech už 
v polovině června naplní nealkoholic-
ká Holba Horské byliny v čepované 
variantě. 

Za běžného stavu se Pivovar Hol-
ba zaměřuje většinově na pivo sudové, 
ale situace si vyžádala změnu režimu. 
Díky pohotovému plánování se tak po-
dařilo pokrýt zvýšenou poptávku po 
lahvovém a plechovkovém pivu a ke 
škodám na pivu sudovém, které nemě-
lo v té době odběratele, naštěstí nedo-
šlo. V současné době se už pivovar i dí-
ky obětavým zaměstnancům postupně 
vrací do běžného režimu. „Základem 
každé výrobní a obchodní společnosti 
jsou dobří lidé a kvalitní pracovníci. 
Rád bych touto cestou upřímně podě-
koval všem našim zaměstnancům, kteří 
v uplynulé těžké době stáli za Holbou 
a každý odváděl svou práci v maxi-
mální možné míře. Máme to štěstí, že 
součástí našeho pivovaru jsou většinou 
dlouholetí a loajální zaměstnanci, kte-
ří mají k jesenickému regionu stejně 
jako pivovar silný vztah,“ uvádí Ing. 
Vladimír Zíka, ředitel Pivovaru Holba 
Hanušovice. 

Omnimedia s. r. o.

Pivní restart: před otevřením péče o výčepní zařízení, 
pak zdarma vybavení zahrádek a nakonec pivní speciály

Zdroj: Pivovar Holba

Praha (18. 5.) – Česko postupně 
uvolňuje opatření přijatá v souvis-
losti s pandemií COVID-19. K ná-
vratu do běžného fungování je ale 
ještě daleko. Plzeňský Prazdroj 
proto investuje více než 300 mi-
lionů korun do obnovy a návratu 
k normálnímu životu. Vyzývá fir-
my, instituce i širokou veřejnost – 
pojďme společně pomoci tam, kde 
umíme a nastartujme Česko!

Plzeňský Prazdroj směřuje svo-
ji pomoc do čtyř klíčových oblastí 
– soustředí se na záchranu gastrono-
mického podnikání, péči o spotřebi-
tele i zaměstnance a plánuje investice 
do komunit v regionech. „Pomáhá-
me v oblastech, ve kterých podniká-
me a kterým rozumíme – hospodám 
a restauracím, pomůžeme i místním 
komunitám v regionech, kde máme 
pivovary. Nezapomínáme ani na naše 
zaměstnance, ačkoli nám kvůli krizi 
klesly obraty, rozhodli jsme se, že ne-
budeme propouštět ani snižovat našim 
lidem platy. I tím přispíváme k restar-
tu společnosti,“ vysvětluje Grant Li-
versage, generální ředitel společnosti, 

a pokračuje: „Naše ekonomika i celá 
společnost potřebuje nové impulsy 
a podporu. Věděli jsme, kdy se zasta-
vit a zůstat doma – ale víme také, že 
je potřeba zase uvést vše do pohybu.“

Plzeňský Prazdroj se stává jedním 
z hybatelů iniciativy Nastartujme 
Česko!, jejímž cílem je obnova české 
ekonomiky a návrat do běžného živo-
ta celé společnosti. „K tomu, abychom 
situaci zvládli, potřebujeme, aby se 
přidali i ostatní. Chceme vyzvat velké 
i menší fi rmy, naše obchodní partnery 
i podnikatele, aby se zapojili a při-
spěli, jak můžou a dovedou. Pomoci 
ale může každý z nás už jen tím, že 
se bude nadále chovat zodpovědně 
a postupně se zapojí do normálního 
života. Společně se nám určitě pove-
de Česko znovu nastartovat,“ dodává 
Grant Liversage.

Plzeňský Prazdroj aktivně pomá-
há od samého počátku koronavirové 
krize. V době vrcholící epidemie po-
skytl zdravotníkům, hasičům a dal-
ším pracovníkům v první linii potřeb-
ný materiál v podobě stanů, v nichž 
byla budována odběrná místa pro 
testování, dezinfekci nebo dodávky 

nealkoholických nápojů včetně 
nealko piva. V současnosti, kdy Česko 
postupně uvolňuje opatření přijatá 
v souvislosti s pandemií COVID-19, 
vnímá Prazdroj potřebu opětovného 
nastartování všech oblastí našeho ži-
vota a systematicky se věnuje podpo-
ře hospod a restaurací, zaměstnanců, 
českých spotřebitelů i lidí v regionech 
v nichž má pivovary.

ZÁKAZNÍCI
Lidé z Prazdroje jsou v nepřetr-

žitém kontaktu s hospodskými a re-
stauracemi a pomáhají při řešení je-
jich potřeb, ať už se jedná o zajištění 
potřebných dezinfekčních prostředků, 
dodávek PET lahví pro prodej přes 
ulici, nebo zajištěním poradenství při 
řešení jejich dostatečné peněžní hoto-
vosti či při žádostech o čerpání někte-

rého z vládních programů. Prazdroj 
také hospodám pomohl odložením 
plateb za již odebrané pivo, dřívějším 
zaplacením dobropisů a bezplatnou 
výměnou sudů a tanků s pivem, které 
expirovalo. „V těchto dnech se sou-
středíme na pomoc hospodám a re-
stauracím při zajištění provozu let-
ních zahrádek i na přípravu otevření 
hospod po 25. květnu. Chystáme ale 
taky další aktivity, které by měly po-
moci obnovit každodenní život v re-
gionech,“ doplňuje Tomáš Mráz, ob-
chodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

SPOTŘEBITELÉ
Prazdroj po celou dobu krize za-

jišťoval plný servis pro obchody 
i hospody. Pro pivaře připravil na 25. 
května, kdy se restaurace a hospody 
otevírají pro běžný provoz, největší 
akci v historii. Pod názvem První pi-
vo na nás pozvou prazdrojští všechny 
milovníky dobrého piva do jejich 
oblíbené hospody s tím, že první pi-
vo, které si dají, platí Prazdroj. Jde 
o poděkování za odpovědné chování 
v době krize a zároveň výzvu k ná-
vratu do normálního života, do něhož 

patří i posezení s přáteli v oblíbené 
hospodě či restauraci.

ZAMĚSTNANCI
Za klíčové pro budoucnost pova-

žuje Prazdroj loajalitu a další roz-
voj svých zaměstnanců. I přes tvr-
dé ekonomické dopady krize se 
firma rozhodla nepropouštět. Na-
opak, od dubna byly navýšeny pla-
ty všech zaměstnanců Prazdroje 
dle platné kolektivní smlouvy a ta-
ky byly plně vyplaceny čtvrtletní 
odměny.

KOMUNITY
Plzeňský Prazdroj podpoří částkou 

přes 5 milionů korun veřejně prospěš-
né projekty zaměřené především na 
obnovení společenského a kulturního 
života v regionech, v nichž působí 
pivovary Plzeňského Prazdroje. Tato 
pomoc bude směřovat primárně na Pl-
zeňsko, do středních Čech a na sever-
ní Moravu. Plzeňský Prazdroj také 
podpoří dobrovolné hasiče po celé 
České republice. 

Bison & Rose

Plzeňský Prazdroj investuje do obnovy české společnosti 
300 milionů korun a vyzývá firmy i lidi: Nastartujme společně Česko!

Praha – Od 25. května se naplno 
obnovuje provoz hospod a restaura-
cí. Jejich znovuotevření podpoří pl-
zeňský pivovar dosud největší ak-
cí v dějinách s názvem „První pivo 
je na nás“. Každý zákazník, kte-
rý si objedná pivo v hospodě, kde 
mají Pilsner Urquell na čepu, do-
stane další pivo na účet pivovaru. 
Prazdroj plánuje milovníkům piva 
načepovat celkem milion piv a pod-
pořit tímto krokem hospody v jejich 
nastartování. 

„Naše ekonomika i celá společnost 
potřebují nové impulsy a podporu. Vě-
děli jsme, kdy se zastavit a zůstat do-
ma – ale víme také, že je potřeba zase 
uvést vše do pohybu,“ vysvětluje Vác-

lav Berka, emeritní sládek Plzeňského 
Prazdroje.

Každý, kdo si objedná pivo v hos-
podě nebo restauraci, kde se se čepu-
je Pilsner Urquell, dostane další pivo 
na účet pivovaru. O posezení s přáteli 
u dobrého čepovaného piva bude nej-
spíš velký zájem, čemuž nasvědčuje si-
tuace po otevření zahrádek. „Uplynulé 
týdny byly pro naši hospodu náročné, 
i když nám částečně pomohl prodej 
přes okénko nebo štamgasti, kteří si 
koupili voucher v projektu Zachraň 
hospodu. Sám už se ale nemůžu dočkat, 
až si zase stoupnu za pípu a budu moci 
svým hostům načepovat pořádné pivo 
jako dřív,“ říká Simon Balonek, vítěz 
soutěže Master Bartender z pražské 
hospody U Kruhu.

Akce je omezená na jedno pivo na 
osobu a platí do vydání poskytnuté-
ho množství dané provozovně. Ak-
tivitu „První pivo je na nás“ mohou 
podniky uspořádat kdykoli v termínu 
od 25. května do 7. června podle toho, 
kdy plánují otevřít a kdy budou na akci 
pro hosty připraveni. Seznam zapoje-
ných hospod naleznete na www.pils-
ner-urquell.cz v sekci Aktuality.

Do aktivity se zapojí kromě Pils-
ner Urquell i další značky z portfolia 
Plzeňského Prazdroje: Gambrinus, Ra-
degast, Velkopopovický kozel, Pilsner 
Urquell a Excelent.

Otevření vnitřních prostor hospod 
a restaurací je podmíněno dodržo-
váním všech hygienických nařízení. 
Mezi ně patří nošení roušky u hostů 

i personálu po celou dobu s výjimkou 
konzumace jídla a nápojů, sam ozřej-
mostí je důkladná dezinfekce prostor. 
Znovuotevření podniků proto předchá-
zely pečlivé přípravy ze strany pivo-
varu.

S exportem do více než 50 zemí ce-
lého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem 
mezi výrobci piva v regionu a největ-
ším exportérem českého piva. Plzeňský 
Prazdroj získal v roce 2019 v žebříč-
ku Byznysu pro společnost TOP Od-
povědná fi rma nejvýznamnější oceně-
ní – Trendsetter za to, že dlouhodobě 
v Česku udává směr v oblasti udržitel-
nosti a přináší nové inspirativní podně-
ty k odpovědnosti v podnikání.

Bison & Rose

První pivo je na nás: 
Pilsner Urquell podpoří hospody největší akcí v historii pivovaru 
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Tuzemští vinaři mají příležitost 
založit si e-shop zdarma. Díky snad-
nému a rychlému vytvoření e-shopu 
mohou svá vína začít prodávat do 
24 hodin. Zvláště pro menší vi-
nařství může nový prodejní ka-
nál znamenat výraznou ekonomic-
kou pomoc v době výpadku jiných 
prodejních kanálů způsobeném vlád-
ními omezeními. S on-line prode-
jem vín pomůže vinařům projekt 
MojeLahve.cz.

Projekt MojeLahve.cz nyní nabízí 
všem výrobcům vína, kteří si doposud 
nezřídili vlastní e-shop, jeho vytvoření 
zdarma. Díky e-shopovému systému 
Lahvotéka si může každé vinařství ote-

vřít svůj e-shop okamžitě, bez speciál-
ních znalostí a s nulovými vstupními 
náklady. Právě to zefektivní vinařům 
vyřizování objednávek a zákazníkům 
usnadní cestu k jejich vínům. V součas-
né době tuto pomoc využívá již 82 vi-
nařství.

„Zejména mezi menšími vinařství-
mi je spousta takových, která svá vína 
zatím vůbec nenabízejí on-line. Inter-
netový prodej však v době, kdy jsou za-
kázané ochutnávkové akce a návštěvy 
sklepů, může dobře kompenzovat eko-
nomické ztráty. Vinař u nás získá ho-
tový e-shop, do kterého si pouze vloží 
informace o svých vínech, a může oka-
mžitě začít prodávat. Zabalit a poslat 
lahve už zvládne každý,“ upřesňuje za-
kladatel projektu MojeLahve.cz Tomáš 
Šrom.

Projekt MojeLahve.cz podporuje 
tuzemské vinaře již 9 let. Prostřednic-

tvím více než 30 000 hodnocení vín od 
převážně amatérských vínomilců dává 
vědět o skvělých vínech a oblibu ví-

na rozvíjí i publikováním originálních 
článků. Další z konkrétních forem pod-
pory je pomoc s on-line prodejem vín. 

O MOJELAHVE.CZ
Největší on-line databáze hodno-

cení českých a moravských vín, kte-
rá je od roku 2011 tvořena komunitou 
amatérských vínomilců ‒ hodnotitelů. 
Hodnotitelé inspirují svými hodnoce-
ními ostatní k ochutnání zajímavých 
vín a tím pomáhají podporovat naše 
tuzemské vinaře. K inspiraci slouží 
i přes 1000 článků s vinařskou tema-
tikou. Součástí portálu MojeLahve.cz 
je unikátní prodejní služba Lahvotéka, 
kde si vinaři sami prodávají svá vína 
přímo koncovým zákazníkům za féro-
vé ceny. Zákazníci se tak často dosta-
nou i k vínům, která není možné jinde 
na internetu zakoupit.

www.mojelahve.cz,
www.mojelahve.cz/eshopy-pro-vinare,

www.lahvoteka.cz

Vanilla PR

Každé vinařství nyní může mít e-shop zdarma

Starý Plzenec – Předpověď me-
teorologů, která varovala před 
mrazivými teplotami během svátků 
tzv. ledových mužů, se na Moravě 
nevyplnila. Teploty ve vinicích se 
udržely nad nulou, a tudíž nezpů-
sobily vážnější škody. Problémem 
dál zůstává sucho.

Ohlášené mrazy do vinic prozatím 
nedorazily. Nejnižší naměřená teplota 
v květnu byla 2 °C a podle odhadů vi-

nařů by nemělo mrznout ani v dalších 
dnech.

Mnohem více vinaře trápí trvalé su-
cho. V dubnu byly srážky prakticky 
nulové a stav vody v půdě nezlepši-
ly ani deště minulých dní. „Jsme rá-
di za každou kapku vody, ale srážky 
posledních dnů vláhový defi cit určitě 
nenahradí. Je znát, že se nacházíme 
ve srážkovém stínu. I když v Čechách 
pršelo, na Moravě spadlo přibližně 
12 milimetrů srážek, což je velmi má-
lo,“ říká vinohradnický manažer sku-
piny BOHEMIA SEKT Josef Svoboda. 

K obvyklým květnovým povinnos-
tem vinaře, mezi které patří čištění 
kmínků od nežádoucích výhonů a stav-
by opěrných konstrukcí a plotů pro ré-

vu, častěji přibývá i závlaha. Zalévat 
se musí mladé rostliny, které by se bez 
dostatku vláhy neujaly.

KVĚT RÉVY 
OČEKÁVAJÍ V PRVNÍ 
POLOVINĚ ČERVNA

Z hlediska teplot se letošní rok pro-
zatím velmi podobá loňskému. Vinaři 
proto očekávají, že podobně jako vloni 
vykvete réva v první polovině června. 
„Jako vinaři si musíme zvykat na nový 
kalendář. Zatímco před deseti lety bylo 
obvyklé, že réva kvetla okolo 20. červ-
na, v posledních letech to bývá i o 2 až 
3 týdny dřív,“ říká Svoboda. 

PEPR Consulting

Dobré zprávy z Moravy. Ledoví muži révu ušetřili, 
kvést by mohla v první polovině června

Všechny vinařské košty, otevřené 
sklepy a další akce jsou zrušené, 
všechny restaurace a vinárny už řadu 
týdnů zejí prázdnotou, a vinaři 
tak nemají možnost zákazníkům 
prezentovat svá vína. O hlubokých 
finančních ztrátách ani nemluvě. Za 
normálních okolností si konkurují, 
ale v průběhu pandemie se dokáza-
li spojit a vzájemně si pomáhat. Za-
čali proto nabízet svá vína společ-
ně.

Nápad, který přivedli na svět far-
máři v podobně bedýnek plných čers-
tvé zeleniny a ovoce, výborně funguje 
i u vína. Podobně jako ty farmářské 
nabízejí i vinařské bedýnky zajímavě 
poskládaná vína více vinařů, která bý-
vají obvykle ještě i tematicky laděná. 
Ochutnávat tak lze typickou produk-
ci daného regionu, různé zpracování 
jedné odrůdy více vinaři, vína ověnče-
ná soutěžními úspěchy atd. Navíc jde 
většinou o vína, která nejsou dostupná 
běžně v obchodech, a vinaři je v be-
dýnce nabízejí za výhodnější ceny než 
po jedné láhvi. 

Kromě vína samotného si lze náku-
pem bedýnky nejen rozšířit obzory, ale 
také podpořit moravské a české vinaře 
v době, kdy nemohou svá vína prodá-
vat obvyklými způsoby. 

Typickou ukázkou jsou vinařské be-
dýnky spolku vinařů v Pavlově. „Má-
me v nabídce tři bedýnky – červená 
vína z Pálavy, ryzlinky z Pálavy a sa-
mozřejmě Pálavy z Pálavy. Jedná se 
vždy o výběr 6 různých vín od našich 
členů. Bedýnky jsou sestaveny tak, aby 
představovaly průřez typickými víny 
a vinařským stylem v Pavlově a jeho 
okolí,“ přiblížil službu Ing. Pavel Krš-
ka, předseda spolku VINITORES PA-
LAVIENSIS. 

TO SI VYPIJEME!
Cílem neziskové iniciativy To si 

vypijeme (#tosivypijeme) je podpo-
řit vztahy zákazníků a vinařů a posí-
lit odbyt českých a moravských vín. 
Heslo se spontánně šíří na sociálních 
sítích a znamená, že lidé, co jej pou-
žijí, upřednostňují domácí produkci 
vín. Jako poděkování jej na samolep-
kách dávají také mnozí vinaři na kar-

tony při distribuci. Součástí iniciativy 
je také podpora prodeje vinařských 
bedýnek jako symbolu jejich spolu-
práce. 

„Za léta intenzivní spolupráce s vi-
naři s nimi máme osobní vztah. Uvědo-
mujeme si, jak na ně dopadly důsledky 
všech omezení, a chtěli jsme je podpo-
řit. Na prvotní nápad, poskytnout jim 
samolepky s milým vzkazem pro zákaz-
níky, velmi brzy navázaly další. Zejmé-
na proto, že vinaři na každou naši akti-
vitu reagovali velmi vstřícně a vděčně. 
Využili jsme opory našeho týmu, ve kte-
rém máme ochotné lidi u oborů od gra-
fi ky přes komunikaci, a myšlenku jsme 
rozvedli do iniciativy. Nyní se snažíme 
pomáhat vinařům dostat nejrůznější in-
formace o společných bedýnkách, on-
-line degustacích a užitečných tipech 

ke koncovým zákazníkům,“ popsala 
vznik iniciativy To si vypijeme zakla-
datelka Lucie Hotařová z břeclavské 
rodinné tiskárny Etifl ex.

Odkaz na video To si vypijeme:
https://youtu.be/-IjV5u4PZ-g

NEJLEPŠÍ 
Z NEJLEPŠÍCH

Pozadu nezůstává ani nejprestižnější 
kolekce moravských a českých vín – 
Salon vín. Jde o vyvrcholení naší nej-
vyšší a největší soutěže vín v podobě 
100 nejlepších moravských a českých 
vín pro daný rok. Za normálních okol-
ností tato vína návštěvníci ochutnávají 
v degustační expozici valtického zám-
ku, ale v době pandemie si musí vína 
najít cestu k nim. Salon vína se proto 
také vydal cestou vinařských bedýnek 
a připravil tematické výběry – Šampi-
oni Národní soutěže vín, Méně známé 
odrůdy, Vína se zbytkovým cukrem, 
Bílý set, Červený set a Výběr hlavního 
sommeliera. 

„Doporučil bych obzvlášť bedýnku 
nebo výběr vín Šampioni národní sou-

těže vín. Je to jedinečná šance ochut-
nat všechny šampiony Národní soutě-
že vín 2020, tedy šampiona vinařské 
oblasti Čechy, podoblastí Znojemské, 
Mikulovské, Slovácké a Velkopavlo-
vické a samozřejmě také absolutního 
Šampiona. Takovou možnost mají běž-
ně pouze návštěvníci degustační expo-
zice na zámku ve Valticích,“ upřesnil 
hlavní sommelier Národního vinař-
ského centra a Salonu vín Ing. Marek 
Babisz.

Dalšími spolky, které podobné výbě-
ry vín nabízejí, jsou třeba Mladí vina-
ři, kteří mají připravenou Bednu plnou
vína, tedy 12 vín od svých členů. Ali-
ance vinařů V8 pro změnu nabízí tzv. 
Unikátní šestku od členů V8, tedy 
6 vybraných vín. V neposlední řadě 
je dostupná Bedýnka 4 x 3, tedy po 
3 vínech od 4 vinařů – Vinařství Krásná 
hora, Špalek Vinařství, Víno Kadrnka 
a VÍNO J. STÁVEK.

Více o vínech na 
www.wineofczechrepublic.cz

Omnimedia, s. r. o. 

Vinaři se spojili, vína zamířila do bedýnek

Znojmo stále počítá s konáním letošního vinobraní
Praha (ČTK/red) – Město Znojmo 

stále počítá s konáním zářijového 
historického vinobraní. Pokud ho 
nezakáže vláda, tak se uskuteční, 
nyní se organizačně řeší další 
ročník, tedy rok 2021, řekl ředitel 
Znojemské Besedy František Koude-
la. Znojemské vinobraní by se mě-
lo uskutečnit mezi 11. a 13. zářím. 
Vstupenky jsou stále v předprodeji.

Loňský 37. ročník navštívilo 
85 000 lidí, o rok dříve jich bylo 
88 000. Akce nabídla desítky máz-
hauzů místních vinařů, historický 
průvod i kapely různých žánrů.

Kapely na letošní rok, jako jsou 
Cimbal Brothers, Poletíme, Lucie 
Bílá nebo Poutníci, jsou podle Kou-
dely nasmlouvané. Nyní se čeká, jak 
se budou uvolňovat opatření proti ko-

ronaviru. Organizátoři i vystupující 
by podle Koudely potřebovali slyšet 
od vlády, zda bude možné na podzim 
podobné akce uskutečnit. „Program 
je kompletně nachystaný,“ dodal.

Vláda v květnu uvedla, že od 
25. května se může shromáždit 300 li-
dí, od 8. června 500 lidí a od 22. červ-
na 1000 lidí. Další zvětšování kapacit 
zatím známé není.

Vstupné na vinobraní v předpro-
deji je od 350 korun, na místě a od 
1. září bude stát 550 korun. Podle 
ředitele jsou předprodeje podobné 
jako loni.

Koudela připomněl, že turisté, kte-
ří přijedou od začátku června do kon-
ce září do Znojma, budou moct za-
darmo do podzemí, na radniční věž, 
na hradební opevnění, do muzejní ex-

pozice pivovarnictví nebo do letního 
kina. Jedinou podmínkou je utratit ve 
Znojmě alespoň 500 korun za ubyto-
vání nebo 150 korun v restauraci či 
kavárně nebo 200 korun za jiné služ-
by. Město se tak snaží přilákat turisty 
a podpořit podnikatele v turistickém 
ruchu. Kampaň nese název Znojmo 
Zadax.
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Tajenkou křížovky je nepravdivý mýtus o mléčných výrobcích: (Začátek tajenky) … nám může způsobit vážné zdravotní obtíže.

HMYZÍ TUK JAKO NOVÁ 
NÁHRAŽKA MÁSLA? 

VĚDCI VIDÍ POTENCIÁL 
V PEKAŘSKÝCH 

VÝROBCÍCH
Vědci zkoumali, zda tuk z larvy bráněnky Her-

metia illucens může částečně nahradit máslo 
v koláčích, sušenkách a vafl ích.

Hmyz je nabízený pro své nutriční přednosti 
a nízkou uhlíkovou stopu. Vybrané druhy, jako 
jsou cvrčci, kobylky a mouční červi, mají vysoký 
obsah bílkovin, tuků a vlákniny, jakož i minerálů 
vápníku, železa a fosforu.

Jeho produkce ve srovnání s konvenčním 
chovem hospodářských zvířat vyžaduje méně 
krmiva, minimální užití vody a půdy. Při jeho 
chovu se rovněž vyprodukuje mnohem méně 
skleníkových plynů. Tyto faktory vyznívají ve 
prospěch celého hmyzu a produktů obsahují-
cích přísady hmyzího původu v regálech ma-
loobchodu, přesto však přijetí hmyzu jako po-
traviny zůstává nízké. Důvodem je především 
smyslová nepřitažlivost, nezvyklost, nízká do-
stupnost, vysoká cena a špatný obraz – dohroma-
dy označované jako „ick faktor“ čili odpudivé, 
hnusné.

Když agentura Mintel v roce 2018 provedla 
průzkum ve skupině 1000 dospělých ve Francii, 
Německu, Itálii a Polsku, pouze jedno až čtyři 
procenta uvedly, že hmyz byl jejich preferova-
ným zdrojem netradičních bílkovin. Tato zjištění 
podnítila agenturu provádějící průzkum trhu, aby 
prognózovala, že nejúspěšnější uvedení produk-
tu na trh bude pravděpodobně obsahovat hmyz 
zpracovaný jako přísadu, nikoli v celé jeho při-
rozené podobě.

Tým belgických vědců se rovněž domnívá, že 
podpora vývoje hmyzích přísad – což by moh-
lo zvýšit expozici spotřebitelů těmto produktům 
– rovněž povede ke zvýšení přijetí hmyzu jako 
potraviny. „Studie ukázaly, že přijímání potravin 
obsahujících hmyz se zvyšuje, když se viditelnost 
hmyzu snižuje a když jsou tyto výrobky pro spo-
třebitele něčím lákavé,“ uvedli vědci.

Výzkumní pracovníci ze zemědělské fakulty 
univerzity v Gentu začali zkoumat možnost čás-
tečného nahrazení másla ve vafl ích tukem larev 
bráněnky. Ve studii vedené Daylanou Tzompa-
-Sosa zjišťovali reakce na pekárenské výrobky 
obsahující složku vyrobenou z hmyzího tuku. 
Jednalo se o oblíbené koláče, sušenky a vafl e. 
„Začlenění hmyzích složek do známých potra-
vinářských výrobků by mohlo být krokem, který 
umožní lepší přijetí hmyzu v západních zemích,“ 
uvedli.

Tuk byl získaný z larev Hermetia illucens, kte-
ré se díky své ekonomicky nenáročné produkci 
používají převážně v krmivech pro zvířata. Podle 
vědců jsou chemické složení a fyzikální vlast-
nosti tohoto tuku také „užitečným přínosem“ pro 
pekařský průmysl.

Tuk obsahuje přibližně 70 % nasycených 
mastných kyselin, přičemž kyselina laurová 
představuje více než 40 %. To znamená, že tuk 
je při pokojové teplotě tuhý a je stravitelnější 
než tuky obsahující mastné kyseliny s dlouhým 

řetězcem. Podobně jako u másla se předpokládá, 
že bráněnkový tuk má při pečení určité funkční 
a smyslové vlastnosti – jemnost, pocit v ústech, 
redukce struktury lepku.

Při průzkumu bylo 344 účastníků požádáno, 
aby ochutnali koláče, sušenky a vafl e. Každý 
zmíněný pekárenský výrobek byl připravený ve 
třech variantách – s 0 %, 25 % a 50 % náhradou 
másla hmyzím tukem.

Výsledky ukázaly, že tuk může v těchto vý-
robcích nahradit 25 % másla, aniž by se změnil 
celkový vjem a chuť. V oplatkách bylo možné 
bez ovlivnění přijetí spotřebitelů nahradit až 
50 %. U ostatních výrobků zaznamenaly receptu-
ry s 50 % náhražkou smyslové vady – nepříjemná 
chuť, žluklý fl avor a přetrvávající pachuť. Co se 
týká textury a barvy, byly „sotva ovlivněny“, což 
naznačuje, že bráněnkový tuk je u pekařských 
výrobků stejně funkční jako máslo a uděluje jim 
obdobnou strukturu.

Vědci mezi testovanými pekařskými výrob-
ky zaznamenali rozdíly v některých smyslových 
atributech a emočních asociacích, ale celkově 
se domnívají, že v pekárenství existuje pro po-
užití hmyzího tuku potenciál, zejména potom 
v zemích, kde jsou pekařské výrobky důležitou 
součástí kultury stravování. Například v Belgii 
jsou podle nich „možnosti a význam pro jejich 
integraci s inovativními látkami na bázi hmyzu 
vysoké“.

Nízké náklady na výrobu bráněnkového tuku 
by mohly pomoci prosadit tuto složku až k zá-
kazníkům. Obecně prý platí, že pokud jsou lidé 
ujištěni o kvalitě přísady, nepociťují žádnou změ-
nu ve smyslových vlastnostech a cena zůstává 
stejná, pak někteří udržitelnější variantu uvítají.

Mimoto larvy bráněnky lze chovat v průmys-
lovém měřítku, takže cena tuku by měla být nižší 
než u jiných hmyzích produktů pro potravinářské 
účely, které bývají drahé.

Hmyz pro potravinářské účely z farmových 
chovů stejně jako části hmyzu (nohy, křídla a hla-
vy) spadá v EU do defi nice potravin nového typu. 
To znamená, že hmyzí produkty před uvedením 
na trh vyžadují povolení od Evropského úřadu 
pro potraviny. Autorizace závisí na kompletaci 
veškeré dostupné vědecké dokumentace proka-
zující bezpečnost.

Žádná taková žádost nebyla dosud schválena, 
řada z nich se však přezkoumává včetně žádosti 
o moučku z bráněnky (sušené mleté   celé larvy 
Hermetia illucens) od dánské společnosti Enorm 
Biofactory A / S.

Hmyzí moučka a hmyzí lipidy jsou technic-
ky dva různé produkty, což znamená, že vyža-
dují odlišné prověření, a proto i odlišné žádosti 
o schválení.

Podle názoru autorů studie jeden z hlav-
ních rozdílů souvisí s alergenicitou. Alergie 
jsou způsobeny bílkovinami, které jsou v hmy-
zí přísadě přítomny. Riziko alergenicity hmy-
zích lipidů je velmi nízké, protože v nerafi no-
vaných olejích a tucích jsou přítomny pouze 
stopy bílkovin. Po rafinaci toto riziko zcela 
zmizí.
Claudia Delicato et al: Consumers’ perception of 
bakery products with insect fat as partial butter 
replacement. Food Quality and Preference, DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103755 

COVID-19 
A SOBĚSTAČNOST: 

JE MÍSTNÍ PRODUKCE 
POTRAVIN SCHOPNA 

USPOKOJIT POPTÁVKU?
Jaké procento populace lze přiměřeně uživit 

místními plodinami, jako jsou obiloviny, rýže, 
kukuřice a luštěniny? Pandemie koronaviru 
zdůrazňuje význam místní produkce potravin. 
Jsou však takové potravinové systémy schopny 
uspokojit celosvětovou poptávku? Tyto otázky 
se pokouší zodpovědět studie fi nských vědců 
zveřejněná v dubnovém čísle časopisu Nature 
Food.

Produkce a spotřeba potravin se v posledních 
desetiletích díky globalizaci změnila převratným 
způsobem. Vyšší centralizace potravinových 
systémů vedla k tomu, že pěstování je efektiv-
ní, strava je stále různorodější a dostupnost po-
travin v různých regionech po celém světě stále 
roste.

Výsledkem je, že dnes většina světové po-
pulace žije v zemích alespoň zčásti závislých 
na dovážených potravinách. Tyto často zdlou-
havé dodavatelské řetězce „z farmy na vidlič-
ku“ začaly náležitou pozornost přitahovat dost 
pozdě, tedy vlastně až teď, kdy v důsledku sou-
časné koronavirové pandemie došlo k jejich 
narušení.

Klíčovým faktorem při hodnocení udržitelnos-
ti produkce potravin je vzdálenost mezi počáteč-
ním a koncovým bodem potravinových dodava-
telských řetězců, tedy mezi výrobou a spotřebou. 
Protože je málo známo, jaká je v různých lokali-
tách minimální vzdálenost od spotřeby k potra-
vinářským plodinám, je obtížné určit, zda jejich 
místní produkce je schopna uspokojit celosvěto-
vou poptávku.

Vědci z Aalto University ve Finsku se snažili 
přesně určit, jaké procento světové populace by 
mohlo být přiměřeně živeno místní rostlinnou 
výrobou. Zaměřili se na šest klíčových skupin 
plodin určených k lidské spotřebě: obiloviny mír-
ného pásu (pšenice, ječmen, žito), rýže, kukuřice, 
tropické zrniny (proso, čirok), tropické okopani-
ny (kasava) a luštěniny.

Ve studii provedené ve spolupráci s Universi-
ty of California, Australian National University 
a University of Göttingen byl použitý optimali-
zační model založený na konceptu „foodshed“ 
tzn. soběstačných oblastí s vnitřními závislost-
mi (foodshed je geografi cká oblast, kde se vy-
rábějí potraviny pro určitou populaci. Termín se 
používá k popisu toků potravin z oblasti, kde se 
vyrábějí, namísto, kde jsou spotřebovány). Po-
mocí tohoto modelu vědci vypočítali potenciál-
ní minimální vzdálenost mezi výrobou potravin 
a spotřebou.

Zjistili, že v celosvětovém měřítku místní pro-
dukce zaostává. Pouze 27 % světové populace 
mělo přístup k obilninám mírného pásu v okruhu 
menším než 100 km. U tropických obilovin byl 
podíl 22 %, u rýže 28 % a u luštěnin 27 %. Po-
kud jde o kukuřici a tropické okopaniny, podíl 
činil pouze 11–16 %. Zjištění celkově odhalila, 
že místní rostlinná produkce (v okruhu do 100 

km) je schopna živit méně než jednu třetinu (11–
28 %) populace. Pro 26–64 % populace je tato 
vzdálenost větší než 1000 km. Probíhající kri-
ze COVID-19, která způsobila narušení globál-
ních potravinových řetězců, zdůrazňuje význam 
místní výroby. Je tedy místní produkce nejlep-
ší? Návrat k decentralizovaným potravinovým 
systémům by pravděpodobně znamenal přínosy 
pro životní prostředí. Vedl by ke snížení plýtvá-
ní potravinami a k nižším emisím skleníkových 
plynů. 

Vědci však upozorňují, že spoléhání se na čis-
tě domácí produkci je nutně spojeno s význam-
nými výzvami. Taková závislost by byla pro 
mnoho zemí problematická. Podle spoluautor-
ky studie Pekky Kinnunenové z Aalto Univer-
sity v současné době žije 80 % světové popula-
ce v zemích, které se do jisté míry spoléhají na 
dovážené potraviny. Dále existují studie, které 
ukazují, že obchod s potravinami je nezbytný 
pro zajištění přiměřeného přístupu k živinám. 
Také by došlo k podstatným ztrátám v efektivitě 
výroby, pokud by se přesunula do oblastí, které 
k ní nejsou vhodné – na celosvětové úrovni zna-
mená obchod s potravinami efektivnější využití 
zdrojů.

Potravinový systém závislý pouze na míst-
ní produkci by byl mimořádně zranitelný vůči 
místnímu narušení a výpadkům, kupříkladu ztrá-
ta sklizně způsobená suchem.

Dále, spotřebitelé si chtějí užívat pestrou 
stravu včetně potravin pocházejících ze vzdá-
lených klimatických oblastí a není neprav-
děpodobné, že by se tento trend významně 
změnil. Jednou z potenciálních změn by však 
mohl být posun k jídlu „sezonnějšímu“, kde 
by meziroční změny ve stravě byly podstatněj-
ší.

A co tedy dělat uprostřed globální pandemie? 
Vzhledem k možným dlouhodobým obchodním 
omezením vyvolaným koronavirovou krizí se 
Pekka Kinnunenová domnívá, že řešení tkví 
v kombinaci rozmanité domácí produkce s fun-
gujícím obchodním systémem.

Současné přerušení potravinových řetězců 
souvisí především s logistickými problémy spo-
jenými s uzavíráním hranic a rozsáhlými karan-
ténami, spolu s narušením vztahů dodavatelského 
řetězce a obchodu.

Místní zásobování potravinami sice hraje 
hlavní roli při snižování zranitelnosti, z krátko-
dobého hlediska je však možná důležitější ka-
pacita skladování potravin, protože jejich pro-
dukce je v mnoha oblastech celosvětově vysoce 
sezonní.

Jaké jsou vyhlídky? V následujících šesti mě-
sících omezení pohybu sezonních pracovníků 
může vést v různých částech Evropy ke sníže-
ní výnosů plodin. Z dlouhodobého hlediska by 
potom potenciální tlak v jednotlivých zemích, 
aby zvýšily své zásoby potravin, mohl význam-
ně snížit jejich množství dodávané na světové 
trhy.
Pekka Kinnunen et al.: Local food crop produc-
tion can fulfi l demand for less than one-third of 
the population. Nature Food, published 17 april 
2020, DOI: 10.1038/s43016-020-0060-7.

Mgr. Tatiana Oldřichová
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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
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition


