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Vůně české země
Letošní konec prázdnin, a vlast-

ně i léta ozdobilo hezké počasí. Ale až 
moc. Dny byly úmorné tropickým ved-
rem a často se nedalo vydržet ani v lese. 
Nákupní centra zaznamenala rekord-
ní návštěvnost, lidstvo tam utíkalo za 
chladem a přírůstky tržeb byly lepší než 
z účinnosti letákových reklam. Příroda 
je všemocná a toto je jeden z důkazů, 
a hlavně účinný obchodní tah, který ne-
může vymyslet ani marketingem protře-
lý prvotřídní specialista. Lidi nakupují 
tam, kde je jim příjemně. Vybavenost ob-
chodních domů a nákupních center má 
velmi dobrou úroveň. Dá se tam strávit 
celý den, dost často je to i prostor pro 
rodinný výlet. Dřív jezdili lidi na poutě 
a nyní mají nákupáky. 

Výstava Země živitelka v Českých 
Budějovicích však taky patří k místům 
s velkou účastí. Ta letošní byla organi-
zátory chytře předsunuta na týden před 
vedry, a tak se dožínky slavily v příjem-
ném počasí, i když taky sprchlo. Vedro 
tam však udělal pan prezident republi-
ky ihned při jejím zahájení. To, když ve 
svém již tradičním slavnostním proje-
vu tentokrát napadl všechny kamarády 
kůrovce, včetně někdejšího ministra ži-
votního prostředí, a přiřkl mu v politi-
ce ne často užívané a ne příliš lichotivé 
označení. Ten ministr měl kdysi nazvat 
toto hrůzné „zviřátko“ a likvidátora 
naší současné krajiny za přítele a ka-
maráda. Od nynější hlavy státu to bylo 
tvrdé a velmi osobní napadení minist-
ra někdejší vlády. Nejsem si ale jist, zda 
oprávněné, spíše bych hledal důvody 
nynějšího katastrofálního stavu nejen 
u jedné osoby, šlo především o selhá-
ní odborné fronty. Pokud tedy vůbec 
existuje technická možnost zlikvidovat 
účinně a hned tak mocného nepřítele, 
jakým kůrovec je. Každý, kdo má vztah 
k přírodě, a dokonce má-li i zemědělské 
vzdělání, sleduje nyní zdravotní stav té-
měř každého stromu a při cestování na-
ší zemí vidí velmi smutné obrazy. Já vi-
dím celoplošná mýcení velkých lesních 
celků dost skepticky a zdá se mi v řadě 
případů jako zbytečná. A nejsem sám. 
Střední a malí vlastníci lesů to vidí stej-
ně. A mám na to i skvělý příklad. Když 
umíraly v sedmdesátých letech vstoje 
smrky v Krušných horách, tak se taky 
celoplošně likvidovaly lány lesů. V teh-
dejším Německu hned za naší hranicí 
dělaly probírky a dnes se tam pyšní sto-
letými smrkovými lesy. Na naší straně 
hor však nenajdete smrky starší 30 let. 
Daří se jim od doby, kdy bylo zvládnu-
to samohoření na povrchových dolech 
v podhůří Čech a zejména po zahájení 
lapání popílku hnědouhelných elektrá-
ren. Krušné hory se nyní zelenají, ale 
obava i o ně je veliká. 

Přejme si tedy, ať nynější celá odbor-
ná fronta, samozřejmě za účinné pomo-
ci státní správy, nalézá nejefektivnější 
eliminace vlivu kůrovce na naši zem. 
Určitě ne tím, že dnešní technikou za 
pár dnů zlikvidujeme komplexně třeba 
jeden z našich nejúžasnějších lesů zvaný 
Černý, pyšnící se donedávna a po staletí 
mezi Veselým Žďárem a Perknovem na 
Vysočině u Havlíčkova Brodu. Ale hlav-
ně nesklouznout do uniformity, že list-
náče všechno vyřeší a že z našich smrko-
vých lesů zbydou na dlouhou dobu jen 
okem nepřehlédnutelné paseky, z jejichž 
plání je vidět okresní město na deset ki-
lometrů. A pak, kam bychom chodili na 
houby, na procházky, a hlavně za vůní 
české země bez českého smrkového lesa?

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Přes 560 vystavovatelů z více než 20 zemí se 
zúčastnilo mezinárodního agrosalonu Země ži-
vitelka, který se letos konal s podtitulem Vý-
zvy českého zemědělství. Jeho 46. ročník na 
Výstavišti v Českých Budějovicích spolu s ve-
doucími představiteli České republiky zahájil 
ministr zemědělství Miroslav Toman. Země ži-
vitelka je největší výstavou zaměřující se na 
zemědělský sektor napříč všemi jeho obory ne-
jen v Česku, ale i na Slovensku. Výstava se ko-
nala ve dnech 22.–28. srpna.

„Českobudějovický agrosalon je jednou z mála 
možností, jak lidem ukázat, že zemědělci hospodaří 
s respektem ke krajině, a představit jim kvalitní české 
potraviny, které jsou produktem našich polí a stájí. 
Letos má podtitul Výzvy českého zemědělství, což je 
myslím namístě. Hlavním zájmem všech zemědělců 
je totiž hospodařit šetrně, udržitelně a produkovat 
kvalitní a bezpečné potraviny. Na druhé straně často 
dostávají z různých stran rady, co vše udělali špatně, 
což ale v danou chvíli krizi skutečně nevyřeší,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman. V souvislosti 

Moderním přístupům k omezení následků su-
cha a k zajištění vody v krajině a ve vodních 
zdrojích se věnovala konference Voda v kraji-
ně 21. století v Českých Budějovicích. V rámci 
agrosalonu Země živitelka ji pořádalo Minister-
stvo zemědělství (MZe) a zúčastnili se jí před-
stavitelé české vlády v čele s premiérem An-
drejem Babišem a odborníci z České republiky 
spolu s experty z Izraele, který je v tomto smě-
ru pro svět inspirací.

„Důvod, proč jsme konferenci věnovanou vodě ta-
dy na agrosalonu uspořádali, je zřejmý. V posledních 
letech u nás čelíme projevům klimatické změny, posti-
hují nás dlouhá období sucha a my se musíme naučit 
s vodou lépe hospodařit. A Země živitelka je vhodnou 
příležitostí, jak přítomné zemědělce a vystavovatele 
o moderních přístupech k omezení následků sucha 
a k zajištění vody v krajině a vodních zdrojích infor-
movat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministr Toman ocenil, že se začíná zvyšovat zá-
jem o obnovu a rozvoj závlah, zatím hlavně u ze-
mědělců hospodařících s trvalými porosty. „Zvýše-
ní rozsahu závlah ale bude vyžadovat zabezpečení 
vodních zdrojů, a proto dotační program Minis-
terstva zemědělství podporuje nejen investice do 

závlahových zařízení, ale i do výstavby jednoúčelo-
vých nádrží na vodu pro zavlažování, které se napl-
ní za příznivých podmínek a pak umožní překlenout 
sucho. Ostatně Ministerstvo má mnoho programů, 
kterými přispívá k omezení následků sucha. Od ro-
ku 2015 jsme na ně poskytli přes 30 miliard korun,“ 
uvedl ministr zemědělství Toman.

V souvislosti s iniciativou MZe posílit ochranu 
vodních zdrojů v ústavě Miroslav Toman infor-
moval, že svolává jednání s právnickými experty 
a zainteresovanými reprezentanty parlamentních 
politických stran u kulatého stolu. „Jde o vážný 
krok, takže vyžaduje vypracování návrhu na zákla-
dě důkladné analýzy, kterou jsme proto zadali od-
borníkům z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Z jejich průběžných sdělení se zatím jako ideální 
zdá forma samostatného ústavního zákona, nicméně 
finální analýza bude hotová v průběhu září,“ řekl 
ministr Toman s tím, že konečným cílem je „aqua-
tizace“ právního řádu a příslušné praxe. Tedy vy-
tvoření takového právního rámce a jeho realizace, 
která povede k šetrnějšímu zacházení s vodou a dal-
ším přírodním bohatstvím a ke zmírnění dopadů su-
cha. Ochrana vody jako priorita bude tedy doplněna 
o péči o další přírodní zdroje.

Rektor České zemědělské univerzity Petr Skle-
nička na konferenci hovořil o prvních zkušenos-
tech z pilotních projektů Chytrá krajina proti suchu 
a povodním. Ředitel izraelské společnosti pro zá-
vlahy a úpravu vody Netafim Dubi Segal seznámil 
účastníky s izraelskými zkušenostmi přesného za-
vlažování, s efektivním využíváním různých vod-
ních zdrojů v zemědělství a krajině. Předseda Svazu 
vodního hospodářství ČR Petr Kubala se věnoval 
zabezpečení vodních zdrojů a výhledu do budoucna.

Konference se zúčastnila také ministryně financí 
Alena Schillerová, ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec, prezident Česko-izraelské smíšené 
obchodní komory Pavel Smutný a náměstek minis-
tra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodář-
ství Aleš Kendík. MZe

Projev prezidenta republiky při zahájení Země živitelky dne 22. srpna 2019

s dlouhotrvajícím suchem ministr Toman hovořil 
o nezbytnosti přizpůsobit se změnám, ať už jde o pro-
měny klimatu, nebo celospolečenské požadavky na 
zemědělství. „To už se nebude zaměřovat pouze na 
zajištění dostatečného množství potravin pro naše 
obyvatele, ale musí se zaměřit i na vliv, který má 
zemědělství pro stav půdy, zadržení vody v krajině či 
biodiverzitu. Zjednodušeně by se dalo říct, že země-
dělství musí přejít od kvantity ke kvalitě, a to vše s vy-
užitím moderních technologií. A v tom musíme země-
dělce podpořit i finančně,“ uvedl Miroslav Toman.

Výstavu Země živitelka využil ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman k různým jednáním se zástupci 
zemědělských organizací o aktuálních tématech, ja-
ko je například sucho, Program rozvoje venkova či 
Společná zemědělská politika. Zúčastnil se jednání 
představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR, 
stejně jako konference, kterou komora věnuje stavu 
vyjednávání reformy Společné zemědělské politi-
ky po roce 2020. V sobotu zahájil Národní dožínky 
a odpoledne vystoupil na konferenci Voda v krajině 
21. století, kterou Ministerstvo zemědělství pořádalo.

Ve stánku Ministerstva zemědělství (MZe) o rozlo-
ze 120 m2 v Pavilonu T1 se mohli návštěvníci seznámit 
s prací například Odboru zemědělských komodit, Od-
boru bezpečnosti potravin, Odboru potravinářského 
a Odboru environmentálních podpor Programu roz-
voje venkova. Na veletrhu se představily i organiza-
ce podřízené Ministerstvu zemědělství, mj. Ústřed-
ní kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 
a Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Zástupci těchto organizací poskytovali informace 
veřejnosti včetně informačních materiálů, ÚKZUZ 
i poradenství v ochraně rostlin a prezentaci chorob 
a škůdců. Děti i dospělí si mohli udělat vědomostní 
kvíz v poznávání osiva.

Svoje expozice měly na výstavě Země živitelka 
Státní zemědělský intervenční fond, a to stánek Kla-
sa, stánek Regionální potravina a stánek Ekologic-
kého zemědělství a biopotravin. Představila se také 
Celostátní síť pro venkov.

Ve čtvrtek 22. 8. odpoledne předal ministr Miro-
slav Toman „Cenu ministra zemědělství pro mladé 
vědecké pracovníky za rok 2019“ a také „Cenu mi-
nistra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek 
za rok 2019“. O den později byla předána Ocenění 
rodinným firmám a farmám za přínos regionu.

Ministr Toman na konferenci Voda v krajině: 
Musíme lépe hospodařit s vodou a využívat moderní

 přístupy k jejímu zajištění v krajině

Země živitelka 2019
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Sucho, které zasáhlo území České republi-
ky v roce 2014, přetrvávalo až do roku 2018. 
Ten se stal se svou průměrnou roční teplotou 
vzduchu 9,6°C nejteplejším rokem na našem 
území od roku 1961. Uvádí to Zpráva o stavu 
vodního hospodářství České republiky v roce 
2018, takzvaná Modrá zpráva, kterou Minis-
terstvo zemědělství (MZe) společně s Minis-
terstvem životního prostředí (MŽP) předložilo 
vládě.

„V posledních letech čelíme projevům klima-
tické změny, postihují nás dlouhá období sucha 
s nerovnoměrnými srážkami, klesá například 
dostupnost vodních zdrojů pro zásobování oby-
vatelstva pitnou vodou. To vše jsou důsledky ně-
kolikaletého suchého období, které nám působí 
starosti o budoucnost. Modrá zpráva podává 
ucelený přehled aktivit nejen Ministerstva, ale 
i rezortních organizací. Lze se v ní kromě jiného 
dočíst o propojování vodárenských soustav, vý-
stavbě malých rybníků i nádrží. Každý den vybu-
dujeme půl kilometru nových vodovodů. V nej-
bližších letech máme na vodovody a kanalizace 
připraveno přibližně šest miliard korun,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

Prostřednictvím rezortů zemědělství, životní-
ho prostředí a dopravy byly v roce 2018 na vodní 

hospodářství poskytnuty finanční prostředky 
v celkové výši 6,8 miliardy korun. Šlo jak o ná-
rodní, tak i nadnárodní dotační programy. MZe se 
na této částce podílelo téměř 36 %. Ministerstvo 
zemědělství v roce 2018 administrovalo devět 
dotačních programů zaměřených na vodní hos-
podářství. Šlo o sedm národních a dva financova-
né z národních či nadnárodních zdrojů. Celkově 
byly čerpány peníze v celkové výši 2,45 miliardy 
korun.

Modrá zpráva uvádí, že loni bylo vodou z vo-
dovodů zásobováno téměř 95 % obyvatel a té-
měř 86 % obyvatel je napojeno na kanalizaci. 
Vodovodní síť byla prodloužena o 166 kilometrů, 
a dosáhla tak délky necelých 79 tisíc kilometrů; 
délka kanalizační sítě pak činí 48,7 tisíce kilo-
metru.

Modrá zpráva za rok 2018 je oproti předchá-
zejícím ročníkům rozšířena o kapitolu „Plnění 
programů opatření přijatých plány povodí v roce 
2015“, která se na základě vodního zákona před-
kládá vládě každé tři roky. Tato kapitola podává 
přehled o plnění programů opatření, stavu povr-
chových a podzemních vod a hospodaření s vo-
dami v oblastech povodí.

Zpráva o stavu vodního hospodářství České 
republiky, kterou MZe publikuje již od roku 1997 
ve spolupráci s MŽP, přináší přehled o činnos-
tech souvisejících s vodním hospodářstvím v pů-
sobnosti obou resortů. Hlavním cílem je seznámit 
čtenáře s uplynulým rokem z pohledu vodního 
hospodářství: jakým byl v porovnání s roky před-
chozími, co se událo, změnilo a jakým směrem se 
vodní hospodářství v ČR ubírá.

Ministerstvo zemědělství přispělo v roce 2018 na vodní hospodářství 
částkou 2,45 miliardy korun

Budoucí podoba Společné zemědělské po-
litiky (SZP), africký mor prasat a bezpečnost 
potravin byla hlavní témata jednání minist-
ra zemědělství Miroslava Tomana a jeho pol-
ského kolegy Jana Krzysztofa Ardanowského. 
Ministři ve Varšavě jednali v rámci setkání 
vlád Polska a České republiky.

„S ministrem Ardanowskim jsme se dohodli 
na spolupráci při prosazování naší společné pri-
ority, a to že při vyjednávání o Společné země-
dělské politice na další období je nutné zajistit 
pro zemědělství adekvátní financování. Pokud 
jde o zastropování přímých plateb, kdy ho Pol-
sko na rozdíl od nás podporuje jako povinné, po-
žádal jsem svého polského kolegu, zda by zvážil 
podporu dobrovolnosti, jak ji navrhujeme my. 
I v případě dobrovolnosti totiž může Polsko tuto 
podmínku zavést. Vzhledem k velikosti našich 
zemědělských podniků by povinné zastropování 
vedlo k zásadnímu propadu jejich příjmů,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k rozsahu změn, které přináší nová 
SZP, je podle ministra Tomana potřeba také jasně 
definovat přechodné období, protože nová pra-

vidla se nestihnou schválit. Zásadní totiž je, aby 
zemědělci napříč Evropou měli jistotu, že dosta-
nou podpory na hospodaření včas. Ministři pro-
jednávali také oblast agrolesnictví či precizního 
zemědělství, na které se obě země chtějí v novém 
programovém období zaměřit.

Velkou pozornost věnovali ministři při jedná-
ní problematice afrického moru prasat (AMP). 
Zatímco v Polsku se nákaza dostala do desítek 
chovů domácích prasat, ČR je zatím jedinou ze-
mí, které se podařilo nákazu zcela eradikovat.

„Polský kolega měl velký zájem o sdílení na-
šich zkušeností, ocenil přístup, který jsme v boji 
s touto nemocí zvolili. Shodli jsme se, že afric-
ký mor prasat je celounijní problém, a proto je 
nutné jeho řešení přenést na úroveň Evropské 
unie. Tématem se samozřejmě budeme zabývat 
i v rámci podzimního zasedání zemí V4 v Praze,“ 
uvedl ministr Toman.

Ministři se také věnovali bezpečnosti potra-
vin, která se mezi oběma zeměmi intenzivně ře-
ší. Miroslav Toman ocenil, že se díky dialogu 
a aktivnímu přístupu podařilo celkovou situaci 
týkající se dovozu polských potravin do České 
republiky zklidnit. Za pozitivní považuje napří-
klad jednání na úrovni představitelů veterinár-
ních úřadů.

„Na druhou stranu však musím podotknout, 
že problémy s bezpečností a kvalitou potravin 
dovážených z Polska přetrvávají. Proto jsem 
ministra Ardanowského požádal o aktuální in-
formace týkající se postupu avizované reformy 
veterinárního dozoru v Polsku. Prioritou našeho 
ministerstva je kromě ochrany zdraví i ochrana 
oprávněných zájmů českých spotřebitelů, proto 
považuji za důležité, aby se dozorové organizace 
našich zemí ještě více zaměřily na podvody s po-
travinami, ať jde o falšování potravin, či klama-
vé označování použitých složek na obale,“ řekl 
ministr Toman.

MZe

Ministr Toman po jednání 
s polským protějškem Ardanowskim:

 Africký mor prasat musíme řešit 
na celounijní úrovni

Ústavní ochranu vody nejlépe zajistí vy-
tvoření samostatného ústavního zákona. 
Tento návrh na Ministerstvu zemědělství 
(MZe) prezentovali experti z Právnické fa-
kulty Univerzity Karlovy. Jednání se účast-
nili také další zástupci státní správy, re-
prezentanti parlamentních politických 
stran či představitelé vodohospodářských 
institucí.

„Jakýkoliv zásah do ústavy je vážný krok, 
proto jsme si nechali vypracovat analýzu od 
expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlo-
vy. Ti navrhují jako nejlepší variantu vytvoře-
ní samostatného ústavního zákona po vzoru 
ústavního zákona o bezpečnosti státu. Koneč-

ným cílem je aquatizace právního řádu, tedy 
vytvoření takového právního rámce, který po-
vede k šetrnějšímu zacházení s vodou a dalším 
přírodním bohatstvím a ke zmírnění dopadů su-
cha,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Všichni se shodujeme, že ochrana vody je 
nejvyšším veřejným zájmem. Vodní blahobyt, 
na který jsme byli v minulosti zvyklí, je pryč 
a lidé čekají, že stát ještě aktivněji vstoupí do 
oblasti hospodaření s vodou v situaci, kdy je 
v řadě oblastí vody nedostatek. Proto je klí-
čové, abychom se již ve fázi hledání legisla-
tivního řešení shodli jak s právními experty, 
odborníky na vodní hospodářství, tak i s co 
nejširší politickou reprezentací. Protože cílem 
je skutečná ochrana vody, nikoli jen právní 

proklamace,“ uvedl ministr životního prostře-
dí Richard Brabec.

Důvodů pro vytvoření samostatného ústav-
ního zákona je několik. Ústava České repub-
liky je poměrně stručný dokument a posílená 
ochrana přírodních zdrojů by do systematiky 
ústavy a její podoby nezapadla. Podobně je 
tomu v případě zásahu do Listiny základ-
ních práv a svobod. Naproti tomu samostat-
ný ústavní zákon může obsahovat jak práva 
jednotlivce, tak povinnosti a úkoly pro stát 
a územní samosprávy. Rovněž může obsaho-
vat obecné i detailní pasáže.

„Obsah nového ústavního zákona je věcí 
další diskuze, nicméně mohl by zakotvit na-
příklad právo jednotlivce na přístup k cenově 

dostupné pitné vodě pro uspokojení základních 
osobních potřeb, úkol provozovat vodovody 
a kanalizace by svěřil státu a územním samo-
správám nebo by zdůraznil nezbytnost ochra-
ny vody, půdy, lesů a krajiny při veškeré čin-
nosti veřejné moci i jednotlivců,“ řekl ministr 
Toman s tím, že detaily by stanovily jednotlivé 
prováděcí zákony.

Finální znění právní analýzy od Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy obdrží MZe nej-
později do poloviny října. Obsahovat bude ta-
ké rozbor souvisejících zákonů. Poté MZe ve 
spolupráci s dalšími resorty připraví konkrétní 
návrh úpravy ústavní ochrany vody, který chce 
znovu projednat na širším plénu u kulatého 
stolu.

Ministr zemědělství: S právními experty jsme se shodli, 
že vodu nejlépe ochráníme samostatným ústavním zákonem
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V souvislosti se zhoršující se situací šíře-
ní Afrického moru prasat (AMP) zejména ve 
střední a východní Evropě upozorňuje Stát-
ní veterinární správa (SVS) na riziko přeno-
su nákazy prostřednictvím masa a masných 
výrobků z vepřového masa z domácích po-
rážek a z neznámých zdrojů. Především nový 
výskyt AMP na Slovensku a zhoršující se si-
tuace v dalších zemích – v Maďarsku, Bul-
harsku či Polsku – představuje pro ČR zvý-
šené nebezpečí zavlečení nákazy. Proto SVS 

varuje před transportem popsaných potravin 
pro vlastní spotřebu do ČR. AMP je přenos-
ný pouze na prasata (domácí i divoká) a ne-
ní přenosný na člověka, nicméně může mít 
vážné ekonomické dopady v chovech prasat.

Z hlediska ČR je velmi alarmující výskyt 
AMP na Slovensku. První pozitivní nález AMP 
u domácích prasat zde byl zaznamenán 24. 7., 
druhý pak 30. 7. V obou případech se jednalo 
o drobnochovy, přičemž lokality jsou od sebe 
vzdáleny asi 5 km, nachází se v okrese Trebišov 
a sousedí s oblastí Maďarska, ve které se vysky-
tuje AMP u prasat divokých. Další dva případy 
u domácích prasat se zjistily 6. 8. Opět se jedná 
o drobnochovy ve stejné oblasti (okres Trebi-
šov), od prvních pozitivních případů jsou vzdá-
leny 7–11 km.

I přes přijímaná opatření se doposud nedaří 
AMP zlikvidovat v dalších členských státech EU, 
naopak dochází k jeho rozšiřování. Nejzávažnější 
situace je v Polsku, kde během roku 2018 a 2019 
dochází k šíření nákazy do nových oblastí, dále 
pak v Rumunsku, kde je v současné době postiže-
no téměř celé území státu, a rovněž v Bulharsku, 
kde během července došlo k výraznému nárůstu 
AMP v chovech domácích prasat včetně velko-
chovů s 20–40 tisíci chovanými prasaty.

„Vzhledem k tomu že jedním z rizik šíření AMP 
je přenos nákazy prostřednictvím masa a mas-
ných výrobků z vepřového, chtěli bychom apelo-
vat na české občany, aby se vyvarovali přivážení 
popsaných potravin pro vlastní spotřebu do ČR,“ 
sdělil ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

V současnosti stále platí mimořádná veterinár-
ní opatření, která zakazují přivážení loveckých 

trofejí ze zemí zasažených AMP do ČR a rovněž 
neumožňují dovážení sena a slámy ze stejných 
zemí pro chovy prasat domácích. Dalším důle-
žitým nástrojem při prevenci před zavlečením 
AMP je striktní dodržování zákazu zkrmování 
kuchyňských odpadů v chovech prasat domá-
cích.

V současné době je hlášen výskyt AMP na 
Ukrajině a v 10 členských státech EU: Belgii, 
Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sar-
dinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Ru-
munsku a Slovensku.

Více aktuálních informací k AMP naleznete 
zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-
-mor-prasat-amp/.

Petr Vorlíček,
SVS 

V rámci pravidelných kontrol sezonního 
sortimentu se v letních měsících inspek-
toři Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce (SZPI) zaměřují mj. na kontroly 
jakosti a bezpečnosti točených i kopeč-
kových zmrzlin a ledů do nápojů v pro-
vozovnách společného stravování. Vý-
sledky letošních kontrol (do 31. 7. 2019) 
ukázaly, že požadavkům právních předpi-
sů nevyhovělo 40 % hodnocených vzorků 
ledů do nápojů a 37 % hodnocených vzor- 
ků točených i kopečkových zmrzlin. 

Z výsledků letošních kontrol i kontrol 
v předchozích letech je zřejmé, že význam-
ná část provozovatelů stále hrubě podceňuje 
rizika spojená s nedodržením hygienických 
postupů při výrobě, skladování a prodeji uve-
deného sortimentu a s tím souvisejícím po-
rušením hygienických limitů pro přítomnost 
mikroorganismů. 

V letošní sezoně inspektoři SZPI dosud 
dokončili vyhodnocení u 47 vzorků ledů do 
nápojů a 19 z nich (cca 40 %) nesplnilo zdra-
votní nebo hygienické limity. Mezi sledované 
parametry náležel výskyt bakterií Escherichia 
coli, Clostridium perfringens, enterokoků, 
koliformních bakterií a bakteriálních kolo-

nií. Při kontrolách v roce 2018 nevyhovělo 
požadavkům právních předpisů 47 % hod-
nocených vzorků, v roce 2017 šlo o 45 % 
a v roce 2016 o 38 %. Za hlavní příčinu ne-
vyhovujících zjištění lze označit podcenění 
hygienické praxe při výrobě ledu a dezinfekci 
výrobníků ledu.

V roce 2019 inspektoři SZPI dosud vyhod-
notili 131 vzorků točených a kopečkových 
zmrzlin a 49 z nich (cca 37 %) nesplnilo hy-
gienické limity. Ve vzorcích zmrzlin labora-
torní rozbory potvrdily nadlimitní počty ko-
lonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Při 
kontrolách v roce 2018 nevyhovělo požadav-
kům právních předpisů 30 % hodnocených 
vzorků, v roce 2017 šlo o 26 % a v roce 2016 
o 28 %. Za hlavní příčinu nevyhovujících vý-
sledků lze považovat nedostatečnou sanitaci 
zařízení na výrobu zmrzlin a také kontami-
nované vstupní suroviny, jejichž hodnoce-
ní provozovateli potravinářských podniků 
spočívá často jen ve vizuální kontrole. Roli 
může hrát i nedostatečné proškolení perso- 
nálu.

V provozovnách, kde inspektoři SZPI ode-
brali nevyhovující vzorky, na místě zakázali 
užívání zařízení (např. výrobníku ledu, zmrz-
linového stroje a souvisejícího náčiní), na-
řídili provozovateli provedení jeho sanitace 
a následné provedení mikrobiologického roz-
boru akreditovanou laboratoří. Až po vyho-
vujícím výsledku rozboru inspektoři umožní 
zařízení znovu používat. 

S dotčenými provozovateli SZPI zahájí 
správní řízení o uložení sankce.

Pavel Kopřiva, 
SZPI

SVS doporučuje nevozit vepřové maso a masné výrobky 
ze zemí s výskytem AMP z domácích porážek a z neznámých zdrojů

DŮM TECHNIKY
PARDUBICE

Bohatý
doprovodný
program!

Letní kontroly SZPI: 
bakteriální kontaminaci inspektoři 

zjistili až u 40 % ledů 
do nápojů a zmrzlin

Na zmírnění škod způsobených dubnový-
mi a květnovými mrazy dostanou ovocnáři  
50 milionů korun. Rozhodla o tom vláda. Pe-
níze budou vyčleněny z rozpočtu Ministerstva 
zemědělství (MZe). 

„Díky padesáti milionům, které schválila vlá-
da, alespoň částečně pomůžeme nejvíce poško-
zeným pěstitelům. Sektor ovoce obecně prochází 
v posledních letech nepříznivým obdobím a hrozí, 
že se řada podniků dostane do neřešitelných fi-
nančních potíží. I proto jsem rád, že jim můžeme 

kompenzaci poskytnout,“ řekl ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman.

Administrace dotačního titulu bude mít dvě 
části. V první etapě budou peníze vypláceny v re-
žimu „de minimis“. Žádosti se budou přijímat 
ještě letos. 

Podporu na další dva připravené podprogra-
my kompenzací – pro letní ovocné druhy a pro 
zimní ovocné druhy (pro jablka a hrušky) MZe 
ovocnářům vyplatí prostřednictvím Rámcové-
ho programu pro řešení rizik a krizí v zeměděl-
ství. Zde se příjem žádostí předpokládá na jaře 
2020. Na tuto podporu budou mít nárok pod-
niky, které prokáží 30% pokles tržeb v porov-
nání s průměrem předchozích tří let nebo s tří-
letým průměrem z období předcházejících pěti  
let. 

„Těší nás, že Ministerstvo zemědělství ovoc-
nářům pomůže. Jarní mrazy jsou v ovocnářství 
nepojistitelným rizikem a pěstitelé se, na rozdíl 
od škod krupobitím, nemají možnost bránit. Po-

dobným způsobem pomáhají ovocnářům také 
vlády ovocnářům v okolních zemích, a tak i na-
ši pěstitelé mají díky této podpoře srovnatelné 
podmínky. Velmi také vítáme možnost podávat 
žádosti zjednodušeným způsobem, takzvaným de 
minimis. Ten využijí zejména menší rodinné far-
my, které se specializují na ovocnářství a jsou ve 
složité situaci,“ uvedl předseda Ovocnářské unie 
ČR Martin Ludvík. 

V polovině dubna a na začátku května zasáh-
ly naše území dvě vlny jarních mrazů a silně 
poškodily ovocné výsadby. Nízké teploty v no-
ci klesaly i pod -11 °C a v nejvíce postižených 
lokalitách se opakovaly po více dní. V některých 
oblastech mrazy podnikům poškodily až  
80 % úrody. K největším škodám došlo v se-
verních, západních, středních a východních Če-
chách, velké lokální škody se objevily na celém 
území ČR. 

MZe

Vláda schválila částečnou náhradu za letošní mrazy

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/
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Sva z obchodu a ceStovního ruchu ČeSké republiky

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

http://www.socr.cz

Bez zákazu teritoriality 
se dvojí kvality potravin 

nezbavíme
to, že problém dvojí kvality potravin není výmyslem, ale skutečně 
existuje, už uznala evropská unie i česká vláda. přesto u nás existují 
další a další iniciativy, které mají tuto ověřenou skutečnost zno-
vu a znovu potvrdit. naposledy ministerstvo průmyslu a obchodu 
přispělo na průzkum veřejného mínění, který zadal Svaz českých 
spotřebitelů a který podle předpokladů znovu zjistil, že lidem dvojí 
kvalita vadí. přemýšlím, proč si znovu a znovu ověřujeme něco, co 
už dávno víme, místo toho, abychom problém konečně vyřešili. 
Skoro to vypadá, že ve skutečnosti se do řešení dvojí kvality státu 
nechce, a tak raději investuje do průzkumů dávno známého, místo 
toho, aby připravil a prosadil smysluplnou legislativu.

Co vlastně průzkum přinesl? Prakticky všichni respondenti (96 pro-
cent) jsou přesvědčeni, že dvojí kvalita existuje. Spíš jsem překvapen, že 
existují lidi, kteří tomu nevěří. Ještě o procento více spotřebitelů se do-
mnívá, že by Česká republika měla zavést u potravin přísnější pravidla, 
aby se zabránilo prodeji výrobků s odlišným složením na tuzemském 
trhu. A 91 procent by s přísnějšími opatřeními souhlasilo i za cenu ome-
zení dovozu levných potravin. A kolo je opravdu kulaté.

A teď do praxe. Na konci května vláda schválila návrh novely zákona 
o potravinách z pera ministerstva zemědělství, která zakazuje prodej 
potravin v  jiné kvalitě, ale ve stejném obalu jako jinde v Evropě. Za 
porušení zákona přitom bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. Mini-
sterstvo přitom odmítá vydat jasnou metodiku, která určí, co je povo-
lená odchylka ve složení potraviny a jak moc odlišný musí být obal, aby 
nedocházelo ke klamání spotřebitele. 

Na ministerstvo zemědělství navázalo svým návrhem novely záko-
na o ochraně spotřebitele i ministerstvo průmyslu a obchodu, které 
rozšířilo zákaz dvojí kvality také na nepotravinářské zboží. S tím, aby 
se zákaz dvojí kvality netýkal pouze potravin, ale všeho zboží, přitom 
podle průzkumu souhlasí 78 procent českých spotřebitelů. MPO ovšem 
ke dvojí kvalitě zvolilo jiný přístup, a tak se sice obě ministerstva mohou 
chlubit tím, že připravily zákon proti dvojí kvalitě – ale už neřeší, že pro 
rybí prsty budou platit jiná pravidla než třeba pro prací prášky. 

Nemůžu se ubránit dojmu, že tato opatření jsou více líbivá než efek-
tivní. Ano, 50 milionů korun pokuty je ohromné číslo, které se bude zá-
kazníkům, tedy vlastně voličům, líbit. Ale odlišení výrobků s rozdílným 
složením pomocí různých obalů problém dvojí kvality nevyřeší. Pouze 
ho označí a zlegitimizuje. Ministerstvo zemědělství svým návrhem klid-
ně nechá českého zákazníka napospas potravinářským produktům dru-
hé kvality, „určené pro český trh“, a chce jen, aby ta druhá kvalita měla 
modrý obal místo zeleného. 

Pokud by stát chtěl skutečně vyřešit problém dvojí kvality tak, jak 
jeho zástupci plamenně slibovali před evropskými volbami, museli by 
urychleně prosadit zákaz teritoriálních omezení obchodu. Pořád jsme 
totiž v situaci, kdy zahraniční výrobci beztrestně odmítají dodat na 
český trh německou nebo francouzskou verzi svého výrobku, a nutí 
obchod nakupovat prostřednictvím českého distributora jen to, co sem 
chtějí pustit. Dokonce i premiér Andrej Babiš před evropskými volbami 
sliboval, jak zajistí, aby se na český trh mohla dostat německá kvalita, 
a vláda dokonce ministrům zemědělství a průmyslu v květnu přikázala 
připravit příslušnou novelu zákona. Jde přitom o jeden krátký para-
graf, který průměrný legislativec napíše za deset minut. Od slibu vlády 
problém vyřešit ale už uplynulo více než čtvrt roku a pořád je ticho 
po pěšině. Český obchodník se tak ke zboží nabízeném na německém 
či francouzském trhu pořád nemá šanci dostat a zdá se, že se to nijak 
rychle nezmění. 

Místo skutečného řešení se totiž dělají jen líbivé změny na oko. Patří 
mezi ně i ona pokuta 50 milionů korun, což je mimochodem stejně 
vysoká sankce, jako kdyby tady někdo prodával radioaktivní mléko 
z pastvin vedle Černobylu. Hlavním problémem ale je, že ministerstvo 
zemědělství nenašlo odvahu jasně říct, že dvojí kvalita je problém vý-
robce dané potraviny a že je to jen a pouze výrobce, který má nést 
následky svého rozhodnutí na český trh dodat jinou verzi potraviny 
než na trh německý. Až vstoupí zákon v platnost, pokutu za zboží dvojí 
kvality dostane Coop Tuty z Černé v Pošumaví, nikoliv zahraniční potra-
vinářský koncern, který jediný ví, kolik a jakých verzí svých výrobků ve 
skutečnosti produkuje. 

Je zcela jasné, že malý venkovský obchodník nemá kapacity, aby si 
zjišťoval, zda se náhodou například někde v Portugalsku neprodává 
ve stejném obalu produkt s odlišným složením. Stát sice říká, aby ob-
chodník uloženou pokutu, kterou musel zaplatit, následně vymáhal 
po výrobci, ale tím si pouze zjednodušuje práci a  ignoruje základní 
pravidlo fungování právního státu, tedy, že trestán má být ten, kdo se 
prohřešil. Místo toho chce stát bít poctivé obchodníky pouze proto, že 
jsou nejvíc na očích. Tohle by se mělo rozhodně co nejdříve změnit. Ji-
nak se český spotřebitel pocitu, že je občanem druhé kategorie, prostě 
nemá šanci zbavit. 

Tomáš Prouza,  
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha – Asociace českého tradičního ob-
chodu (AČTO) dlouhodobě nesouhlasí s fun-
gováním stávajících stravenkových systémů, 
které dále znepřehledňují, komplikují a pro-
dražují systém, z něhož v současnosti těží 
zejména vydavatelé stravenek. Proto AČTO 
oceňuje, že ministerstvo financí vyslyšelo ar-
gumenty, které nezávislí obchodníci předlo-
žili, a hodlá benefit zjednodušit a zpřístupnit 
i těm, kteří jej v současnosti nemohou vyu-
žívat, tedy mnozí zaměstnavatelé a jejich za-
městnanci.

Zejména podnikatelé v maloobchodě a po-
hostinství jsou současným stravenkovým systé-
mem poškozováni. Dle kvalifikovaného odhadu 
AČTO se průměrná provize poskytovatelům stra-
venek často pohybuje i nad 5 %, což ve finanč-
ním vyjádření představuje cca 800 milionů korun 
ročně. Celá tato částka jde na úkor především 
podnikatelů v maloobchodě, pohostinství a obo-
rech s nimi souvisejících. 

Proto nezávislí obchodníci oslovili Asociaci 
hotelů a restaurací (AHR), jejíž členové se při vy-
užívání stravenkových systémů potýkají se stej-
nými problémy a která se problematikou rovněž 
dlouhodobě zabývá. Právě ve spolupráci s AHR 
definovalo AČTO negativa současných straven-
kových systémů:
–    přijímání stravenek obchodníkům i podnikate-

lům v pohostinství způsobuje ztrátu ve výši až 
10 % z tržeb (provize + administrativní popla-
tek + DPH ze zaplacené částky),

–    obvyklá provize stravenkových společností 
často překračuje i 5 %,

–    vytváření nadbytečného konkurenčního pro-
středí,

–    náklady spojené s provozováním systémů hra-
dí obchodníci a podnikatelé v pohostinství 
a zaměstnavatelé poskytující svým zaměst-
nancům stravenky,

–    platba stravenkami váže finanční prostředky, 
což je zejména pro malé nezávislé obchodníky 
výrazná komplikace,

–    vytváření druhé měny ve státě, navíc s ome-
zenou platností,

–    tři dominantní vydavatelé stravenek mají fak-
ticky monopol na udělování daňové úlevy od 
státu,

–    zpracovávání stravenek vytváří další adminis-
trativní zátěž i zátěž personálu,

–    počet ročně vydaných stravenek je cca 300 mi- 
lionů kusů, což představuje nemalou adminis-
trativní i ekologickou zátěž,

–    stravenky mají omezenou dobu použitelnosti 
a v případě jejich expirace představuje nomi-
nální hodnota stravenky čistý zisk pro jejího 
vydavatele. Odhaduje se, že stravenkové spo-
lečnosti dokáží až třetinu svého zisku vygene-
rovat na propadlých stravenkách,

–    vydavatelé stravenek proplácejí pouze stra-
venky, které nejsou poškozené a u nichž ne-
ní znehodnocen čárový kód. V případě, že 
dojde k poškození stravenky, znamená to 
pro obchodníka ztrátu ve výši 100 % nomi-
nální hodnoty stravenky, na rozdíl od např. 
poškozené bankovky, kterou je možné předat  
do ČNB.
V řadě případů dochází i k jinému využívání 

stravenek než pro účel, pro který byly vydány, 
a jsou používány pro placení běžných nákupů 
nebo jsou zneužívány stravenky poskytované ja-

ko část sociální dávky, kdy jsou vykupovány za 
60–80 % nominální hodnoty.

„Doplnění stávajícího stravenkového systé-
mu jiným, transparentnějším a méně komplikova-
ným benefitem, který by nevydělával na ostatních 
členech podnikatelské obce, je krok správným 
směrem. Zavedení hotovostního paušálního 
příspěvku zaměstnavatele na stravu s daňovým 
odpočtem ve stávající výši jako u doposud fun-
gujícího systému stravenek významně sníží ad-
ministrativní zátěž obchodníků i restauratérů, 
rozšíří a zpřístupní výhodu dalším zaměstnan-
cům i zaměstnavatelům a odstraní řadu nešvarů, 
které současný stravenkový systém provázejí,“ 
je přesvědčen předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Možností využít stravenkový paušál bude za-
městnanecký benefit zachován a zůstanou i vý-
hody pro zaměstnavatele. Obchodníkům a re-
stauratérům však odpadnou zbytečné náklady 
na provize provozovatelům poukázkových sys-
témů, které představují citelný zásah do ekono-
miky především malých venkovských prodejen. 
Pro zaměstnavatele to bude rovněž finanční i ad-
ministrativní úspora, a tudíž lze oprávněně do-
vozovat, že dojde ke zvýšení využívání tohoto 
benefitu. Pozitivní dopad bude mít taková úpra-
va i na příjem do státní pokladny, neboť zisky 
provozovatelů poukázkových systémů odcházejí 
do zahraničí.

Praha – Podle současné praxe odpovídá 
za kvalitu prodávaného zboží prodejce. To se 
ale nelíbí českým nezávislým obchodníkům 
sdruženým v AČTO, kteří upozorňují na fakt, 
že současná praxe se opírá o poněkud vágní 
legislativní formulaci, která praví, že za kva-
litu odpovídá ten, kdo uvádí na trh. Kdo ale 
na trh skutečně uvádí? Výrobce, distributor, 
nebo obchodník?

O odpovědnosti obchodníků za nezávadnost 
a odpovídající kvalitu tržních produktů, zejména 
pak potravin, se hovoří stále častěji. V součas-
nosti je diskuse o to intenzivnější, neboť úzce 
souvisí také s řešením problematiky dvojí kvali-
ty. Dotýká se však i připravované novely zákona 
o významné tržní síle.

Aniž by to bylo explicitně definováno, vžil se 
do praxe úzus, který říká, že obchodník uvádí 
zboží na trh, a je tím tedy plně zodpovědný za 
jeho nezávadnost a kvalitu. „Takový je výklad 
zákona především ze strany dozorových orgánů 
a nic proti tomu, neb každý má právo na tak ne-
jednoznačný zákon mít svůj názor. Odpovídá ale 
tato praxe skutečnému stavu? Jsme přesvědčeni, 
že není správné činit obchodníka odpovědným 
za špatnou kvalitu či skrytou vadu výrobku, kte-
rou nemá jakoukoliv šanci ovlivnit,“ říká Zdeněk 

Juračka, předseda Asociace českého tradičního 
obchodu (AČTO).

Praxe dlouhé roky funguje tak, že pokud kont-
rolní orgán odhalí na prodejně závadný výrobek, 
je za to postižen obchodník. V případě pochyb-
ností má pak možnost vymáhat náhradu škody 
na výrobci či dodavateli. Takový spor pak často 
končí u soudu, táhne se řadu let a mnohdy se stá-
vá, že dodavatel již „neexistuje“. I když se pro-
káže, že špatnou kvalitu nezavinil obchodník, ale 
výrobce či dodavatel, který zboží obchodníkovi 
poskytl, náhrada je tím pádem v nedohlednu. Je-
diným poškozeným tak zůstává obchodník.

„Především v případě značkových výrobků 
jde proti logické i věcné správnosti, aby za zboží 
ručil obchodník, který je de facto pouze distri-
butorem zboží, jehož kvalitu a složení nemůže 
ovlivnit. Má snad obchodník šanci poznat, že ko-
ření obsahuje škodliviny nebo že nápoj slovutné 
značky má jiné složení, než deklaruje?“ ptá se 
Petr Morava, generální ředitel obchodní aliance 
ČEPOS a člen představenstva AČTO.

Nezávislí obchodníci se nezříkají odpovědnos-
ti v případě privátních značek, kde je situace tro-
chu rozdílná. Avšak přijímat sankce za pochybení 
toho, kdo na trh skutečně uvádí, tedy výrobce či 
distributor, odmítají.

AČTO

Zavedení stravenkového paušálu 
je krok správným směrem

ACTO

Odpovědnost za kvalitu zboží 
musí nést výrobce, 

říkají nezávislí obchodníci
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C u r r i C u l u M  v i t a e :

Ing. Jaroslav Krajíček
Přehled dosavadní praxe:
Komerční banka, a. s., korporátní divize Praha-východ 
– do roku 2002 – bankovní poradce
DORA Group, a. s., ČLEN SKUPINY CZECH COAL 
GROUP – 2002–2005 
– ředitel společnosti a člen představenstva
ACCOM Czech a. s. – 2005–2006 – Ředitel společnosti
Bohušovická mlékárna, a. s. – 2006–2015 
– ředitel společnost
ACCOM Management group s. r. o. – 2006 
– DOPOSUD – generální ředitel

Vzdělání:
Střední průmyslová škola geodézie – Duchcov
Universita J. E. Purkyně Ústí nad Labem – bakalářský 
studijní program, sociálně ekonomická fakulta, obor eko-
nomie
Univerzita obrany v Brně – magisterský studijní program, 
ekonomická fakulta – obor ekonomika a management

Jazyky:
česky, anglicky

1.  Skupina ACCOM, kterou vedete, patří k významným potra-
vinářským seskupením. Její nejvýznamnější součástí je vý-
roba a prodej mlékárenských výrobků. Struktura skupiny je 
však ještě širší. Mohl byste tedy skupinu ACCOM představit 
a sdělit, jak je organizačně členěna, ale i řízena?

Skupina ACCOM dnes představuje skupinu firem, které pod-
nikají ve stejné oblasti. Tou je výroba, import, export a distribuce 
především mléčných výrobků. Jedná se o české firmy bez jakékoliv 
zahraniční kapitálové účasti. Jejich roční obrat činí zhruba 3 mili-
ardy korun. Původní mateřská firma ACCOM vznikla v roce 1990, 
její dnešní jméno je ACCOM holding s. r. o. Výrobními závody 
jsou Bohušovická mlékárna, a. s., a Choceňská mlékárna s. r. o. 
Obě jsou na trhu velmi známé pro svoji specifickou výrobu, která 
je pevnou součástí trhu. Distribuční a obchodní činnosti zajišťují 
na trhu jednotlivých zemí samostatné firmy. Dodávají zboží nejen 
z vlastních výrobních závodů, ale v rámci své obchodní činnos-
ti rovněž také nakupují a obchodují se zbožím domácím i dovo-
zovým. Na českém trhu působí ACCOM Czech a. s. a ACCOM 
Gastro s. r. o. V zahraničí je to firma ACCOM Slovakia s. r. o. Ve 
třetí úrovni jsou firmy, které pracují převážně pro ostatní ve sku-
pině a poskytují jim servis v různých oblastech. Jsou to: ACCOM 
baking Slovakia a. s. (poskytuje služby v oblasti pronájmu skla-
dů a dalších nemovitostí v SR), LAKTEA, o. p. s. (ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství zajišťuje prodej mléčných výrobků 
do škol, tzv. školního mléka), Stáj ACCOM Praha (sportovní stáj, 
marketingová činnost). Do skupiny ACCOM patří také Radlická 
mlékárna, která provozuje YOBARY (frozen jogurt). Řízení všech 
firem ve skupině a poskytování sdílených služeb v oblasti eko-
nomiky, personalistiky, IT, jakosti a nákupu zajišťuje společnost 
ACCOM Management group s. r. o.

2.  Vlajkové lodi skupiny ACCOM jsou mlékárny. Bohušovická 
mlékárna, a. s., a Choceňská mlékárna s. r. o. Mohl byste 
rámcově představit celý výrobní sortiment a současně cha-
rakterizovat, jak je organizován obchod této ne malé a z po-
hledu celého mlékárenského průmyslu velmi významné a ne-
zastupitelné produkce? 

Bohušovická mlékárna je jednou z nejstarších českých mlékáren. 
Byla založena v roce 1901 a v průběhu celého staletí prošla řadou 
modernizací. Svými produkty úspěšně zásobuje jak tuzemský, tak 
zahraniční trh. V Česku a na Slovensku je známá především sorti-
mentem smetanových krémů Bobík, zakysaných smetan Bohunka, 
smetan do kávy Kapucín. Jako první přinesla na český trh tradiční 
islandský zakysaný mléčný výrobek SKYR. Jedinečnou výrobní 
specialitou je výrobková řada výrobků pod obchodním názvem 
NutrilaC. Jedná se o potravinu pro zvláštní lékařské účely, tzv. en-
terální výživu, dietní nutričně kompletní tekutou výživu s vysokým 
obsahem energie a nízkým obsahem laktózy, která byla vyvinuta 
společně s prof. MUDr. Michalem Andělem, CSc., z 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílovými zákazníky jsou pri-
márně specializovaná nemocniční oddělení, lékárny, hospice či 
domovy důchodců. O kvalitě bohušovických výrobků vypovídá 
mimo jiné i mnoho ocenění, které Bohušovická mlékárna pravidel-
ně získává. Například výrobek SKYR se stal nejlepším mlékáren-
ským výrobkem v roce 2017. Bohušovická mlékárna se také může 
pochlubit jedním velmi významným a specifickým  úspěchem, a to 
videoklipem „Mňam, mňam Bobík“, který má na kanálu YouTube 
více než 52 mil. zhlédnutí, což z něj činí nejsledovanější české vi-
deo na YouTube. Choceňská mlékárna s. r. o. je mlékárnou s deva-
desátiletou tradicí výroby mléčných produktů. Profiluje se na trhu 
především v segmentu pomazánkových másel s nejvyšším tržním 
podílem v této kategorii na českém trhu, smetanových pomazánek, 
smetanových jogurtů a tvarohů. V současnosti výroba zahrnuje řa-
du s obchodní značkou „Choceňská mlékárna 1928“ a výrobu pro 
privátní značky některých maloobchodních řetězců. Také výrobky 
Choceňské mlékárny díky své vysoké kvalitě a oblíbenosti u zákaz-
níků pravidelně získávají ocenění v různých soutěžích. Naposledy 
to bylo Choceňské tradiční pomazánkové s příchutí křen. Výrobek 
s vylepšenou recepturou, který je nyní oficiálně „Mlékárenským 
výrobkem roku 2018“, zaujal expertní porotu a těšil se značnému 
zájmu. Jak už jsem naznačil v úvodu, struktura skupiny je členěna 
tak, aby se každá ze společností zaobírala především svým core 
businessem. Primárním úkolem našich mlékáren je tedy zajištění 
výroby. Obchodní a distribuční činnost včetně exportu většinově 
zajišťují naše obchodně-distribuční společnosti. Vše je ale založeno 
na velice úzké spolupráci s našimi mlékárnami.

3.  Obchodní činnost tedy není v náplni práce výrobních mlé-
káren a převaha výrobků končí na trhu České republiky. 
Jak je to s Vašimi výrobky na trhu Slovenska, ale i s dalšími 
aktivitami u těchto našich nejbližších sousedů? A mohl bys-
te se zmínit i o dalších exportních aktivitách Vašich firem? 

Obchodní a distribuční činnost na slovenském trhu nám úspěš-
ně zajišťuje společnost ACCOM Slovakia, a to již od roku 1993. 
Jejím hlavním posláním je prodej a distribuce primárně výrobků 
vlastní výroby, a to v rámci nadnárodních řetězců, nezávislého trhu, 

tak i gastro trhu. ACCOM Slovakia patří k největším celosloven-
ským distributorům chlazeného, primárně mléčného zboží. Proto 
je také vyhledávaným obchodně-distribučním partnerem i pro jiné 
výrobce jak ze Slovenska, tak ze zahraniční. Co se týká ostatních 
exportních aktivit, jsme neustále aktivní a vyhledáváme nové ob-
chodní příležitosti. Náš export v současné době směřuje především 
do Polska, na Ukrajinu, aktivně pracujeme na vývozu do Saudské 
Arábie a Spojených arabským emirátů. Takovou zajímavou ex-
portní destinací jsou Seychely, kde dlouhodobě spolupracujeme 

s jedním místním distributorem. Občas pak dostávám fotografie od 
známých, jak si tam pochutnávají na výrobcích z našich mlékáren.

4.  Velmi důležitou obchodní činností je služba našim dětem 
a podpora jejich spotřeby mléčnou stravou. Tedy MLÉKO DO 
ŠKOL a LAKTEA. Mohl byste uvést i trochu historie z této ob-
lasti a jak je na tom tato forma školního stravování nyní? A dá 
se očekávat další progresivní vývoj, nebo nikoliv?  A předsta-
víte nám i Vaši velmi zajímavou obchodní aktivitu YOBARY? 
Kde tyto bary najdeme a jak si u spotřebitelů vedou?

Laktea vznikla v září roku 1996 a společně ji vlastní Bohušo-
vická mlékárna a Madeta. Současně je také Laktea od počátku 
partnerem projektu Evropské unie „Mléko do škol“, nyní již něko-
lik let rozšířeného o program „Ovoce do škol“. Cílem projektu je 
především přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných 
výrobků, ovoce, zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve 
výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající 
spotřebu mléka a mléčných výrobků, ovoce, zeleniny. K naplnění 
tohoto cíle přispívá i fakt, že ovoce, zelenina, mléko a neochucené 
mléčné výrobky dostávají děti zdarma. Součástí projektů jsou také 
bezplatné doprovodné vzdělávací opatření, kterými jsou např. ex-
kurze v mlékárnách, návštěvy zemědělských podniků, ochutnávky 
ovoce, zeleniny a mléčných výrobků nebo vzdělávací akce. Pro-
jekt se vztahuje na žáky základních škol včetně přípravných tříd 
základních škol a přípravných stupňů základních škol speciálních.  
Ovoce, zeleninu, mléko a neochucené mléčné výrobky dostávají 
děti v cílové skupině zdarma, ochucené mléčné výrobky pouze 
s příplatkem rodičů. Ovoce, zeleninu a výrobky z nich (šťávy, pyré) 
musí být bez přidaného cukru, tuku, soli, sladidel a konzervantů. 
Mléko a neochucené mléčné výrobky jsou bez přidaného cukru, 
ochucené mléčné výrobky mohou mít max. 7 % přidaného cukru 
a být ochuceny pouze přírodní složkou. Co se týká budoucnosti 
těchto programů, tak to je záležitost, kterou neumím vůbec před-
vídat. Hlavním problémem je financování těchto projektů, které se 
skládá z podpory EU a podpory z rozpočtu ČR. Podpora ze strany 
EU je víceméně po celou dobu kontinuální. Bohužel podpora ze 
strany rozpočtu ČR je závislá na ekonomické situaci ČR a politic-
ké vůli. Proto jsme už zažili období školního roku, kdy byla úplně 
zastavena podpora z rozpočtu ČR, nebo naposledy, kdy byly do 
programu zařazeny střední školy a následující rok byly z projektu 
paradoxně opět vyřazeny, neboť se jich podařilo získat pro tento 
projekt příliš velké množství. Vzhledem k historickým zkušenos-
tem je tedy budoucnost a další vývoj ne plně v našich rukách. 
Jinak je to v případě našich YOBARŮ. Zde se snažíme vyplnit 
díru na trhu zdravým, kvalitním výrobkem, tzv. frozen jogurtem. 
Základem je náš vynikající Choceňský smetanový jogurt, který si 
zákazník samoobslužně natočí a dochutí. Naše Yobary můžete najít 
především ve velkých obchodních centrech v Praze, Brně, Mladé 
Boleslavi, Hradci Králové a v Pardubicích.

5.  A nyní otázka úplně osobní. Na co jste za dobu svého působe-
ní v této pozici, ale i na té předešlé v Bohušovické mlékárně 
nejvíce hrdý? Nebo i jinak, co se Vám nejvíce povedlo, a co 
zase třeba tolik ne? A zbývá Vám i čas na relax, když pozice 
generálního ředitele jistě zabere všechen? Je čas i na rodinu 
a koníčky? 

Za ta dlouhá léta v ACCOMU je toho pozitivního mnoho. Ja-
ko asi u každého manažera, úspěchy jsou tou hlavní hnací silou 
a největší motivací. Jsem hrdý na to, že se nám v tomto nelehkém 
odvětví, jako je výroba, prodej a distribuce mléčných výrobků, 
daří neustále posilovat naše postavení a význam na trhu. V našich 
mlékárnách vyrábíme výborné výrobky s vysokou kvalitou, o které 
je mezi zákazníky velký zájem. Naše distribuční společnosti jsou 
významným obchodním partnerem pro ostatní výrobce mléčných 
potravin, a to jak domácí, tak zahraniční. Současně se daří neustále 
navyšovat náš tržní podíl, a to jak v nadnárodních řetězcích, tak na 
nezávislém trhu, kde máme i našeho největšího zákazníka – skupi-
nu COOP. To vše nám umožňuje být i kvalitním a vyhledávaným 
zaměstnavatelem a podělit se o dobré výsledky i s našimi zaměst-
nanci. ACCOM je prostě silná, profitabilní společnost, kvalitní za-
městnavatel s hromadou výborných zaměstnanců, a na to jsem asi 
nejvíce hrdý. V současné době u nás probíhá proces předání řízení 
celé skupiny ACCOM do rukou mladší generace rodiny Krajníků,  
konkrétně Ing. Jaroslavu Krajníkovi ml. A jsem rád, že ji mohu 
předávat takto zdravou a úspěšnou. Samozřejmě život nepřináší 
jen samé úspěchy. Naštěstí úspěchy významně převažují nad tím, 
co se nepodařilo. Navíc k neúspěchům přistupuji pozitivně. Jak 
se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí“. A co se týká mého volného 
času na rodinu, sport, relax? Všichni, kteří jsme dnes ve vysokých 
manažerských pozicích, jsme při dnešních technologiích de facto 
24/365 on-line k dispozici. Právě proto je velmi důležité umět tzv. 
„vypnout“ a umět si najít volný čas na rodinu nebo si jít zasporto-
vat. Pro mne osobně je toto tím nejsilnějším antidepresivem a hlav-
ně nekonečným zdrojem energie.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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KUPOVAT ZNAČKY KVALITY SE VYPLATÍ!

Nakupujte kvalitu s chutí akademiekvality.cz

Zeleniny AGRO získaly další 
prestižní ocenění kvality

Zelenina AGRO Mexická směs
je 20tá v pořadí, která získala 

ocenění kvality KLASA

již 20x

...olééé

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
divize Mrazírna Vestec

K Jahodárně 40, 252 50 Vestec
Telefon: +420 241 932 086,  email: mrazirna@agrojesenice.cz
www.agrojesenice.cz,  www.milujememrazene.cz
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Na českobudějovickém výstavišti se slav-
nostně předávaly certifikáty KLASA. Šest 
výrobců převzalo ocenění za osm výrobků 
od zástupce Ministerstva zemědělství a ge-
nerálního ředitele Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu. V současné době 
má značku KLASA 930 výrobků od 225 vý- 
robců.

nově oCeněnýMi 
výrobky jsou:

MEXICO
Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a. s.
Zelenina v oceněné směsi MEXICO se vybí-
rá od prověřených a kontrolovaných farmá-
řů, přičemž minimálně 55 % jejího obsahu 
se zpracovává z čerstvé zeleniny Mrazírny 

Vestec. Je vhodná především jako příloho-
vá zelenina k masu nebo jako součást ma-
sovo-zeleninových pokrmů připravených na  
pánvi.

Společnost AGRO Jesenice u Prahy vznik-
la po transformaci bývalého zemědělského 
družstva v roce 1992. Podniká v oblasti rost-
linné a živočišné výroby, zároveň produkuje 
také mraženou zeleninu. Vlastní i bioplynovou 
stanici, kompostárnu a kovovýrobu. V součas-
nosti hospodaří na rozloze 8500 ha zemědělské 
půdy a zaměstnává 150 pracovníků. Provozuje 
velkokapacitní kravín se zhruba 1100 krávami 
s roční produkcí přibližně 13 milionů litrů mlé-
ka a zároveň na český trh dodá ročně přibližně 
20 000 jatečných prasat.

Jedna z divizí je zpracovatelský závod na 
mražení zeleniny ve Vestci u Prahy s roční 
produkcí téměř 15 000 t mražené zeleniny. Na 
jaře tohoto roku mrazírna uvedla do provozu 
velkokapacitní sklad na přibližně 9000 palet, 
který je postaven v duchu moderní úsporné 
technologie.

Rajčata cherry – odrůda Nelinka
Výrobce: AGRO Maryša SE
Nelinka je lahodně sladké cherry rajče s nád-
hernou tmavě červenou barvou s průměr-
nou hmotností mezi 15 a 20 gramy. Odrůda 
pěstovaná ve slunné části Pálavy se vyznačuje 
velmi dobrou chutí a šťavnatostí.

Společnost AGRO Maryša SE se sídlem ve 
Velkých Němčicích se zabývá celoročním pěs-
továním rajčat s obchodním označením Nelin-
ka. Jedná se o cherry rajčata na větvičce, která 
se pěstují v prostředí hydroponického skleníku 
o rozloze 4,6 ha, který je rozdělený na dvě pro-
dukční plochy. Každá z ploch má jiný termín 
výsadby, čímž je zajištěna celoroční produkce. 

Rajčata se sklízí ve vysokém stupni zralosti, 
hned poté směřují k zákazníkovi, který získává 
čerstvou a kvalitní zeleninu v průběhu celého 
roku. 

Tro-pico
Výrobce: Bellinni s. r. o.
Ovocná nepečená kolečka Tro-pico jsou revo-
luční novinkou ve zdravém mlsání. Jsou ideál-
ní na pravidelnou konzumaci k svačinám, sní-
daním nebo i na další dotvoření dezertů nejen 
pro děti. Základem koleček jsou datle, v chuti 
výrazně vystupují velké kusy papáji. Křupavý 
efekt kolečkům dávají celá slunečnicová se-
mínka a jemnou chuť doladí strouhaný kokos. 
Kolečka neobsahují žádný přidaný cukr ani 
sladidla. 

Pochoutku vyrábí ryze česká rodinná firma 
z jihočeského Tábora pod značkou LeGracie, 
která je na trhu od podzimu 2015. Filozofií 
společnosti je rychlá příprava snídaně nebo 
svačiny, jež nezabere více času než jejich kon-
zumace. Výrobky jsou vyrobené z kvalitních 
surovin, které dodají potřebnou energii.

Hořká čokoláda – neapolitánka 
a Mléčná čokoláda – neapolitánka 
Výrobce: CARLA spol. s r. o.

Neapolitánky jsou unikátní dezerty složené 
z 5 nebo 18 kusů čokoládek. Dezert se vyrábí 
v mnoha modifikacích. V mléčném provedení 
je zaměřen především na děti, u hořkých vari-
ant jde zejména o tematiku prezentace České 
republiky.

Společnost Carla je český výrobce čokolády 
a na trhu působí již od roku 1992. Závod se 
rozkládá na ploše více než 20 000 m² a pracuje 
zde 200 zaměstnanců. Čokoládovna produkuje 
jak hotové výrobky pro koncové zákazníky, 
tak polotovary pro cukráře, pekaře, zmrzlináře 
a profesionály v gastronomii. 

Pramenitá voda Crystalis
Výrobce: Crystalis s. r. o.
Pramenitá voda Crystalis je dokonale vy-
vážená a určená k denní spotřebě. Čerpá se 
z hlubinného vrtu v srdci nádherné Vysočiny 
a následně bez úprav se plní automatickou lin-
kou do ekologických vratných barelů 18,9 l. 
Samozřejmostí je pravidelná kontrola akredi-
tovanou laboratoří ze strany Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce.

Společnost Crystalis byla založena v ro-
ce 1993 a je nejdéle fungující firmou, kte-
rá se zabývá stáčením a distribucí prame-
nité vody v ČR. Nabízí také přístroje pro 

stáčení pramenité vody, doplňkový sortiment 
a samozřejmě i kompletní technický servis 
včetně pravidelné sanitace přístrojů. Pramenitá 
voda se dodává do distribučních center po celé 
ČR ihned po stočení a odtud následně putuje 
k zákazníkům. 

Zátkovy válcované nudle 
a Zátkovy vaječné nudle
Výrobce: Europasta SE
Oceněné těstoviny se vyrábí výhradně z mouky 
semleté ve vlastním mlýně producenta. Jejich 
kvalita je zaručena mnohaletou zkušeností 
a odborností pracovníků, pečlivým výběrem 
vstupních surovin a v neposlední řadě  přísným 
hodnocením finálních výrobků v interní labo-
ratoři. Řada Zátkových válcovaných těstovin 
nabízí tvary vhodné do polévky i jako přílohu 
k oblíbeným pokrmům.

Europasta je největším značkovým výrob-
cem těstovin v České republice. Historie fir-
my sahá až do roku 1884, kdy bratři Vlasti-
mil a Dobroslav Zátkové zahájili v Boršově 
nad Vltavou provoz první těstárny v Rakous-
ku-Uhersku. Klíčové značky Europasty jsou 
Zátkovy vaječné těstoviny, Zátkovy válcova-
né vaječné těstoviny, Adriana semolinové těs-
toviny a Rosické těstoviny z měkké pšenice.  

Přímo na výstavišti v pavilonu T1 moh-
li návštěvníci ochutnat a zakoupit produkty 
oceněné značkou kvality KLASA, Regio-
nální potravina a Bio. Na ploše 408 m2 se 
prezentovalo celkem 36 producentů s tímto 
prestižním oceněním. Konkrétně se před-
stavilo 15 společností se značkou KLASA: 
„AGRO-LA“, spol. s r. o., AGRO Jesenice 
u Prahy a. s., Amylon, a. s., Bellinni s. r. o., 
Biogas Bohemia spol. s r. o., CZ FRU-
IT, odbytové družstvo, efko cz s. r. o.,  
FABIO PRODUKT spol. s r. o., FARMERS 
spol. s r. o., Slezská zeleninová bašta – Ja-
roslava Fojtíková, KAND s. r. o., KRAJ-
ČI PLUS s. r. o., LINEA NIVNICE, a. s.,  
SEMIX PLUSO, spol. s r. o., ZÁRUBA  
FOOD a. s.

Odbor administrace  
podpory kvalitních potravin

Značku KLASA získalo při zahájení  
Země živitelky v Českých Budějovicích osm výrobků

Společné foto oceněných výrobců se zástupci MZe a SZIF
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VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.SALIMA.CZ

SALIMA Mezinárodní 
potravinářské 
veletrhy
SALIMA

MBK VINEXG+HSALIMATECHSALIMA

Co přinesou potravinářské veletrhy  
v roce 2020? Přesun do dubna!

Přípravy dalšího ročníku souboru potra-
vinářských veletrhů v čele s veletrhem SA-
LIMA byly na brněnském výstavišti zaháje-
ny o mnoho měsíců dříve, než tomu bylo 
v minulosti. Již nyní jsou přihlášeni refe-
renční partneři.

Mezinárodní potravinářské veletrhy se 
uskuteční v novém termínu od 20. do 23. dub-
na. Důraz bude opět kladen na technologickou 
část pod značkou SALIMA Technology. Sou-
běžně se uskuteční také Mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství a cukrářství MBK. Za-
řízení pro obchod, hotely a veřejné stravování 
se představí pod obnovenou značkou G+H. 
Komplex veletrhů doplní opět také Meziná-
rodní vinařský veletrh VINEX.

V průběhu let se komplex potravinářských 
veletrhů vyvíjel a profiloval. Současná po-
doba veletrhů umožňuje udávat nové směry 
v potravinářství a zároveň vytvářet platformu 
pro odbornou diskuzi o aktuálních tématech. 
Ukázal to i minulý ročník, kterého se zúčast-
nilo celkem 889 vystavujících a zastoupených 
firem, což byl významný nárůst oproti mi-
nulým ročníkům. Mezi nimi bylo 48 procent 
firem zahraničních. 

Dubnový termín je pozitivně hodnocen 
vystavovateli, svazy i oborovými partnery. 
Otevírá se navíc možnost využít volné ven-

kovní plochy. „Veletrhy se navíc přesunou do 
moderních centrálních pavilonů. SALIMA, 
zaměřená na prezentaci koncových produktů, 
se uskuteční v pavilonech G1 a G2. Specia-
lizované a technologicky zaměřené veletrhy 

SALIMA Technology, MBK a G+H doplní 
veletrh obalů a tisku EmbaxPrint a společně 
obsadí tradiční pavilon V a nově i pavilon F,“ 
uvedl ředitel potravinářských veletrhů Martin 
Videczký. 

Potravinářské veletrhy se uskuteční od 
pondělí do čtvrtka a osloví odbornou část ve-
řejnosti i B2B návštěvníky. Na ně naváže od 
čtvrtka do soboty Festival chutí, který bude 
orientován na ochutnávky a prodej konco-
vým zákazníkům, návštěvníci ochutnají české 
i mezinárodní speciality. Součástí bude také 
oblíbený Festival minipivovarů, pořádaný ve 
spolupráci s Českomoravským svazem mini- 
pivovarů. 

Velký důraz bude kladen na přítomnost 
zástupců potravinářských obchodních řetěz-
ců. Rozvíjena je spolupráce s Komorou ob-
chodních řetězců SOCR ČR, která zastřešuje 
všechny hlavní řetězce v České republice, ale 
i s nezávislým maloobchodem. 

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

Firmy se mohou na potravinářské vele-
trhy přihlásit již nyní. Nejvýhodnější cenu 
za výstavní plochu získají do 15. 11. 2019. 
Aktuální informace o nadcházejícím roční-
ku jsou k dispozici na www.salima.cz.

Veletrhy Brno, a. s. 
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Praha – Hasičská vzájemná pojišťovna, 
a. s., je již tradičním partnerem soutěže 
Česká chuťovka. V této soutěži jsou oce-
ňováni výrobci kvalitních českých potra-

vin, kteří tímto způsobem propagují sebe 
a své výrobky.

Soutěž Česká chuťovka je zaměřena na pod-
nikatele a firmy, jejichž činnost a další úspěšný 
rozvoj si lze jen těžko představit bez kvalitního 
pojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna – ryze 
česká pojišťovna v rámci své obchodní strate-
gie oslovuje právě tento typ klientů, a tím trvale 
udržuje „českého ducha“ i v oboru pojišťovnic-

tví na českém pojistném trhu. Usnadňuje a po-
máhá překonávat svým klientům významnou 
část nebezpečí, kterým musí podnikatelé čelit. 

HVP pro účastníky 11. ročníku soutěže 
o značku Česká chuťovka 2019 opět připravila 
zvýhodněnou nabídku pojištění jak pro soukro-
mé pojištění účastníků soutěže, tak i pro pojiš-
tění jejich podnikatelských aktivit. Jako partner 
soutěže poskytne účastníkům soutěže 20% sle-
vu na pojištění soukromého majetku, odpověd-

nosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným 
účastníkům bude poskytnuta 30% sleva na po-
jištění podnikatelských rizik. Všem účastníkům 
soutěže při sjednání pojištění u HVP poskytne 
v průběhu roku 2019 obchodní slevu 15 % při 
sjednání pojištění podnikatelských rizik.

V letošním roce se Hasičská vzájemná po-
jišťovna rozhodla zvýhodnit i soutěž Dětská 
chuťovka.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., 
tradiční partner soutěže Česká chuťovka

Od nápadu skupiny uznávaných potravinář-
ských odborníků uspořádat soutěž o značku 
„Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
ČESKÁ CHUŤOVKA“ uplynulo již 11 let, 
během kterých se jasně ukázalo, že má oprav-
du smysl vyzdvihnout výtečnou chuť jako 
něco, co kvalitní českou potravinu korunuje 
a může jí přinést i oprávněnou přízeň zákaz-
níků. Státní dozorové orgány se úspěšně sou-
středí zejména na bezpečnost potravin, která je 
dnes na našem trhu již samozřejmostí, a naše 
potraviny tak dokonce patří k nejbezpečněj-
ším v Evropě. Na druhou stranu žádné výži-
vové doporučení neplatí univerzálně – každý 
má jinou genetickou výbavu a jiné zdravotní 
předpoklady. Jedna zásada má však univerzál-
ní platnost pro každého zákazníka – chce jíst 
kvalitně a chutně. A přesně to vyjadřují i znač-
ky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHU-
ŤOVKA. Je proto potěšitelné, že popularita 
soutěže rok od roku vzrůstá.

V loňském jubilejním 10. ročníku se klání 
zúčastnilo již 73 výrobců, přičemž o Českou 
chuťovku se ucházelo 234 nejrůznějších po-
travin (značku nakonec získalo 173 z nich) 
a o Dětskou chuťovku 41 (uspělo 29). Odbor-
níci v hodnotitelské komisi budou mít i letos 
co dělat, aby podobné množství vzorků zvládli 
senzoricky otestovat během dvou dnů, a rovněž 
dětské porotce čeká perné dopoledne pořádně 
nabité chuťovými vjemy. Díky obětavé profe-
sionální přípravě ze strany zaměstnanců reno-
mované potravinářské školy PODSKALSKÁ 
v Praze 2, kde obě hodnocení již tradičně pro-
bíhají, to však jistě opět zvládnou na výbornou.

Za uplynulých 10 ročníků soutěže získalo 
celkem 207 potravinářských výrobců ohro-
mujících 822 Českých chuťovek a 179 Dět-
ských chuťovek – to už je přece víc než slušný 
výběr kvalitních a hlavně chutných českých 
potravin na našem trhu!

Již od pátého ročníku soutěže se díky podpoře 
vedení Senátu předávají ocenění nejúspěšnějším 
českým potravinářům v překrásném prostředí 
Rytířského sálu Valdštejnského paláce a všichni 
ocenění výrobci si velice považují, že výsledky 
jejich práce dochází uznání v takto důstojných 
prostorách. Od roku 2017 si soutěž vzala pod 
svá „ochranná křídla“ Stálá komise Senátu pro 
rozvoj venkova, která tím deklaruje svůj zájem 
o podporu českých potravin, což je vyjádřeno 
i celoročním působením jejího místopředsedy 

přímo v hodnotitelské komisi a v přípravném 
výboru soutěže. Pokračující podporu soutěži 
Česká chuťovka jako projektu s nesporným po-
zitivním přínosem českým potravinářským vý-
robcům i jejich zákazníkům vyjádřil místopřed-
seda komise senátor Petr Šilar rovněž ve svém 
vystoupení na tiskové konferenci.

Záštitu soutěži letos poskytli 1. místopřed-
seda Senátu Jiří Růžička, místopředsedové 
Senátu Milan Štěch a Jan Horník a rovněž 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

Odbornou úroveň a prestiž soutěže pak pod-
trhuje odborná garance renomované Vyso-

ké školy chemicko-technologické v Praze 
společně s VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (POD-
SKALSKÁ). Odborným patronem soutěže 
je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Mel-
zoch, CSc.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 
12. září. Slavnostní předávání ocenění se 
uskuteční 10. října opět v reprezentativní at-
mosféře historických prostor Valdštejnského
paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam 
i letos na základě vlastní ochutnávky předají 
třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – 
Česká chuťovka 2019“ a podruhé také bude 
ve spolupráci s Literárními novinami vyhláše-
na „Harmonická potravina 2019“.

V pořadí již sedmá výrazná osobnost čes-
kého potravinářství bude slavnostně poctěna 
titulem „Rytíř české chuti“. Spoluorganizáto-
rem slavnostního předávání ocenění je Česká 
cesta – Via Bohemica, z. s.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i se-
znam historicky všech úspěšných výrobců 
a oceněných potravin, lze nalézt na www.
ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je mož-
né také sledovat na facebooku, kde jsou uve-
řejňovány aktuální informace a novinky od 
držitelů ocenění.

Všem zájemcům, ať už obchodníkům, zá-
kazníkům či zástupcům médií apod., je k dis-
pozici také Databáze vítězů soutěže Česká 
chuťovka a Dětská chuťovka, která usnad-
ní přehledné vyhledávání oceněných potravin 
i výrobců za celou historii soutěže podle zada-
ných kritérií na adrese http://www.mark-as.
cz/chutovka.

Tradičním partnerem soutěže je opět Ha-
sičská vzájemná pojišťovna, která poskytne 
jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při 
sjednávání pojištění. Novými partnery České 
chuťovky jsou renomovaná společnost Český 
porcelán Dubí a prestižní květinová dílna lu-
ka:sh.

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

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

Č e s k Á  C H u Ť o v k a  –  Z n a Č k a ,  k t e r Á  s i  n a  n i C  n e H r a j e

Česká chuťovka je synonymem kvality 
a výtečné chuti

v y H l Á š e n í  j u b i l e j n í H o  1 1 .  r o Č n í k u  s o u t ě ž e

o  Z n a Č k u  d o b r ý  t u Z e M s k ý  p o t r a v i n Á ř s k ý  v ý r o b e k  „ Č e s k Á  C H u Ť o v k a  2 0 1 9 “ 

a  9 .  r o Č n í k u  s o u t ě ž e  o  Z n a Č k u  „ d ě t s k Á  C H u Ť o v k a  2 0 1 9 “

http://www.mark-as.cz/chutovka
http://www.mark-as.cz/chutovka
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3/2019  Meating 2019 – pozvánka na 10. ročník konference masného průmyslu
 Statistika 2. čtvrtletí 2019 – výroba masa se zvýšila, vzrostly ceny jatečných prasat

Z pohledu poučeného čtenáře se jedná pou-
ze o psychologii velkých čísel, stavovštinu, de-
magogii a nářek bez jakýchkoliv návrhů na 
zlepšení situace. Nemohu pochopit, proč byl 
sebeobviňující článek veřejnosti nabídnut. 
Vždyť Agrární komora ČR je za současný 
stav v živočišné výrobě spolu se státní správou 
reprezentovanou Ministerstvem zemědělství 
ČR také odpovědná. Pro pozitivní obrat ve vý-
robě jatečných prasat pro domácí trh je nut-
né vycházet ze zásady, že každý společenský, 
ekonomický a technický problém má svoje ře-
šení. Tím nechci zlehčovat velikost problému 
a obtížnost operace při nápravě současného 
tristního stavu. 

České zemědělství zajišťovalo koncem minu-
lého století dostatek surovin, včetně jatečných 
zvířat, pro výrobu základních potravin určených 
vnitřnímu obchodu. Později v rámci otevřeného 
evropského trhu v některých komoditách zcela 
propadlo. Přitom naši zemědělci hospodaří v ob-
lasti mírného pásma, a mají tak velmi příznivé 
přírodní podmínky pro produkci většiny potravi-
nářských surovin, nehledě na vyšší koncentraci 
zemědělské výroby zděděnou po direktivně-by-
rokratickém způsobu řízení národního hospodář-
ství před rokem 1989. 

Na kritický stav domácí živočišné produk-
ce měla bezesporu vliv celá řada nepříznivých 
okolností, jako např. chaoticky provedená trans-
formace zemědělství po roce 1989, neuvážená 
podpora masivního vstupu nadnárodních ob-
chodních řetězců na náš vnitřní trh a také ne-
efektivní rozdělování finančních prostředků 
rezortu zemědělství bez stanovení zásadních pri-
orit, a to formou podpory doslova všeho podle 
síly různých lobby. V souvislosti s objektivitou 
hodnocení stavu českého zemědělství je nutné 
přiznat nízkou podporu zemědělské produkce 
z národních zdrojů, která je na podstatně nižší 
úrovni proti starým zemím evropské patnáctky. 
Naši zemědělci by mohli díky výrobním nákla-
dům při srovnatelné pozornosti státu svým ev-
ropským partnerům směle konkurovat. Vzor pro 
nápravu situace lze nalézt u našich německých 
sousedů, kteří hospodaří ve srovnatelných pří-
rodních podmínkách, a přesto se postupně stali 
významnými vývozci masa, včetně dodávek pro 
naše zpracovatele.

V souvislosti s propadem domácí produkce ja-
tečných prasat si dovoluji upozornit na alarmující 
a velmi opomíjenou skutečnost, a to šíření Af-

k  Č l Á n k u  p a n a  p r e Z i d e n t a  a g r Á r n í  k o M o r y  Č r  i n g .  Z d e ň k a  j a n d e j s k a ,  C s C . , 

„Soumrak vepřového masa v České republice“ 
u v e ř e j n ě n é H o  v  d e n í k u  p r Á v o  2 4 .  s r p n a  2 0 1 9

Dne 4. září 1954 přišel na svět a do rodi-
ny řezníků Steinhauserů v Brně syn Ladislav. 
Už i v kolébce mu bylo nejspíš přeurčeno, 
že v mase nejenže vyroste, ale že s ním bude 
spjat celý jeho život. A to se naplnilo vrcho-
vatě. Jeden z nejúspěšnějších řezníků v naší 
zemi doc. Ladislav Steinhauser, CSc., oslavil 
šedesáté páté narozeniny, a to v plné síle. Je-
ho osobnost je vskutku košatá a nabitá inven-
cí nejen ve svém milovaném oboru masa, ale 
dokázal svoje kvality i v pedagogické činnosti 

a zejména ve skvělém využití svého organi-
začního talentu. K tomu je nutné vyzdvihnout 
i jeho literární dovednost, a to nejen ve pro-
spěch řezníků a celého masného průmyslu, 
ale i v beletristickém a cestopisném duchu. 
Jeho znalosti a sečtělost, podložené cesto-
váním po celém světě a vytříbeným fotogra-
fickým okem, z něj udělala potravinářského 
Hanzelku a Zikmunda. Jeho reportáže se čtou 
jedním dechem a s lítostí, že jsme tam taky 
nebyli, a časopis Potravinářská Revue by bez 

jeho pohledu do světa nebyl úplný. Že píše 
i pohádky? No to víme my, co s ním kamará-
díme a nacházíme v nich poetické chvíle při 
čtení našim dětem. Stíhá toho Laďa opravdu 
dost, jeho lásku k naší krajině a mysliveckou 
vášeň nesmím vynechat. 

Milý Laďo, drž se tak dál! 
S přáním „mnoga ljeta“

František Kruntorád

Laďa Steinhauser – 65

rického moru prasat v Evropě, kde je např. celé 
území Bulharska a Rumunska pokryto ohnisky 
moru, ať už v domácích chovech, nebo u prasat 
divokých. Také Maďarsko se potýká téměř s ti-
síci ohnisky u divočáků při hranicích s Rumun-
skem a Ukrajinou. Nepříznivá situace je nadále 
v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Nově se ře-
ší nákazová situace na hranici Slovenska, Ukra-
jiny a Maďarska. Tato kritická situace se promítá 
nejen do ohrožení populace prasat na území EU, 
ale výrazně ovlivňuje i obchod s živými prasaty 
a vepřovým masem. Velkým rizikem je také vel-
ká migrace výletníků, kteří si mohou přivážet do 
svých domovů tepelně neopracované masné vý-
robky. Téměř dvoutřetinové krytí domácí spotře-
by vepřového masa dovozem je z hlediska náka-
zové situace v Evropě velkým problémem.  Když 

nic jiného, tak popsaná situace by měla doslova 
zatřást jak s vedením ministerstva zemědělství, 
tak s funkcionáři stavovské komory a donutit je 
vážně se zabývat zvýšením domácí produkce ja-
tečných prasat.

Českému zemědělskému rezortu chybí jaká-
koliv koordinovaná spolupráce mezi odvětvími 
zemědělství a potravinářství. Taková spolupráce 
byla úspěšně praktikována již za první republi-
ky prostřednictvím dílčích produkčních či vý-
robních svazů. Musíme si uvědomit skutečnost, 
že jsme ve výživě obyvatelstva až nebezpečně 
závislí na jiných státech, což je při současné 
hrozbě obchodních válek mezi velmocemi vel-
mi riskantní. Národohospodářům, ale i zeměděl-
sko-potravinářským odborníkům ze státní sprá-
vy i stavovských organizací je nutné doporučit 

materiální zvládnutí obsahu dvou výrazů, a to 
autarkie a strategické plánování. 

S rezignací pana předsedy Agrární komory 
ČR na domácí produkci jatečných prasat, která 
je patrná z jeho článku, nelze souhlasit. Přesto, 
že se jedná jednoznačně o dlouhodobý negativ-
ní stav zaviněný chybami v řízení a nízké eko-
nomické podpoře živočišné produkce, je nutné 
zajistit nápravu. Nepříznivou situaci nelze hodit 
jen na zahraniční trhy, jak se o to pokouší analy-
tici v obnovených Informačních a výhledových 
zprávách ministerstva. Není důvod, aby si při 
dobrém řízení české zemědělství nenašlo v pro-
dukci jatečných prasat svoje důstojné místo, tak 
jako v celé řadě srovnatelných evropských států. 

Josef Radoš



Vážení kolegové a přátelé, 
je mou milou povinností Vás pozvat na 10. ročník konference 
masného průmyslu MEATING 2019, která se bude konat 22. 10. 
2019 (úterý) v OREA Hotelu Voroněž v Brně a koná se s podporou 
titulárního partnera společnosti Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování 
masa a zpříjemnit Vám setkání s ostatními kolegy z celé ČR.
Náš MEATING 2019 znamená setkání lidí, kteří rozumí masu, chtě-
jí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru a navázat nové 
cenné kontakty.
Chceme se také ohlédnout za Masobraním, celostátním svátkem 
masa, jehož první ročník jsme organizovali letos na jaře. 

p r o Č  b y S t e  S e  M ě l i  M e a t i n g u  2 0 1 9 
z ú Č a S t n i t ?
informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná 
v 9.30 hodin. Jeho součástí budou příspěvky z oblasti legislativy, 
makroekonomiky a panelová diskuze klíčových hráčů trhu masa 
a masných výrobků. Navazující odborný program přinese aktua-
lity z oblasti zpracování masa a nové legislativy nebo také infor-
mace o inovacích v našem oboru.

inspirace
Odborný program i  jeho přestávky poskytnou prostor pro in-
spirativní debaty, výměnu názorů a zkušeností mezi účastníky 
i řečníky.  

zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, 
bohatým občerstvením a příležitostí dobře se pobavit společně 
s kolegy a kamarády. 

ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších pro-
fesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská 
prodejna roku 2019. 

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2019 vy-
daří. 

Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz. 

Těším se na Vás!

Karel Pilčík,
předseda představenstva

Českého svazu zpracovatelů masa

k o n g r e S o v é  c e n t r u M  ( v e l k Ý  S á l )
8:00–9:30 Registrace účastníků
9:30–11:00 zahájení (karel pilčík, ČSzM)
 blo k a:  jak se mění rámcové podmínky  

pro podnikání v oboru 
 Moderuje Tomáš Krásný, Blue Events
   Prostředí pro podnikání na trhu masa a masných  

výrobků se mění, a to jak v ČR, tak v EU. 
  Jaké hlavní změny legislativy, makroekonomiky 

a dalších rámcových podmínek lze očekávat?
 •  Budoucnost českého zemědělství a zemědělská 

politika ČR a EU (Miroslav Toman, MZe ČR)
 •  Trendy v maloobchodu v ČR (Tomáš Prouza, SOCR)
 •  Aktuální situace a další perspektivy výroby hlavních 

živočišných komodit (Jindřich Špička,  
Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

 • Strategie pro nové tržní podmínky
11:00–11:30 přestávka
11:30–13:00 blok b: co očekávat od budoucnosti?
  Panelová diskuse klíčových hráčů trhu o tom, jaké změ-

ny ve výrobě, prodeji a spotřebě masných výrobků lze 
do budoucna očekávat a jak na ně efektivně reagovat.

 Panelisté: 
 Bohumil Bartůněk, Kostelecké uzeniny a. s.
 Petr Chmelař, Globus ČR, k. s.
 Martin Dlouhý, Rohlik.cz 
 Martin Dvořák, Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.
 Stanislav Sekyra, Makro Cash & Carry ČR s. r. o.
 Zdeněk Skála, GfK Czech, s. r. o.
 Pavel Valchař, Raps-CZ, s. r. o.
13:00–14:00 přestávka, oběd (přízemí a restaurace 1. patro)
14:00–16:30  odborná paralelní sekce c1: co lze očekávat  

od legislativy a kontrolních orgánů? 
 Moderuje: Jan Katina, ČSZM
  Mojmír Bezecný (ČOI), Jindřich Fialka (MZe ČR),  

Martin Klanica (SZPI), Zbyněk Kozel (EKO-KOM, a. s), 
Petr Pipek (VŠCHT), Zbyněk Semerád  
(Státní veterinární správa), Lucie Svobodová (MZe ČR),  
Lukáš Krhánek (Zkontrolujeme.cz)

16:30–18:30 volný program
18:30–19:30  přípitek a welcome dinner  

(foyer a restaurace 1. patro)
19:30–20:30  Slavnostní večer ČSzM s udílením ocenění  

(Kongresové centrum)
20:20–02:00 dinner buffet (Kongresové centrum)

k o n F e r e n Č n í  c e n t r u M  ( M a l Ý  S á l )
14:00–16:30  odborná paralelní sekce c2:  

jaké technologie nám mohou pomoci? 
  Moderuje: Josef Kameník (Ústav gastronomie,  

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno)
  Bizerba, ČSOB, Mastercard, Novum Global,  

Potravinářská komora ČR, VFU Brno, Sabris CZ  
a další partneři

v rámci konference bude probíhat soutěž

„nejlepší tlačenka / salám vysočina Meating 2019“.

Meating 2019

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny v programu – více najdete na www.cszm-meating.cz

22. 10. 2019 Hotel OREA Voroněž, Brno

10. jubilejní ročník
s podporou společnosti                                Czech & Slovakia s. r. o.

Mediální partneři 
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Výroba masa se zvýšila, vzrostly ceny jatečných prasat
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Ve 2. čtvrtletí 2019 bylo vyrobeno 114 015 tun 
masa (meziročně +2,2 %), z toho 17 788 tun 
(+4,0 %) hovězího, 53 607 tun (+1,0 %) vepřo-
vého a 42 534 tun (+2,8 %) drůbežího. Po ročním 
propadu začaly růst ceny jatečných prasat, 
meziročně se zvýšily o 13,6 %, vzhledem 
k minulému čtvrtletí o 4,76 Kč za kg v mase. 
Ceny jatečného skotu meziročně klesly v prů-
měru o 3,2 % a ceny jatečných kuřat se zvý-
šily o 1,2 %. 

porÁžky a výroba Masa
Ve 2. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo 57,8 tis. 

ks skotu (meziročně +3,1 %), z toho bylo 24,8 tis. 
býků (+9,1 %), 24,7 tis. krav (−2,6 %), 6,2 tis. ja-
lovic (+8,4 %) a 1,4 tis. telat (−7,6 %). Meziroč-
ně vyšší počet poražených zvířat a vyšší výroba 
hovězího masa (17 788 tun, +4,0 %) souvisely 
s nižším vývozem, především býků určených 
k porážce.

Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí mírně zvýšily 
na 587,7 tis. ks (+1,3 %), prasnic bylo vyřaze-
no z chovu a poraženo meziročně o 11,3 % mé-
ně. Vepřového masa bylo vyrobeno 53 607 tun, 
tj. meziročně o 1,0 % více a v souvislosti s ros-
toucími cenami jatečných prasat o 6,2 % více než 
v minulém čtvrtletí.

Výroba drůbežího masa v tomto čtvrtletí do-
sáhla 42 534 tun a byla o 2,8 % vyšší než ve 
stejném čtvrtletí loňského roku.

stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dub-

nu bylo v ČR chováno 1 418,1 tis. ks (+0,2 %) 
skotu. Mírný pokles stavů byl zaznamenán u bý-
ků ve výkrmu (−2,3 %) a zapuštěných jalovic 
(−1,7 %), zatímco u skotu do 1 roku mírné navý-
šení (+3,1 %). Tyto výkyvy jsou v rámci obratu 
stáda vyrovnávány zahraničním obchodem (ome-
zením vývozu), a tak celková populace skotu je 
již několik let stabilní.

Stavy prasat se meziročně snížily na 1 544,1 
tis. ks (−0,8 %), především v kategorii výkrmu 
(−2,2 %) a chovných prasat (−2,6 %). V katego-
rii selat do 20 kg bylo vykázáno zvýšení stavů 
o 9,3 %, avšak se snižujícím se dovozem pra-
sat o hmotnosti 25–30 kg výrazně poklesly stavy 
v navazující kategorii prasat do 50 kg (−10,4 %). 
Nižší počet prasat ve výkrmu se na produkci ma-
sa v tomto čtvrtletí neprojevil díky sníženému 
vývozu prasat určených k porážce.

Stavy drůbeže byly k 1. dubnu meziročně niž-
ší o 2,5 % a čítaly 22 979,4 tis. ks; stavy slepic 
klesly o 5,1 %, počet kuřat ve výkrmu se zvýšil 
o 2,9 %.

Ceny ZeMědělskýCH výrobCů 
jateČnéHo skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

ve 2. čtvrtletí meziročně klesly ve všech katego-
riích: u býků o 3,5 %, u krav o 2,4 %, u jalovic 
o 3,0 % a u telat o 7,2 %. Průměrná cena jateč-
ných býků byla 46,31 Kč/kg v živém nebo 84,29 
Kč/kg jatečné hmotnosti.

Ve 2. čtvrtletí se začaly zvyšovat ceny jateč-
ných prasat. Zemědělští výrobci prodávali ja-
tečná prasata v průměru za 30,48 Kč za kg živé 
hmotnosti nebo 39,63 Kč za kg jatečně upravené-
ho těla. Vzhledem ke stejnému období loni, kdy 
byly ceny jatečných prasat velmi nízké, v tomto 
čtvrtletí vzrostly o 13,6 %. V porovnání s minu-

lým čtvrtletím byla průměrná cena v mase vyšší 
o 4,76 Kč za kg a 426 Kč za jatečné prase.

Ceny jatečných kuřat se meziročně mírně zvý-
šily (+1,2 %). Jatečná kuřata se prodávala prů-
měrně za 23,29 Kč za kg živé hmotnosti. 

ZaHraniČní obCHod 
s živýMi Zvířaty a MaseM

Podle předběžných výsledků zahraničního ob-
chodu1) v období od března do května 2019 se 
obrat obchodu s živými zvířaty meziročně snížil 

u všech tří druhů v důsledku poklesu na obou 
stranách obchodu.

Vývoz živého skotu (38,6 tis. ks), i když mezi-
ročně o 18,4 % nižší, výrazně převyšoval nad do-
vozem (0,6 tis. ks). Ve sledovaném období bylo 
vyvezeno 26,3 tis. ks (−13,1 %) hovězího dobyt-
ka k dalšímu chovu a 12,3 tis. ks (−27,9 %) jateč-
ných zvířat s celkovou živou hmotností 7732 tun. 
Na obchodu s živým skotem se nejvíce podílelo 
Rakousko (převážně skot k porážce), Turecko 
(skot k dalšímu chovu) a nově také Kazachstán 
(plemenný skot).

Zahraniční obchod s živými prasaty meziročně 
zaznamenal zvýšení přebytku obchodní bilance 
vyjádřené v kusech zvířat. Bylo dovezeno pouze 
24,3 tis. ks selat, což je o 40,3 % méně než ve 
stejném období loni; tradičně z Dánska a Němec-
ka. Vývoz jatečných prasat se snížil na 72,9 tis. 
ks (−10,5 %) a 8863 tun živé hmotnosti. Jatečná 
prasata se vyvážela na Slovensko, do Německa, 
zvýšil se jejich vývoz do Polska a snížil do Ma-
ďarska. Do Maďarska se výrazně navýšil vývoz 
selat.

Bilance zahraničního obchodu s živou drůbeží 
byla kladná jak v kategorii jednodenních mláďat, 
tak jatečné drůbeže. Obchod s jednodenními kuřa-
ty zaznamenal zvýšení na straně dovozu (+2,1 %) 
a snížení na straně vývozu (−2,1 %) tak, že cel-
kový přebytek dosáhl 24,4 mil. kuřat. Jednodenní 
kuřata masného typu se vyvážela hlavně na Slo-
vensko, kuřata nosného typu do Rumunska a Pol-
ska. Ve sledovaném období se vyvezlo 5134 tun 
(−3,0 %) kuřat a vyřazených slepic k porážce, 
především na Slovensko a do Polska, a 2234 tun 
(−11,6 %) vykrmených krůt, z nich nejvíc do Ně-
mecka.

Záporná bilance zahraničního obchodu1) s ma-
sem se meziročně zlepšila u všech tří druhů: u ho-
vězího na −5798 tun, u vepřového na −60 207 tun 
a u drůbežího na −21 601 tun.

Dovoz hovězího masa se meziročně snížil na 
8627 tun (−14,0 %) a vývoz vzrostl na 2828 tun 
(+3,7 %). Dovezené maso pocházelo především 
z Nizozemska, Německa, Irska a Polska; vývozy 
směřovaly hlavně na Slovensko, do Nizozemska 
a Polska.

Také u vepřového masa meziročně nižší dovoz 
(67 290 tun; −6,2 %) a vyšší vývoz (7083 tun; 
+6,4 %) zmírnily schodek obchodní bilance. 
Nejvíce vepřového masa se dovezlo z Německa 
a Španělska, došlo k omezení dovozu z Polska 
(−5423 tun). Převážná většina vývozu směřovala 
na Slovensko.

V zahraničním obchodě s drůbežím masem 
byl zaznamenán pokles na straně dovozu i vývo-
zu. Ve sledovaném období se dovezlo 26 313 tun 
(−7,7 %) a vyvezlo 4712 tun (−22,2 %) drůbeží-
ho masa. Největší podíl na dovozu mělo Polsko, 
přestože množství odtud dovezeného drůbežího 
kleslo (−3167 tun) a částečně bylo kompenzová-
no zvýšeným dovozem z Maďarska (+1005 tun) 
a Ukrajiny (+1093 tun); na vývozu se nejvíce 
podílelo Slovensko, Německo a Rakousko.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnu-
ty obchodní operace realizované osobami, které nejsou 
registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat 
nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou ode-
slání a přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

Český statistický úřad

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí / Rok 
2/2018 3/2018 4/2018 1/2019 2/2019

Výroba masa
tuny jat. hm. 111 589 109 363 117 323 108 674 114 015 

%1) 100,8 102,0 102,8 99,9 102,2 
z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. hm. 17 109 17 225 19 834 18 456 17 788 

%1) 103,6 108,3 109,1 106,0 104,0 

vepřové 
tuny jat. hm. 53 078 50 792 55 062 50 496 53 607 

%1) 98,8 99,9 100,6 97,2 101,0 

skopové a kozí 
tuny jat. hm. 35 54 72 32 85 

%1) 55,7 115,6 122,2 45,2 245,0 

drůbeží 
tuny jat. hm. 41 359 41 283 42 348 39 685 42 534 

%1) 102,4 102,1 103,0 101,1 102,8 
1) stejné období předchozího roku = 100 %  Zdroj: ČSÚ
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Jatky
Český BroD

a. s.

Páni kolegové 
řezníci,

Již přes dvacet let dodáváme zákazníkům půlky, 
kostry i předky pouze z tuzemských a v současné 
době je to již 100 % z vlastních chovů. 
Snažíme se vyhovět požadavkům velkých 
i menších zákazníků. Každý z Vás je pro nás 
důležitým obchodním partnerem a děkujeme 
za důvěru, kterou nám prokazujete.

Těšíme se na další spolupráci se stávajícími, 
ale snad i s novými obchodními partnery.

Nabídkový ceník naleznete na www.jatkycb.cz.  

Přejeme Vám všem v tomto pro nás všechny 
nelehkém období pevné nervy, 

úspěch v podnikání a především pevné zdraví.

za celý kolektiv Jatek Český Brod, 
richarD hrDina   

zdravíme vás z Českého Brodu... 

Jatky Český BroD a. s., Jateční 316, 282 01 Český Brod
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Praha – Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
oznámila akvizici společnosti Toma, výrobce 
pramenitých vod Toma Natura. Od společnosti 
Karlovarské minerální vody, a. s., v rámci 
transakce přebírá produkční závod se třemi 
výrobními linkami, včetně 51 zaměstnanců 
a klientských či dodavatelských smluv. 
Smlouva je účinná od 1. září 2019.

„Mám velkou radost, že do našeho portfolia 
přidáváme místní a udržitelný zdroj velmi kva-

litní vody,” říká Maria Anargyrou-Nikolić, gene-
rální ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Sloven-
sko, a dodává: „Kvalita vod z artéského pramene 
z Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplic-
kých skal je výjimečná, certifikovaná pro řadu 
produktů včetně kojenecké vody, a my se těšíme, 
až ji i zaměstnance společnosti Toma přivítáme 
v naší rodině Coca-Cola HBC.“

„Jde o logický krok v rámci naší strategie 
24/7, která má za cíl nabízet zákazníkům i spo-
třebitelům kompletní portfolio těch nejlepších 
nápojů pro každou příležitost. Připojení další-
ho výrobního závodu v České republice je také 
v souladu se strategií posilovat lokálnost našeho 
byznysu prostřednictvím velkých investic, kte-
ré jsme v posledních třech letech realizovali,“ 

vysvětluje Maria Anargyrou-Nikolić, generální 
ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Pramenitá voda Toma je plněna do lahví v mo-
derním závodě v Teplicích nad Metují, který má dvě 
plnicí linky na PET lahve a jednu na skleněné lahve. 
Závod byl postaven v roce 1993, aby produkoval 
místní, vysoce kvalitní pramenitou vodu pod 
názvem Natura. Zdejší výroba byla v roce 1997 
sloučena pod soukromou značku Toma a násled-
ně v roce 2000 prodána společnosti PepsiCo CZ. 
Coca-Cola HBC akvizicí získá právo na užití znač-
ky Toma pro vody a ledové čaje na období pěti let. 
Strany se dohodly na nezveřejnění ceny transakce. 

Minas Agelidis, regionální ředitel skupiny 
Coca-Cola HBC, uvedl: „Rozšíření produkce 
v Česku a na Slovensku podtrhuje naši touhu 

vyhledávat kvalitní lokální nápoje a rozšiřovat 
různorodost našeho portfolia. Jde to také ruku 
v ruce s naší strategií pitného režimu, která má za 
cíl nabízet širokou škálu osvěžujících nesycených 
nápojů, které doplňují naše sycené portfolio, za-
tímco zvyšujeme lokální význam společnosti pro 
zákazníky. Klíčovým faktorem v našem rozhod-
nutí byl také fakt, že tato voda pochází z oblasti, 
která je známá svou nedotčenou krajinou.“

Toma byla vlastněna společností Karlovar-
ské minerální vody, a. s. (KMV). Prodej pro-
běhl na základě požadavku Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, který souvisel s akvizicí 
licence PepsiCo pro Českou republiku společ-
ností KMV. 

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

Největší výrobce a distributor nealkoholic-
kých nápojů ve střední Evropě, Karlovarské 
minerální vody, nově sjednotí rodinu svých 
členských firem pod společný název „Matto-
ni 1873“. Jméno zakladatele a rok vzni-
ku symbolicky přikryjí orlí křídla s mottem 
„Sources and Tastes of Europe“ (evropské 
chutě a prameny).

Historie firmy Karlovarské minerální vody sa-
há právě do roku 1873, kdy Heinrich Mattoni, 
úspěšný podnikatel a vizionář, založil v Kyselce 
u Karlových Varů firmu Mattoni. Ta se stala zá-
kladem pozdější nápojové říše. Činorodý Mattoni 
dodával svou výjimečnou minerální vodu na ví-
deňský císařský dvůr i do zámoří.

Na úspěšnou Mattoniho tradici navázala v 90. le- 
tech 20. století italská rodina Pasquale. Anto-
nio Pasquale vybudoval firmu od základů – od 
„mattonky“ a závodu v Kyselce. Na Antonio-
vo dílo navázal jeho syn Alessandro Pasquale. 
„V Mattoni 1873 spojujeme prvotřídní minerál-

ní a pramenité vody ze střední Evropy i světové 
nápojové značky. Toto spojení z nás dělá lídra 
středoevropského trhu. Lídra, jenž ale stále žije 

rodinnými hodnotami firmy, ze které vzešel,“ říká 
Alessandro Pasquale, generální ředitel a vedoucí 
osobnost celé skupiny.

Z jedné stáčírny minerální vody v lázeňském 
regionu západních Čech s roční produkcí 50 mi-
lionů lahví postupně vyrostl nejvýznamnější stře-
doevropský distributor nealkoholických nápojů 
vyrábějící bezmála dvě miliardy lahví. V portfo-
liu už má nejen minerální a pramenité vody, ale 
také džusy, nealkoholické nápoje a snacky. Do 
skupiny patří 12 výrobních závodů a 3200 za- 
městnanců v 8 zemích.

„S narůstajícím počtem kategorií výrobků 
i zemí, kde působíme, jsme se rozhodli pro nové 
společné jméno, které by nás lépe vystihovalo. 
Zvolili jsme návrat ke kořenům, tedy k Heinrichu 
Mattonimu. A k roku 1873, kdy se začala psát 
historie naší dnešní firmy. Mattoni 1873 vyjadřu-
je, odkud pocházíme. Prameny a chutě (,Sources 
and Tastes‘) jsou jádrem našeho podnikání a Ev-
ropa je směr, kterým chceme jít. Vždy se budeme 
hrdě hlásit k našemu dědictví. Inspiruje nás na 
naší cestě zodpovědného lídra, který myslí na bu-
doucnost,“ dodává Alessandro Pasquale. 

Zastřešení pod společnou identitu „Mattoni 
1873“ neovlivňuje dosavadní právní entity jed-
notlivých členů skupiny (i nadále tak působí 
např. firma Karlovarské minerální vody, a. s.).

Karlovarské minerální vody, a. s.

Kakaové mléko GRANKO získalo ocenění 
Potravinářské komory ČR v kategorii Refor-
mulace roku. Nedávno uvedená novinka od 
společnosti Nestlé obsahuje o 30 % méně 
cukru oproti průměrnému množství v ostat-
ních kakaových mléčných nápojích na našem 
trhu. Navíc je obohacená i o vitaminy a mi-
nerály. Nestlé systematicky pracuje na zlep-
šování nutričního složení svých výrobků. Zo-
hledňuje při tom výsledky odborných studií 
i doporučení Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO). 

„Velmi nás těší, že právě Kakaové mléko 
GRANKO je jediným nápojem, který letos získal 
ocenění v soutěži Cena Potravinářské komory 
ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek. 
Lepší start pro naši novinku jsme si ani nemohli 
přát. Již od počátku vývoje jsme se snažili, aby 
byl chuťově i složením nejlepší na trhu, a proto 
obsahuje jen 2 % přidaného cukru,“ říká Eva 
Rybová, Senior Brand Manager pro Nestlé Česko 
i Slovensko.

Dlouhodobě nejoblíbenější značka rozpustné-
ho kakaa na českém a slovenském trhu GRAN-
KO v květnu tohoto roku vstoupila do kategorie 
hotových ochucených mléčných nápojů a před-
stavila své Kakaové mléko. Výrobek obsahuje 
pouhé 2 % přidaného cukru a přitom je příjemně 
sladký díky přirozeně se vyskytujícím cukrům 
v mléce. Je obohacen o 7 vitaminů a minerálů – 
D, B1, C, A6, železo, zinek a hořčík, které vyhod-
notil výzkum Nestlé spolu s odborníky na růst 

a vývoj dětí jako nejvíce 
chybějící. Obsahuje pou-
ze přírodní aromata a ne-
obsahuje žádná barviva, 
zahušťovadla ani sirup. 
Hlavní složkou výrobku 
je mléko, které přispívá 
k ochraně imunitního sys-
tému a je důležitým zdro-
jem vápníku. 

Kakaové mléko GRAN-
KO je nová studená vari-
anta oblíbeného kakaové-
ho nápoje, kterou si nyní 
spotřebitelé mohou vzít 

s sebou do batohu jako ideální svačinku do ško-
ly, na trénink i na výlet. Novinka je ošetřena UHT, 
a tak garantuje kvalitu, má téměř stejný obsah pro-
teinů, vitaminů a minerálů jako čerstvé mléko, ale 
může být bezpečně uchovávána i mimo lednici. 

Produkt v ČR aktuálně prodávají řetězce Billa, 
Penny, Kaufland a další obchody tradičního trhu.

o soutěži 
potravinÁřské koMory Čr

Potravinářská komora České republiky vy-
hlašuje každoročně soutěž „Cena Potravinářské 
komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský 
výrobek“. Jejím smyslem je podpora českých po-
travin a jejich výrobců a především vyzvednutí 
českých inovativních potravinářských výrobků. 
Zároveň má inspirovat ostatní potravinářské spo-
lečnosti k inovativnímu přístupu k práci. V rámci 
této soutěže se vyhlašuje také kategorie Refor-
mulace roku. Informace o soutěži lze nalézt na 
stránkách www.soutez.foodnet.cz.

Více na www.nestle.cz

Nestlé Česko s. r. o.

Coca-Cola HBC přidává do svého portfolia v ČR místní zdroj vody, 
kupuje výrobce vod Toma

Karlovarské minerální vody přijímají novou identitu: „Mattoni 1873“

Kakaové mléko GRANKO je jedním z nejlepších inovativních výrobků roku

Glosuje: Ing. Eva Řehák Nováková
kůroveC, Hraboši a vosy

Letošní letní politickou okurkovou sezonu 
zpestřil spor o hraboše. Po kůrovci další po-
hroma likvidující zisky ze zemědělsko-lesnické 
činnosti. Sezonu namnožených hrabošů v srpnu 
zaznamenali zejména pěstitelé zeleniny, ovoce 
a zahrádkáři. Po sklizni obilí se hladem trpící 
myší populace přesunula (jako každý rok) z polí 
do zahrad a sadů, kde jim zachutnaly zejména 
kořínky ovocných stromů a keřů, stejně jako ko-
řínky okrasných keřů, hlízy a oddenky květin, 
kořenová zelenina, jahodníky…, prostě vše, co 
tito jedlíci našli. Nejeden pěstitel si zoufal a do 
děr a načechraných chodbiček pod povrchem 
půdy strkal kila požerové nástrahy. Stále doko-
la, protože hlodavců jako by neubývalo, zřejmě 

letos kulminoval jejich vyšší výskyt pravidelně 
se opakující ve tří- až pětiletých cyklech. Vý-
robci návnad museli mít neobyčejné odběry, ale 
zemědělec, pěstitel, zahrádkář, chalupář a chatař 
si zoufal.   

Kůrovec drtí majitele lesů již několikátou se-
zonu, a zatím to při pohledu na vykácené holiny 
nebo hnědě zbarvené lesní porosty vypadá, že 
jeho vítězné tažení jen tak neskončí. Povinností 
majitele lesa je nechat znehodnocený porost vy-
těžit a pozemky osázet. Vzhledem k tomu, že se 
dřevo díky přebytku na trhu prodává hrubě pod 
cenou, vskutku to není výnosný byznys, zejmé-
na pro drobné vlastníky lesů. Kdo stihl těžbu 
během zimy a chtěl holiny osázet brzy zjara, na-
razil na nedostatek sadby. Lesní školky umístěné 

většinou v podhůří ležely dlouho pod sněhem 
a maličké stromky se k soukromníkům začaly 
distribuovat až na začátku dubna. A potom při-
šlo teplo a sucho, takže vysoký podíl sazenic 
uschl, protože zalévání lesa je až na výjimky 
nerealizovatelné. Jen zasázet lesní porost nesta-
čí. Několikaletá péče o pomalu rostoucí výsadbu 
teprve vsazením do země začíná, nutné je zajistit 
ji i proti okusu přemnoženou lesní zvěří. 

A začalo dozrávat ovoce. Nejen v oblastech, 
které měly štěstí a unikly vlně letos neobvykle 
hlubokých jarních mrazíků, které zlikvidova-
ly květy a mladé plody na ovocných stromech 
a keřích (například na Vysočině), se začaly rojit 
vosy. Letos jich bylo opravdu hodně, hnízda si 
stavěly i na dříve neobvyklých místech lidských 

stavení či zahradních přístřešků. Obtěžovaly i na 
odpočinkových místech turistických tras v le-
sích, zejména tam, kde se podává občerstvení. 
Hrušky, jablka, švestky, hrozny, borůvky nebo 
ostružiny byly ohlodané, vosy dokázaly spoleh-
livě sklidit úrodu za pěstitele. Každý, kdo ce-
loročně chytá každou dešťovou přeháňku, aby 
dotoval deficit vláhy u svých stromů a keřů, si 
zaláteřil. A mnozí si možná do svého slovníku 
zařadili nový termín – sfexofobii neboli cho-
robný strach z vos (včetně mě, když mi v noci 
jedna vlezla pod peřinu a následně vletěl roj do 
koupelny). 

Letos úrodu sklízí a porostům škodí nezvaní 
živočichové vskutku mimořádně. Aspoň že za-
čaly růst houby…      

http://www.soutez.foodnet.cz
http://www.nestle.cz
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Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
berou nÁM svobodu, 

CHtějí oMeZit CHov dojniC 
a neMÁMe organiCký Hnůj v půdě, 

lesy uMírají, 
ale MÁMe Ministerstva 

životníHo prostředí

Náhodný výběr citátů z médií, který ovšem 
stojí za zamyšlení…

Pryč od přežvýkavců. 
 (WWF, LN 4. 8.)

Přijdou přívalové deště, vyschlá půda není 
schopná vodu pojmout, pod povrchem je sil-
ná krusta způsobená aplikací hnojiv, ornice se 
odplaví. Pole bez ornice je k ničemu. Vybíjíme 
hospodářská zvířata, nemáme organický hnůj 
v půdě, není píce pro dobytek. 

(z článku v časopise EURO)

Negativní informace je třeba více zdůrazňo-
vat, lidé si jich pak více všimnou. 

Al Gore

Čeká se vyšší sklizeň obilovin.
 (ZN 15. 7.)

Zemědělci očekávají v průměru snížení výno-
sů, propady výnosů hlavně u obilovin… 

(ZN 15. 7.)

Letošní sklizeň obilí bude průměrná. 
 (ZN 12. 8.)

…Maso je pod zdravou cenovou hladinou… 
    (TV v 32. týdnu)

 Vida…!

Nestačí názor napsat. Musíte ho stále opako-
vat, aby si ho všichni všimli.  TGM

Zákon takzvaný zvykový platí posud a stále.
TGM

Zvyky a zvyklosti, tradice a stereotypy jsou 
mnohem důležitější než právní normy…

 ministryně Kovářová (MFDnes 27. 8.)

(Ústavní) zvyklosti jsou pro idioty. 
současný prezident

Agresivní reklamou usilují o maximální zisk. 
 (kritický závěr diskuze v TV v 37. týdnu)
…to jsou mizerové, co?

Když se před desetitisíci lety lidé sdružovali 
ve skupiny, domluvili se, že některé činnosti je 
lepší dělat společně, respektive někomu svěřit, 
protože to bude efektivnější pro všechny. Tak 
vznikl později stát a měl na starosti armádu, 
vztahy s okolím, dopravu atd., a aby to fungo-
valo, vytvořil zákony. Zastupitelská demokra-
cie pak měla za úkol, aby lidmi volení zástupci 
prosazovali názory a stanoviska svých voličů. 
A teď se podívejme, kam to dospělo.

Parlament se chlubí, kolik zákonů přijal za 
uplynulé volební období. Jak říká bývalý prezi-
dent Klaus, každým novým nařízením se zmen-
šuje naše svoboda. Jen namátkou si uvědomme, 
co nám vlády (poslanci, senátoři, prezidenti…, 
prostě stát) dělají, ačkoli většina obyvatel chce 
opak.

Chtějí všemi způsoby omezit auta (pěší zóny 
ve městech lákají stále méně obyvatel), ome-
zit chov dobytka (jako kdyby v pravěku bylo 
zvířat méně), omezit letadla (budeme jezdit 
s větrem v zádech), kodifikovat všechno do de-
tailů a vymáhat drastické pokuty za hlouposti 
(dopraváci), stavební řízení trvá 10 let (jak to 
dokázali?), lesy hynou a půda se stává neúrod-
nou (ale máme ministerstva životního prostře-
dí), zemědělství používá prostředky, které ni-

čí řeky (ale GMO zakážeme, ač hrozíme stále  
hladem).

Německo omezuje výrobu elektřiny a in-
vestuje do elektrických aut, kácejí se aleje 
a pak zase vysazují. Na ochranu před inflací 
si kupte nemovitosti, my vám je pak znárodní-
me (socialismus v současném Německu), vlá-
dy neumí hospodařit, ale rozjet inflaci, to ano  
atd.

Je toho mnoho a je jen úžasné, jak daleko 
jsme se vzdálili od praktického státu, který se 
stará jen o to, o co má.

Ve Francii chtějí omezit počet dojnic na far-
mě, stěžujeme si na levný cukr a maso, Brazílie 
odmítá pomoc při hašení lesů.

Me too a třetí (čtvrté, páté…) pohlaví, výběr 
ne podle schopností, ale podle určeného, čas-
to rasistického poměru, všude kamery podle 
Orwella. Ach. Ale máme se docela dobře, viď-
te.

To proto, co říká ministryně Kovářová: „Na-
še chování se řídí nikoli chaotickými zákony, ale 
zvyklostmi, které vznikly před mnoha lety, kdy 
byl jejich autoritou zdravý rozum.“

Pozor: Žádná situace není tak špatná, 
aby ji zásah státu nemohl ještě zhoršit, říká  
klasik.

Praha – První čás-
tečně bezobalový far-
mářský trh v Česku 
oslavil 9. září přes-
ně dva roky od doby, 
kdy přivítal první zá-
kazníky. Heřmaňák 
pravidelně každou 
sobotu navštěvuje 
na Řezáčově náměs-
tí v Praze 7 zhruba 
tisícovka zákazníků. 

Do vlastního obalu – do sáčků, krabiček nebo 
lahví, tu mohou nakoupit kolem 80 procent 
sortimentu.

Výběr místa pro konání prvního částečně bez-
obalového trhu v Česku nebyl snadný. Ve hře by-
lo hned několik lokalit. Nakonec se organizátoři 
rozhodli pro Prahu 7. S výběrem pomohli i přá-
telé. „V okolí Řezáčova náměstí bydlí několik 
kamarádů a těch jsme se zeptali, co si o otevření 
farmářského trhu, kde si budou zákazníci naku-
povat do vlastních nádob, myslí. Oni se ptali za-
se těch svých a výsledek byl, že místní byli pro. 
Další důvod byl vstřícný přístup radnice Prahy 7, 
která nám farmářský trh na Řezáčově náměs-
tí povolila pořádat poté, co jsme prošli ročním 
zkušebním provozem,“ zavzpomínala na začátky 
provozu farmářského trhu Heřmaňák jeho orga-
nizátorka Šárka Sedláčková. 

První farmářský trh se sníženou produkcí po-
travinových obalů přijali místní obyvatelé s nad-
šením. Kromě nákupu do vlastních nádob je pro 
trh typická i přátelská sousedská atmosféra. „Na 
rozdíl od trhů, které se konají v centru metropole 
a kam míří stovky turistů, je Heřmaňák spíš sou-
sedským trhem. Lidé v okolí Řezáčova náměstí 
jsou strašně fajn, přátelské vztahy vznikají nejen 

mezi zákazníky, ale myslí i na místní farmáře. 
Například ve velkém nosí farmářům suché pe-
čivo pro zvířata, aby se nevyhazovalo do popel-
nice. Na trhu máme takový retro svět, tak jak se 
to dělalo dřív, když ještě nebylo úplně všechno 
jen na jedno použití. Heřmaňák je takové klidné 
příjemné zákoutí, kde se nám podařilo trochu 
zastavit čas,“ popsala atmosféru trhu Šárka Sed-
láčková.

Možnost nakoupit do vlastních obalů se rych-
le ujala, místní ideu přijali velmi rádi. „Vrací se 
i sklenice zpět, například u marmelád, sirupů, 
jogurtů, u kozího mléka. Nosí se zpět i suché sko-

řápky od vajíček. Pokud jsou zákazníci vybave-
ni vlastními obaly, pak si mohou z trhu odnést 
bezobalově zhruba 80 procent sortimentu. Jde 
například o vajíčka, všechnu zeleninu, ovoce, 
pečivo, vážené uzeniny, chlazená kuřata, vážené 
olivy a mandle, stáčený olivový nebo konopný 
olej nebo čerstvý jablečný mošt. Vlastní obaly 
jsou nicméně dobrovolné, pokud není takto pro-
dej možný nebo pokud se zákazníci zapomněli 
vybavit, nevadí, dostanou od prodejců obaly eko-
logické – papírové nebo vratné. Ty pak mohou vy-
užívat sami nebo je přinést zpět,“ popsala Šárka 
Sedláčková.

Kvůli hygienickým požadavkům musí být 
zhruba 20 procent farmářských výrobků přesto 
balených. Například vakuově balené maso se 
porcuje a balí ve schválené provozovně, některé 
mléčné zakysané výrobky se plní do sklenic už 
v mlékárně nebo sušené houby či sušené bioma-
so, takzvané jerky, se suší tak, aby obsahovalo 
jen sedm procent vody, a pokud by se otevřel 
obal, tak natáhne vlhkost. 

Sortiment na farmářských trzích se v průběhu 
roku mění a Heřmaňák není výjimkou. V září se 
mohou zákazníci těšit hned na několik nových 
prodejců. „Novinkou je vynikající uzenářství 
U Kvardů, které lidé možná znají z farmářského 
trhu Náplavka. Od září bude součástí trhu nově 
ekologická drogerie a kosmetika s možností kupo-
vat vše bezobalově. V září je také vrcholná sezona 
pro českou zeleninu a ovoce: u Zeleniny Šťastných 
bude na zákazníky čekat okolo 60 odrůd zeleniny 
a řezaných bylin. Mezi nimi se na Heřmaňáku ob-
jeví i česká premiéra, kterou na českém trhu ješ-
tě nikdo neprodává – vynikající červená odrůda 
pekingského zelí a červená varianta kadeřávku. 
Oboje má oproti běžným odrůdám ještě víc vita-
minů a antioxidantů. Mléčné výrobky v biokvalitě 
jsou od září k dostání pravidelně každou sobotu. 
Z ovoce a lesních plodů přináší září několik odrůd 
nových jablek, švestky, šípky, rakytník, lesní hou-
by, lišky, hříbky. A začíná sezona letošních moš-
tů – na Heřmaňáku jich bude okolo 10 druhů,“ 
představila podzimní nabídku farmářského trhu 
Šárka Sedláčková.Na farmářském trhu Heřmaňák 
se pravidelně konají i tematické akce. Pro letošek 
už v plánu žádné akce nejsou, ale už v únoru se 
mohou návštěvníci trhu těšit na akci ZAB Heř-
maňák – české zabijačkové hody.

www.farmarsketrziste.cz
pear_media

První částečně bezobalový farmářský trh v Česku slaví dva roky

Prodejen potravin 
na venkově rok od 
roku ubývá a zpoma-
lení tohoto trendu či 
nárůstu jejich počtu 
brání zdlouhavé zís-

kávání stavebního povolení. Ačkoliv malo-
obchodní sítě disponují vším potřebným pro 
stavbu nových prodejen v malých obcích, brz-
dí je zdlouhavá byrokracie. Hlavním problé-
mem je zejména skutečnost, že se k žádosti 
vyjadřuje velké množství subjektů, které 
často v místě stavby ani nepůsobí. Změnu 
současného stavu by mohla přinést novela 
stavebního zákona.

Český venkov se potýká s postupným úbytkem 
prodejen, jen vloni jich podle údajů společnosti 
Nielsen ukončilo svoji činnost 513. Podle zá-
stupců maloobchodu však není situace taková, 
že by obchody s potravinami pouze mizely. Ně-
kteří se naopak snaží budovat nové s moderním 
vzhledem, a konkurovat tak velkým řetězcům. 

„Velkým problémem je pro nás současná podoba 
stavebního zákona, konkrétně proces k docílení 
stavebního povolení. Máme připravené pozem-
ky pro stavbu nových prodejen na venkově, sta-
vět bychom mohli klidně okamžitě. Brání nám 
v tom však extrémně složitá byrokracie,“ řekl 
Roman Mazák, předseda obchodního Družstva 
CBA, které sdružuje více než tisícovku prodejen 
po celé zemi. Jeho slova potvrzují i poslední da-
ta z žebříčku Doing Business, který zpracovává 
Světová banka. Podle něj se Česká republika pro-
padla z hlediska délky vyřízení stavebního po-
volení ze 127. na 156. místo ze 190 sledovaných 
zemí. Na stejné úrovni se tak nyní nachází na-
příklad Čad, Niger či Venezuela, a to i přes fakt, 
že Světová banka standardně řadí Česko mezi 
35 nejvyspělejších zemí světa.

Podle tuzemských obchodníků je přitom sou-
časná situace absurdní zejména v tom smyslu, že 
jedním z hlavních problémů venkova je zejména 
klesající potravinová obslužnost. Když se přitom 
objeví subjekt, který chce situaci změnit a záro-
veň podporuje české obchodníky, stát mu nejde 

naproti. „Snažíme se podpořit venkov, v určitých 
obcích jsme schopni postavit novou prodejnu 
prakticky okamžitě. Zdlouhavě však řešíme spous-
tu razítek, a když se konečně blížíme ke zdárné-
mu cíli, tak zjistíme, že nám propadlo to první. Ve 
výsledku tak nemáme nejmenší šanci v rozumné 
době vyřídit stavební povolení,“ doplnil Mazák.

Podle předsedy Družstva CBA tkví hlavní pro-
blém v tom, že se k možné stavbě nových prode-
jen na venkově vyjadřuje příliš mnoho subjektů. 
Často přitom o dané lokalitě nemají povědomí ne-
bo v ní dokonce nepůsobí. „Zároveň ale řeší ne-
realizovatelné nesmysly. V ideálním případě by se 
k dané věci měl vyjádřit daný stavební úřad okre-
su nebo kraje, který ví, co v dané lokalitě řešit, 
jak postupovat, případně zda je stavba v souladu 
či rozporu s územním plánem,“ doplnil Mazák.

Rychlost obstarání stavebního povolení by 
měla v budoucnu změnit novela stavebního záko-
na, jejíž věcný záměr již letos v červnu schválila 
vláda. Podle ministerstva pro místní rozvoj, které 
zákon předkládá, by se povolovací řízení u sta-
veb mělo ze současného průměru 5,4 roku zkrátit 

na pouhý rok. Dále by se pak mělo územní a sta-
vební řízení včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí sloučit do jednotného povolovacího ří-
zení. Současně s tím by měl vzniknout i Nejvyšší 
stavební úřad, který by byl součástí státní správy.

Návrh novely se již nyní setkává s kritikou, 
podle které zákon nahrává developerům nebo 
jde proti ochraně přírody. Kritizovaným bodem 
je také zamýšlená fikce souhlasu. Díky ní by 
tak byla nově žádost považovaná za vyřízenou 
i v případě, že by se k ní daný úřad nevyjádřil do 
30 dnů, u složitějších případů by pak lhůta činila 
60 dnů. Podle odpůrců by to mohlo zavdávat pro-
stor pro korupci, maloobchodníci by však výraz-
nější zrychlení uvítali. „Pokud disponujeme vše-
mi prostředky, abychom zlepšili alarmující stav 
potravinové obslužnosti venkova, ale úmysly nám 
znemožňuje složitá byrokracie, je nutné systém 
změnit a zrychlit. Nebýt současného nastavení, 
mohla být naše síť aktuálně širší o více než deset 
nových prodejen,“ uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Z venkova mizí malé prodejny potravin

http://www.farmarsketrziste.cz
http://lesensky.cz/
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Až 300 000 zákazníků na Hané 
bude moci nově využívat možnost 
nákupů potravin online.

Praha – Zákazníci z Prostějova, Olo-
mouce, Přerova a okolí budou moci vy-
užívat možnosti nákupu potravin z po-
hodlí domova od společnosti Tesco. 
Služba Online nákupy bude nově do-
stupná až 300 000 obyvatelům z Hané. 
Ti si mohou vybrat z více než 15 000 pro- 
duktů, které dobře znají z kamenných 
obchodů. Celkově může tento moderní 
způsob nákupu už využít až 4,6 milio-
nu zákazníků v Česku.

Ideální řešení, jak ušetřit čas i ná-
mahu s těžkými nákupy – to jsou vý-
hody služby Online nákupy od spo-
lečnosti Tesco. Díky ní lze nakoupit 
kdykoli z pohodlí domova či přes 
mobilní aplikaci a nákup je dove-
zen řidičem až k domovním dveřím 
ve zvolený den a čas. Z hypermarke-
tu Tesco v Prostějově budou nyní ři-
diči denně od  8:00 do 22:00 zavážet 
nákupy k více než 300 000 zákazní-
ků v Prostějově, Olomouci, Přerově 
a okolí. „Naše služba Online náku-
py je nejrozšířenější na českém trhu 
a velmi nás těší, že ji můžeme nově na-
bídnout i zákazníkům na Hané. Věří-
me, že právě tento moderní a pohodl-
ný způsob nakupování zdejší zákazníci 

přivítají,“ říká Věra Szabo, manažer-
ka internetového prodeje společnosti 
Tesco.

Sortiment zboží, který lze objed-
nat přes internet, zahrnuje jak potra-
viny, nápoje a mražené výrobky, tak 
drogerii, domácí potřeby nebo krmi-
va pro zvířata.  Zákazník nepřijde ani 
o speciální nabídky, do kterých je kaž- 
dý týden zařazeno až 2500 produk-
tů v akčních slevách, navíc za ceny 
stejné jako v kamenných obchodech. 
Zkrátka nepřijdou ani uživatelé věr-
nostního programu ClubCard, kteří 
mohou i touto cestou sbírat své body. 
Samotný nákup uhradíte pohodlně on-
line nebo platební kartou při převze-
tí zboží. Další výhodou této služby je 
dodržování teplotního řetězce potravin 
po celou dobu přepravy. Zákazník má 
navíc možnost vrácení kteréhokoliv 
zboží, které nechce převzít. O tom, 
zda je služba dostupná i v místě va-
šeho bydliště, si lze snadno ověřit na 
stránkách https://itesco.cz/prostejov/, 
kde se můžete zaregistrovat k této 
službě a začít ji využívat naplno. Na 
zákazníky čeká 150 Kč sleva na první 
nákup a další výhody.

Společnost Tesco také v Prostějově 
spouští službu Klikni+Vyzvedni, která 
umožňuje objednat si nákup a pak si 
ho v preferovaný čas a den vyzvednout 
na obchodě. Vyškolený personál ho ná-
sledně zákazníkům naloží např. přímo 
do kufru auta.

www.itesco.cz

Tesco spouští rozvoz potravin v Prostějově, Olomouci a Přerově

Praha – Výukový e-learnin-
gový modul od Tesco CE na  
výuku o darování potravinových 
přebytků vyhrál nejprestižnější 
německou soutěž v oblasti vzdě-
lávání a inovací a získal ocenění 
COMENIUS EduMedia Award.  
Ocenění, které uděluje meziná-
rodní porota, je jedním z nejvý-
znamnějších v oblasti multime-
diálních vzdělávacích produktů, 
které získají ti, kteří vytvářejí pří-
kladné materiály pro vzdělávací  
účely.

Ocenění vytvořila GPI (Institut für 
Bildung und Medien der Gesellschaft 
für Pedagogik und Information), vě-

decká organizace se zaměřením na 
multimédia, vzdělávací technologie 
a didaktiku médií. Komenského cena 
je jedinou evropskou mediální cenou, 
která je nezávislá a transparentní na-
příč celým procesem. Nominováno 
bylo více než 200 projektů z Ra-
kouska, Belgie, Dánska, Spojeného 
království, Finska, Francie, Řecka, 
Nizozemska, Islandu, Polska, Ně-
mecka, Maďarska, Švýcarska a Švéd-
ska, a to v 16 kategoriích oceněných 
Komenského pečetí (Comenius-Sie-
gel) a Komenského medailí (Come-
nius-Medaille). Tesco CE výukový  
e-learningový modul na výuku o da-
rování potravinových přebytků získal 
od mezinárodní poroty Komenského 

pečeť v kategorii Média a Vzdělávání 
dospělých.

„Náš e-learningový modul jsme 
vytvořili ve čtyřech jazycích (čeština, 
slovenština, polština a maďarština) 
s dvojím záměrem. Informační a in-
teraktivní online materiál činí vzdělá-
vací proces jednodušším pro ty kolegy, 
kteří jsou nováčky v procesu darování 
potravinových přebytků. V budoucnu 
bude vzdělávací modul pomáhat ob-
novovat a prohlubovat znalosti těch 
zaměstnanců, kteří již jsou sezná-
meni s procesem darování potravin. 
Modul také podněcuje zaměstnance, 
aby učinili vše, co je v jejich silách, 
aby snížili plýtvání potravinami,“ vy-
světluje Patrik Dojčinovič, výkonný 

ředitel Tesco pro ČR. E-learning pro-
vádí uživatele napříč celým procesem 
záchrany potravin hravým způsobem 
a obsahuje informace, které přibližují 
téma uživateli a zároveň je motivu-
jí k vědomějším nákupním rozhod-
nutím. Od online spuštění e-lear-
ningového materiálu jím prošlo již  
13 000 kolegů z Tesco CE.

Odkaz na zkrácenou a veřejně do-
stupnou verzi e-learningového výuko-
vého modulu naleznete na: https://tesco-
-food-waste-prevention.neting.hu/.

Jedním z hlavních cílů společ-
nosti Tesco je snižovat plýtvání po-
travinami. Ze 190 českých obchodů 
daruje denně potravinové přebytky  
177 z nich. To znamená, že stovky 

zaměstnanců Tesco denně třídí ovo-
ce, zeleninu a pečivo, které již nejsou 
v nejlepší kondici pro prodej zákaz-
níkům. Tyto produkty následně pře-
dávají do potravinové banky a jejich 
dalším partnerům, kteří tyto potravi-
ny dále distribuují lidem v nouzi ži-
jícím poblíž těchto obchodů. V roce 
2018/19 darovalo Tesco přes 1125 tun 
(více než 2 miliony porcí jídel) po-
travin potravinovým bankám a je-
jich odběratelům. Jedním z cílů spo-
lečnosti je, aby do roku 2020 byly 
všechny obchody schopny darovat 
své potravinové přebytky lidem  
v nouzi.

Tesco Stores ČR a. s.

Tesco e-learning o darování potravinových přebytků vyhrál 
prestižní mezinárodní ocenění

Na trhu unikátní značka, Poctivá 
výroba Globus, prezentuje na osm 
set čerstvých výrobků, které Globus 
vyrábí přímo ve svých řeznictvích, 
pekárnách, cukrárnách a restaura-
cích. Jde o potraviny, které zpraco-
vávají z kvalitních surovin řezníci, 
pekaři a kuchaři každý den, vlastní-
ma rukama, a do regálů k zákazní-
kům mají tyto výrobky jen pár me-
trů. Globus má tak kvalitu výrobků 
pod kontrolou od začátku do konce. 

Pod značkou Poctivá výroba Glo-
bus bylo Senátem ČR v loňském roce 
oceněno hned pět výrobků. To bylo již 
poněkolikáté, kdy výrobky z tohoto hy-
permarketu získaly Českou chuťovku.

Co je poCtivÁ výroba 
globus: Čerstvé  
a beZ nÁHražek

Každý z 15 hypermarketů disponuje 
vlastními výrobními provozy. Hned za 
regály s pečivem se nachází skutečná pe-
kárna a za prodejním pultem pravé řez-
nictví. Čerstvost řeznických výrobků za-
ručují každodenní dodávky masa a práce 
řezníků včetně zkušeného řeznického 
mistra, která zahrnuje vlastní bourání, 
porcování, kuchyňské úpravy, výrobu 
masných a uzenářských výrobků až po 
třídění mas do pultu. Stejný přístup zau-
jímá Globus i v pekárnách, cukrářstvích 
a restauracích. Všechny čerstvé produk-
ty, které vyrábí lidé v Globusu, dostaly 
loni označení Poctivá výroba Globus 
a mají i své grafické odlišení. 

svět v globusu: Z řeZniCtví 
a kuCHyně na pult  

nebo do restauraCe, 
CukrÁřství do kavÁrny 
Vedle vlastních výrob ale Globus 

v každém z patnácti hypermarketů vy-

budoval za posledních několik let také 
vlastní restaurace a kavárny. Vznikl tak 
jedinečný vnitřní svět, kde má Globus 
pod kontrolou vše od výroby až po pro-
dej. Jde o několik set čerstvých potra-
vin vlastní výroby. Čerstvé výrobky tak 
putují buď na samotné pulty, nebo do 
restaurace a kavárny. Například zákus-
ky a zmrzlinu od cukrářek z Globusu si 
mohou lidé koupit nejen uvnitř hyper-
marketu, ale i v Globus kavárnách. Po-
dobně se maso rozbourané ráno v řez-
nictví upravuje do minutek a hotových 
jídel v restauracích Globus. Naopak 
z kuchyní restaurací putují do regálů 
obchodu těstoviny, knedlíky, marino-
vané maso a omáčky právě pro nově 
vzniklý segment Snadné vaření. Stov-
ky kuchařů, pekařů a řezníků připravují 
denně přímo v Globusu stovky čers-
tvých potravin a jídel, jejichž nabídka 
se teď ještě rozšiřuje. Jde o originální 
výrobky z kvalitních surovin, pro které 
vymýšlejí fachmani v Globusu vlastní 
receptury. 

Globus, spol. s r. o.

Globus a jeho poctivé výrobky: denně čerstvé a přímo 
do regálů hypermarketu

https://itesco.cz/prostejov/
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Holding proto vytváří optimální 
podmínky pro další rozvoj svých dce-
řiných společností, jejichž aktivity jsou 
směřovány převážně do potravinářství. 
Hlavní pilíře, jako jsou profesionální 
přístup, silný vývojový potenciál, neu-
stálý důraz na inovaci a moderní tech-
nologie, ale i na ochranu životního 
prostředí a flexibilní přístup, z něj dělá 
vhodného partnera pro nové projekty 
i stabilní kooperaci na vysoké úrovni 
stejně jako zajímavého zaměstnavate-
le, který si dobře uvědomuje, že jedním 
z nejdůležitějších kapitálů jsou právě 
lidské zdroje a spokojenost zaměstnan-
ců je pro něj prioritou. To také vedení 
holdingu dokazuje narůstajícími inves-
ticemi na podporu vzdělávání zaměst-
nanců a zájmem o názor svých pracov-
níků nejen prostřednictvím před rokem 
zavedených a nyní velmi oblíbených 
tzv. Zlepšovacích návrhů (programem 
pro zaměstnance s cílem využít jejich 
zkušeností, a zvýšit tak jejich partici-
paci na organizaci firemních procesů), 
ale také širokou škálou nabízených be-
nefitů a pořádáním zaměstnaneckých 
akcí, jako je Táborák, Den otevřených 
dveří, FRUJO Den žen, zaměstnanecký 
prodej výrobků apod.

A tak když v únoru roku 2015 Ši-
mon Hamerský, ředitel holdingu, popr-
vé přijel do největšího podniku skupiny 
– do FRUJA v Tvrdonicích, aby zde 
začal poznávat firmu, na kterou její ma-
jitelé – dědicové pana Rudolfa Polaka 
mladšího kladli a kladou veliký důraz, 
nalezl zde příjemný kolektiv lidí zapá-
lených pro jejich práci a hlavně oprav-
dové profesionály ve svém oboru.

F r u j o 
–  n e j v ě t š í  Č l e n 

H o l d i n g u

FRUJO, a. s., je přední výrobce širo-
kého spektra zejména ovocných a ze-
leninových ingrediencí a polotovarů 
na nejvyšší kvalitativní úrovni pou-
žívaných v různých oblastech potra-
vinářského průmyslu, který exportuje 
do více než 20 zemí v Evropě a vyrábí 
a distribuuje produkty pro další zpraco-
vání v mlékárenském a nápojovém prů-

myslu, pro výrobu zmrzliny, pro prů-
myslové zpracování tuků a olejů, pro 
výrobu sladkostí, pro cukrářskou vý-
robu a pekárnu. Je to firma, která vždy 
měla vybudovanou kvalitní pozici na 
východoevropském trhu, ale v součas-
nosti již dodává do celé Evropy, a to 
i na ty nejnáročnější trhy. Nejenom 
z tohoto důvodu tak za poslední roky 
vedení rozhodlo o určité změně organi-
zace a fungování společnosti, tzn. po-
sunulo se od fungování rodinné firmy 
s centrálním vedením k firmě evrop-
ského střihu, kde každý spolupracov-
ník nese svůj zásadní díl odpovědnosti 
za společný výsledek, čímž se změnila 
pružnost v rozhodování v rámci svěře-
ných kompetencí. 

Dalšími tématy, která FRUJO od 
vzniku holdingu provází a budou prová-
zet i v příštích letech, jsou modernizace 
technologií, automatizace a zvyšování 
kvalifikace a know-how každého jed-
notlivce. Poslední oblast je pro společ-
nost velmi důležitá, neboť právě vzdě-
lávání a kvalifikace jsou těmi aspekty, 
které zaručí, že její provoz bude ještě 
efektivnější a produktivnější, a že se 
tak změn na trhu nebude muset obávat. 
FRUJO za dobu holdingu prošlo veli-
kou změnou, ale zajímavá bude i jeho 
další budoucnost, kdy se bude i nadá-
le potýkat se změnami a nastavováním 
nových systémů, protože za úspěchem 
společnosti stojí právě její flexibili-
ta, a především schopnost přistupovat 
k zákazníkům individuálně, a nabízet 
jim tak produkty přesně dle jejich před-
stav. 

r p j 
i n t e r n at i o n a l , 

s .  r .  o . 
–  d r u H Á 

p o t r av i n Á ř s k Á 
s p o l e Č n o s t 

H o l d i n g u

Firma RPJ International, s. r. o., síd-
lí na Praze 5, stejně jako vedení hol-
dingu. Jako obchodní společnost byla 
založena panem Rudolfem Polakem 
ml. již v roce 1997 a specializuje se na 
import a distribuci surovin určených 
výrobcům potravin. Strategií firmy je 
zastupovat přímo jednotlivé výrob-
ce, a to formou exkluzivity pro český 
a slovenský trh. 

Základem nabídky společnosti jsou 
aromata IFF – světové špičky v této ob-
lasti. Dále pak přírodní barviva, barvící 
potraviny a karamely DDW, beta ka-
roteny od společnosti Divi´s, proteiny 
Pevesa a řada dalších produktů, jako 
jsou ovocné a zeleninové koncentráty, 
extrakty, lyofilizáty a oleoresiny.

Důraz je kladen na kvalitu surovin, 
na jejich zdroj a možnosti deklarace 
pro zákazníky. RPJ se zaměřuje také 
na rozvíjející se oblasti BIO, vegeta-
riánských a veganských potravin. RPJ 
International za dobu existence hol-
dingu prošlo kompletní transformací. 
Vznik holdingu Polak International 
pomohl pevně RPJ ukotvit na českém 
trhu a implementovat důležité procesy, 
čímž se zajistila stabilita a dlouhodobý 
plán rozvoje této společnosti. 

A protože RPJ využívá know-how 
svých dodavatelů v daných oblastech 
a spolupracuje s výrobci, kteří jsou 
špičkami na trhu a kteří se zaměřují na 
inovace a trendy na poli potravin a vý-
živy, poskytuje tak svým zákazníkům 
v případě jejich zájmu i aplikační a vý-
robní podporu. 

H o t e l  H o F F M e i s t e r 
&  s p a  –  k r Á s n Á 

p e r l a  H o l d i n g u 
n a  M a l é  s t r a n ě 

Do holdingu patří i krásný Hotel  
Hoffmeister & Spa – luxusní a roman-
tický pětihvězdičkový hotel podtrhující 
kouzlo Malé Strany. Nedílnou součás-
tí hotelu jsou i vyhlášené soukromé 
lázně s exkluzivní nabídkou wellness 
procedur. Za zmínku určitě stojí uni-

kátní parní lázeň v jeskyni z 15. století, 
Římská lázeň či oblíbené tělové rituály 
pro páry. 

Tato architektonicky pozoruhodná 
stavba poskytuje nejvyšší mezinárodní 
standard pohodlí a vybavenosti, aniž 
by setřela půvab historické a roman-
tické Malé Strany. Hotel se nachází na 
úpatí Starých zámeckých schodů, a tak 
je centrum Prahy včetně jeho histo-
rických skvostů a kulturních památek 
lehce dostupné příjemnou procházkou.

Gurmánská tradice hotelového Hoff- 
meister restaurantu tuto atmosféru jen 
umocňuje – příjemná a stylová restau-
race nabízí moderní zážitkovou ku-
chyni, která osloví nejen milovníky 
tradičních českých chutí, ale i kuchyně 
evropské.

Stejně jako v rámci holdingu i zde 
je cílem maximální kvalita, flexibilita 
a efektivita, a proto jsou v restauraci 
suroviny vybírány dle sezonnosti, čímž 
se zajistí jejich čerstvost a vysoká kva-
lita. Stejně tak jako ve FRUJU i zde se 
sledují i zdraví prospěšné složky pro 
udržení dobré kondice a nové gastrono-
mické technologie při úpravě potravin. 
Šéfkuchař Jiří Svoboda se zasloužil 
o vybudování vlastní hotelové zahra-
dy, hostům tak dokáže zajistit auten-
tický zážitek v podobě vynikajících 
pokrmů z těch nejčerstvějších surovin. 
Za zmínku stojí vlastní pěstování byli-
nek, během léta lesních plodů a jahod, 
na podzim má hotel zase k dispozici 
vlastní sklizeň jeruzalémského artyčo-
ku a mnoha druhů dýní. Na hotelové 
zahradě nechybí ani tzv. super plodiny, 
jako je například kustovnice čínská, 
tzv. Goji, nebo fialové brambory.

Jedinečná je i vlastní hlemýždí farma, 
kterou pan šéfkuchař na jaře letošního 
roku rozšířil a o šneky po celou dobu 
sám pečuje. Není divu, že právě šneci 
v hotelu Hoffmeister jsou vyhlášenou 
pochoutkou zejména v době adventní.

K hotelové restauraci patří i překrás-
ná terasa s výhledem na Malou Stranu, 
kterou často využívají i firmy či skupi-
ny pro různé oslavy či skupinové grilo-
vání. V neposlední řadě stojí za zmínku 
pravidelní gurmánské tematické akce, 
o nichž hotel pravidelně informuje na 
svých webových stránkách.

Mise CeléHo Holdingu
V dnešní době je moderní žít zdra-

vým životním stylem, kdy člověk dbá 

nejen o svůj zevnějšek, ale také se ohlíží 
na to, zda požívá kvalitní potraviny bez 
chemických úprav či přísad. O zdravé 
a ekologické faktory se holding proto 
intenzivně zajímá nejen prostřednictvím 
kvalitních a zdravých surovin, které 
necestují přes půl světa a korespondují 
s moderními názory na stravování v re-
staurantu Hoffmeister, ale také snižo-
váním spotřeby vody a energií ve všech 
podnicích skupiny, a to i v potravinář-
ské výrobě, která je energeticky velmi 
náročná. Například FRUJO si elektřinu 
vyrábí pomocí solárních panelů a ply-
nových kogenerátorů či využívá stále 
modernější čističku odpadních vod.

Stejně tak zde vznikají stále no-
vé produkty v biokvalitě. Ekologické 
hospodářství zohledňuje nejen ohle-
duplnost k půdě a rostlinám, ale také 
ke zvířatům. Je založeno na využívání 
přírodních hnojiv nebo certifikovaných 
přípravků, které jsou šetrné k přírodě. 
Ze všech těchto aspektů vznikají kva-
litní biopotraviny, o které se lidé čím 
dál více zajímají. Jde ale především 
o to, že při pěstování biopotravin jsou 
používány pouze povolené vstupy 
a z řady studií vyplývá, že mají bio-
potraviny lepší výživové hodnoty než 
běžně pěstované potraviny. FRUJO tak 
mimo jiné vyvíjí výrobky, které mo-
hou nést certifikát BIO nebo VEGAN, 
Clean Label (produkty, které neobsa-
hují žádné látky deklarované tzv. „E 
kódem“ – pozn. redakce), BABY fo-
od (produkty, které musí být speciálně 
certifikovány, že splňují požadované li-
mity sledovaných látek), produkty bez 
chemických aditiv nebo konzervantů, 
produkty s prodlouženou trvanlivostí, 
či při vývoji reaguje na požadavky zá-
kazníků na snížený obsah cukru nebo 
zvýšený obsah proteinů.

Dnešní zákazník je více orientovaný 
na zdravé výrobky a je mnohem více 
informován a vzdělán a rozhodně mu 
není lhostejné, zda potravina obsahuje/
neobsahuje látky nevhodné, nebo do-
konce i škodlivé. Je proto snahou celé-
ho holdingu dodávat takové produkty 
a výrobky, které náročné požadavky 
trhu splňují.

Holding Polak International se sta-
rá o zdravý rozvoj svých dceřiných 
společností, které díky tomu budou 
úspěšné a lidem užitečné i v příštích 
dekádách. 

Polak International a. s.

holding polak international a. s.

Historie a viZe
Holding Polak International a. s. od roku 2015 zaštiťuje veškeré  

podnikatelské aktivity rodiny Polak v České republice a je pokračovatelem 
činnosti, jejíž historie v České republice sahá do začátku 90. let 20. století, 
kdy u zrodu nynějších podnikatelských aktivit holdingu stál český občan, 
v té době žijící ve švýcarském Curychu, pan Rudolf Polak. Jeho hlavním 
cílem bylo prosadit u nás nové pojetí kvality mléčných výrobků a přinést do 
vlasti světové a konkurenceschopné technologie. Vždy věřil v pracovitost 
a um českých lidí a chtěl dokázat celému západnímu světu, že český 
člověk vždy byl a je minimálně jejich rovnocenným partnerem. A to se 
mu také podařilo – dnes má holding cca 200 zaměstnanců, na nichž 
stojí a padá veškerý úspěch podnikání a jejichž odbornost a soustavné 
vzdělávání je zárukou jeho dalšího úspěšného růstu a vývoje.

Sídlo FRUJO, a. s. Hoffmeister restaurant

Sídlo Polak International a. s. a RPJ International, s. r. o. Hotel Hoffmeister & Spa *****
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Čím dál více spotřebitelů se snaží nakupo-
vat potraviny bez umělých složek. Nebylo by 
skvělé, kdybyste na etiketě vašeho sýra uvi-
děli pouze mléko, sůl, kultury a enzymy?

vsaďte na přírodu
Díky svým prvotřídním ochranným vlastnos-

tem již bioochranné kultury BioSafe™ od Chr. 
Hansen umožnily zachovat čistou etiketu vel-
kému počtu výrobců sýra v Evropě. BioSafe™ 
zabrání pozdnímu duření a nežádoucí chuti kon-
tinentálních sýrů zapříčiněným běžnými konta-
minujícími organismy: Clostridium spp. 

Potravinářské kultury s ochranným účinkem 
vám pomohou reagovat na vzrůstající poptávku 
spotřebitelů po „opravdovém jídle“, které obsa-
huje méně umělých přísad.

Celých 61 % evropských spotřebitelů 
říká, že hledají potraviny 

bez umělých konzervantů.1

Tím, že vaše sýry nebudou obsahovat umělé 
konzervanty, potěšíte své spotřebitele, kteří budou 
mít ještě větší důvěru ve vaše výrobky a značku.

převeZMěte kontrolu 
nad kvalitou vašeHo sýra

Spotřebitelé očekávají, že jim nabídnete vždy 
stejně lahodný sýr se stálou chutí a vzhledem – 
odchylky v kvalitě poškozují vaši značku. A ob-
chodníci chtějí, abyste jim vždy včas dodali slí-
bené množství. Vysoce kvalitní sýr se neobejde 
bez prvotřídního mléka. Kvalita a množství spor 
v syrovém mléce ale může kolísat v závislosti na 
regionu a ročním období a způsobovat odchylky 
ve výrobním procesu a pokles kvality sýra. Potra-
vinářské kultury BioSafe™ pomáhají zlepšovat 
efektivitu výroby a mít pod kontrolou kvalitu va-
šeho sýra tím, že pomáhají vyhnout se pozdnímu 
duření sýra během zrání. To vám pomůže snížit 
odpad a výrobu sýra nižší kvality, kdy se musí 
vyhodit celé šarže sýra, nebo se musí vyrobit ta-
vený sýr s nižší hodnotou v důsledku pozdního 
duření. Díky tomu splníte závazky vůči obchod-
níkům a vyhnete se vícenákladům nebo slevám 
v důsledku problémů s kvalitou výroby.

Používejte potravinářské kultury BioSafe™, 
které mají ochranný účinek a díky kterým se vy-
hnete pozdnímu duření a rozvoji nežádoucí chuti 
zapříčiněným kontaminací bakteriemi Clostridi-
um spp., takže budete moci pokaždé prodat váš 
sýr za plnou cenu. BioSafe™ je vhodný také pro 
biosýry. Díky tomu, že budete mít pro spotřebi-
tele vždy připraveny produkty té nejlepší kvality, 
pomůže vám to zvýšit objem prodeje a vybudo-
vat důvěru prodejců ve vaši značku.

„Ještě před několika lety jste 
si mohli za potraviny s čistou 
etiketou a bez umělých přísad 
účtovat vysoké ceny. V dnešní 
době se ale čistá etiketa stává 
nutností. Nejen, že mnoho spo-
třebitelů hledá produkty bez 

umělých přísad, ale čím dál více obchodníků od-
mítá prodávat potraviny, které nesplňují předsta-
vy zákazníků o skutečných potravinách.“ 

Anna Przewozna, Manager, 
Commercial Development,  

Dairy Bioprotection, Chr. Hansen A/S

Zvyšte Hodnotu 
vaší syrovÁtky 

V současné době mnoho výrobců sýra běžně 
používá dusičnany a lysozym, aby se vyhnuli va-
dám kontinentálních sýrů v důsledku pozdního 
duření. Zbytky dusičnanů a lysozymu ale snižují 
prodejní hodnotu vaší syrovátky. Navíc je obtížné 
vyhovět vysokým požadavkům na výživu pro ko-
jence a malé děti. Díky potravinářským kulturám 
BioSafe™, které udrží vysokou kvalitu vašeho 
sýra, se zároveň zvýší i hodnota vaší syrovátky, 
jelikož při výrobě sýra nebudou potřeba žádné 
konzervanty. Bioochranné kultury BioSafe™ 
udrží vysokou kvalitu vašeho sýra a zároveň zvý-
ší hodnotu vaší syrovátky.

Trend vysokého obsahu bílkovin v kategorii 
potravin a nápojů přináší celou škálu nových sy-
rovátkových aplikací. Celosvětová poptávka po 
syrovátce se zvyšuje, od 7,9 miliard EUR v roce 
2015 až po předpokládaných 11,5 miliard EUR 
do roku 2020.

Jestliže investujete do zařízení na zpracování 
syrovátky, vyplatí se jít společně s trendy v potra-
vinářském průmyslu. Nabídněte tu nejvyšší hod-
notu syrovátky díky použití BioSafe™ a nedělej-
te kompromisy, pokud jde o kvalitu vašeho sýra.

případovÁ studie
„Koncepce používání bio-

ochranných kultur k prevenci 
před pozdním duřením je v Pol-
sku velmi populární. Většina 
výroby kontinentálního sýra 
zde probíhá za použití kultur 
BioSafe™. Tato koncepce za-

čala být opravdu úspěšná poté, co dva největší 
řetězce v Polsku po svých dodavatelích konti-
nentálního sýra požadovali sýr bez dusičnanů 
a lysozymu. Mléčné výrobky se obecně v Pol-
sku již dlouhou dobu vyrábí s čistou etiketou 
– kontinentální sýr byl jedinou výjimkou. Du-
sičnany a lysozym byly obvyklým způsobem, 
jak zvládnout negativní situaci vysokého počtu 
spor bakterií Clostridium spp. v syrovém mlé-
ce. Avšak díky neustálé poptávce spotřebitelů 
po skutečném jídle to už nebylo pro obchodníky 
akceptovatelné. Když jsme na trh v Polsku před 
4 lety uvedli potravinářské kultury BioSafe™, 
šlo o skutečnou revoluci. Adaptace byla rych-
lá; za 3 roky se dusičnany a lysozym ve většině 
kontinentálních sýrů v Polsku přestaly použí- 
vat.“

Marcin Kuprewicz, Business Manager
Chr. Hansen Sp. z o.o. – Poland

zlepšete kvalitu vašeho sýra 
a syrovátky přírodními prostředky

„Ještě před několika lety jste si mohli za potraviny s čistou etiketou a bez umělých přísad účtovat 
vysoké ceny. V dnešní době se ale čistá etiketa stává nutností. Nejen, že mnoho spotřebitelů hledá 
produkty bez umělých přísad, ale čím dál více obchodníků odmítá prodávat potraviny, které nesplňují 
představy zákazníků o skutečných potravinách.”  

Anna Przewozna, Manager, Commercial Development, 
Dairy Bioprotection, Chr. Hansen A/S

Čím dál více spotřebitelů se snaží 
nakupovat potraviny bez umělých složek. 
Nebylo by skvělé, kdybyste na etiketě 
vašeho sýra uviděli pouze mléko, sůl, 
kultury a enzymy? 

Vsaďte na přírodu

Díky svým prvotřídním ochranným vlastnostem již 
bioochranné kultury BioSafe™ od Chr. Hansen umožnily 
zachovat čistou etiketu velkému počtu výrobců sýra v 
Evropě. BioSafe™ zabrání pozdnímu duření a nežádoucí chuti 
kontinentálních sýrů zapříčiněným běžnými kontaminujícími 
organismy: Clostridium spp. 

Potravinářské kultury s ochranným účinkem vám pomohou 
reagovat na vzrůstající poptávku spotřebitelů po „opravdovém 
jídle”, které obsahuje méně umělých přísad. 

Celých 61 % evropských spotřebitelů říká, že hledají 
potraviny bez umělých konzervantů.1

Tím, že vaše sýry nebudou obsahovat umělé konzervanty, 
potěšíte své spotřebitele, kteří budou mít ještě větší důvěru ve 
vaše výrobky a značku.

Převezměte kontrolu nad kvalitou vašeho sýra

Spotřebitelé očekávají, že jim nabídnete vždy stejně lahodný 
sýr se stálou chutí a vzhledem - odchylky v kvalitě poškozují  
vaši značku. A obchodníci chtějí, abyste jim vždy včas dodali 
slíbené množství.  

Vysoce kvalitní sýr se neobejde bez prvotřídního mléka. 
Kvalita a množství spor v syrovém mléce ale může kolísat v 
závislosti na regionu a ročním období a způsobovat odchylky 
ve výrobním procesu a pokles kvality sýra. Potravinářské 
kultury BioSafe™ pomáhají zlepšovat efektivitu výroby a mít 
pod kontrolou kvalitu vašeho sýra tím, že pomáhají vyhnout 
se pozdnímu duření sýra během zrání. To vám pomůže snížit 
odpad a výrobu sýra nižší kvality, kdy se musí vyhodit celé 
šarže sýra, nebo se musí vyrobit tavený sýr s nižší hodnotou 
v důsledku pozdního duření. Díky tomu splníte závazky vůči 
obchodníkům a vyhnete se vícenákladům nebo slevám v 
důsledku problémů s kvalitou výroby.

Používejte potravinářské kultury BioSafe™, které mají 
ochranný účinek a díky kterým se vyhnete pozdnímu duření a 
rozvoji nežádoucí chuti zapříčiněným kontaminací bakteriemi 
Clostridium spp., takže budete moci pokaždé prodat váš 
sýr za plnou cenu. BioSafe™ je vhodný také pro bio sýry. 
Díky tomu, že budete mít pro spotřebitele vždy připraveny 
produkty té nejlepší kvality, pomůže vám to zvýšit objem 
prodeje a vybudovat důvěru prodejců ve vaši značku. 

Zlepšete kvalitu vašeho 
sýra a syrovátky přírodními 
prostředky
Vsaďte na přírodu s bioochrannými 
potravinářskými kulturami BioSafe™
od Chr. Hansen 

1The Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey, Q1 2016

Keep it great !
s BioSafe™

Sýr Gouda vyrobený za použití BioSafe™ 
(dole) a bez BioSafe™ (nahoře). Do sýru by-
ly přidány spory Clostridium spp. a nechal 
se zrát 3 týdny při 12 °C, 4 týdny při 19 °C  
a 9 týdnů při 12 °C.

jak Fungují 
potravinÁřské kultury 
s oCHrannýM úČinkeM?

Fungují na několika frontách
Potravinářské kultury BioSafe™ se skládají 

z jedinečného výběru bakteriálních kmenů. Tyto 
kmeny dobrých bakterií patří mezi běžné druhy 
bakterií mléčného kvašení, které se u sýru pou-
žívají během procesu fermentace. 

Stručně řečeno, potravinářské kultury s bio-
ochranným účinkem fungují na základě kombi-
nace mechanismů, které potlačují růst bakterií 
zapříčiňujících znehodnocení. 
–     Bojují s nimi: Dobré bakterie mohou produko-

vat přírodní organické sloučeniny, například 
organické kyseliny a metabolity, které mohou 
zabránit růstu. 

–     Snědí jim potravu: Dobré a špatné bakterie 
soutěží o stejné živiny; dobré bakterie zkon-
zumují potravu, kterou ke svému životu po-
třebují i špatné bakterie, takže je vyhladoví.

–     Bude jich víc: Dobré a špatné bakterie ta-
ké soutěží o prostor – což znamená, že dobré 
bakterie mohou převýšit počet špatných bak-
terií a mohou je porazit. 

–     Vysílají signály: Dobré bakterie mohou do-
konce signalizovat prostřednictvím mezibu-
něčné komunikace, což ovlivní a zabrání dal-
ším druhům v šíření. 

Dobré bakterie v potravinářských kulturách 
představují přirozený způsob, jak zabránit růs-
tu organismů zapříčiňujících znehodnocení a jak 
udržet naše potraviny čerstvé. Řada BioSafe™ 
obsahuje několik potravinářských kultur, které 
vám pomohou vyhnout se pozdnímu duření v po-
lotvrdých kontinentálních sýrech.

„Potravinářské kultury BioSafe™  
přináší výhody napříč celým  

hodnotovým řetězcem, od výrobce 
k obchodníkovi až domů  

ke spotřebiteli.“

„Chr. Hansen nabízí výrob-
cům mnoho podpory se zavádě-
ním těchto kultur. Nejsme pouze 
dodavatelem ingrediencí, ale 
i partnerem, který našim zákaz-
níkům nabízí rozsáhlá imple-
mentační řešení. Spolupracu-

jeme s našimi zákazníky a pomáháme jim najít 
novou hodnotu v jejich produktech a výrobních 
procesech.“

Louise Essendrup Steffensen,  
Application Scientist, 

Dairy Bioprotection, Chr. Hansen A/S

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

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

1 The Nielsen Global Health and Ingredient- 
-Sentiment Survey, Q1 2016

Pozdní duření se u kontinentálních 
sýrů může objevit za 2 týdny až několik 
měsíců zrání. Stane se tak proto, že spory 
bakterií Clostridium spp. přemění laktá-
ty na kyseliny, což má za následek i tvor-
bu plynů. Když se tak stane, může dojít 
k rozvoji nežádoucí chuti a k tvorbě ab-
normálních ok. 

K prevenci růstu bakterií Clostridium 
spp. můžete použít dusičnany nebo ly-
sozym, ale nebudete moci vyhovět vzrůsta-
jící poptávce spotřebitelů po potravinách, 
které obsahují méně umělých přísad. Mů-
žete také mechanicky odstranit některé 
spory z mléka za použití baktofugace ne-
bo mikrofiltrace. 

Nebo můžete použít potravinářské kul-
tury BioSafe™, u kterých bylo prokázáno, 
že zabrání pozdnímu duření v kontinen-
tálních sýrech. Kombinace mechanické-
ho ošetření a potravinářských kultur Bio-
Safe™ snižuje riziko ještě více a zároveň 
vám umožní zachovat čistou etiketu.

potravinÁřské kultury biosaFe™ 
poMÁHají ZabrÁnit 

poZdníMu duření v kontinentÁlníCH sýreCH
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Svijany – Svijany začaly jako zřej-
mě první český pivovar používat eti-
kety na pivní lahve ze stoprocentně 
recyklovaného papíru. Po úspěšné 
zkoušce v podobě první šarže šesti 
milionů kompletů na lahve s moti-
vem letošních Slavností svijanského 
piva zkoušejí nyní recyklovaný papír 
také na tisk etiket na příští speciál- 
ní „retro“ edici piva pro obchodní 
řetězec Lidl a zvažují, že z něj zač- 
nou časem vyrábět všechny stan-
dardní etikety. 

Recyklovaný papír je ohleduplný 
k životnímu prostředí: nejenže šetří 
přírodní zdroje, ale ve srovnání s kla-
sickou výrobou z dřevní buničiny po-
máhá také omezovat emise CO2, a to až 
o 200 kg na tunu vyrobeného papíru. 

„Z důvodu vysokých nároků na kva-
litu papíru používaného na etiketové 
komplety je zatím využití recyklova-
ného papíru v České republice v plen-
kách. Podle našich informací jsme 
prvním českým výrobcem, který jej 
zkušebně začal využívat. A k naší na-
prosté spokojenosti – etikety s motivem 
Slavností svijanského piva na recyklo-
vaném papíře německého dodavatele 
udělaly naprosto stejnou službu jako 
klasické etikety,“ řekl svijanský sládek 
Petr Menšík. „Při naší průměrné roč-
ní spotřebě kolem osmdesáti milionů 
třídílných kompletů by se při nahra-
zení všech klasických etiket jednalo už 
o značnou úlevu životnímu prostředí, 
zatím však čekáme na výsledky zkoušky 
etiket od druhého dodavatele a násled-
ná jednání o případných cenových pod-
mínkách,“ dodal. 

Ochranou životního prostředí jsou 
motivovány i dodávky plechovek se 
svijanským pivem do českých, sloven-
ských a německých prodejen řetězce 
Lidl v balení bez igelitové fólie. „Sa-
mozřejmě bychom rádi také tento eko-
logičtější způsob balení dále rozšiřo-
vali, ale zatím čekáme, až o něj začnou 

projevovat zájem další zákazníci,“ do-
plnil Petr Menšík. „A v neposlední řadě 
uvažujeme i o skupinovém balení čtyř 
a šesti plechovek do papírových obalů. 
Balení v neekologické potištěné fólii to-
tiž nepoužíváme a používat nechceme.“

v ZÁjMu přírody 
i Méně plastů

Nahrazení jednorázových kelímků 
na pivo na Slavnostech svijanského pi-
va a všech dalších akcích pivovaru kva-
litními zálohovanými kelímky přineslo 
za tři roky úsporu více než jedné tuny 
plastového odpadu a s cílem ochrany 
životního prostředí se Pivovar Svijany 
loni připojil také ke kampani #NEPE-
TUJ!, která si klade za cíl omezovat 
výrobu nápojů v PET lahvích. „Spolu 
s iniciátory kampaně chceme přimět 
lidi, aby začali přijímat odpovědnost 
za odpad, který v každodenním živo-

tě vytvářejí,“ 
uvedl k tomu 
ředitel Pivova-
ru Svijany Ro-
man Havlík. 
„Ale samo-
zřejmě nejen 
to, současně 
také chceme 
poukázat na 
skutečnost, že 
navzdory jeho 
stále většímu 

– a pro nás nepochopitelnému – roz-
šíření je plast pro pivo nanejvýš ne-
vhodný obal, protože degraduje chuťo-
vé vlastnosti a kvalitu piva i celkovou 
českou pivní kulturu,“ dodává Petr  
Menšík. 

Po připojení ke kampani #NEPE-
TUJ! pivovar přestal odebírat jakéko-
li nápoje v PET lahvích a rozmístil ve 
výrobě výčepy s vodou a výrobníky 
sodovky. V kancelářích a pro návště-
vy nahradila „petky“ voda z kohoutku 
v karafách. „Pijeme vodu z vrtů, stej-
nou, ze které vaříme pivo. Je výborná. 
Pivovarskou vodu dodáváme v sudech 
i do některých restaurací a točíme ji 
na našich venkovních akcích. Každé-
mu proto můžu jen doporučit, aby ně-
kdy ochutnal nejen svijanské pivo, ale 
i svijanskou vodu,“ dodal Petr Menšík.

Temper Communication a. s.

 Pivovar Svijany zkouší etikety z recyklovaného papíru 

České Budějovice – Pivovar Sam-
son se po roce opět vrátil na pů-
du výstavy Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích. Ve dnech od 
22. do 27. srpna v pavilonu T1 před-
stavil své pivní klenoty, za které 
získal v posledních letech nejedno 
ocenění. Návštěvníci se mohli těšit 
na ochutnávky, autogramiádu fotba-
listů SK Dynamo nebo ukázky správ-
ného způsobu čepování. Nechybě-
lo ani to nejzajímavější z historie 
i současnosti nejstaršího českobu-
dějovického pivovaru, který patří do 
velké pivovarnické rodiny AB InBev. 
Tématem byly i novinky z hlediska 
udržitelného rozvoje ve světě pivo-
varnictví.

Stánek pivovaru Samson se základ-
nou v pavilonu T1 nabídl program, kte-
rý si návštěvníci vychutnali až do dna. 
Mezitím mohli potěšit své pivní chu-
ťové buňky ochutnávkou piv z portfo-
lia pivovaru. Program doplnily soutěže 
o pěkné ceny nebo třeba fotokoutek. 
Příznivce fotbalu jistě potěšila infor-
mace o navázání spolupráce s SK Dy-
namo, se kterým pivovar oslavil spo-
lečný návrat do první ligy a uspořádal 
autogramiádu samotných fotbalistů.

„Velice nás těší, že se budějovický 
fotbal vrací do první ligy a že se nám 
s tímto nejvýznamnějším jihočeským 
fotbalovým klubem podařilo navá-
zat spolupráci. Stejně jako Dynamo 
i pivovar Samson prošel v posled-
ní době rozsáhlými změnami. Výraz-
ně jsme investovali do modernizace 
a díky znovunabyté vysoké kvalitě pa-
tříme opět do první ligy českých piv. 
Spojení s Dynamem nám tedy přišlo 
přirozené,“ řekl Daniel Dřevikovský, 
generální ředitel pivovaru Samson. 

Výstava Země živitelka připomíná, 
že je toho mnoho, za co naší Zemi může-
me být vděčni. Jedním z těchto darů pří-

rody je i kvalitní chmel či sladovnický 
ječmen. Jako součást velké pivovarnic-
ké rodiny AB InBev se Pivovar Samson 
zařadil mezi špičku v oboru a výstavy 
se letos zúčastnil již potřetí. Potvrzuje, 

že spojení tradice a moderních techno-
logií je způsob, který přináší úspěch. 

Společně s AB InBev se navíc ujímá 
velké výzvy, kterou přináší současnost. 
V rámci udržitelného rozvoje se zodpo- 

vědně staví k otázce nakládání s obaly, 
vodou, životním prostředím a ener- 
giemi. 

Pivovar Samson na stánku představil 
svůj tmavý ležák, první českosloven-
ské nealkoholické Pito a silný speciál 
Bock. „V poslední době se rozšířil po-
čet pivovarů a minipivovarů, které při-
cházejí se stále novými chutěmi. Šká-
la požadavků zákazníka se tak značně 
rozšířila a jen tak něco ho neuspokojí. 
Musíme proto držet krok. V závěru roku 
jsme proto pro naše příznivce připravi-
li speciál BOCK,“ říká sládek pivovaru 
Samson Radim Lavička.

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

Pivovar Samson, a. s.

Výstavu Země živitelka oživilo dobré pivo z pivovaru Samson. 
Nechyběli hostinský, sládek i fotbalisti

Nahrazení jednorázových kelímků na pivo na Slavnostech svijanského piva 
kvalitními zálohovanými kelímky přineslo za tři roky úsporu více než jedné tu-
ny plastového odpadu

Praha – Jubilejní desátý ročník 
soutěže speciálních a neobvyklých 
piv vyrobených komerčními pivovary 
v České republice CEREVISIA SPECI-
ALIS – PIVNÍ SPECIÁL ROKU zahaju-
je.  Soutěžit se bude v tradičních ka-
tegoriích, jako jsou světlá speciál- 
ní piva (13,0 a více % EPM), dále 
polotmavá a tmavá speciální piva 
(13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC) 

a vyšší a v kategorii neobvyklá pi-
va. Tímto pojmem se rozumí např. 
pšeničná piva, míchaná piva (beer-
coolery), ochucená piva vyrábě-
ná v našich podmínkách neobvyk-
lou technologií, míchané nápoje na 
bázi nealkoholického piva. Vyhlašo-
vatelem soutěže je společnost PORT 
spol. s r. o., odborným garantem je 
Výzkumný ústav pivovarský a sla-
dařský, a. s. Uzávěrka přihlášek je 
20. září 2019.

„Když jsme se soutěží před deseti le-
ty přišli, nebyla obliba pivních speciálů 
zdaleka taková, jak je tomu dnes. Dá 
se s trochou nadsázky říci, že pivovar, 
který speciály nevaří, jako by nebyl,“ 
uvedl Mgr. František Frantík z VÚPS, 
a. s., který je hlavním organizátorem 
soutěže. „Platí v plné míře, že pivní 
speciály se již trvale zabydlely do na-
bídky snad všech pivovarů u nás, a co 
je hlavní, staly se pevnou součástí čes-

ké pivní kultury, kterou svou rozmani-
tostí rozvíjí a pivní trh si je žádá stále 
více,“ dodal František Frantík.

Hodnocení soutěže se opět uskuteční 
v senzorickém centru VÚPS. Dvace-
tičlenná hodnotitelská komise je roz-
dělená na dvě subkomise. První, dva-
náctičlenný panel expertů, je složený 
z pracovníků VÚPS doplněných o ne-
závislé odborníky z dalších odborných 
institucí, jako např. z VŠCHT Praha 
a Zemědělské univerzity v Praze. Dru-
hý, osmičlenný panel reprezentantů, 
tvoří významné osobností, které pivo 
a pivovarskou problematiku dobře zna-
jí, ale nezabývají se jeho hodnocením 
profesionálně, jako jsou lékaři, noviná-
ři i manažeři.

„Loňský ročník byl rekordní a doufá-
me, že i ten letošní jubilejní nabídne řadu 
zajímavých piv,“ uvedl Ing. Josef Vacl, 
CSc., ze společnosti PORT spol. s r. o. 

V soutěži CEREVISIA SPECIA-
LIS – Pivní speciál roku 2018 se ví-

tězem kategorie světlá speciální piva 
stal Radegast Extra Hořká 15 ze sku-
piny Plzeňský Prazdroj, a. s. V kate-
gorii polotmavé a tmavé pivní speciály 
zvítězilo pivo Černá Barbora, kterou 

uvařily Pivovary Staropramen s. r. o. 
V kategorii neobvyklých piv degustá-
torům nejvíce chutnalo a o první místo 
se podělila piva VELEN z Pivovaru 
Černá Hora a. s. a Bernard IPA z Ro-
dinného pivovaru Bernard a. s. V ka-
tegorii svrchně kvašených piv typu ale 
se vítězem stal Master Red IPA z Pl-
zeňského Prazdroje, a. s. Cenu předse-
dy poroty za nejvíce nominací, kterých 
u obou porot získalo 18, obdrželo pivo 
PRIMÁTOR Stout. Podmínky soutěže 
a také informace a snímky z uplynu-
lých ročníků jsou k dispozici na www.
beerresearch.cz  a www.certum.cz.              

Výsledky soutěže budou oznámeny 
16. října 2019 na setkání s úspěšnými 
pivovary, podobně jako v loňském ro-
ce, v Pivovarském domě v Praze.

Ing. Josef Vacl, CSc.,  
PORT spol. s  r. o., 

Mgr. František Frantík, 
Výzkumný ústav pivovarský 

a sladařský, a. s.

Jubilejní ročník soutěže Pivní speciál roku vyhlášen

http://www.beerresearch.cz
http://www.beerresearch.cz
http://www.certum.cz
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Dne 21. 8. 2019 byl v rámci slav-
nostního galavečera korunován již 
17. MAKRO Vinař roku České repub-
liky. Stalo se jím vinařství Mikrosvín 
Mikulov.

Ve finálovém kole soutěže vybírala 
odborná porota prestižního Klubu de-
gustátorů složená ze světově uznáva-
ných hodnotitelů vína a držitelů titulu 
Master of Wine z osmičky finalistů, 
která vzešla z prvního kola soutěže. 
Po napínavém průběhu přisoudila ví-
tězství v soutěži MAKRO Vinař roku 
2019 vinařství Mikrosvín z Mikulova. 

„Jsem nadšen! Tento prestižní titul 
se nám podařilo získat již v roce 2015 
a letošní finálová osmička byla oprav-
du nabitá, je to ocenění pro celý náš 
tým a moc si ho vážíme,“ řekl David 
Chrápek z vítězného vinařství.

Stříbrným Vinařem roku 2019 se 
stal Sonberk, bronzovým Vinařem ro-
ku 2019 je Zámecké vinařství Bzenec.

Národním Šampionem bílých vín 
pro rok 2019 je Ing. Miroslav Volařík 
s Ryzlinkem vlašským, výběrem z bobulí 
2017. Národním Šampionem červených 
vín pro rok 2019 se stal Vinselekt Mich-
lovský za Merlot, výběr z bobulí 2009. 

Ocenění za nejúspěšnější rodinné 
vinařství si odnesl Milan Sůkal z No-
vého Poddvorova. 

Ocenění Vinařské asociace ČR za 
celoživotní přínos českému a mo-
ravskému vinařství získal pan Vojtěch 
Kušina z Mělníka.

„Gratuluji celkovému vítězi i všem 
oceněným k úspěchu a rád bych záro-
veň poděkoval všem účastníkům i čle-
nům komisí. Bez nikoho z nich by se 
nám tak kvalitní soutěž nepodařilo 
vybudovat,“ říká Petr Marek, ředitel 
soutěže, a dodává: „Ročník 2019 je za 
námi, nezbývá než se těšit na to, co nám 
přinese rok 2020.“

Soutěže MAKRO Vinař roku 2019 
se zúčastnilo celkem 71 vinařství, při-
hlášených vzorků bylo téměř 700. „Za 
ta léta, během nichž se účastním hod-
nocení soutěže Vinař roku, se velice 
zvýšila kvalita v České republice pro-
dukovaného vína. Letos byla vína fina-
listů skutečně excelentní. Vítězství by si 
zasloužili všichni,“ říká John Umberto 
Salvi, Master of Wine a dlouholetý 
degustátor soutěže. 

Úspěch v soutěži MAKRO Vinař 
roku s sebou nese i zajímavý obchodní 
potenciál, což potvrzuje Romana 

Nýdrle, manažerka komunikace 
titulárního partnera, velkoobchodu 
MAKRO Cash & Carry ČR: „Vína 
z vinařství oceněných v tak prestižní 
soutěži patří samozřejmě k tomu nej-
lepšímu, co v České republice vzniká. 
Jsme hrdi nejen na to, že jsme partnery 
takové akce, ale i na to, že všechna vi-
nařství z finálové osmičky najdete v na-
šem sortimentu.“

Finálová osmička soutěže
  Vinařství Mikrosvín Mikulov
  Vinselekt Michlovský
  Vinařství Volařík
  Sonberk 
  Zámecké vinařství Bzenec
  Spielberg CZ

  Nové vinařství
  Milan Sůkal

Makro vinař roku 
České republiky

Projekt MAKRO Vinař roku České 
republiky si vybudoval pověst jedné 
z nejkvalitnějších a nejprestižnějších 
soutěží v České republice. Prestižní svě-
tové standardy posuzování kvality vín 
splňuje také mezinárodní složení degu-
stačních komisí. Objektivní a nezávislé 
posouzení kvality vín v mezinárodním 
kontextu je pro soutěž velmi prestižní 
a důležité. Když před sedmnácti lety 
vznikala pravidla, snažili se pořadate-
lé najít model, který neposuzuje pouze 
kvalitu jednoho vína, ale který umožní 
posoudit také úroveň celé kolekce vín.

Soutěž MAKRO Vinař roku Čes-
ké republiky oceňuje jednotlivá vína 
zlatou, stříbrnou a bronzovou medai-
lí v soutěžních kategoriích, ale záro-
veň posuzuje kvalitu každé přihlášené 
kolekce vín jednotlivých vinařů či vi-
nařství. Z prvního kola hodnocení pak 
postupuje osm vinařů s nejlepším bo-
dovaným průměrem do velkého finále. 
Pro posouzení úrovně komplexní práce 
vinaře musí každá kolekce obsahovat 

vína nejméně tří soutěžních kategorií. 
Ve velkém finále se pak všech osm ko-
lekcí hodnotí znovu bez ohledu na bo-
dování v prvním kole. 

Celý projekt, který svou úrovní 
i významem překračuje hranice České 
republiky, by nebylo možné zorgani-
zovat bez účasti partnerů. Titulárním 
partnerem je společnost MAKRO, 
která dlouhodobě podporuje naše pro-
ducenty vín. Poděkování patří také 
Vinařskému fondu, Hobře Školník, 
oficiální vodě soutěže Korunní, společ-
nostem Aquatest, Gepard, Stavitelství 
Řehoř a samozřejmě mediálním part-
nerům České televizi, Radiožurnálu  
a Deníku.

klub degustÁtorů
Hodnocení vín se v rámci soutě-

že MAKRO Vinař roku každoročně 
účastní řada degustátorů světových 
jmen. Patří mezi ně kromě jiných na-
příklad John Umberto Salvi (Velká 
Británie), Elsie Pells (Jihoafrická re-
publika), Christopher Burr (Velká Bri-
tánie) nebo Ivo Dvořák (Česká repub- 
lika).

www.vinarroku.cz

Valtice – Ve 
Vinařském Cent-
ru Excelence ve 
Valticích profe-
sionální degu-
státoři dva dny 
hodnotili 654 vín 

Mikulovské vinařské podoblas-
ti, aby z nich vybrali ta objektiv-
ně nejlepší. Šampionem podoblasti 
se stal Ryzlink rýnský 2017, pozdní 
sběr, ze Zámeckého vinařství Bze-
nec. Národní soutěž vín, nejvyšší 
a největší soutěž vín v České re-
publice, probíhá pod garancí Sva-
zu vinařů ČR, za organizačního za-
jištění Národním vinařským centrem 
a za finanční podpory Vinařského  
fondu. 

Šampionem podoblasti se, v histo-
ricky nejvyšší konkurenci 654 přihlá-
šených vín, stal Ryzlink rýnský, Terroir 
Moravia 2017, pozdní sběr, z vinařské 
obce Mikulov a viniční trati Za cihel-
nou. „Mikulovská vinice Za Cihelnou 
dává opakovaně vzniknout nádherným 
vínům. Toto víno dokvášelo a zrálo 
na kvasnicích ve velkém sudu, což mu 
umožnilo dosáhnout výrazného cha-
rakteru. Projevuje se výraznou vůní 
citrusů, rakytníkové šťávy a sušených 
bylin a pokračuje v široké chuti s pev-
nou kyselinkou a dlouhou minerální 
dochutí,“ komentuje úspěch vína skle-
pmistr Zbyněk Žiška.

Letošní ročník hodnocení mikulov-
ské vinařské podoblasti přinesl hned 
dvě kuriozity. Při finálním rozstřelu, 
tedy výběru Šampiona, měla hned dvě 
vína – Chardonnay 2018, výběr z hroz-
nů, z Vinařství Garčic Pavlov a Ryzlink 
rýnský 2017, pozdní sběr, ze Zámecké-
ho vinařství Bzenec – stejný počet bodů. 
Následně tedy muselo dojít na hlasování 
přítomných degustátorů v superkomisi, 
kteří nakonec poměrem hlasů 5 : 2 za 
Šampiona vybrali Ryzlink rýnský. 

Tím ale mimořádná vyrovnanost 
nejlepších vín soutěže nekončila. V ka-

tegorii B, tedy bílých polosladkých vín, 
komise pro naprostou rovnost hodno-
cení udělila hned dva vítězné tituly, 
a to vínům Ryzlink vlašský 2009, vý-
běr z bobulí, společnosti VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a Ryzlink rýnský 

2017, výběr z hroznů, vinaře Ing. Mi-
roslava Volaříka. 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
654 vín. Z toho získalo 19 vín velké 
zlaté, 146 vín zlaté a 39 vín stříbrné 
medaile. Do celostátního kola Salonu 
vín – národní soutěže vín postoupi-
lo z Mikulovské vinařské podoblasti  
565 vín. Nominovaná vína budou spolu 
s postupujícími ze Slovácké, Velkopav-
lovické a Znojemské vinařské podob-
lasti, reprezentující vinařskou oblast 
Morava, a vinařské oblasti Čechy sou-
těžit o postup do finále a o titul abso-
lutního Šampiona a umístění v Salonu 
vín ČR, celoroční degustační expozici 
vín ve Valticích.

šaMpion a vítěZové 
kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a po-
losuchá
  Šampion a vítěz kategorie: Ryzlink 

rýnský, Terroir Moravia 2017, pozd-
ní sběr – Zámecké vinařství Bzenec 
s. r. o.

Kategorie B – bílá polosladká
  Vítězové kategorie: Ryzlink vlašský 

2009, výběr z bobulí – VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a. s. a Ryzlink rýn-

ský 2017, výběr z hroznů – Ing. Mi-
roslav Volařík

Kategorie C – sladká vína (bílá,  
růžová i červená) 
  Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 

2017, výběr z bobulí – Ing. Miro-
slav Volařík

Kategorie D – růžová vína a klarety
  Vítěz kategorie: Cabernet Sauvi-

gnon rosé 2018, pozdní sběr – Ště-
pán Maňák

Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá
  Vítěz kategorie: SUPERBIA Zwei-

geltrebe barrique 2016, pozdní sběr 
– DAVINUS s. r. o.

Kategorie F – červená vína ostatní
  Vítěz kategorie: Rubinet 2018, výběr 

z bobulí – Vinařství KERN
Kategorie G – sekty s. o.
  Vítěz kategorie: Sekt VOC Valtice 

2016 – CHÂTEAU VALTICE – Vin-
né sklepy Valtice, a. s.

Nejlepší kolekce
  VINSELEKT MICHLOVSKÝ  

a. s.

Více informací na  
www.narodnisoutezvin.cz  

a www.wineofczechrepublic.cz

Nejlepším vínem na Mikulovsku se stal Ryzlink rýnský 
Zámeckého vinařství Bzenec 

Valtice – Dvou-
denním hodnoce-
ním vín Slovác-
ké vinařské po-
doblasti zahájil 
na Moravě letoš-
ní ročník Národ-

ní soutěže vín 2019, naší největší 
a nejvyšší soutěže vín. Titul Šampi-
ona, tedy ocenění za nejlepší víno 
soutěže, odborná porota udělila vi-
naři Milanu Sůkalovi z Nového Pod-
dvorova za Rulandské modré 2017, 
výběr z hroznů. Národní soutěž vín 
je realizována za finanční podpo-
ry Vinařského fondu, organizuje ji 
Svaz vinařů České republiky na Slo-
vácku ve spolupráci se Sdružením 
slováckých vinařů a technicky hod-
nocení zajišťuje Národní vinařské 
centrum. 

Vítězství odrůdy Rulandské modré 
potvrdilo vzrůstající význam morav-
ských červených vín a jejich tradičně 
vysokou kvalitu ve Slovácké vinařské 
podoblasti. Vinař Milan Sůkal získal 

kromě titulu za nejlepší víno soutěže 
a zároveň nejlepší červené víno sou-
těže také ocenění za nejlepší kolekci 
přihlášených vín. 

„Toto Rulandské pochází z viniční 
trati Krásná Hora z redukované skliz-
ně. Zrál 18 měsíců na dubových su-
dech. Má granátovo-rubínovou barvu, 
ve vůni se pojí tóny kompotovaného 
a džemového ovoce s ušlechtilými tóny 
dřeva, kůže a tabáku a v chuti je ele-
gantní, dlouhé, harmonické a ušlech-
tilé,“ představuje Šampiona jeho autor 
vinař Milan Sůkal. 

Dvojitého úspěchu se dočkalo také 
Vinařství Dvořáček LTM, které svými 
víny ovládlo kategorie bílá polosladká 
vína a červená vína ostatní. 

šaMpion a vítěZové 
kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a po-
losuchá
  Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 

2015, pozdní sběr – Zámecké vinař-
ství Bzenec s. r. o.

Kategorie B – bílá polosladká
  Vítěz kategorie: Chardonnay BA-

RRIQUE 2015, pozdní sběr – VI-
NAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s. r. o.

Kategorie C – sladká vína (bílá, rů-
žová i červená) 
  Vítěz kategorie: Chardonnay 2017, 

výběr z hroznů – Vinné sklepy Ska-
lák / Ing. Leona Šebestová

Kategorie D – růžová vína a klarety
  Vítěz kategorie: Merlot rosé & 

oak 2018, výběr z hroznů – Štěpán 
Maňák

Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá
  Šampion a vítěz kategorie: Ruland-

ské modré 2017, výběr z hroznů – 
Vinařství Milan Sůkal

Kategorie F – červená vína ostatní
  Vítěz kategorie: Pinot noir 2018, vý-

běr z bobulí – VINAŘSTVÍ DVO-
ŘÁČEK LTM, s. r. o.

Kategorie G – sekty s. o.
  Vítěz kategorie: Louis Girardot brut 

2015, jak. šumivé víno s. o. – BO-
HEMIA SEKT, s. r. o.

Nejlepší kolekce
  Vinařství Milan Sůkal

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
562 vín, z nichž získalo 20 velké zlaté 
medaile, 126 zlaté, 35 stříbrné a 1 ví-
no bronzovou medaili. Vína neusilo-
vala pouze o titul Šampiona, vítězství 
v jednotlivých kategoriích nebo me-
daile, ale také o postup do celostátních 
kol a možnost umístit se v Salonu vín, 
tedy nejlepší stovky vín České repub-
liky pro daný rok. Do celostátního kola 

Salonu vín – národní sou-
těže vín postoupilo 488 
vín. Nominovaná vína 
budou spolu s postupují-
cími z Velkopavlovické, 
Mikulovské a Znojem-
ské vinařské podoblasti, 
reprezentující vinařskou 
oblast Morava, a víny 
nominovanými z vinař-
ské oblasti Čechy soutě-
žit o postup do finále a ti-
tul absolutního Šampiona 

a umístění v Salonu vín ČR, celoroční 
degustační expozici vín ve Valticích.

výstava vín pro veřejnost
Všechna vína, která se zúčastni-

la Národní soutěže vín 2019 Slovác-
ké vinařské podoblasti, bude možné 
ochutnat 7. září v Uherském Hradiš-
ti v rámci Slováckých slavností vína 
a otevřených památek. Na výstavě 
budou k ochutnání všechna hodnoce-
ná vína původem ze Slovácké podob-
lasti včetně Šampiona a vítězů kate-
gorií a milovníci vína zde budou mít 
neopakovatelnou příležitost ohodnotit 
kvalitu slováckých vín na jednom mís-
tě. Prezentace je součástí akce Putová-
ní vinohradskou ulicí. K poslechu hraje 
cimbálová muzika Litera a cimbálová 
muzika Radima Snopka.

Více informací na  
www.narodnisoutezvin.cz,  

www.slovactivinari.cz  
a www.wineofczechrepublic.cz 

Omnimedia s. r. o. 

Nejlepším vínem na Slovácku je Rulandské modré z vinařství Milan Sůkal

Vítězem prestižní soutěže MAKRO Vinař roku 2019 
se stal Mikrosvín Mikulov

http://www.vinarroku.cz
http://www.narodnisoutezvin.cz
http://www.wineofczechrepublic.cz
http://www.narodnisoutezvin.cz
http://www.slovactivinari.cz
http://www.wineofczechrepublic.cz
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Největšího úspěchu v Národ-
ní soutěži vín – Znojemské vinař-
ské podoblasti 2019 dosáhlo vinař-
ství VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s., 
jehož Rulandské bílé 2018, pozdní 
sběr, se stalo letošním Šampionem 
a zároveň vinařství získalo i cenu za 

nejlepší kolekci soutěže. Národní 
soutěž vín, nejvyšší a největší sou-
těž vín v České republice, probíhá 
pod garancí Svazu vinařů ČR, za or-
ganizačního zajištění Národním vi-
nařským centrem a za finanční pod-
pory Vinařského fondu. 

Ziskem titulu Šampion se Ruland-
ské bílé 2018, pozdní sběr, z vinař-
ství VINSELEKT MICHLOVSKÝ 
stalo zároveň vítězem kategorie bílých 
suchých a polosuchých vín. 

Dvojnásobný úspěch pak zazname-
nalo největší vinařství na Znojemsku 
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., které s Pá-
lavou 2018, výběr z hroznů, vyhrá-

lo kategorii bílých polosladkých vín 
a s Cabernetem Sauvignon rosé 2018, 
pozdní sběr, ovládlo hodnocení mezi 
růžovými víny.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
310 vín, z nichž získalo 10 velké zlaté 
medaile, 80 zlaté, 13 stříbrné a 1 víno 
bronzovou medaili. Do celostátního 
kola Salonu vín – národní soutěže vín 
postoupilo 276 vín. Nominovaná vína 
budou spolu s postupujícími z Velko-
pavlovické, Mikulovské a Slovácké 
vinařské podoblasti, reprezentující vi-
nařskou oblast Morava, a víny nomino-
vanými z vinařské oblasti Čechy soutě-
žit o postup do finále a titul absolutního 
Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, 

celoroční degustační expozici vín ve 
Valticích.

šaMpion a vítěZové 
kategorií:

Šampion a vítěz kategorie A – bílá 
vína suchá a polosuchá 
  Rulandské bílé 2018, pozdní sběr 

– VINSELEKT MICHLOVSKÝ  
a. s.

Kategorie B – bílá vína polosladká 
  Pálava 2018, výběr z hroznů – ZNO-

VÍN ZNOJMO, a. s.
Kategorie C – sladká vína (bílá, rů-
žová i červená) 
  Tramín červený 2017, výběr z hroz-

nů – Vinařství Piálek & Jäger s. r. o. 

Kategorie D – růžová vína 
  Cabernet Sauvignon rosé 2018, 

pozdní sběr – ZNOVÍN ZNOJMO, 
a. s.

Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá vína 
  Rulandské modré 2017, moravské 

zemské víno – Trávníček a Kořínek, 
spol. s r. o.

Nejlepší kolekce: 
  VINSELEKT MICHLOVSKÝ  

a. s.

Více informací na  
www.narodnisoutezvin.cz  

a www.wineofczechrepublic.cz

Vinselekt Michlovský šampionem na Znojemsku

Valtice – Vel-
kopavlovická vi-
nařská podoblast 
je vyhlášená ze-
jména produkcí 
vysoce kvalitních 

červených vín, což potvrdil i letoš-
ní ročník Národní soutěže vín, nej-
větší a nejvyšší soutěže vín v České 
republice. Šampionem se v konku-
renci 710 vín stalo Rulandské modré 
2015, pozdní sběr, z vinařství HA-
BÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o. Zají-
mavostí bylo vítězství méně známé 
odrůdy Savilon mezi bílými víny. Ná-
rodní soutěž vín je realizována za fi-
nanční podpory Vinařského fondu, za 
technické podpory Národního vinař-
ského centra a pod garancí Svazu vi-
nařů České republiky. 

Velkopavlovická vinařská podoblast 
je podoblastí s největší produkcí čer-
vených vín u nás a modré hrozny zde 
najdete na cca 1850 ha vinic, což před-

stavuje bezmála 35 % veškeré výměry 
vinic s modrými odrůdami v České re-
publice. Nejlepšími ze všech se uká-
zalo Rulandské modré 2015, pozdní 
sběr, z vinařství HABÁNSKÉ SKLE-
PY, které si po zásluze odnáší titul 
Šampiona, vítěze kategorie červených 
suchých a polosuchých vín a velkou 
zlatou medaili.

„Trať Trkmanska opět ukázala kva-
litu. Její potenciál pro prémiová čer-
vená vína je enormní. Naše práce s vi-
nicemi v této trati a Rulandské modré 
2015, pozdní sběr, je toho přesvědči-
vým dokladem,“ naznačil, co stojí ved-
le vinařského umu za úspěchem, Josef 
Svoboda, ředitel vinařství Habánské 
sklepy, a popsal letošního Šampiona: 
„Víno má jiskrnou červenou barvu 
světlejších odstínů s cihlovými odles-
ky, bohatou ovocnou vůni s tóny jahod, 
malin a borůvek. Jeho chuť je plná 
a bohatá, ovocného charakteru s har-
monickou tříslovinou a celkově dobrou 
strukturou.“

Překvapením pro mnohé bylo vyhlá-
šení nejlepšího bílého suchého a polo-
suchého vína. Stal se jím Savilon 2018, 
pozdní sběr, VINAŘSTVÍ ŠABATA  
s. r. o. „Odrůda Savilon je poměrně 
mladá a do Státní odrůdové knihy byla 
zapsána až v roce 2011. I z toho důvodu 
není ještě příliš rozšířená a její výměra 
dosahuje v celé České republice jen cca 
15 hektarů. Její vítězství v kategorii je 
tak výjimečným úspěchem svědčícím 

o tom, jak vysokou úroveň šlechtitelství 
révy u nás má,“ komentoval nečekané-
ho vítěze Ing. Marek Babisz z Národní-
ho vinařského centra, který hodnoticím 
komisím předsedal.

Velkým jménem zdaleka nejen ve 
výrobě růžových vín je na Velkopav-
lovicku Jan Stávek z Němčiček, který 
letos s vínem Rosé Bočky 2018, VOC 
Modré hory obhájil loňské vítězství 
v této kategorii.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
710 vín, z nichž 14 
vín získalo velké zla-
té, 158 vín zlaté, 64 
vín stříbrné a 3 vína 
bronzové medaile. 
Do celostátního kola 
Salonu vín – národní 
soutěže vín postou-
pilo 373 vín. Nomi-
novaná vína budou 
spolu s postupujícími 
ze Slovácké, Miku-
lovské a Znojemské 
vinařské podoblasti, 
reprezentující vinař-
skou oblast Morava, 
a vinařské oblasti Če-
chy soutěžit o postup 
do finále a o titul ab-
solutního Šampiona 
a umístění v Salonu 
vín ČR, celoroční 
degustační expozi-
ci vín ve Valticích.

šaMpion 
a vítěZové kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a po-
losuchá
Vítěz kategorie: Savilon 2018, pozdní 
sběr – VINAŘSTVÍ ŠABATA s. r. o.
Kategorie B – bílá polosladká
  Vítěz kategorie: Tramín červený 

2017, výběr z hroznů – Stanislav 
Škrobák

Kategorie C – sladká vína (bílá, rů-
žová i červená) 
  Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 

2017, výběr z cibéb – vinařství Ka-
mil Prokeš

Kategorie D – růžová vína a klarety
  Vítěz kategorie: Rosé Bočky 2018, 

VOC Modré hory – VÍNO J. STÁ-
VEK

Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá
  Šampion a vítěz kategorie: Ruland-

ské modré 2015, pozdní sběr – HA-
BÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o.

Kategorie F – Červená vína ostatní 
(4,1–45 g/l zb. c.)
  Vítěz kategorie: Dornfelder 2017, 

moravské zemské víno – Vít Sedláček
Kategorie G – sekty s. o.
  Vítěz kategorie: Bohemia Sekt 

Prestige 36 brut 2015, jak. šum. ví-
no s. o. – BOHEMIA SEKT, s. r. o.

  Nejlepší kolekce: BOHEMIA SEKT, 
s. r. o.

výstava vín 
pro veřejnost

Jedinečnou možnost ochutnat všech 
710 vín přihlášených do Národní sou-
těže vín Velkopavlovické vinařské po-
doblasti, včetně Šampiona či nejlepšího 
bílého vína odrůdy Savilon má veřej-
nost 5. října v Hustopečích v rámci po-
pulárních Burčákových slavností. Vý-
stava vín proběhne od 10 do 20 hodin 
ve Společenském domě v Herbenově 
ulici.

velkopavloviCkÁ 
vinařskÁ 

podoblast
Velkopavlovická vinařská podob-

last je krajina s členitým reliéfem, kte-
rá severně od Velkých Bílovic stoupá 
do kopců Hustopečské pahorkatiny, 
a pak v úrodných rovinách pozvolna 
klesá až k Brnu. Patří k nejslunnějším 
a nejteplejším místům České republiky, 
a proto se proslavila mimořádnými čer-
venými víny, zejména Svatovavřinec-
kým a Frankovkou. V severní části se 
daří také bílým odrůdám – Veltlínské-
mu zelenému, Rulandskému šedému, 
Tramínu červenému, Pálavě a Muškátu 
moravskému.

Více o soutěži na 
www.narodnisoutezvin.cz

Omnimedia, s. r. o.

Šampionem na Velkopavlovicku je Rulandské modré od Habánů 

Brno (ČTK/red) – Vinaři z České re-
publiky získali na Asia Wine Trophy 
v korejském Tedžonu tři velké zla-
té medaile. Poprvé v historii české 
účasti na světových soutěžích navíc 
jednu z nejvyšších cen získalo víno 
z litoměřické vinařské oblasti. In-

formoval o tom Vinařský fond, kte-
rý účast českých a moravských vina-
řů v soutěžích finančně podporuje.

Asia Wine Trophy je jediná soutěž 
v Asii pod patronátem mezinárodních 
vinařských organizací, soutěžilo na 

ní přes 4000 vín ze 33 zemí. Nejvýše 
hodnoceným vínem z České republiky, 
kterou zastupovalo 146 vzorků, se stal 
Johann W Pinot Gris 2015, pozdní sběr, 
ze Zámeckého vinařství Třebívlice.

„Úspěch je o to větší, že toto vy- 
zrálé, na kost suché víno s výraznou mi-

neralitou uspělo v Koreji, která miluje 
vína se znatelným zbytkem cukru. Tře-
bívlický sklepmistr Martin Nesvadba 
se tak zapsal do zlaté knihy českého vi-
nařství,“ uvedl Luboš Bárta z časopisu 
Sommelier, který účast vinařů v Koreji 
organizačně zajišťoval. Další dvě vel-

ké zlaté medaile získal Petr Marcinčák 
z Bio Vinařství Víno Marcinčák Miku-
lov za a Riesling 2015, slámové víno, 
a Ryzlink vlašský 2015, výběr z cibéb. 

Kromě tří velkých zlatých medai-
lí získali vinaři z Moravy i Čech také 
30 zlatých medailí a osm stříbrných.

Mikulov (Břeclavsko) (ČTK/red) 
– Pálavské vinobraní v Mikulově 
navštívilo ve dnech 6.–8. září 43 tis. 
lidí, je to zhruba o 8000 méně než 
loni, řekl za pořadatele Dominik Ry-
šánek. Loni ale bylo pěkné počasí, 
letos první dva dny akce pršelo. Kvůli 
podmáčené cestě se tak neusku-
tečnil ani tradiční výstup na Svatý 
kopeček.

„Vzhledem k počasí, které nebylo 
na naší straně, to dopadlo na výbor-
nou. Počet návštěvníků se zase o tolik 
nesnížil. Jsme velmi spokojeni,“ uvedl 
Ryšánek.

Lidé mohli na festivalu ochutnat 
stovky vín, u desítek stánků si mohli dát 
také burčák. Nechybělo jídlo ani kon-
certy, na pódiu vystoupili například Ewa 
Farna, David Koller, Katarína Knechto-
vá či Tata Bojs a také mužské i ženské 
pěvecké sbory či folklorní soubory.

V sobotu městem projel průvod 
krále Václava IV., královnu tradičně 
ztvárnila herečka Chantal Poullainová. 
Neuskutečnil se ale výstup na Svatý 
kopeček. „Přestože mraky se rozehna-
ly, cesta byla podmáčená a nebylo by 
to bezpečné. Místo toho se tak konal 
výstup z náměstí na horní nádvoří mi-
kulovského zámku,“ uvedl Ryšánek.

Rekordní počet lidí, 65 000, přišel 
na Pálavské vinobraní před dvěma lety 
při jubilejním 70. ročníku.

Pálavské vinobraní navštívilo 43 000 lidí, méně než loni

Praha (ČTK/red) – Radnice Prahy 2 
hledá v tendru správce vinice v Gré-
bovce. V popisu práce bude mít péči 
o vinnou révu nebo půdu a sklizeň 
hroznů. Maximální cena zakázky je 
zhruba 10,85 milionu korun, přesná 
cena vzejde z výběrového řízení. 

Správce nastoupí od dubna 2020. 
Vyplývá to z dokumentu zveřejně-
ném ve věstníku veřejných zakázek. 
Radnice se letos rozhodla opravit 
místní viničný altán.

Vybraný správce bude provádět řezy 
révy a kontrolovat ji, vyvazovat keře, 

vyměňovat kůly a zajišťovat postřik 
plevele. Na starosti bude mít rovněž 
hnojení, kypření půdy a úklid. Před-
mětem zakázky je také sklizeň hroznů 
a výroba vína. Provozovat bude rovněž 
viniční sklep, který bude mít v nájmu. 
Vinice je pozůstatkem rozsáhlých vinic 

založených Karlem IV. ve 14. století 
a je čtvrtou největší v Praze. Pěstují se 
tu mimo jiné odrůdy Dornfelder, Mod-
rý portugal nebo Müller Thurgau.

V Grébovce bude za zhruba 5,29 mi- 
lionu korun opraven viniční altán. Jde 
o opravu týkající se dřevěných kon-

strukcí, břidlicové střechy, omítek, 
odpadů, podlah, elektroinstalace, ale 
třeba i kování na dveřích a oknech. 
Opravit je nutné také fasádu vinárny 
v přízemí, podlahu a stěny uvnitř vinár-
ny a galerie a také dveře a okna. Altán 
je tak od července uzavřen.

Praha 2 v tendru hledá, kdo se bude starat o vinici v Grébovce

Vinaři z Česka získali v Koreji tři velké zlaté medaile

http://www.narodnisoutezvin.cz
http://www.wineofczechrepublic.cz
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V ě T A
Slibná alternativa 

bezlepkových 
výrobků

Výsledky nového výzkumu naznačují, že by 
celiakové znovu bez problémů mohli konzumo-
vat lepek. Mezinárodní tým vědců totiž vyvinul 
technologii, která mění bílkoviny lepku tak, že 
jsou bez potíží stravitelné i pro jedince posti-
žené jeho nesnášenlivostí. Portugalští, italští, 
francouzští a španělští vědci zjistili, že reorga-
nizace molekulární struktury bílkovin lepku sni-
žuje jeho schopnost vyvolat u celiaků imunitní  
reakci.

Nová metoda pomocí přírodního polysacha-
ridu chitosanu reorganizuje strukturu lepko-
vých bílkovin, což snižuje stravitelnost lepku 
a s ní související následné uvolňování proteinů 
a peptidů toxických pro pacienty s celiakií.

Lepek je komplex glykoproteinů (prolami-
nů), který se nachází v zrnech pšenice a jiných 
obilovin a který pomáhá potravinám vyrobeným 
z obilné mouky udržet tvar, čili působí jako „síť“, 
čímž drží výrobek „pohromadě“. Některé frag-
menty lepkových bílkovin však u lidí postiže-
ných celiakií mění strukturu a funkci střevních 
epiteliálních buněk a vyvolávají imunitní reakci. 
V podstatě, když pozřou lepek, v jejich organi-
smu se spustí v tenkém střevě imunitní odezva, 
která může poškodit sliznici, jejímž prostřednic-
tvím dochází k absorpci živin. 

Léčba tohoto onemocnění spočívá v celoži-
votním dodržování přísné bezlepkové diety. 
Povoleny jsou pouze potraviny a nápoje s ob-
sahem lepku nižším než 20 ppm. Takováto di-
eta je velmi omezující a také značně finančně  
nákladná.

Podle dvou studií zveřejněných v loňském 
a letošním roce tzv. „detoxikace“ lepku neovliv-
ňuje kvalitu mouky, takže těsto a pečené výrobky 
si zachovají své reologické, funkční a senzorické 
vlastnosti. Vědci vyvinuli vzájemně propojenou 
samouspořádatelnou supramolekulární architek-
turu komplexu lepek-chitosan, která snížila toxi-
citu pšeničné mouky pro celiaky. Spoluautorka 
studie publikované v časopise Food Hydroco-
lloids Marta Rodríguez-Quijano vysvětluje, že 
nová technologie neodstraňuje bílkovinné slož-
ky lepku, pouze je lehce modifikuje tak, aby pro 
zmíněné osoby nebyly alergenní.

Architektura komplexu lepek-chitosan nijak 
neovlivňuje schopnost lepku po přídavku vody 
propojit se do prostorové bílkovinné sítě a test 
hnětení prokázal jeho vyšší stupeň elasticity 
a viskozity ve srovnání s těstem z mouky kon-
trolní.

Vědci věří, že jejich výzkumný projekt umožní 
vývoj produktů na bázi pšeničné mouky se smy-
slovými, výživovými a technologickými vlast-
nostmi, které jsou podobné tradičním výrobkům, 
ale které budou bezpečné i pro osoby trpící ce-
liakií.
Rodríguez-Quijano, M. et al.: Effect of in situ 
gluten-chitosan interlocked self-assembled su-
pramolecular architecture on rheological prop-
erties and functionality of reduced celiac-toxic-
ity wheat flour  . Food Hydrocolloids, 2019, doi.
org/10.1016/j.foodhyd.2018.12.026 

Ribeiro, M. et al.: In situ gluten-chitosan inter-
locked self-assembled supramolecular architec-
ture reduces T-cell-mediated immune response 
to gluten in celiac disease  . Molecular Nutrition 
& Food Research 62, 2018, č. 23. doi: 10.1002/
mnfr.201800646 

Řím zkouší recyklaci 
plaStových lahví 

výměnou za jízdenky  
na metro

Řím zavedl pilotní projekt na recyklaci 
plastových lahví výměnou za jízdenky na metro.

Ekologická iniciativa s názvem Ricicli + Via-
ggi (Recyklace + Cestování) byla zahájena začát-
kem srpna a jako pokus bude probíhat po dobu  
12 měsíců na třech stanicích metra, a sice na sta-
nici Cipro linky A, Piramide linky B a San Gio-
vanni linky C.

Každá láhev o objemu 0,25 cl až 2 litry daná 
k recyklaci má hodnotu v bodech odpovídající 
pěti centům, což znamená, že cestující musí dát 
k recyklaci 30 lahví, aby nashromáždil dostatek 
bodů na jízdenku v hodnotě 1,50 EUR. Body 
jsou poté převedeny do aplikací My Cicero nebo 
TabNet provozovaných římským úřadem veřejné 
dopravy ATAC.

Starostka Říma Virginia Raggi již v březnu 
uvedla, že zamýšlí ve městě zavést zákaz pou-
žívání plastů na jedno použití, protože radnice 
chce i tímto způsobem přispět k řešení problémů 
s úklidem a likvidací městského odpadu. Podle 
zprávy poradenské skupiny Expert Market z ro-
ku 2017 je Itálie, co se týče plýtvání, na čtvrtém 
místě v žebříčku evropských zemí. Produkuje 
takové množství odpadu, které by stačilo napl-
nit římské Koloseum 12krát. Situace se zhorši-
la zejména v roce 2013, kdy bylo zjištěno, že 
rozrůstající se skládka Malagrotta na předměstí 
Říma nedosahuje evropských standardů, a by-
lo nařízeno ji uzavřít. Radnice od té doby usi-
luje o nalezení alternativy a městský systém li-
kvidace odpadů se pravidelně v rušném období 
kolem Vánoc, Velikonoc atp. hroutí. Podle Ra-
ggiové se na problému s odpady významným 
dílem podílejí i gangy organizovaného zločinu 
zabývající se obchodem s odpadem, známé jako  
„ecomafia“.

Prezident dopravního podniku ATAC Paolo 
Simoni o římské iniciativě řekl: „V období, kdy 
se mluví o kryptoměně, my máme též svoji měnu, 
a to plastovou. V zásadě jde o systém, ve kterém 
se recykluje, buduje loajalita zákazníků a pro-
spěšné chování občanů je odměněno.“

Kampaň upoutala pozornost radnic v dal-
ších italských městech, kde též projevili zájem 
o testování podobných programů. Reakce 
veřejnosti byla také velmi pozitivní, protože za 
méně než týden od zahájení iniciativy bylo shro-
mážděno k recyklaci více než 11 000 plastových 
lahví.

Řím není prvním městem, kde byla zahájena 
kampaň tohoto druhu. V loňském roce stanice 
metra v tureckém Istanbulu nainstalovala 
prodejní automaty, které recyklují použité 
hliníkové plechovky a plastové láhve výměnou 
za jízdenky na vlak. Stanice metra İTÜ-Ayazağa 

ve druhé největší finanční čtvrti v Turecku nyní 
přijímá recyklovatelné plechovky a láhve jako 
jízdné vlakem. Zákazníci mohou dobít svůj prů-
kaz na městskou dopravu (Istanbul Card) tím, 
že zásobují reverzní prodejní automaty recyk-
lovatelnými plastovými láhvemi a hliníkovými 
plechovkami. Stroje následně recyklovaný odpad 
roztřídí, rozcupují a slisují. 

Podle deníku New York Times chce Istanbul do 
konce letošního roku představit dalších 100 auto- 
matů na 25 lokalitách, a to včetně škol a uni-
verzit. Za 0,33litrovou plastovou láhev jsou dva 
kurusové kredity (kurus je turecký ekvivalent 
centu USD, 100 kurusů tvoří jednu liru), zatím-
co 0,5litrová láhev přidá v kreditu zhruba tři ku-
rusy; jednolitrová láhev dá na kartu šest kurusů  
(1,1 centu USD) a 1,5litrová láhev devět kuru-
sů (1,6 centu USD). Při průměrné jízdě metrem, 
která stojí přibližně 2,60 turecké liry (40 centů 
USD), by dojíždějící do práce musel dát k recy-
klaci alespoň 28 plastových 1,5litrových lahví, 
aby měl dostatek kreditu na bezplatnou jízdu. 
Co se týče hliníkových plechovek, tak průměrná  
0,5litrová navýší kredit na istanbulské „lítačce“ 
o devět kurusů. 
www.beveragedaily.com

evropa:  
ceny potravin roStou 

rychlým tempem
Podle autorů nejnovějšího průzkumu, který 

zjišťoval ceny v jednotlivých evropských zemích 
a městech, roste cena potravin v Evropě rychlým 
tempem.

Náklady na nákup potravin vzrostly v Evropě 
meziročně ve srovnání s červnem 2018 o 2 %. 
Podle údajů z agentury Trading Economics byla 
roční inflace u potravin v EU v letech 1997 až 
2019 v průměru 3,01 %.

Poslední zpráva Eurostatu odhalila, že nejvíce 
k roční inflaci v eurozóně přispěly ceny služeb. 
Ty přidaly 0,73 %. Následovaly potraviny, alko-
hol a tabák, které zvýšily celkovou úroveň inflace 
o 0,3 %.

V rámci Evropské unie dosáhly v roce 2016 
výdaje na potraviny 1,123 miliardy EUR. Po-
dle údajů asociace potravinářského a nápojové-
ho průmyslového FoodDrinkEurope představují 
výdaje na jídlo a pití v průměru 13,5 % z rozpoč-
tu domácností v rámci celé EU. V jednotlivých 
členských státech se potom výdaje na potraviny 
pohybují v rozmezí 10 až 31 % příjmů domác-
ností. 

Podle mluvčího agentury specializující se na 
porovnávání cen Compare My Mobile k růs-
tu cen potravin v Evropě přispívá řada faktorů 
včetně zvýšeného zdanění nebo cel na zboží, 
politických a společenských událostí, směnných 
kurzů, dokonce i změny klimatu a počasí. Com-
pare My Mobile spustil nový digitální nástroj 
pro nakupování potravin, který porovnává ko-
šík 17 základních potravin, od jablek a banánů 
po mléčné výrobky, maso, nealkoholické nápoje 
a víno. Identifikoval nejdražší a nejlevnější místa 
nákupu potravin v regionu.

Studie zjistila, že nejdražší zemí, kde se na-
kupují základní potraviny z výše zmíněného ko-

še za 141,06 EUR, je Švýcarsko. Následovalo 
Norsko za 119,13 EUR, Island za 110,46 EUR, 
Monako za 99,12 EUR a Dánsko za 80,88 EUR. 
Z 22 analyzovaných evropských zemí byla nej-
levnějším místem, kde se dají nakoupit potraviny 
z koše za 27,07 EUR, Ukrajina následovaná Tu-
reckem za 34,24 EUR. Francie v první pětce nej-
dražších evropských zemí chyběla. S 79,75 EUR 
byla těsně za Dánskem. Na dalších velkých spo-
třebitelských trzích, a to v Německu a Velké Britá-
nii, jsou v současné době potraviny dostupné, jak 
uvádějí údaje Compare My Mobile, za 63,32 EUR 
a 65,45 EUR za koš.

Jaký vliv má plná účast na jednotném trhu EU 
na cenu potravin? Mluvčí řekl, že zjištěné údaje 
naznačují „smíšený“ obraz důsledků: „Analýza 
ukázala, že čtyři z pěti nejdražších zemí jsou mi-
mo EU. Ovšem Ukrajina, nejlevnější místo na 
nákup potravin, je také mimo jednotný trh. Taktéž 
je těžké předvídat, jaký dopad na jednotném trhu 
na celkové náklady na potraviny bude mít brexit. 
Jak však ukazují současné údaje, je často levnější 
nakupovat potraviny v zemích s plným členstvím 
na jednotném trhu (17 z 25 zemí v analýze).“
www.foodnavigator.com
www.comparemymobile.com/features/
worldwide-grocery-comparison

Mgr. Tatiana Oldřichová
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Tajenka křížovky: název krajové speciality východní Moravy
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Země

Průměrná cena 
koše základních 

potravin 
(v EUR)

Průměrné 
roční 

náklady 
na nákup 
potravin 
(v EUR)

Švýcarsko 141,06 7 335,35
Norsko 119,13 6 194,61
Island 110,46 5 743,96
Monako 99,12 5 154,37
Dánsko 80,88 4 205,83
Francie 79,75 4 146,76
Lucembursko 78,59 4 086,44
Finsko 75,81 3 942,08
Belgie 74,82 3 890,45
Irsko 74,48 3 872,74
Švédsko 72,97 3 794,28
Itálie 70,55 3 668,52
Velká Británie 65,45 3 403,38
Německo 63,32 3 292,71
Kypr 57,93 3 012,51
Malta 56,79 2 953,03
Řecko 55,20 2 870,16
Španělsko 52,40 2 724,61
Chorvatsko 48,07 2 499,47
Portugalsko 47,84 2 487,82
Litva 45,07 2 343,73
Polsko 38,31 1 992,06
Maďarsko 37,40 1 944,56
Turecko 34,24 1 780,28
Ukrajina 27,07 1 407,62

Ceny potravin v Evropě

o

http://www.beveragedaily.com
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potravinářských provozů

   Hygienické odvodnění       

Odvodnění a jeho v role v nárocích na 
hygienu.

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

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

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

ACO. tvoříme budoucnost 
odvodnění

NEW potrav zpravodaj 255 372.indd   1 3.9.2019   9:39:52
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www.mlekovaszdravi.cz

Vše o mléce a mléčných výrobcích

Mléko 
a mléčné výrobky, 

součást pestrého 
jídelníčku
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