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MAKRO Vinař roku 2020

Slavnostní galavečer 
MAKRO Vinař roku 2020 

proběhl  
19. 8. 2020 v Paláci Žofín  

na Slovanském ostrově 
v Praze. Více informací 

s výsledky vinařské soutěže 
přinášíme uvnitř listu 

na straně 19.

Přestože byla Česká republika v roce 2019 
zasažena hydrologickým a půdním suchem, 
byl průběh počasí pro značnou část rost-
linné produkce příznivější než v roce 2018 
a výnosy většiny plodin meziročně vyšší. Po-
dle předběžných údajů Souhrnného zeměděl-
ského účtu za rok 2019 dosáhlo zeměděl-
ství nejvyšší hodnotu zemědělské produkce 
za posledních pět let, a to 140,3 miliardy 
korun v základních běžných cenách. Uvádí 
to Zpráva o stavu zemědělství za rok 2019, 
kterou schválila vláda.

Podle takzvané Zelené zprávy byl mezi-
roční vývoj tržních podmínek loni pro země-
dělství relativně příznivější než v roce 2018. 
Ceny zemědělských výrobců v roce 2019 vy-
kázaly meziroční nárůst 4,9 % proti pouze 3% 

nárůstu cen vstupů do zemědělství. Na zákla-
dě klíčových ekonomických ukazatelů lze 
i vývoj v potravinářském průmyslu hodnotit 
spíše pozitivně. Spotřebitelské ceny potravin 
a nealkoholických nápojů v loňském roce 
vzrostly na 102,8 % úrovně předchozího roku. 

Celkové výdaje na podporu agrárního sek-
toru se loni meziročně zvýšily o 6,3 % na 
69,7 miliardy korun. Z celkových výdajů vzrost-
ly podpory zemědělským podnikům o 4,5 % na 
50,5 miliardy korun a podpory potravinářství 
o 9,8 % na 1,3 miliardy korun. Pokud jde o pod-
pory obecných služeb, jako je například vý-
zkum, poradenství a informatika, meziročně se 
zvýšily o více než 12 % a jejich podíl se přiblížil 
20 % všech podpor.

Ke konci roku 2019 hospodařilo v ČR 4 690 eko- 
logických zemědělců a 825 výrobců biopotra-
vin. Podíl ekologicky obhospodařované půdy 
k celkové výměře zemědělské půdy byl k po-
slednímu prosinci loňského roku již 15,2 %.

Z celkové loňské sklizňové plochy obilo-
vin v ČR, tedy 1 352,5 tisíce hektaru, zaují-
maly největší podíl pšenice (62,1 %) a ječmen 
(23,6 %). Produkce sklizených obilovin dosáhla 
7 646,2 tisíce tuny, což je oproti předchozímu 

roku nárůst o 9,7 %. Míra soběstačnosti u obi-
lovin celkem v marketingovém roce 2019/20 
meziročně vzrostla na 152,8 %.

V porovnání se sklizní v roce 2018 klesla loni 
celková produkce ovoce. Podle Českého statis-
tického úřadu (ČSÚ) dosáhla 301,2 tisíce tuny, 
což je pokles o 22 %. Meziročně vzrostla pro-
dukce jen u meruněk (o 15,2 %), klesla zejména 
u švestek (o 32,3 %) a broskví (o 31,2 %). Sta-
vy skotu celkem se k 1. 4. 2019 v meziročním 
srovnání jen nepatrně zvýšily o 0,2 % a dosáhly 
1 418,1 tisíce kusů, z toho stavy krav vzrostly 
o 0,5 % na 590,5 tisíce kusů.

V souvislosti se zaměstnaností Zelená zpráva 
uvádí, že se v zemědělství v posledních letech 
prakticky stabilizovala kolem 100 tisíc pracov-
níků a loni mírně klesla (o 1,2 %).

Schodek bilance českého agrárního zahranič-
ního obchodu (bez tabáku a tabákových výrob-
ků) se loni dále prohloubil o 6,1 miliardy korun 
na 52,7 miliardy korun. Ve vývozu se nadále 
prosazují zemědělské suroviny na úkor výrobků 
s vyšší přidanou hodnotou. S výjimkou například 
prasat, drůbeže, vajec, ovoce, zeleniny a bram-
bor však míra potravinové soběstačnosti u ostat-
ních hlavních komodit převyšovala 100 %.

Vážení čtenáři,
na straně 7 odpovídá 
na 3 aktuální otázky 

Ing. Miloš Brada, jednatel 
společnosti FIMEX, spol. s r. o.

3/  2020

Zelená zpráva 2019: 
Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily 

o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun

Nejúspěšnější lovecký rok v historii mají 
za sebou čeští myslivci. Oproti předchozímu 
období, kdy bylo uloveno přes 137 tisíc pra-
sat, se v posledním mysliveckém roce (tj. 
od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020) podařilo ulo-
vit o zhruba 100 tisíc kusů prasat divokých 
více, tedy 239 818 kusů. Údaje potvrdil Čes-
ký statistický úřad. Jedním z důvodů nárůs-
tu lovu je i zavedení příspěvků na snižování 
počtu divočáků, které v roce 2018 zavedlo 
Ministerstvo zemědělství (MZe). 

„Podpora, kterou jsme koncem předminulého 
roku zavedli, se osvědčila. Myslivcům vyplácíme 
dva tisíce korun za každé prase zastřelené nad 
tříletý průměr ulovených prasat v dané honit-

bě. Příspěvkem jsme chtěli motivovat myslivce 
k lovu a ochránit tak zemědělské plodiny před 
škodami, které na nich způsobují prasata divo-
ká. Lov divokých prasat je náročný mimo jiné 
i časově, také proto jsme se rozhodli myslivcům 
poskytovat finanční odměnu,“ řekl ministr ze-
mědělství Miroslav Toman.

V roce 2019 bylo vyplaceno 12,1 milionu 
korun za 6 050 kusů prasete divokého. Tento 
finanční nástroj přispěl k téměř 75% nárůstu 
počtu ulovených prasat divokých za poslední 
myslivecký rok. 

MZe chce i nadále podporovat redukci stavů 
černé zvěře, a tím snižovat škody na zemědělských 
plodinách a pozemcích. Snižování počtu prasat di-
vokých je také prevencí před africkým morem pra-

sat. Tato nebezpečná choroba se sice v České re-
publice od jara 2019 nevyskytuje, ale v některých 
sousedních státech se stále šíří. Proto bude Minis-
terstvo ve vyplácení zástřelného pokračovat. 

Finanční odměna není jediný způsob, jak 
MZe usiluje o snížení stavů černé zvěře. Už 
od roku 2016 umožnilo legislativní změnou lo-
vit prasata celoročně. Přispívá také na pořízení 
a instalaci odchytového zařízení, a to částkou  
16 tisíc korun na jeden lapák. Od září začala po-
skytovat podporu až 40 tisíc korun na pořízení 
chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře. 
Chladicí zařízení dá myslivcům možnost nabíd-
nout zvěřinu, jako kvalitní a přírodní surovinu, 
k prodeji.

MZe

Nejlepší myslivecký rok v historii. 
Efektivně se daří snižovat stavy divokých prasat

I podzim 
hřeje

Tak jsme byli připraveni, že skončením 
prázdnin se s plnou vervou pustíme zase 
do práce bez omezování a podivných vad 
na kráse prvního pololetí. Skoro už to tak 
vypadalo, ale ono ejhle! Vir mrcha jako by 
mu taky skončily prázdniny vystrčil svoje 
rohy a začal zvedat sloupky denních sta-
tistik znovu. Ona to jsou matematicky veli-
ce malá čísla, ale všichni se bojíme. Jsme 
ale vyplašeni nejen obyčejným strachem 
z nemoci a pudu sebezáchovy, ale hlavně 
z přemíry neustálých a za pochodu se mě-
nících vládních opatření troubených vše-
mi mediálními kanály do našich mozků. 
Takže kdybychom nebyli vůbec nemocní, 
musíme se tak cítit, protože to někdo chce. 
A podezření, že je řada těch opatření vy-
mýšlena a hrána na politických šachov-
nicích, z toho čouhá dost zřetelně. Obča-
ne, staráme se o tvé zdraví, a tak nás vol. 
Takže tady máme už tu druhou vlnu. Co 
k tomu dodat? Nebuďme ovce, chovejme 
se normálně. Respektovat roušky ale mu-
síme a vztek za ni schováme. Do práce se 
chodit musí, to pohodlí být tři čtyři měsíce 
doma jsme si už vybrali. Lokální výskyty 
ale nepotřebují tolik humbuku a to je po-
třeba říkat nahlas, i nejmoudřejší nápad 
potřebuje opozici, natož ten hloupý. Státní 
pokladna utáhne dost, ale je nutné tvořit, 
vyrábět, prodávat. A vydělávat na hypotéky 
i na zmrzku našich dětí. 

I když prvňáčkům první den školy ně-
kde zapršelo, klima prvních zářijových dnů 
bylo velmi příjemné a milé. Krajina s po-
kosenými a zoranými poli začíná být tro-
chu smutná, brčálové zeleni zvoní hrana 
a stromy u silnic jsou osypané jablky, které 
nejen nikdo nesklidí, ale ani by je nikdo 
nejedl. Kde jsou ty doby, kdy to byl neod-
myslitelný surovinový zdroj ovocné složky 
pro nápojářský průmysl pro celý rok? Kilo 
se vykupovalo za 1 Kč. Nejsnadnější od-
povědí, proč je to dnes jinak, je nabídka 
tuzemských ovocných nápojů v regálech 
obchodů – moc jich tam není. Taková ana-
logie vepřového a sýrů, slabá půlka nám 
musí stačit. U těchto nápojů to bude asi 
ještě trochu horší. 

Takže se těšme na babí léto. Podzimní 
sluníčko má taky svoji sílu. Poseďme ještě 
na něm ve dnech legálního volna určeného 
kalendářem, skliďme si naši zahrádkář-
skou úrodu a kochejme se zlatovím a žlutí 
listů, i těch na zem spadlých. I podzim umí 
hřát, o to víc, když budeme mít v sobě pocit, 
že naše země vzkvétá. Jen aby už to bylo!

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Balíček opatření týkajících se reformy 
Společné zemědělské politiky (SZP), strate-
gie Od zemědělce ke spotřebiteli nebo si-
tuace na komoditních trzích byly téma-
ty prvního prezenčního zasedání Rady pro 
zemědělství a rybářství od vypuknutí epi-
demie COVID-19. Ministr zemědělství Miro-
slav Toman také ostatní ministry informoval  

o výstupech a přijatém prohlášení během vi-
deokonferenčního setkání ministrů zeměděl-
ství rozšířené Visegrádské skupiny, které se 
uskutečnilo v červnu.

„Rozhodně podporuji, aby se hospodařilo ješ-
tě šetrněji a s vyšším ohledem na životní pro-
středí, jak požaduje i nová Společná zemědělská 
politika. Pokud jde o plnění podmínek na hos-
podaření, myslím, že už teď mají naši zemědělci 
v Evropě dobrou pozici. A jsme připraveni jít 
ještě dál. Znovu však musím zdůraznit potřebu 
adekvátního financování v nadcházejícím pro-
gramovém období, jak jsme se shodli i ve spo-
lečném prohlášení s kolegy v rámci rozšířené 
Visegrádské skupiny,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Aby bylo možné cíle nové SZP plnit, poža-
duje česká strana například vyjmutí ekoschémat 
z povinného zastropování. Dále je důležité, aby 
se při stanovování všech požadavků brala v úvahu 
výchozí pozice daného členského státu. Za ne-
zbytné považujeme mít k dispozici spolehlivá data 
za všechny členské země, na jejichž základě Ev-
ropská komise stanovuje cíle na evropské úrovni. 

Aktuálně projednávaným tématem je také stra-
tegie Od zemědělce ke spotřebiteli. Pro udržení 
konkurenceschopného unijního zemědělství je 
stěžejní vypracovat analýzu, jaké dopady na jed-
notlivé členské státy by v praxi její ambiciózní 
environmentální cíle měly. Je nutné zohlednit 
rozdílné výchozí pozice jednotlivých zemí, aby 
nedošlo k paušálním nařízením, která by vedla 
k dalšímu prohloubení rozdílů mezi státy. 

„Pokud jde například o snížení používá-
ní pesticidů, jde z našeho pohledu rozhodně  
o pozitivní krok. Nemůžeme už ale souhlasit 
s případnou plošnou redukcí ve všech zemích  
o 50 procent, protože spotřeba přípravků na 
ochranu rostlin je v České republice už teď pod 
průměrem Evropské unie. Je třeba brát v potaz 
naše již vynaložené úsilí k ochraně životního pro-
středí,“ uvedl ministr Toman. 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství se 
nově koná pod německým předsednictvím, které 
navázalo na chorvatské předsednictví od 1. čer-
vence 2020. Německá strana bude propagovat 
především udržitelné zemědělství, potravinářství 
i lesnictví stejně jako životaschopné venkovské 
oblasti a přístup občanů k bezpečným a dostup-
ným potravinám.

Ministr zemědělství: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit 
již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí

Česká krajina se viditelně mění, mizí z ní 
velké lány, přibývají stromořadí, meze, stovky 
nových rybníků i tůní a mokřadů. Ministerstvo 
zemědělství (MZe) změnilo řadu pravidel, 
kterými se musí zemědělci při hospodaření 
řídit, masivně investuje do budování a obno-
vy rybníků nebo pozemkových úprav, které 
pomáhají krajinu více rozčlenit, a podporuje 
také živočišnou výrobu produkující pro půdu 
tolik potřebnou organickou hmotu. Jen v loň-
ském roce jsme do boje proti dopadům sucha 
investovali 13,7 miliardy korun. 

„Jsme otevřeni racionální diskuzi o dalších 
změnách postupů a pravidel, tuto výzvu bohu-
žel část veřejnosti zatím nevyslyšela. Přitom 
jsme například v červnu, přesně dle dřívějšího 
slibu, zveřejnili desetiletý plán na využití melio- 
rací a pozemkových úprav pro řešení dopadů 
klimatické změny. Současně jsme uvedli, že jde 
o otevřený dokument, ke kterému se může kdo-
koliv vyjádřit a přidat podněty, které by mohly 
boj s klimatickou změnou učinit ještě efektivnější. 
Bohužel do dnešního dne se k materiálu vyjádřil 
pouze jeden odborný vodohospodářský časopis. 
Ostatní organizace mlčí a místo věcné diskuze 
u stolu pouze svolávají demonstrace a další ve-
řejné happeningy. Chtěl bych tedy všechny vy-
zvat, aby debata byla více o faktech než o emo-
cích,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

První část opatření v boji proti suchu se týká 
krajiny a její schopnosti zadržet vodu. Od letoš-
ního roku musí zemědělci na erozně ohrožené 
půdě omezit velikost pole s jednou plodinou ma-
ximálně na 30 hektarů. Od příštího roku bude 
toto pravidlo platit na veškeré orné půdě. Čes-
ká krajina se díky tomu reálně mění, nejde jen 
o deklaraci na papíře, ale reálný krok, kterým se 
všichni zemědělci musí řídit, jinak nemají nárok 
na celou výši dotace. 

K lepšímu stavu krajiny přispívá také dodá-
vání organické hmoty do půdy a omezení pou-
žívání chemických prostředků. Česká republika 
jako jedna z prvních zemí EU již v loňském roce 
zakázala předsklizňovou aplikaci glyfosátu na 
plodiny určené k potravinářskému využití. 

„Jen loni u nás spotřeba glyfosátu meziročně 
klesla o více než 25 procent, letos o dalších 13 pro- 
cent. Dle evropského statistického úřadu Eurostat 
jsme mezi trojicí zemí EU, kde používání prostřed-
ků proti škůdcům klesá nejvíce. V ČR se spotře-
ba pesticidů za poslední roky snížila o 27 pro- 
cent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro 
o 40 procent a třeba v Rakousku, které je nám 
často dáváno za vzor, vzrostla dokonce o 53 pro-
cent,“ uvedl ministr Toman.

V novém programovém období bude MZe také 
nad rámec podpory zalesňování, zatravňování or-
né půdy a ekologického zemědělství podporovat 
tzv. agrolesnictví, tedy systém využívání půdy, 

ve kterém je stejný pozemek zároveň využíván 
k pěstování dřevin a k zemědělské činnosti. To 
pomáhá omezit erozi, zvýšit biodiverzitu, zvý-
šit retenci vody v krajině a zlepšit i malý vodní 
cyklus.

Pro lepší zadržení vody v krajině jsou důležité 
také pozemkové úpravy a využití starých melio- 
račních systémů. MZe na konci června předsta-
vilo desetiletý Plán opatření pro řešení sucha 
prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací 
hydromeliorací. Jde o dokument, jehož oponen-
tem byla Česká zemědělská univerzita v Praze. 
Na jeho základě chce MZe postupovat při ko-
ordinaci pozemkových úprav a dalších opatření 
realizovaných v krajině. 

Do pozemkových úprav investovalo MZe 
v posledních dvou letech 4 miliardy korun a do 
budoucna chce jejich podporu ještě navýšit. Sou-
částí pozemkových úprav bude i využití starých 
melioračních systémů. Tam, kde to půjde, budou 
meliorace přebudovány v takzvané regulační sys-
témy, které v období sucha vodu zadrží a zpří-
stupní kořenům rostlin. MZe také veřejně uvedlo, 
že jde o otevřený materiál, ke kterému se může 
kdokoliv vyjádřit a doplnit jej. 

Další část opatření v boji se suchem jsou opat-
ření vodohospodářská a opatření v lesích. Cílem 
je totiž vodu v krajině zadržet a opakovaně ji vy-
užít, protože veškerá voda z našeho území odté-
ká. Jen za loňský rok MZe obnovilo nebo nově 

postavilo 387 rybníků, tedy v průměru více než 
jeden denně, a nadále v tomto tempu pokračuje. 

MZe také zahájilo propojování vodárenských 
soustav, připraveno je již přes dvacet projektů, 
díky kterým se zlepší zásobování pitnou vodou 
pro více než 3,5 milionu obyvatel. Podporuje-
me i ochranu vodních zdrojů, například v okolí 
vodárenské nádrže Švihov jsme v loňském roce 
spustili projekt, při kterém zemědělci využívají 
šetrnější technologie a méně chemických pro-
středků. Postupně chceme tento projekt rozšířit 
i do okolí dalších vodárenských nádrží. 

Také podoba lesů, které masivně zasáhla ka-
lamita kůrovce, se výrazně mění. Díky změnám 
pravidel a cílené podpoře MZe se jen v loňském 
roce vysázelo v lesích více než 111 milionů list-
natých stromů, oproti zhruba 33 milionům smr-
ků. V budoucnu tedy budeme mít lesy druhově 
pestřejší a odolnější vůči změnám klimatu. A ne-
zapomínáme ani na vodu v lesích, státní podnik 
Lesy České republiky buduje a obnovuje stovky 
tůní, mokřadů, rybníčků nebo meandruje koryta 
potoků do jejich původní podoby tak, aby i naše 
lesy měly dostatek vody.

Ministerstvo zemědělství bere adaptaci na kli-
matickou změnu vážně, dělá řadu opatření, která 
jsou vzájemně provázaná a musí být i do budouc-
na velmi komplexní. Je k tomu zapotřebí také 
věcná a racionální diskuze, která pomůže vyřešit 
problémy.

Jak zvládnout sucho i povodně? 
Ministerstvo zemědělství mění krajinu, aby zadržela více vody

Diskuzí se zemědělci zahájil ministr země-
dělství Miroslav Toman návštěvu Jihočeské-
ho kraje. Shodl se s nimi, že v ochranném 
pásmu vodárenské nádrže Římov by se země-
dělci mohli zapojit do programu na snížení 
používaných chemických prostředků, a zlep-
šit tak kvalitu vody v nádrži. Ministr jednal 
také s vedením Výstaviště České Budějovice 
a hejtmankou kraje Ivanou Stráskou o pláno-
vaných investicích v areálu Výstaviště. 

„Diskutoval jsem se zástupci krajské agrární 
komory. Důležitým tématem byla možnost zařa-
zení zemědělců v ochranném pásmu vodní ná-
drže Římov do projektu na vyšší ochranu vody, 
který testujeme v okolí Želivky. V rámci tohoto 
programu se mohou zemědělci dobrovolně za-
vázat, že budou využívat šetrnější způsoby hos-
podaření a méně chemických prostředků, za což 
jim Ministerstvo zemědělství poskytne částečnou 
finanční náhradu. Tím dosáhneme lepší ochrany 
vody v ochranném pásmu vodních nádrží,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman s tím, že 
o program je mezi zemědělci velký zájem. 

Tématem jednání bylo také hospodaření v ne-
příznivých oblastech, Společná zemědělská po-
litika nebo podpora regionálních potravin. Právě 
jihočeští producenti potravin patří v ČR mezi 
nejlepší. Svědčí o tom i jejich zájem o soutěž 
Regionální potravina Jihočeského kraje, kam le-
tos přihlásili 61 produktů, vítěze přitom komise 
určila ve všech devíti vyhlašovaných kategoriích.

S vedením Výstaviště České Budějovice 
a hejtmankou Jihočeského kraje Ivanou Stráskou 
hovořil ministr Toman o plánech na rozvoj Vý-
staviště. Kvůli pandemii koronaviru letos nebylo 

možné uspořádat nejvýznamnější tuzemskou vý-
stavu Země živitelka.

„Rozhodně ale nesedíme s rukama v klíně. 
Chceme tento čas využít k investicím do roz-

voje Výstaviště, zlepšit zázemí pro návštěvníky 
i vystavovatele a celý areál více otevřít městu. 
Pokud jde o stavební projekty, za stěžejní po-
važuji rekonstrukci pavilonu Z a jeho přestav-

bu na výstavní a kongresové centrum. Pavilon 
bude mít nejen nový vnější vzhled, ale změní se 
i jeho interiér, aby v něm bylo možné uspořádat 
i prestižní kongresy a konference. Celková ma-
ximální kapacita pavilonu by mohla být zhruba  
1 200 návštěvníků. Toto zázemí plánujeme využít 
i pro pořádání akcí při českém předsednictví EU 
v roce 2022,“ uvedl ministr Toman.

Na nejbližší roky má Výstaviště připraveno 
zhruba deset významných investičních projek-
tů. Kromě rekonstrukce pavilonu Z se připravu-
je také výstavba nové restaurace Rybářská bašta 
a restaurace Klas v areálu Výstaviště nebo revi-
talizace pavilonů R1, R2 a R3. Součástí plánova-
ných investic je i výstavba nových venkovních 
výstavních ploch. V rámci rekonstrukce a mo-
dernizace zavede Výstaviště vstupní turnikety 
s elektronickými službami jako součást nového 
vjezdového systému.

„Prvním pokusem o znovuotevření Výsta-
viště budou v září Podzimní trhy. Obsahově se 
budou blížit výstavě Hobby, která se letos bohužel 
neuskutečnila. Uvidíme, v jakém rozsahu nám 
situace dovolí akci uspořádat. Připravujeme se 
již také na Zemi živitelku, kterou jsme přesunu-
li na příští rok. Zájem vystavovatelů byl velký, 
věřím, že se příští rok všichni na Výstavišti po-
tkáme,“ řekl předseda představenstva Výstaviště 
České Budějovice Mojmír Severin.

V současné době se na Výstavišti instalují 
vstupní turnikety, které mj. dokážou v reálném 
čase počítat návštěvníky. To umožní pořadatelům 
v případě potřeby regulovat počet lidí v areálu. 
Posílena budou také hygienická opatření v době 
konání veřejných akcí.

MZe

Ministr Toman v Jihočeském kraji: Zemědělci v okolí Římova by mohli
 používat méně chemie, na Výstavišti plánujeme rozsáhlé investice

Ideový návrh exteriéru a vnitřní dispozice hlavního sálu pavilonu Z
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Český výrobce respirátorů

Rouška – obličejová maska OM1
V provedení pro dospělé a nově i pro děti 4-12 let
v balení 10 nebo 25 kusů v prodejní jednotce.

Respirátor FFP2, 
minimální ochrana 95%
Nově s tvarovacím plíškem zapracovaným 
uvnitř výrobku v balení 1, 3, 5 nebo 10 kusů
v samoprodavačích vhodných na prodej do  
„retailu“ nebo v klopových transportních kar-
tonech vhodných na prodej do institucí a pro 
zaměstnance. Dostupné ve více barvách.

Cestovní balíček STOP COVID-19
Praktická sada vybavení pro pobyt mimo 
domov a ochranu zdraví na cestách.

VYROBENO A CERTIFIKOVÁNO V ČR
OM1-ČSN EN 14683/13795+A1/15233-1 dle prohlášení o shodě
FFP2-Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Zkouška 454/2020

Distributorem na obchodní řetězce a tradiční trh v ČR je firma PT servis konzervárna spol. s r. o.
Kontaktní osoba: Richard Fuxa, tel.: 281 920 919, e-mail: richard.fuxa@pt-servis.cz

99 Kč
Doporučená cena:

250 Kč
Doporučená cena:

390 Kč
Doporučená cena:

224 Kč
Doporučená cena:

 734 715 459  www.goodmask.cz



Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) 
oficiálně zveřejnila na svém webu informaci, 
že Česká republika je od 12. června prostá 
aviární influenzy (ptačí chřipky). Tento krok 
je nesmírně důležitý pro uvolnění obchodo-
vání s drůbeží a drůbežími produkty s třetí-
mi zeměmi.

Publikováním článku je informace oficiálně 
přístupná všem 182 členským zemím OIE, která je 
v oblasti veterinární medicíny tím, čím je Světová 
zdravotnická organizace (WHO) v oblasti humán-
ní medicíny. Státní veterinární správa (SVS) navíc 
kompetentním autoritám všech zemí, které letos 
ČR oficiálně oznámily, že v souvislosti s výskytem 
ptačí chřipky na jejím území omezily dovoz drů-
beže a drůbežích produktů z ČR, zaslala oficiální 
dopis s novou informací. Okamžitě zareagovaly 
příslušné úřady Hongkongu, Spojených arabských 
emirátů a Saúdské Arábie a zrušily omezení uplat-
ňovaná z důvodu ptačí chřipky vůči ČR.

„Věříme, že třetí země na tuto informaci rychle 
zareagují a v krátké době dojde k obnovení 

zahraničního obchodu s drůbeží a jejími produkty 
zpět na úroveň před výskytem nákazy,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V letošním roce byla na území České republi-
ky postupně vyhlášena dvě ohniska ptačí chřipky 
v chovech drůbeže. První letošní ohnisko bylo 
potvrzeno 18. ledna 2020 v malochovu drůbeže 
v obci Štěpánov nad Svratkou na Vysočině. Jed-
nalo se o první případ nákazy v chovu na území 
ČR od roku 2017. Druhým letos zasaženým cho-
vem byl komerční chov drůbeže ve Slepoticích 
17. února 2020. Od tohoto data již k dalšímu vý-
skytu ptačí chřipky na území České republiky 
nedošlo. Tři měsíce od likvidace posledního oh-
niska zaslala SVS OIE deklaraci o tom, že se na 
jejím území již tato nebezpečná nákaza nevysky-
tuje. Česká republika splnila všechny podmínky 
znovuzískání statutu a sumarizovala požadované 
informace podle OIE kodexu pro suchozemské 
živočichy.

SVS i nadále sleduje aktuální situaci v zahra-
ničí. S ohledem na včasné zachycení případné 
nákazy na území ČR v souladu s evropskou legis-
lativou monitoruje výskyt aviární influenzy ptáků 
v tuzemských chovech drůbeže a u volně žijících 
ptáků. Více k této problematice na webu SVS.

www.svscr.cz

Petr Majer, SVS

Světová organizace pro zdraví 
zvířat oficiálně uznala ČR 

za zemi prostou ptačí chřipky
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V souvislosti s vrcholící sezonou prodeje 
zmrzlin a chlazených nápojů kulminují 
i kontroly Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce (SZPI) uvedeného sortimentu. 
Inspektoři se mj. zaměřují na dodržování bez-
pečnostních a jakostních parametrů u kopeč-
kových i točených zmrzlin a ledů do nápojů, 
a to včetně kontrol zařízení na jejich přípravu. 
Kontroly inspektoři realizovali zejména v cuk-
rárnách a dalších provozovnách společného 
stravování.

Průběžné výsledky kontrol v letošní sezoně 
ukazují, že řada provozovatelů stále nedodržu-
je předepsané výrobní postupy a významná část 
odebraných vzorků nesplnila požadavky práv-
ních předpisů zejména v oblasti limitů pro pří-
tomnost bakterií. V období do 31. 7. 2020 ne-
vyhovělo celkem 30 % vzorků zmrzlin a téměř  
43 % vzorků ledů do nápojů.

V roce 2020 (do 31. 7. 2020) inspektoři SZPI 
dosud vyhodnotili 64 vzorků točených a kopeč-
kových zmrzlin a 19 z nich (cca 30 %) nesplnilo 
hygienické limity. Ve vzorcích zmrzlin labora-
torní rozbory potvrdily nadlimitní počty kolonií 
bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Při kontrolách 
v roce 2019 nevyhovělo požadavkům právních 
předpisů 37 % hodnocených vzorků, v roce 2018 

šlo o 30 % a v roce 2017 o 26 %. Za hlavní pří-
činu nevyhovujících výsledků lze považovat ne-
dostatečnou sanitaci zařízení na výrobu zmrzlin 
a také kontaminované vstupní suroviny, jejichž 
hodnocení provozovateli potravinářských pod-
niků spočívá často jen ve vizuální kontrole. Roli 
může hrát i nedostatečné proškolení personálu. 
Jednou z charakteristických příčin problému 
u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy pro-
vozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale 
následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může 
docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze 
stroje na zmrzlinovou směs a zpět.

V letošní sezoně (opět do 31. 7. 2020) inspek-
toři SZPI dosud dokončili vyhodnocení u 21 vzor- 
ků ledů do nápojů a 9 z nich (cca 43 %) nesplnilo 
zdravotní nebo hygienické limity. Mezi sledova-
né parametry náležel výskyt bakterií Escherichia 
coli, Clostridium perfringens, enterokoků, ko-
liformních bakterií a bakteriálních kolonií. Při 
kontrolách v roce 2019 nevyhovělo požadavkům 
právních předpisů 40 % hodnocených vzorků, 
v roce 2018 šlo o 47 % a v roce 2017 o 45 %. Za 
hlavní příčinu nevyhovujících zjištění lze ozna-
čit podcenění hygienické praxe při výrobě ledu 
a průběžné dezinfekce výrobníků ledu.

Z výsledků letošních kontrol i kontrol v před-
chozích letech je zřejmé, že významná část pro-
vozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená 
s nedodržením hygienických postupů při výro-
bě, skladování a prodeji uvedeného sortimentu 
a s tím souvisejícím porušením hygienických li-
mitů pro přítomnost mikroorganismů. Podíl ne-
vyhovujících vzorků však nelze zevšeobecnit pro 
celý trh, protože SZPI vybírá vzorky k odběru dle 
sofistikované analýzy rizika a častěji prověřuje 
provozovny, kde očekává problém. I bezproblé-
moví provozovatelé jsou však kontrolováni, byť 
s nižší frekvencí. 

Počty dosud vyhodnocených vzorků jsou ve 
srovnání s předchozími lety mírně nižší v sou-
vislosti s pozdějším nástupem prodejní sezony.

V provozovnách, kde inspektoři SZPI odebrali 
nevyhovující vzorky, na místě zakázali užívá-
ní zařízení (např. výrobníku ledu, zmrzlinového 
stroje a souvisejícího náčiní), nařídili provozo-
vateli provedení jeho sanitace a následné prove-
dení mikrobiologického rozboru akreditovanou 
laboratoří. Až po vyhovujícím výsledku rozboru 
inspektoři umožní zařízení znovu používat.

S dotčenými provozovateli SZPI zahájí správ-
ní řízení o uložení sankce.

Pavel Kopřiva, SZPI

Aktuální kontroly SZPI prokázaly 
nevyhovující parametry u 30 % 

vzorků nebalených zmrzlin a 43 % 
vzorků ledů do nápojů

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

Jak dostat 
české potraviny 

na pulty obchodů?

přiznám se, že se s chutí zakousnu do českého šťavnatého 
ovoce, ať už je to jablko, hruška nebo třeba meruňka. totéž 
platí i o zelenině, co třeba takový salát s rajčaty, paprikami 
a okurkou? a lečo doplněné o českou klobásu? neříkejte, že se 
vám nesbíhají sliny na jazyku? 

Ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR už dlouhodobě a in-
tenzivně vyvíjíme aktivity na podporu tuzemských potravin, ať už 
je to namátkou maso, ovoce, zelenina nebo mléčné či pekařské vý-
robky. A zkraje podzimu cítím, že nastal čas k jejich oživení, kdyby 
náhodou pan ministr zemědělství Toman pozapomněl. Někdy se 
mu to totiž stává.

Určitě by stála za to pravidelná, třeba čtvrtletní setkání právě 
u ministra Tomana se zástupci zemědělců, potravinářů, obchodníků 
a členů zemědělského výboru k projednání situace a nastavení kro-
ků na podporu kvalitní a konkurenceschopné tuzemské produkce. 
Mohlo by dojít k vytvoření systému podpory investic obchodu do 
zemědělské a potravinářské produkce, který by reflektoval zájmy… 
no, konečného zákazníka. Jako vzor může třeba sloužit slovenská 
podpora investic do cestovního ruchu, kdy je stát dorovnává v po-
měru jedna ku jedné. 

S tím souvisí i nastavení mechanismu dlouhodobé, rámcově ně-
kolikaleté garance odběru a ceny produkce. Mimochodem, ob-
chodní řetězce nenabízejí české potraviny pouze u nás, ale snaží 
se podporovat i  jejich export. Jen v roce 2019 vyvezly tuzemské 
výrobky za 20,7 miliardy korun, a to často na vysoce konkurenční 
západní trhy. 

Pokud jde o podporu efektivity produkce, tak navrhujeme na 
základě společně definovaných potřeb jednotlivých sektorů při-
pravit dotační tituly a snižovat administrativní náročnost, přede-
vším právě pro menší zemědělce a producenty. Může jít například 
o podporu úspor vody prostřednictvím kapkové závlahy, podporu 
efektivnější produkce ovoce a zeleniny, budování skladovacích ka-
pacit a takto by se dalo pokračovat. 

Jak se postavit k podpoře schopnosti dodávat potraviny do ob-
chodní sítě a průběžně zvyšovat kvalitu? Rozhodně by stálo za to 
motivovat k vytváření odbytových družstev jako partnera obcho-
du, a to kvůli zajištění dostatečného objemu dodávek v průběhu 
celého roku. Stejně tak by se měl rozběhnout společný projekt ze-
mědělců, potravinářů a obchodníků na zlepšení marketingu po-
travin, ať už jde o obalové technologie, design nebo informování 
spotřebitelů. A samozřejmě musí fungovat propagace kvalitních 
českých potravin.

Jeden příklad za všechny. Na začátku letošního srpna se ve všech 
prodejnách jednoho z našich členů historicky poprvé představili 
regionální dodavatelé s nabídkou mnoha desítek lokálních výrob-
ků. Namátkou Lomnické suchary, Štramberské uši od Hezounů, 
med květový z Vysočiny, piva Podkováň, Konrad nebo Platan. Cílem 
bylo dopřát zákazníkům exkluzivní nabídku regionálních produktů 
a současně podpořit místní vinaře, pekaře, cukráře či řezníky. Pro 
velký úspěch této akce se chystá její opakování. 

Jistě nám všem jde o to, aby se co nejvíce lidí s chutí zakouslo 
do českého šťavnatého ovoce, ať už je to jablko, hruška nebo třeba 
meruňka. Nebo si pochutnalo na salátu s českými rajčaty, paprikami 
a okurkou. Nebo klidně na leču s českou klobásou. Že už se vám také 
sbíhají sliny na jazyku? Tak dobrou českou chuť. Co vy na to, pane 
ministře? Sedneme si už konečně k jednomu stolu, anebo budeme 
vést nekonečné, zbytečné a nikam nevedoucí mediální přestřelky?

Tomáš Prouza,  
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR  

a viceprezident Hospodářské komory ČR

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2020_07_CzechRep_ENG.pdf
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-v-cr/


6 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 6 / 2020



Potravinářský zpravodaj 6 / 2020  rozhovor / 7 

AKTUÁLN Í  OTÁZKY ODPOVĚDI  NA 3
 Ing. Miloš Brada, 
jednatel společnosti FIMEX, spol. s r. o.

OTÁZKA PRVNÍ:

Společnost FIMEX úspěšně slouží masnému průmyslu, 
ale i dalším potravinářským výrobcům na našem trhu již 
od roku 1994. Vloni jste oslavili 25. výročí od svého vzni-
ku a to je důvod k ohlédnutí, jak to vše začalo. Jaký byl 
vývoj společnosti až do dnešní doby? Popíšete tuto histo-
rii s uvedením nejvýznamnějších mezníků na této úspěš-
né cestě? 

ODPOVĚĎ:
Společnosti FIMEX, spol. s r. o., existuje již více než 25 let. 

Po celou dobu působení na trhu zajišťuje prodej, servis a tech-
nologickou pomoc v oblasti potravinářství, převážně v závo-
dech a výrobnách masného, lahůdkářského, mlékárenského 
a pekařského průmyslu. V poslední době dochází i k rozvoji 
dodávek do sektoru mimo potravinářství, zejména výroby kr-
miv pro zvířata a do farmacie. Nejprve vysvětlím, jak to všech-
no začalo. Psal se rok 1990, bylo krátce po sametové revoluci 
a potravinářský průmysl pocítil nutnost rychle se adaptovat 
na tržní prostředí. K tomu bylo ovšem třeba dokoupit moder-
ní výrobní zařízení ze zemí ležících západně nebo jižně od 
tehdejších československých hranic. Před rokem 1989 byly 
možnosti nákupu velice omezené, v podstatě jediná možnost 
nákupu existovala přes podniky zahraničního obchodu (PZO). 
Potravinářské stroje zajišťovala společnost Technopol Bratisla-
va. Jedním s významných dodavatelů strojního vybavení byla 
v té době rakouská společnost Johann Laska und Söhne GmbH 
se sídlem ve Vídni na Invalidenstrasse. V té době byl jejím ob-
chodním vedoucím pro oblast střední Evropy pan Dr. Wolfgang 
Felderer. Ten po roce 1990 vybudoval spolu s Ing. Vladimírem 
Partlem obchodní zastoupení společnosti LASKA v Praze se 
sídlem v Italské ulici a pro spolupráci získal postupně některé 
pracovníky tehdejších závodů masného a drůbežářského prů-
myslu v ČR. Byli to odborníci, kteří měli dlouholeté zkušenos-
ti, které také záhy uplatnili. Během krátké doby dosáhlo toto 
nově vybudované české zastoupení významných obchodních 
úspěchů. Podařilo se podstatně obměnit technologická zaří-
zení ve většině závodů masného průmyslu a zároveň přispět 
k rozvoji nově vznikajících privátních výroben. Koncem léta 
roku 1994, po úpadku mateřské firmy ve Vídni, založili pan Dr. 
Felderer a Ing. Partl v Praze společnost FIMEX, spol. s r. o., 
a pronajali si kanceláře a sklady v bývalém Masokombinátu 
v Písnici. Některým obchodním zástupcům, technologům a ser-
visním technikům firmy Laska byla nabídnuta možnost přejít 
plynule k FIMEXu. Vzhledem k tomu, že tuto příležitost vět-
šina tehdejších pražských zaměstnanců Lasky využila (někteří 
pracují pro FIMEX dodnes), bylo možné kontinuálně pokra-
čovat v práci na běžících projektech. Obrovskou devizou bylo 
to, že většina tehdejších dodavatelů firmy Laska Vídeň měla 
zájem na pokračování obchodní spolupráce na českém trhu 
s tehdy čerstvě založeným FIMEXem. V průběhu let docházelo 
k rozšiřování prodejního týmu na Moravu a Slezsko a po pře-
vzetí obchodních aktivit slovenské společnosti KOMES s. r. o. 
i k expanzi FIMEXu na Slovensko. A nyní přejdu k součas-
nosti. Zakladatel a jediný vlastník společnosti Dr. Wolfgang 
Felderer hledal před svým odchodem do důchodu v roce 2014 
nástupce, který by plynule a se ctí navázal na činnost firmy 
a dále ji rozvíjel. Novými majiteli se stali dlouholetí spolu-
pracovníci, pánové Petr Hrubý, Miloš Brada a Jarda Hujer, 
vlastník sesterského závodu na úpravu a potisk salámových 
střev FINAL Příšovice. Personálním propojením obou firem 
vznikla pevná struktura na poli přípravy a úpravy obalů, včet-
ně potisku a řásnění. Pro zlepšení kvality a rozšíření možností 
tisku byla pořízena a zafinancována osmibarevná UV-tiskárna, 
splňující nejvyšší požadavky zákazníků na potisk plastových 
obalů. Dále byla zakoupena řásnicí linka pro možnost řásnění 
dlouhých roubíků střev pro zpracování na plnicích a klipsova-
cích automatech zákazníků. Naše současné technické vybavení 
tedy splňuje nejvyšší požadované standardy ze strany zákaz-
níků a umožňuje nám spolupracovat i s partnery na zakázkách 
do zahraničí. Se změnou vlastníků přišla v roce 2014 i změna 
sídla společnosti. V pronajatých prostorách správní budovy 
bývalého Masokombinátu Písnice nebylo možno dále vytvářet 
kvalitní pracovní a reprezentativní podmínky pro zaměstnance 
a zákazníky. Proto se společnost přemístila do nových prostor 
v ulici Do Koutů v Praze 4 – Modřanech. Zde našla firma mo-
derní prostory s odpovídajícím zázemím, kvalitně vybavené 
kancelářskou a informační technikou s dobrou dopravní ob-

služností a možností parkování. Pokud se ohlédnu zpět, za více 
než 25 let svého fungování si FIMEX vybudoval přední místo 
v prodeji strojů a poskytování služeb nejen v oblasti masného 
průmyslu. Do dalšího čtvrtstoletí vstupujeme s předsevzetím 
dalšího růstu a zkvalitňování poskytovaných služeb zákazní-
kům. Snažíme se rozšířit naši působnost do oblasti pekařství. 
Na tomto úkolu pracujeme intenzivně s firmou dodávající pe-
kařské technologie, kde jim námi nabízené technologie zapa-
dají do prodejního portfolia. 

OTÁZKA DRUHÁ:

Mohl byste uvést komplexní pohled na obchodní a do-
davatelskou činnost vaší společnosti? A v tomto výčtu ak-
centovat služby, které svým zákazníkům umíte poskytnout 
a ve kterých poskytujete nadstandard oproti konkurenci?  

ODPOVĚĎ:
Naše společnost se koncentruje na dvě základní oblasti dodá-

vek, na stroje a spotřební materiál pro potravinářskou výrobu. 
Naše poměrně široké portfolio strojů pro potravinářskou výrobu 
zahrnuje především dodávky strojů pro zpracování masa, jako 
jsou zařízení od firem LASKA Traun (řezačky masa, kutry, mí-
chačky, drtičky zmrzlého masa, mělniče a kompletní mícháren-
ské linky), Handtmann Biberach an der Riss (vakuové narážky, 
navěšovací linky na párky, linky na výrobu mletého masa, tva-
rovací linky, tvarovačky hamburgerů, linky na výrobu párků bez 
obalu ConPro), Maja Kehl (výrobníky šupinkového ledu, sta-
hovačky kůží, odblaňovačky, stroje na přesné porcování masa, 
vkládací roboty), TREIF Oberlahr (kostkovačky, sekačky kotlet, 
nářezové automaty, stroje na přesné porcování masa), BOSS Bad 
Homburg (vakuové baličky komorové a miskové), EFA Schmid 
& Wezel Maulbronn (porážkové a bourárenské pily, dělící kleště, 
sanitační kabiny, kruhové nože), TipperTie Glinde (klipsovačky 
a spotřební materiál), NERKON Brno (myčky přepravek), Inject 

Star Hagenbrunn bei Wien (nastřikovačky, masírky, separátory 
kostí), Baader Lübeck (měkké separátory šlach, blan a měkkých 
kostí, linky na filetování ryb), SORGO Klagenfurt (udírny, kli-
matizační komory, sušárny masných výrobků), Stalam Nove 
(rozmražovací tunely, temperační linky), Convotherm Egelfing 
(konvektomaty a spotřební materiál), NIEROS Slovenj Gra-
dec (sanitační technika, hygienické smyčky), VC999 Herisau 
(průmyslové vakuové baličky průtažné a komorové), Mainca 
Barcelona (řezačky, míchačky, kutry, pily, hamburgrovače pro 
řemeslnou výrobu), DIHR (myčky pro gastronomii). Dodávky 
spotřebního materiálu pro potravinářskou výrobu zahrnují střeva, 
obaly, klipsy, koření, aditiva a směsi koření, technologické pří-
pravky pro celou oblast potravinářské výroby od firem VISKO 
Teepak Hanko (fibrousová střeva), World Pac Liechtenstein 
(speciální obaly s loupatelnou vrstvou, střeva s nánosem koření 
nebo kouře), Kalibra (polyamidová střeva, Pentopak (polyami-
dová střeva). Koření distribuujeme od firmy HELA Ahrensburg 
(koření, směsi podle parametrů zákazníka, ochucovadla, kečupy 
apod.), Esoprodukt Příšovice (vlastní míchárna koření a techno-
logických směsí), TipperTie Glinde (klipsy, očka).

OTÁZKA TŘETÍ:

Po dobu existence vaší společnosti se řada věcí za po-
chodu měnila. Co se podle Vás změnilo nejvíce a kam trh 
s potravinářskými stroji a dodávkami pro potravinářskou 
výrobu nyní směřuje? I přes tyto změny máte stále dosta-
tek zakázek a odběratelů, což svědčí o flexibilitě a zdra-
vém základu firmy. Co je Vaší nejsilnější obchodní „zbra-
ní“? A mohl byste spokojenost vašich odběratelů vyjádřit 
a potvrdit uvedením referencí, které od nich dostáváte? 
Ale zejména od těch zákazníků, kterých si nejvíce cení-
te a vážíte.

ODPOVĚĎ:
Svět se mění, říkáme, že se globalizuje, ale není to jenom 

o tom. Příchodem lidí z bývalého východního bloku do zá-
padní Evropy a nyní příchodem migrantů se mění struktura 
u našich partnerů, našich dodavatelů strojů, pomocného ma-
teriálu, obalů a koření. Vývoj v těchto firmách jde zvláštním 
směrem, hledí se často pouze na momentální výsledky tak, 
aby vrcholový management splnil některé tabulkové ukaza-
tele a bral roční odměny. Vytrácí se komunikace, schopnost 
improvizace pomoci zákazníkovi při náhlých poruchách nebo 
obtížích, a hlavně lidský osobní přístup – to, co bylo vždy de-
vizou některých našich hlavních dodavatelů. Ceny od dodava-
telů stále plánovitě rostou, ačkoli tomu třeba neodpovídá růst 
nákladů. Naším společným úkolem je přece prodej a servis 
zákazníkovi a k tomu je třeba se vrátit. Jako všechny doda-
vatele v potravinářském řetězci nás také postihla pandemie 
koronaviru. Na jaře se projevily výkyvy trhu jak směrem dolů, 
tak kupodivu i směrem nahoru. Ale myslím si, že jsme dostáli 
všem našim závazkům vůči našim odběratelům a že se situace 
nyní již poměrně ustálila. Mnozí naši zákazníci měli více času 
na dokončení svých plánů na investiční akce, jak prostou mo-
dernizaci zařízení, tak na kompletně nové projekty. Vzhledem 
k nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, resp. nedostatku 
jakýchkoliv práceochotných pracovních sil, dochází se zpoždě-
ním, oproti firmám na západ od našich hranic, k zavádění čás-
tečně nebo plně automatizovaných výrobních zařízení. Toto je 
jistě cesta k zefektivnění výroby, k redukci výrobních nákladů 
a tím i udržení na trhu. Zároveň dochází i ke stabilizaci kvality 
výrobků. S potěšením musím konstatovat, že některé poměrně 
rozsáhlé zakázky, které jsou momentálně před dodávkou a in-
stalací, nám dodávají optimismus i do dalšího období. Za ty 
největší zmíním pouze dodávku technologie zpracování masa 
do nové centrální kuchyně Škoda Auto Mladá Boleslav. Další 
velké zakázky z důvodu obchodního tajemství nemůžeme zve-
řejnit. Pro zajímavost stojí za zmínku i spolupráce mimo oblast 
potravinářství. Realizovali jsme ve spolupráci s dodavatelskou 
firmou Maja Kehl a dodavatelem chladírenských technologií 
KMB Progress Plzeň dodávku výrobníku šupinkového ledu 
pro výběh ledních medvědů v ZOO Praha. Máme dobrý pocit 
při pohledu na dovádějící lední medvědy v létě v kupě ledu 
pod umělým vrchem „Eisberg“ na straně jedné a na rozzářené 
úsměvy dětí při jejich sledování na straně druhé.  

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Už během dětství nám naše maminky dáva-
ly mléčné výrobky prakticky každý den. Před-
stavit si jakoukoliv domácnost bez jogurtů, 
mléka a mléčných výrobků je tedy nemož-
né. V období, kdy dítě sílí a roste, by měly 
být mléčné výrobky nedílnou součástí každé-
ho jídelníčku. Konzumace výživově hodnotné 
stravy je důležitá ve všech stádiích lidské-
ho života, ale zejména pak u dětí a dospíva-
jící mládeže. 

Mléčné výrobky jsou pro děti přírodními zdro-
ji cenných živin. K podpoře jejich růstu a rozvoje 
je nutná nejenom přiměřená výživa, ale také cí-
lené vštěpování správných stravovacích návyků. 
Mléko a mléčné výrobky jsou potraviny přiro-
zeně bohaté na živiny, přičemž nejsou příliš ka-
lorické. Spotřeba mléka v dětství hraje zásadní 
roli. Celkový příjem mléka u dětí dnes však spíše 
klesá, a to zvláště ve vyspělých zemích, zejména 
pak v pozdější fázi dětství a při dospívání. Často 

je nahrazován potravinami a nápoji potenciálně 
chudými na důležité nutrienty a naopak s vyso-
kou energetickou hodnotou, které obsahují tzv. 
„prázdné kalorie“. 

Mléko a mléčné výrobky poskytují komplex 
látek důležitých nejen pro zdraví růst kostí. „Jsou 
to zejména plnohodnotné bílkoviny. Z minerálních 
látek se jedná o vápník, hořčík, sodík, draslík, fos-
for, chlor, železo, měď, zinek, selen, jód, z vitaminů 
to jsou jak vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, 
K), tak vitaminy skupiny B. Za zmínku stojí pře-
devším vápník, který se v mléčných výrobcích na-
chází ve velmi dobře vstřebatelné formě. O mléku 
a mléčných výrobcích lze tedy bez nadsázky mluvit 
jako o vitaminové bombě, kterou děti potřebují 
denně na svém jídelníčku,“ popisuje profesor Jan 
Krejsek, přednosta Ústavu klinické imunologie 
a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Je třeba zdůraznit, že mléko je komplexní po-
travinou zcela přírodního původu. Obsahuje vý-
znamné makroživiny, jakými jsou plnohodnotné 
živočišné bílkoviny, lehce stravitelný mléčný tuk 
a cenný mléčný cukr, a pro zdraví nenahraditel-
né vitaminy. „Není nic zdravějšího v jídelníčku 
našich dětí nežli mléko a zakysané mléčné vý-
robky. Ty totiž obsahují mnoho živin a zdraví 
prospěšných probiotických mikroorganismů, 
které dětské tělo v době růstu velice potřebuje 
i pro posílení imunity. Každý den by mělo dítě 
sníst či vypít alespoň 2 až 3 mléčné výrobky. Jak 
roste dětské tělo a zvětšují se dětem kosti tělo 
potřebuje mnoho vápníků a vitaminu D, který 

se nachází právě v mléčných výrobcích. Může to 
být jogurt, jogurtový nápoj nebo mléčný zakysa-
ný výrobek,“ dodává Jan Krejsek.

Nedávné výsledky studií v Evropě ukázaly, že 
stále více dětí pije nízkotučné mléko, což může 
zmírnit obavu, že energie poskytovaná mlékem 
může přispívat k dětské obezitě. „Mléčné výrob-
ky (s výjimkou másla) představují u dětí ve věku 
od 1 do 13 let pouze asi 10 % celkového příjmu 
tuku a přibližně 25 % celkové energie. Energe-
tický příjem z konzumace tekutého mléka před-
stavuje u malých dětí přibližně 6 % celkového 
příjmů energie. Studie také prokázaly, že výskyt 
dětské obezity byl podstatně nižší u těch dětí, kte-
ré konzumovaly dva a více šálků mléka denně, 
než u těch, které konzumovaly málo mléka,“ při-

pomíná Jiří Kopáček, předseda Českomoravské-
ho svazu mlékárenského.

Podpořit nejenom konzumaci mléka a mléč-
ných výrobků, ale hlavně vštěpovat dětem správ-
né stravovací návyky pro jejich budoucí život má 
za cíl program Mléko do škol. Za několik týd-
nů, poslední středu v září, tedy 30. září, se u nás 
slaví již 21. světový den Školního mléka. Pro-
gram „Školní mléko“ je zaveden v EU od roku 
1977 a dnes je rozšířen ve 26 zemích EU, mimo 
Řecko a Chorvatsko. „Program podpory mléka 
byl v českých školách zaveden v roce 1999. Ve 
školním roce 2019/2020 bylo do programu ‚Mlé-
ko do škol‘ zapojeno 3 665 škol a v nich celkem  
846 tisíc dětí. Program se dnes vztahuje pouze 
na základní školy. V sortimentní nabídce jsou 
konzumní neochucená mléka a další neochucené 
mléčné výrobky. Ty jsou poskytovány zcela zdar-
ma. Je možné ale poskytovat s částečnou finanč-
ní podporou i některé ochucené mléčné výrobky. 
Nově jsou také zařazeny výrobky ekologického 
zemědělství,“ doplňuje Jiří Kopáček.

Krabička školního mléka poskytne dětem ve 
věku 7–10 let:
–  42 % jejich doporučeného příjmu vápníku
–  53 % jejich doporučeného příjmu jódu
–  100 % jejich doporučeného příjmu vitaminu 

B12
–  47 % jejich doporučeného příjmu B2

aPRiori

Děti by měly více konzumovat mléčné výrobky

Úbytek menších 
prodejen potravin 
v loňském roce 
výrazně zpomalil. 
Řada z nich se 
naopak vrhá do 

výrazné modernizace. Podle Družstva CBA, 
které disponuje odborným týmem pro takzva-
ný remodeling, mají o tuto modernizaci zá-
jem především prodejny s obratem nad milion 
korun. Družstvo takto v průměru přestavuje 
minimálně jednu prodejnu měsíčně, za 10 let 
chce mít remodelovanou třetinu sítě. Ta by 
zároveň měla v budoucnu zajišťovat 80 pro-
cent celkového obratu.

Podle posledních dat společnosti Nielsen 
v loňském roce výrazně zpomalil úbytek menších 
prodejen potravin. Provoz ukončilo 195 obchodů 
s prodejní plochou do 400 m2, což je meziroč-
ně o dvě třetiny méně. Řada menších obchodů 
přitom jeví zájem o modernizaci, která jim dává 
výrazně vyšší konkurenceschopnost. Lídrem me-
zi českými obchodníky je v tomto směru Druž-
stvo CBA, které nejen pro prodejny ze své sítě 
nabízí možnost takzvaného remodelingu. Jeho 
součástí je mimo jiné modernizace provozního 

vybavení za účelem snížení nákladů, zatraktiv-
nění vizuálu prodejny či přeskládání sortimentu 
podle posledních trendů.

Podle předsedy družstva Romana Mazáka je-
ví největší zájem o remodeling větší prodejny 
s ročním obratem nad milion korun. Vůbec 
největší snahu o přestavbu pak CBA eviduje 
u nejúspěšnějších prodejen, jejichž roční obrat se 
pohybuje nad 3 miliony korun. „Úspěšné prodej-
ny mají zájem o rekonstrukce, investice, ušetření 
nákladů, ale také o napojení na náš software, 
který jim z hlediska logistiky a administrativy vý-
razně ušetří práci,“ doplnil Mazák.

Družstvo CBA v průměru remodeluje 15 pro-
dejen za rok. „Každý měsíc děláme nový projekt, 
někdy jich stihneme i více. Jsme zhruba 30 % 
nad původním plánem a už nyní máme z 50 % 
naplněný příští rok. Proces remodelingu prode-
jen nám každopádně může zabrat i dalších zhru-
ba 20 let.“ Součástí sítě CBA je totiž více než  
1 000 obchodů, při současném tempu by tedy 
kompletní remodeling všech zabral ještě více 
času. Podle předsedy družstva přitom záleží na 
zájmu prodejen. „Z našeho pohledu je vysoký, 
rámcově v desítkách. Dokážeme tak díky němu 
pokrýt veškeré kapacity našeho expertního týmu, 
který se remodelingu věnuje. Pokud by se zájem 

násobně zvýšil, tým bychom určitě rozšířili,“ řekl 
Mazák. 

80 procent obratu ze třetiny 
všech prodejen

Aktuální plán CBA je mít do 10 let 300 re-
modelovaných prodejen, aktuálně jich má téměř 
100. Mazák v tom kromě atraktivnějšího vzhledu 
a většího zájmu spotřebitelů vidí i další pozitiva. 
„Samozřejmě se stává, že malé prodejny různě 
přecházejí mezi jednotlivými obchodními sítěmi. 
K nám takto díky možnosti remodelingu celá řa-
da z nich přišla a nyní nemá důvod odcházet ji-
nam. Díky tomu posilujeme a zkvalitňujeme naši 
síť, která se stává více a více konkurenceschop-
nější na tuzemském trhu,“ uvedl. V desetiletém 
horizontu by tak podle předsedy Družstva CBA 
všechny remodelované prodejny měly stát za  
80 % obratu celé sítě.

Při modernizaci prodejny je nutné sledovat 
i nejnovější trendy spojené se samotným zbožím 
– v posledních letech totiž stoupá tlak na jeho kva-
litu, roste také poptávka po zdravé výživě, BIO 
výrobcích či regionálních produktech. Tento sorti-
ment tak při remodelingu nově získává na prodej-
ně více místa. S tím pak souvisí i rozmístění dal-
šího sortimentu, který je na toto zboží navázaný.

MiniMální 
vliv koronaviru

Na plánech remodelingu prodejen v síti CBA 
nic nezměnila ani jarní koronavirová krize, pro-
jekty se pouze o dva měsíce posunuly. Důvo-
dem bylo zejména dočasné přerušení dodávek 
zařízení ze zahraničí. Během opatření zároveň 
majitelé provozoven v první řadě zabezpečova-
li chod svých prodejen. „Co období nouzového 
stavu naopak ukázalo v plné nahotě, byly limi-
ty e-shopů s potravinami. Statisticky to možná 
nevypadá, jejich růst se však týkal pouze velkých 
a krajských měst, nikoliv venkova. Pro e-shopy 
zde není klientela a v dohledné době ani nebu-
de,“ doplnil Mazák. 

Podle něj klasický velký potravinový e-shop 
nemůže kamenné prodejně na venkově konkuro-
vat, zejména s ohledem na kombinaci logistiky, 
obslužnosti a počtu položek. „Počty položek jed-
notlivých e-shopů tvoří zhruba 7 procent objemu 
naší sítě, pohybují se okolo 20 tisíc. Udělat z toho 
našich 300 tisíc není jen tak, je to otázka několika 
let. V tuto chvíli nevidíme v Česku sílu, která by 
to zvládla v kombinaci s udržitelností provozu 
a kvalitní logistikou,“ uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Družstvo CBA modernizuje své prodejny na venkově. 
Za 10 let by díky přestavbě měly zajišťovat 80 procent obratu sítě

V období nouzového stavu vzrostla u bale-
ní potravin četnost užívání plastů. Podle od-
borníků si díky koronaviru tuzemští spotřebi-
telé zároveň uvědomili primární funkci obalu 
u potravin. Výrobci, kteří se dlouhodobě sna-
ží o redukci plastů, nicméně uvádí, že tyto 
snahy by neměly být upozaďovány ani v obdo-
bí mimořádných krizí.

Snížení rizika přenosu nákazy novým typem 
koronaviru a ochrana potravin před kontaminací. 
To byl jeden z hlavních důvodů, proč se v do-
bě nouzového stavu zvýšila četnost používání 
plastů u obalů potravin. Podle výrobců se přitom 
s touto snahou v nouzovém stavu poměrně rych-
le sžili nejen obchodníci, ale také spotřebitelé. 
„Primární funkcí obalu potraviny je vždy ochra-
na, zejména před možnou kontaminací výrobku. 
Spotřebitelé a obchodníci si tuto skutečnost napl-
no uvědomili až v průběhu koronakrize. Celková 
nálada na trhu se v tomto směru výrazně změni-
la. Původní trendy v oblasti redukce obalového 
materiálu tak poměrně rychle vystřídaly snahy 
balit velké množství potravin do jednorázových 
plastů,“ sdělil marketingový manažer společnos-
ti Hollandia Karlovy Vary Jan Škoda.

Podobný pohled v tomto směru nabízí Lu-
káš Václavík z Institutu cirkulární ekonomiky. 
„V průběhu koronavirové krize byly plastové 
obaly vnímané jako nutné zlo, bez kterého ne-
bylo možné zaručit hygienickou nezávadnost jak 
pro zákazníky, tak i pro pracovníky jednotlivých 
provozoven. Tato krize nám poukázala na nedo-
řešené oblasti v systému zpětného využití, nad 
kterými již není možné zavírat oči,“ sdělil.

vítězství faktoru zdraví
Typickým příkladem změny vnímání oba-

lů u potravin bylo dosud nepraktikované bale-
ní veškerého pečiva do igelitových sáčků. Po-
dle obchodníků však tento příklad ukazuje, že 
faktor zdraví zde převážil nad vlastní hodnotou 
produktu. „Balení čerstvého pečiva a jeho pro-
dej se z našeho pohledu ukázalo jako poměrně 
problematické. Pokud člověk zabalí například 
čerstvý chléb do igelitového sáčku, tak v tako-
vém případě brzy zplesniví a obecně mnohem 
rychleji ztrácí na kvalitě a hodnotě,“ uvedl 
předseda obchodního Družstva CBA Roman  
Mazák.

Ačkoliv se v období nouzového stavu 
šlo v tuzemských obchodech častěji setkat 

s plastovými obaly potravin, podle mluvčí spo-
lečnosti EKO-KOM Lucie Müllerové však za-
tím nelze říct, zda bude kvůli koronakrizi jejich 
letošní spotřeba vyšší než v minulosti. „Během 
nouzového stavu byla podle dílčích dat produkce 
odpadu z domácností vyšší, naproti tomu 
však znatelně klesla produkce živnostenských 
a průmyslových odpadů, díky uzavřeným 
provozům. Skutečný výsledek tedy nelze bez 
kompletních dat zatím odhadnout,“ doplnila. 
Výrazně zvýšenou spotřebu plastů na obaly šlo 
během nouzového stavu registrovat i podle Jiří-
ho Reisse ze Svazu chemického průmyslu ČR. 
„V celkové spotřebě všech plastů ale může být 
pravděpodobně snadno převáženo významným 
poklesem v jiných tržních segmentech, jako je 
například automobilový průmysl,“ sdělil.

oMezování plastů 
by Mělo pokračovat

Ačkoliv je podle Jana Škody pochopitelné, 
že role faktoru zdraví v době nouzového stavu 
výrazně stoupla, výrobci by podle něj neměli 
zapomínat na své dřívější záměry. „Před korona-
krizí panovala u řady z výrobců nálada, že chtějí 
ušetřit každý gram plastů. Poté se však úplně ob-

rátila. Tlak na redukci plastů u obalů potravin, 
zejména polypropylenu, by však neměl ustávat 
ani v období krize. Jeho postupná redukce při-
nese pouze pozitiva,“ sdělil. U řady potravin se 
podle něj totiž používá naprosto zbytečně a jeho 
funkce je čistě estetická. „Příkladem jsou pře-
krývající plastová víčka u mléčných nápojů, kde 
víčko plní pouze estetickou funkci. Proto jsme 
ho již v minulosti odstranili,“ doplnil Jan Škoda

V podobném duchu se vyjadřuje i Václavík, 
který považuje upřednostnění zdraví obyvatel-
stva před snižováním odpadů za relativně správ-
né rozhodnutí v dané hektické situaci. „Na dru-
hou stranu to odmítáme přijmout jako staronový 
standard a měli bychom stále směřovat ke snižo-
vání množství obalů, popřípadě hledat cesty pro 
jejich znovuvyužití,“ doplnil.

V případě druhé vlny koronaviru a s ní zpřís-
něných hygienických opatření lze podle odbor-
níků očekávat z hlediska obalových materiálů 
potravin podobný přístup jako na jaře. „Žádné 
funkční a ozkoušené systémy, které by nahradily 
plasty na jedno použití v prodeji potravin, stále 
neexistují,“ uzavřel Václavík.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Koronavirus změnil vnímání obalů potravin. 
S redukcí plastů by se však přestávat nemělo, míní výrobci
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  Nano Energies zajišťují zelenou 
energii výhradně od lokálních vý-
robců

  Nový tarif Košík Ekoenergie je 
určený pro dodavatele i koncové 
zákazníky

  Košík pokračuje ve své vizi udrži-
telného podnikání v retailu

  Jednoduchý proces uzavření nové 
smlouvy – i z mobilu

  Za každou spotřebovanou MWh 
Košík uvolní 100 Kč do podpory 
ekologických projektů

Online supermarket Košík předsta-
vil další ze svých ekologicky oriento-
vaných aktivit. Tentokrát se zaměřuje 
na zdroje elektrické energie při výro-
bě potravin. S českou energetickou 
společností Nano Energies představil 
společný energetický tarif Košík Eko-
energie, nabízející energii výhradně 
z malých – obnovitelných zdrojů s mi-
nimálním environmentálním dopadem. 
Tarif je určený pro dodavatele i zákaz-
níky a jeho zařazení do nabídky Koší-
ku je prvním krokem k vytvoření bez- 
emisního cyklu potravin. Firmy si daly 

za cíl vytvořit model, kdy výroba, dis-
tribuce zboží i příprava potravin bude 
probíhat jen za použití zelené energie. 
Cenou, dostupností a jednoduchostí ce-
lého procesu chtějí Košík a Nano Ener-
gies dokázat, že odběr zelené elektřiny 
může být novým komfortním standar-
dem českých domácností.

V Česku se ročně spotřebuje asi  
73,9 TWh elektrické energie. Pouhých 
13 procent pochází z obnovitelných 
zdrojů, ještě méně od maloproducen-
tů – tedy malých vodních či větrných 
elektráren nebo domácností se solární-
mi panely. Naprostá většina elektřiny 
spotřebované v Česku vzniká v tepel-
ných elektrárnách, které v České re-
publice největší měrou přispívají ke 
změně klimatu a znečištění ovzduší 
– 42,5 % skleníkových plynů pochází 
právě z energetiky. 

Košík se stává průkopníkem šetrné-
ho cyklu výroby, spotřeby a distribuce 
potravin a dodavatelům i zákazníkům 
umožní aktivně se podílet na snižová-
ní emisí. Ve spolupráci s českou ener-
getickou firmou Nano Energies začíná 
budovat komunitu složenou z doda-
vatelů i zákazníků, využívající pouze 
elektřinu z malých, téměř bezemis-
ních zdrojů. Tarif Košík Ekoenergie 
nabídne zelenou elektřinu výhradně 
od malých dodavatelů – tedy majite-
lů vodních, větrných, solárních nebo 
bioplynových elektráren. Nano Ener-
gies jich dohromady sdružuje již přes 
750. V případě solárních zdrojů po-
chází elektřina výlučně z panelů umís-
těných na střechách rodinných domů, 
výrobních hal, skladů nebo pozemků 
farmářů. Garanci 100% zeleného pů-
vodu elektřiny každoročně potvrzuje 
nezávislé ověření společnosti PwC, 
které dokládá, že každý měsíc v roce 
nakoupí Nano Energies minimálně ta-
kové množství zelené elektřiny, kolik 
jí dodá zákazníkům.

„Pokud se chceme stát opravdo-
vým hybatelem změny v oblasti výroby 
a prodeje potravin, musíme se pustit 

i do tak ambiciózních věcí, jako je spo-
třeba energie v potravinářství. Fandí-
me všem dodavatelům, kteří při pro-
dukci nebo výrobě šetří přírodu nebo 
produkují ekologicky šetrné výrobky, 
ale zároveň věříme, že je možné jít ješ-
tě dál,“ zmiňuje Tomáš Jeřábek, CEO 
Košík.cz. „Všechny naše ekologické 
aktivity budou mít jen částečný dopad, 
pokud se nedokážeme postavit tako-
vé výzvě, jako je vyloučení emisních 
zdrojů elektřiny z celého procesu – od 
dodavatelů po prodej. Jsme totiž pře-
svědčeni, že již dnes je možné jedno-
duše uzavřít kompletní zelený energe-
tický cyklus – tedy prodat zákazníkovi, 
který sám využívá pouze obnovitelnou 
energii, produkty, které byly vyrobené 
výhradně s pomocí zelené elektřiny. 
A stejnou energii využít i na skladová-
ní a závoz.“

Smlouva pro odběratele v rámci ta-
rifu Košík Ekoenergie se bude uzavírat 
na dobu neurčitou s jednoměsíční vý-
povědní dobou a za ceny srovnatelné 
s konkurenčními nabídkami elektřiny 
vyrobené z konvenčních zdrojů. Přejít 
na zelený tarif bude co nejjednoduš-
ší a nebude vyžadovat návštěvu úřadu 
nebo vyplňování složitých formulářů. 
Stačí vyplnit poptávku na webu (www.
kosik.cz/ekoenergie), přidat poslední 
vyúčtování, a pokud bude následně zá-
kazník souhlasit s nabídnutou cenovou 
kalkulací a podmínkami, může již po-
depsat smlouvu. Tu bude možné uza-
vřít i z mobilního telefonu.

„Lidé už si zvykli kontrolovat, ko-
lik procent masa je v šunce nebo od-
kud přesně pocházejí vejce nebo sýr. 
My pozorujeme, že v Česku je stále ví-
ce zákazníků, které zajímá i to, z čeho 
se skládá a odkud pochází elektřina, 
kterou si doma svítí, vaří nebo perou. 
A mnohé z nich překvapí, že mohou mít 
100% zelený proud od konkrétních ma-
lých dodavatelů z Moravy a z Čech,“ 
popisuje CEO Nano Energies Stani-
slav Chvála a dodává: „Nano Energies 
vzniklo před téměř 12 lety jako firma, 

která chce změnit energetiku v Česku 
i proto, abychom pomohli chránit pří-
rodu a zdravý život. Jsme rádi, že se 
k nám teď přidávají vizionářské a po-
krokové firmy, jako je Košík.cz a jeho 
zákazníci, kteří se nebojí svojí peně-
ženkou pravidelně dávat najevo, jakou 
budoucnost si přejí. Mám radost, že 
100% zelená česká elektřina rozsvítí 
domácnosti zákazníků Košíku.cz i je-
jich dodavatelů.“

Dodavatelé, kteří budou tarif vyu-
žívat, získají na Košíku zelenou cer-
tifikaci v podobě označení „Vyrobeno 
s ekoenergií“ a jejich produkty bude 
možné samostatně filtrovat. Známku 
ekoenergetického produktu budou mo-
ci využívat v rámci své marketingové 
komunikace nebo ji umístit i na obaly 
výrobků. Do stejné kategorie budou za-
řazeni také ti výrobci, kteří energii po-
třebnou k výrobě prokazatelně pokrý-
vají vlastními zdroji. S tím, že přejde 
kompletně na čistou zelenou elektřinu, 
počítá do budoucna také Košík – a to 
jak jeho administrativní, tak distribuč-
ní centrum. V rámci programu nabídne 
Košík nový tarif také svým zaměst-

nancům a zákazníkům. Těm umožní 
energii nejen čerpat, ale i prodávat. 
Košík předpokládá, že do deseti let 
bude v rámci jeho klubu alespoň tře-
tina odběratelů zároveň dodavateli. Za 
každou využitou MWh Košík daruje 
100 Kč na rozvoj vybraných ekologic-
kých projektů. Tarif Košík Ekoenergie 
tak jako jediný přispívá udržitelnosti 
hned dvakrát – čerpá energii z obnovi-
telných zdrojů a přispívá ekologickým 
produktům. Každá zapojená domác-
nost využitím tarifu Košík Ekoenergie 
tak pomůže v průměru 500 Kč za kaž-
dou využitou MWh.

Program Ekoenergie se má pro Ko-
šík stát dalším pilířem ekologických 
a trvale udržitelných aktivit. Do nich 
spadá například projekt Budoucnost 
bez obalu, který se s pomocí reverz-
ní logistiky, potravin na váhu a cir-
kulárních zálohovaných obalů snaží 
redukovat množství maloobchodních 
obalů a litteringu, nebo podpora trvale 
udržitelného zemědělství a živočišné 
výroby.

FYI Prague

Košík.cz představuje energetický model budoucnosti: 
zelenou elektřinu pro něj, jeho farmáře i zákazníky zajistí Nano Energies 

Proteinové tyčinky jsou vhodnou 
potravinou, ať už nabíráte svalovou 
hmotu nebo zkrátka potřebujete do-
plnit energii a zajímáte se o zdra-
vý životní styl. PENNY uvedlo v rám-
ci své privátní značky CRIP CROP na 
trh tři nové proteinové tyčinky s ob-
sahem 35 % proteinů. 

Díky vyváženému obsahu živin 
jsou proteinové tyčinky ideální jako 
rychlá svačina nebo ve chvíli, kdy po-
třebujeme okamžitě doplnit potřebné 
živiny a nemáme čas na plnohodnot-
né jídlo. Proto jsou velmi populární 

při nejrůznějších sportech, ať už je 
to běh, cyklistika nebo další aktivity. 
Vysoký podíl bílkovin zasytí na delší 
dobu a díky nízkému obsahu sacha-
ridů pomáhají při snižování tělesné  
váhy. 

I pouhé sezení v klidu znamená, že 
za hodinu spotřebuje naše tělo 90 kcal. 
V případě vaření a mytí nádobí je to  

170 kcal, u luxování už spotřebujeme  
270 kcal za hodinu. To jsou činnosti, 
kdy si výdej energie ani neuvědomuje-
me. U sportu je to jiné, ten právě kvůli 
výdeji energie většinou provozujeme. 
Pro zajímavost u jízdy na kole spo-
třebujeme podle rychlosti od 180 do  
590 kcal (8–21 km/h), u rekreačního 
badmintonu 350 kcal, u ping pongu  

290 kcal. A u mnohých u populárního 
„gaučinku“ je to 70 kcal.

Nové energetické proteinové tyčin-
ky CRIP CROP jsou nabízeny ve třech 
příchutích – Višně&vanilka, Meruňka 
v jogurtu a Belgická čokoláda. Všech-
ny obsahují 35 % proteinů. 

Proteinové tyčinky jsou potravinou 
pro případy, kdy potřebujeme rychle 

doplnit energii. Dlouhodobě odborníci 
doporučují konzumaci maximálně jed-
né tyčinky za den, a to ještě ne každý 
den. Ideální je konzumace 3–4 tyčinek 
týdně. V opačném případě dodáváme 
tělu více energie, než je většina z nás 
schopna využít.

 
Penny Market s. r. o.

Načerpejte energii s penny crip crop
Obsah 

na 100 g Višně&vanilka Meruňka 
v jogurtu

Belgická 
čokoláda

Energie 1 567 kJ / 379 kcal 1 579 kJ / 377 kcal 1641 kJ / 392 kcal
Tuky 13,0 g 13,0 g 15,0 g
z toho 
nenasycené 
mastné kyseliny

6,8 g 8,5 g 8,1 g

Sacharidy 38,0 g 38,0 g 36,0 g
  z toho cukry 17,0 g 17,0 g 16,0 g
Vláknina 9,5 g 9,7 g 9,3 g
Bílkoviny 35,0 g 35,0 g 35,0 g
Sůl 0,22 g 0,26 g 0,25 g

ČeSká chuťovka 2020
s l a v n o s t n í  v y h l á š e n í  v ý s l e d k ů  s o u t ě ž e  2 0 .  ř í j n a  2 0 2 0  v  s e n á t u  č r

http://www.kosik.cz/ekoenergie
http://www.kosik.cz/ekoenergie
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M l é k á r e n S k ý  d e n  v  p ř i b y S l a v i  –  h o d n o c e n í  v ý r o b k ů  9 .  9 .  2 0 2 0
 Mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky bodů

1 bio řecký jogurt 5%, 130 g polabSké Mlékárny a. s., poděbrady 89,67

2 ledová káva Mlékárna hlinsko, a. s. 87,00

3 Grepový syrovátkový nápoj brazzale Moravia a. s. 85,00

4 Řecký jogurt karamel 0 %, 140 g POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady 84,50

5 Můj Skyr vanilka 0%, 130 g POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady 83,50

6 Jogurtový nápoj kokos Brazzale Moravia a. s. 74,67

7 Ayran 180 ml Moravia Lacto a. s., Jihlava 74,17

8 Žinčice STATEK HORNÍ DVORCE s. r. o. 70,83

 Čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky včetně tavených sýrů (slané) 

1 panýr 200 g Moravia lacto a. s., Jihlava 88,67

2 Čerstvý kozí sýr s pažitkou bio dvorský statek olešenka 86,00

3 přepuštěné máslo 350 g sklo Mlékárna polná spol. s r. o. 83,50

4 Lučina krémová 140 g Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s. 83,00

5 Tvaroh polotučný Mlékárna Hlinsko, a. s. 81,67

6 Sýráci Mlékárna Olešnice a. s. 77,67

7 Mozzarella gastro 700 g Mlékárna Olešnice a. s. 77,33

8 Tavený sýr s plísňovým sýrem 
NIVA (kolekce) Tavírna sýrů Salix s. r. o. 75,83

9 Kozí tvaroh BIO Dvorský statek Olešenka 74,33

10 Choceňské pomazánkové 
se Skyrem 150 g Choceňská mlékárna s. r. o. 73,67

11 Tavený ovčí sýr STATEK HORNÍ DVORCE s. r. o. 67,67

12 Bambino 100 g Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 53,83

  deserty a pomazánky sladké

1 kefírový dezert mango 150 g bohemilk, a. s. 90,50

2 pribináček Mixík kakao/kokos 125 g Savencia Fromage & dairy czech republic, a. s. 85,00

3 kefírový dezert čokoláda 150 g bohemilk, a. s. 77,67

4 Jesenka Mlékárna Hlinsko, a. s. 71,33

5 Tvarohový krém s čokoládou BIO Dvorský statek Olešenka 55,83

  přírodní sýry zrající

1 václav Mlékárna olešnice a. s. 96,83

2 olomoucké tvarůžky – trio 375 g a. W. spol. s r. o., loštice 91,33

3 král Sýrů Mák 120 g Savencia Fromage & dairy czech republic, a. s. 91,17

4 Bryndza ovčí STATEK HORNÍ DVORCE s. r. o. 90,33

5 Herold 48 % s oříškovou příchutí Moravia Lacto a. s., Jihlava 89,17

6 Zlatá Praha porce cca 250 g Mlékárna Polná, spol. s r. o. 87,50 

7 Niva 50 % t. v. s. N I V A s. r. o., Dolní Přím 86,50

8 Koliba plátky 150 g Mlékárna Polná, spol. s r. o. 86,00

9 Olomoucké tvarůžky – Tyčinky 125 g A. W. spol. s r. o., Loštice 86,00

10 Jadel uzený 105 g Mlékárna Polná, spol. s r. o. 82,17

11 Halloumi ovčí STATEK HORNÍ DVORCE s. r. o. 77,67

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

20. ročník mezinárodní konference 
výživy a diagnostiky, 

INDC 2020  
se uskuteční v Kongresovém centru Masarykovy koleje, 

Thákurova 1, Praha 6,

ve dnech 29. 11. – 02. 12. 2020

pro více informací navštivte webovou stránku konference www.indc.cz

Česká společnost pro jakost pořádá 
ve dvouletých intervalech konferenci 
From Farm to Fork zaměřenou na 
oblast kvality a  bezpečnosti potravin 
v  celém potravinovém řetězci, tj. od 
zemědělců přes zpracovatele, obchod-
níky až po veřejné stravování. kromě 
zmíněných témat bude letos pozornost 
věnována také aktuálnímu tématu – di-
gitalizaci a  robotizaci v  zemědělství 
a potravinářství.

O kvalitě se hojně hovoří nejen napříč 
všemi obory podnikání, ale i v oblasti ve-
řejného sektoru. Ze zkušenosti České spo-
lečnosti pro jakost lze identifikovat obory, 
které jsou lídry v oblasti kvality a bezpeč-
nosti. K těmto oborům patří zejména auto-
mobilový průmysl, letecký průmysl, jejich 
dodavatelé a (přestože se hovoří například 
o dvojí kvalitě potravin) průmysl zeměděl-
ský a potravinářský. Pro kvalitu (a s ní sou-
visející bezpečnost potravin) jsou v České 
republice vytvořeny systémové podmínky 
vycházející zejména z nastavených legisla-
tivních požadavků, dobrovolných či povin-
ných nástrojů managementu bezpečnosti 
potravin a z vysoké odborné způsobilosti 

pracovníků, ať už z podniků či akademické  
sféry.

Konference From Farm To Fork se usku-
teční dne 10. 11. 2020 v Praze a je dobrou 
příležitostí pro setkání všech odborní-
ků, kteří mají na starost výrobu kvalitních 
a bezpečných potravin, inovace, nasazová-
ní nových technologií a zlepšování. Spolu-
organizátorem akce je Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu ČR.

Tato konference je rozdělena do třech 
tematických bloků. V prvním bloku zazní 
příspěvky představitelů orgánu státní sprá-
vy, ve druhém bloku pak zkušenosti zpraco-
vatelů – na úrovni zemědělců i potravinář-
ských průmyslových podniků a v posledním 
bloku zazní novinky z obchodních řetězců 
a z oblasti veřejného stravování. Aktuálně je 
potvrzena účast zástupců Ministerstva ze-
mědělství, Potravinářské komory ČR, Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce a ob-
chodních řetězců. 

Informace ke konferenci 
budou zveřejňovány na stránkách 

www.csq.cz.

ZaZnamenejte si do kalendáře: 
10. 11. – konference nejen o kvalitě 

a bezpečnosti potravin...

cílem konference je pochopení vztahu 
mezi výživou a klinickou diagnostikou. 
indc je místem pro setkání odborní-
ků z oblastí výživy, klinické biochemie, 
potravinářské technologie, analytic-
ké chemie a medicíny. konference se 
skládá z bloků přednášek a poste-
rových sekcí. celá konference pro-
bíhá v anglickém jazyce. 

TÉMATA: probiotika, prebiotika, složky 
potravy a  přírodní látky s  blahodárný-
mi účinky pro lidské zdraví, analytické 
metody užívané v nutrici a diagnostice

Včasná registrace (30. září 2020) 
– snížený poplatek
Registrace přednášek: 20. října 2020
Registrace posterů: 20. října 2020
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Říká se, že kvalita se chválí sama, a něco 
na tom nepochybně je. Každopádně na vás 
ale prvoplánově nekřičí z billboardů, televi-
ze či nevyskakuje z oken placené reklamy na 
internetu. Astronomické náklady na reklamu 
a kvalita výrobku není jedno a totéž, to už 
mnozí spotřebitelé dokáží rozlišit. Přesto by 
měl každý výrobce hledat cesty, jak dát svým 
zákazníkům o sobě a svých špičkových vý-
robcích věrohodně a za rozumnou cenu vědět. 
Jednou z takových dostupných cest je získané 
ocenění v některé ze soutěží kvality. A protože 
výtečná chuť je něco, co kvalitní českou potra-
vinu korunuje, nabízí se českým potravinářům 
účast v soutěži o značku „Dobrý tuzemský 
potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOV-
KA“, jež se koná letos už podvanácté a osvěd-
čila tak svoji smysluplnost po celou dlouhou 
dobu, která již uplynula od prvotního nápadu 
skupiny nezávislých potravinářských odbor-
níků tento projekt uskutečnit. Každý zákazník 
chce přece jíst kvalitně, a především chutně. 
A přesně to vyjadřují nejlépe značky ČESKÁ 
CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA. Je 
proto potěšitelné, že popularita soutěže rok od 
roku vzrůstá a její tradice nebude přerušena 
ani v letošním roce plném jinak nepříjemných 
překvapení spojených s nečekanou koronavi-
rovou situací. 

Až dosud získalo značku ČESKÁ CHU-
ŤOVKA ohromujících 1007 potravin od  
218 skvělých českých výrobců a dalších  
199 výrobků se může chlubit značkou DĚT-
SKÁ CHUŤOVKA – to už je přece víc než 
slušný výběr kvalitních, a hlavně chutných 
českých potravin na našem trhu! 

Již od pátého ročníku soutěže se díky pod-
poře vedení Senátu předávají ocenění nejú-
spěšnějším českým potravinářům v překrás-
ném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského 
paláce a všichni ocenění výrobci si velice po-
važují, že výsledky jejich práce dochází uznání 
v takto důstojných prostorách. Od roku 2017 
si soutěž vzala pod svá „ochranná křídla“ Stá-
lá komise Senátu pro rozvoj venkova, která 
tím deklaruje svůj zájem o podporu českých 
potravin, což je vyjádřeno i celoročním pů-
sobením jejího místopředsedy senátora Petra 
Šilara přímo v hodnotitelské porotě a příprav-
ném výboru soutěže. Předseda komise senátor 
Miroslav Nenutil vyslovil na tiskové konfe-
renci podporu soutěži Česká chuťovka, proto-
že posilovat postavení českých potravinářů na 
našem trhu, propagovat kvalitní a chutné české 
potraviny v maloobchodní síti pro zákazníky 
je v našem vlastním zájmu.

Záštitu soutěži letos poskytli také 1. mís-
topředseda Senátu Jiří Růžička a rovněž 

ministr zemědělství Miroslav Toman. Od-
bornou úroveň a prestiž soutěže pak podtrhuje 
odborná garance renomované Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze společně 
s VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, která 
zajišťuje vysoce profesionální zázemí oběma 
hodnotitelským komisím – jak odborné, tak 
i dětské. Odborným patronem soutěže pak 
je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Ma-
tějka.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 
17. září. Slavnostní předávání ocenění se 
uskuteční 20. října opět v reprezentativní at-
mosféře historických prostor Valdštejnského 
paláce, který je sídlem Senátu. Přítomní novi-
náři tam i letos na základě vlastní ochutnávky 
předají tři ocenění „Cena novinářů – Česká 
chuťovka 2020“. V pořadí již devátá výraz-
ná osobnost českého potravinářství bude slav-
nostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. 
Spoluorganizátorem 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.

Generálním partnerem soutěže je Albert 
ČR, tradičním partnerem soutěže je opět Ha-
sičská vzájemná pojišťovna, která poskytne 
jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při 
sjednávání pojištění, a Český porcelán Dubí, 
jenž už loni potěšil držitele Dětské chuťovky 
vkusnými porcelánovými závěsnými plaketa-
mi s logem soutěže, a letos tuto pěknou tro-
fej získají do svých sbírek firemních úspěchů 
i všichni držitelé České chuťovky. 

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

www.ceskachutovka.cz 
www.facebook.com/ceskachutovka

Josef Sléha,  
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

CHVÁLÍ SE KVALITA SAMA? 

 k  b l í ž í c í  s e  u z á v ě r c e  p ř i h l á š e k  d o  1 2 .  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 2 0 “
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Od března 2021 se 
rozeběhne první roč-
ník v České republi-
ce unikátního vzdělá-
vacího programu pro 
mladé lidi se zájmem 
o ekologické země-
dělství. Půjde o tříle-
té studium sestávající 

převážně z praxe na ekologických a biodyna-
mických farmách v ČR i v zahraničí, dopl-
něné o pravidelné teoretické moduly vede-
né zkušenými docenty. Tento model funguje 
již dlouho úspěšně v Německu, Švýcarsku či 
Francii. Cílem programu je vychovat novou 
generaci zemědělců, kteří opravdu umí hos-
podařit, nebojí se zakládat nové statky ane-
bo se chopit svých starých rodových – způso-

bem, který prospívá krajině, půdě, biodiver-
zitě, životu na venkově i zdraví všech.

„Tuhle novou generaci zemědělců u nás zou-
fale potřebujeme, a proto jsme se rozhodli je 
začít sami pěstovat,“ říká Jiří Prachař, hlavní 
vedoucí projektu, který sám strávil sedm let na 
ekologických farmách v Německu a Švýcarsku, 
absolvoval biodynamické studium na statku Dot- 
tenfelderhof v rámci studií na univerzitě v Kasse-
lu a následně sám působil jako lektor v němec-
kém ekologickém a biodynamickém zemědělství 
Freie Ausbildung.

„Velkou výhodou tohoto studia je jeho 
zaměření na praxi. Během tří let projdou studen-
ti postupně coby stážisté minimálně dvě české 
a jednu zahraniční farmu a dalších minimálně 
deset ekostatků poznají v rámci teoretických se-

minářů, z nichž každý se bude konat na jiné far-
mě. Za svou práci jako pomocníci na statku do-
stanou navíc nejen ubytování a stravu, ale také 
finanční odměnu, která by měla zajistit běžné ži-
votní náklady,“ dodává Prachař. Absolvent nové 
farmářské školy vyjde tedy prakticky připravený 
na život v ekologickém hospodářství a k tomu 
si i něco vydělá. Takový model je v tuzemském 
školství zatím raritou.

Studium je otevřeno pro kohokoli od 18 let 
s motivací věnovat se zemědělství. Mohou to být 
tudíž čerství absolventi středních škol hledající 
praktické znalosti a zkušenosti, kterých se v na-
šem školství zpravidla nedostává, anebo i starší 
lidé nejrůznějších profesí, kteří se rozhodli věno-
vat právě ekologickému farmaření.

Zájemci o studium se mohou začít hlásit do prv-
ního ročníku již od začátku září 2020 přes formulář 

na webových stránkách farmarskaskola.cz, kde 
se také dozví veškeré další podrobnosti o studiu.

Odbornými garanty a vyučujícími školy bu-
dou osobnosti českého ekologického zemědělství 
jako Jiří Urban, Martin Hutař, Jaroslav Záhora, 
CSc., Martin Rosenbaum a další.

Vzdělávací projekt Farmářské školy rozjíždí 
organizace AMPI (Asociace místních potravino-
vých iniciativ), která u nás zaštiťuje mimo jiné 
rozvoj Komunitou podporovaného zemědělství 
(KPZ), snaží se posílit pozici českých agroekolo-
gických zemědělců a věnuje se vzdělávání o sou-
vislostech mezi jídlem, zemědělstvím a krajinou.

www.farmarskaskola.cz

Asociace místních  
potravinových iniciativ, o. p. s.

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců 

Záběry z loňského ročníku

http://www.ceskachutovka.cz/
http://www.ceskachutovka.cz/
http://www.mark-as.cz/chutovka
http://www.mark-as.cz/chutovka
http://www.farmarskaskola.cz/
https://www.farmarskaskola.cz/nas-tym/
https://www.asociaceampi.cz/
https://kpzinfo.cz/
file:///C:/AGRAL/AGRAL%202020/PZ6/Texty/z%20domova%20opr.zip/Farm%c3%a1%c5%99sk%c3%a1%20%c5%a1kola%20opr/www.farmarskaskola.cz
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Design potravin
Spotřebitelé se očima rozhodují, zda chtějí produkt vyzkoušet, 
a pak se ústy rozhodnou, zda se jim líbí. Z tohoto důvodu je pro 
vzhled výrobku nanejvýš důležitá barva a pro vnímání chuti  
a pocitu v ústech je důležitá chuť.
Náš tým Food & Nutrition je vám k dispozici a pomůže vám  
vyrobit produkty, které osloví všechny smysly.

Ingredience, které hrají důležitou 
roli v designu potravin

 • kakao a čokoláda
 • barviva
 • aromata
 • přírodní extrakty
 • látky zvýrazňující chuť a vůni

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition
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příloha
potr avinářSkého
zpr avoda Je

3/2020 – cechy řemeslníků a současná značka  „České cechovní normy“  příčiny vzniku obliby nebo 
averze k masu a masným výrobkům  Češi a maso: chceme zdraví a bezpečí  Statistika – 2. čtvrtletí  
2020

Naše společnost se zmítá v nové válce, ten-
tokrát ve válce pravdy a důvěry proti dezin-
formačním technologiím. Jejím vojskem jsou 
politici a obchodníci, zbraněmi pak moderní 
sdělovací prostředky. Jako strategii si válčící 
strany zvolili atomizaci společnosti protivní-
ka, na jehož jednotlivce útočí prostřednictvím 
slova, obrazu i podprahových triků. 

 
    Škodlivé dezinformace se v současnosti bo-

hužel dostávají ve velké míře i do našeho potravi-
nářského prostředí, ať již formou různých značek 
jakosti, marketingu praktikovaného nadnárod-
ními obchodními řetězci, či cílenými zásahy 
různých zájmových skupin do správné výrobní 
a obchodní praxe. Pravda jako kategorie v sou-
časných obchodních vztazích již dnes prakticky 
neexistuje a dávno pryč jsou i časy, kdy obchod 
se mezi partnery potvrzoval podáním ruky, které 
mělo stejnou váhu jako notářský úpis. 

Současným hitem v obchodních vztazích v po-
travinářské oblasti jsou právě zaváděné České 
cechovní normy, které bohužel nejsou založeny 
na pravdivých základech, a mají nadto ještě do-
sti mystifikační charakter. Pokusím se proto pro-
střednictvím historických faktů vysvětlit zřejmý 
rozpor mezi skutečnou hospodářskou a obchodní 
činností původních řemeslných cechů a součas-
nou snahou o zavedení nové značky jakosti potra-
vinářských výrobků pod obdobným synonymem. 
Upozorňuji, že nejsem nepřítelem jakýchkoliv 
seriózních akcí, které mohou zvýšit jakost po-
travinářských výrobků, ale musí být založeny na 
poctivých a odborných základech. Přitom za nej-
důležitější prostředek v tomto smyslu pokládám 
dobrou vyhlášku ministerstva zemědělství o ma-
se k zákonu o potravinách, která zatím našemu 
masnému oboru chybí. Současně platná vyhláška 
je ve svých kriteriích naopak nakloněna výro-
bě nekvalitních masných výrobků, zejména ve 
spotřebě masných surovin a v jejich substituci 
neživočišnými produkty.

cechy Městských řeMeslníků 
a obchodníků ve vrcholnéM 

a pozdníM středověku 
a ranéM novověku

V počátečním období městského života řídi-
li rychtář a konšelé řemeslníky sami. Vydávali 
jim přitom nařízení týkající se práce a trhu. Ke 
konci 13. století se začali řemeslníci příbuzných 
řemesel sdružovat v náboženská či humanitární 
bratrstva. Členové bratrstev měli zpravidla za-
jištěnou určitou stavovskou podporu. Tyto or-
ganizace postupně přibraly ke svým dosavad-
ním úkolům také povinnost hájit vlastní zájem 
řemesla. Touto rozšířenou činností došlo k pře-
tvoření bratrstev v cechy řemeslníků. Ty pak na 
sebe a své členy převzaly oprávnění k práci, dále 
k nákupu surovin a k prodeji hotových výrobků. 
Z toho vyplývalo, že kdo nebyl členem cechu, 
nesměl nic z uvedených činností provozovat. 
Pokud někdo tato pravidla porušil, byl potres-
tán a nazván „stolířem“, později „fušerem“, snad 
proto, že pracoval pokoutně při cizím stole. Vý-
raz cech vznikl z německého „zeichen“ zejmé-
na proto, že Němci v té době vládli na většině 
radnic. Dalšími názvy pro cech byly: Pospol-
nost, Pořádek, latinsky Societas. Statusy cechům 
udělovali v jejich počátcích zpravidla konšelé 
a později král.

     Přesný letopočet vzniku cechů řezníků je 
obtížné určit, protože se jednalo o dosti dlouho-
dobý, nerovnoměrný proces v jednotlivých ob-
lastech. Je však známo, že pražští řezníci měli 

Cechy řemeslníků a současná značka 
„České cechovní normy“

již v roce 1283 jít v královském průvodu, a to 
v čele všech řemesel hned za městskou radou. 
V 16. století již byla téměř všechna řemesla or-
ganizována v ceších. Výjimku tvořili knihtiskaři, 
lékárníci a švadlenky, kteří tak tvořili „řemeslo 
svobodné“, podléhající ve všem konšelům, a to 
nebylo v té době žádnou předností. Naproti tomu 
řemeslníci, kteří byli členy cechů, si spravovali 
své věci sami, což bylo jejich chloubou.

     V čele cechů byli cechmistři čili starší, oby-
čejně dva, kteří opatrovali cechovní pokladnici. 
Ta měla své uctívané jméno „Matka pokladnice“. 
Konšelé postoupili cechmistrům soudní pravo-
moc nad členy cechů, ovšem jen ve věcech ře-
mesla. Cechmistrům byl dále přiznán dohled nad 
kvalitou práce, ale zároveň udělena také povin-
nost dohlížet na morálku mistrů ve smyslu čest-
ného obchodu tak, aby obyvatelstvo nebylo ši-
zeno. Cechmistři předsedali valným hromadám, 
v nichž se mistři usnášeli ke všem věcem, které 
se týkaly řemesla. Při jednání valných hromad 
docházelo podle potřeby i k soudnímu řízení. Po-
kud byla při schůzi otevřena Matka pokladnice, 
musel se každý účastník chovat slušně.

     Přístup do cechu všem, kteří se stali měšťa-
ny, byl nejprve dosti snadný. Platilo se jen mírné 
vstupné. Když však počet mistrů vzrostl, vstupné 
se zvýšilo. V roce 1357 ve snaze, aby se do cechu 
nedostávali nedouci a nedělali řemeslu hanbu, 
bylo uloženo kandidátům předložit „mistrovský 
kus“, tedy typ určité zkoušky.

Cechy dbaly mimo znalosti řemesla také na 
morální kvalitu svých členů, a proto musel každý 
kandidát předložit list o poctivosti svého rodu. 
Velká pozornost byla věnována otázkám stavov-
ské cti. Existovaly dokonce „Listy o cti“, ve kte-
rých kandidát na mistra např. dokazoval, že žije 
v řádném manželství, případně, že není podda-
ný. Některé tehdejší podmínky se z dnešního po-
hledu zdají absurdní. K nepřijetí do cechu nebo 
k vypuzení z cechu již přijatého kandidáta 
stačilo zabít psa, dotknout se „umrlého“ nebo 
vzteklého zvířete, dotknout se šibenice apod. 
Od vzniku cechů platila zásada, že řemeslo by 
mělo živit všechny mistry stejně. V pravidlech 
cechu bylo ustanovení, že vstupoval-li do cechu 
mistrův syn, má po otci půl práva nebo právo 
celé. To znamená, že jiný kandidát musí vyplnit 
všechny podmínky přístupu k cechu a mistrův 

syn jen jednu polovinu nebo je od podmínek 
osvobozen. 

Pro zajímavost si dovoluji vyjmenovat české 
středověké cechy řemeslníků, jak se řadily do 
průvodu při různých slavnostních příležitostech, 
např. když šly naproti českému králi. Jako první 
byli řezníci, druzí zlatníci, třetí platnéři (kovoře-
meslníci), čtvrtí kožišníci, jircháři a kožebarvíři, 
pátí krejčíři, šestí ševci, sedmí nožíři, osmí sla-
dovníci, devátí pekaři a mlynáři, desátí bečváři, 
jedenáctí soukeníci, dvanáctí lazebníci a poslední 
obchodníci, zvaní kramáři, kteří bývali považo-
váni zejména církví za nečestné řemeslo.

V první polovině 19. století již začínala vzni-
kat exaktní pravidla, která se zabývala jakostí 
potravinářských výrobků. V případě uzenářské-
ho řemesla, které vzniklo oddělením od řemesla 
řeznického, byla uplatňována zásada, že váha ho-
tového uzenářského výrobku měla být nižší než 
váha použitého masa pro jeho výrobu.

Tato krátká exkurze do historie počátku spole-
čenské a hospodářské organizace našeho řemes-
la má za cíl vysvětlit, čím byly řemeslné cechy 
a jakou úlohu hrály v městské společnosti. Sa-
mozřejmě, že se v souvislosti s dějinami Evropy 
a s poznáváním nových pracovních a obchod-
ních zákonitostí charakter cechů postupně mě-
nil. Cechovní samosprávy existovaly plných šest 
století. K jejich zrušení došlo okolo roku 1860. 
Nahrazeny byly živnostenskými společenstvy, 
často sdružovanými do vyšší organizační formy, 
tzv. jednot společenstev. 

Velkým defektem současného statutu nové 
značky České cechovní normy je nepochopení 
slovního výrazu řemeslo. Například mlékárenství 
nebo sýrařství jako řemeslo neexistovalo. Exis-
tovali však kravaři, kteří často také sýrařili. Jed-
nalo se však jednoznačně o zemědělské odvětví. 
Současná značka ČCN je tedy v této souvislosti 
nesmyslná. Obdobně je tomu u drůbežářů, kteří 
byli v minulosti také ryzími zemědělci. Je prav-
děpodobné, že se některé potravinářské obory, 
které historicky nevznikly z cechů, této značce 
nebrání ze zištných důvodů, jako jsou např. pro-
středky na propagaci různých akcí financované 
z jiných než jejich vlastních zdrojů. 

Při úvaze o smyslu zavedení nové značky Čes-
ké cechovní normy se nabízí otázka, zda se ne-
jedná o snahu podobně jako v minulosti u značky Pokračování na straně 3

KLASA, to je vyškubnout státní peníze pod rouš-
kou jakési fiktivní starosti zájmových organizací 
či jejich funkcionářů o jakost potravinářských 
výrobků. Masných výrobků ověnčených touto 
značkou se vyrábí zanedbatelné množství a svojí 
jakostí se pouze přibližují k jakosti produkova-
né v devadesátých letech minulého století. Zato 
státní podpora této uměle udržované značky se 
od jejího založení pohybuje již v miliardových 
hodnotách.

reklaMa jako tvorba 
a distribuce inforMací   

Velkým současným problémem ve smyslu po-
dávání informací spotřebitelům je klamavá rekla-
ma obchodních organizací jako součást marke- 
tingu, kterou naštěstí přestává velká část popula-
ce brát vážně. Dochází tak k paradoxnímu stavu, 
že taková reklama neplní svůj účel a vlastně se 
ani nevyplácí.

Výklad klasické reklamy je jednoduchý. Jedná 
se vlastně o informace, přesvědčování a prodává-
ní. Současná moderní reklama má být postave-
na na předpokladu pravdy, legálnosti, slušnosti 
a společenské zodpovědnosti. Moje osobní zku-
šenosti se soudobou reklamou potravinářských 
obchodních organizací jsou však dosti negativní. 
Náplň reklamy často směřuje k bulvárnímu či 
klamavému pojetí, což je v rozporu s budová-
ním věrohodného a seriózního jména konkrét-
ního výrobce. Domnívám se, že na odběratele či 
konečného spotřebitele potravinářských výrob-
ků zapůsobí více reklama zdvořilá, vycházející 
z pravdivé informace, opírající se o dlouhodobě 
pěstovanou dobrou pověst organizace. Pro na-
plnění cíle reklamy a upevňování věrohodnosti 
značky je však nutná také odpovídající jakost na-
bízených výrobků.

Mezi nedostatek současně praktikované rekla-
my v našem oboru je neujasněnost zadavatele, 
čeho chce a jakými prostředky dosáhnout. Dále 
je to nízká profesionální kontrola návrhu reklam-
ní agentury. A tak v současné reklamě můžeme 
vidět špatnou mozaiku v nákroji trvanlivého sa-
lámu, nesprávnou barvu šunky, nedokonale tva-
rované drobné výrobky a mnoho dalších závad 
na jejich kráse. Na velkých reklamních plochách 
najdeme nesoulad mezi objekty, které tvoří např. 
zdařilá a příjemná postava, která prezentuje ne-
esteticky působící výrobek, nebo obráceně. Také 
hesla nebo popisky k obrazům bývají často mi-
zerné včetně využívání tzv. profláknutých osob 
ze šoubyznysu, kterým část kultivované společ-
nosti, a tím i spotřebitelů není často nakloněna.

Odborníci na vytváření reklamy mají ve svém 
řemeslném arzenálu mnoho příkladů, co dobrého 
může reklama pro zadavatele udělat. Rádi pou-
kazují na prosperující světové výrobce, u kte-
rých je reklama ve všech možných formách co 
nejvíce rozšířená. Tito producenti reklamy umí 
velmi dobře vyvracet argumenty brojící proti re-
klamě, jako např. že se jedná vyhazování peněz, 
které ve svém důsledku zaplatí spotřebitel, nebo 
že reklama je pustá manipulace s lidmi apod. 
Při jednání s těmito odborníky je namístě určitá 
obezřetnost. 

stručný závěr
1.  Současná pravidla Českých cechovních norem 

neodpovídají historické skutečnosti, protože 
některé potravinářské obory nevznikly z ře-
mesel sdružených v ceších. Např. chovatelé 
krav a drůbeže patřili jednoznačně do země-
dělského odvětví.
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kamille s. r. o., 
v pláni 11/25, 142 00 praha 4, cz

kontakt: ing. pavel heřmánek
tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o. 

zajišťuje vývoz 
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru 
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost  

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KoNKrétNě Nabízíme:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery 
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!
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2.  Podle dochovaných údajů z období končících 
cechů v 19. století platila v uzenářské výro-
bě zásada, že hmotnost hotového uzenářské-
ho výrobku má být nižší než hmotnost spotře-
bovaného masa pro jeho výrobu. Obsah masa 
stanovený pro vybrané výrobky ČCN je nízký 
a neodpovídá zpravidla ani státním, oborovým 
a podnikovým materiálovým normám býva-

lého unitárního masného průmyslu, natož zá-
sadám praktikovaným v období cechovních 
organizací. 

3.  Používání některých, v současnosti běžných 
pomocných látek a obalů, jako jsou chemická 
aditiva, plastové uzenářské obaly, hliníkové 
klipsy, případně nezauzování výrobků, nebylo 
typické pro výrobu uzenin při existenci cechů 
v první polovině 19. století. 

4.  Přívlastek „cechovní“ evokuje u spotřebitele 

pocit něčeho tradičního, historického, přírod-
ního, nefalšovaného, což by vzhledem k sou-
časné situaci na našem trhu potravin rád uvítal. 
Stanovená pravidla pro ČCN však nejsou tako-
vému přání nakloněna.    

5.  Většina potravinářských oborů má svoje sta-
vovské organizace, a proto se přímo nabízí 
případnější pojmenování snahy o zvýšení ja-
kosti vybraných druhů potravinářských vý-
robků věrohodnějším výrazem: „Vyrobeno dle 

Stavovské normy (její označení)“. Odstranilo 
by se tak hned několik historických a tech-
nologických nesrovnalostí, jako např. roz-
díl mezi obory majícími původ v řemeslech 
nebo v zemědělství, možnost využívání mo-
derních technologií a pomocných materiálů, 
které výrazu České cechovní normy neodpoví- 
dají. 

Josef Radoš

 
Dokončení ze strany 1

Vztah k potravinám, tedy preference či 
averze, je u druhu Homo sapiens dán složi-
tou výslednicí mechanizmů, které jsou pod-
míněny druhově, vrozenými apely a širokou 
paletou získaných vztahů na kognitivní – vě-
domé základně. Některé potraviny získávají 
spontánní oblibu většiny konzumentů ve vel-
mi krátké době, jiné jsou i po delším čase 
většinou odmítány. Maso a výrobky z něj pat-
ří do skupiny potravin, k nimž mnoho jednot-
livců, ale i populací, kultur i náboženství za-
ujímá často ambivalentní vztah.

Základní přístup k neznámým potravinám lze 
u druhu Homo sapiens definovat jako střet dvou 
silných evolučních mechanizmů, tzv. otevřené-
ho a uzavřeného programu. Program otevřený 
umožňuje člověku zařazovat nové potraviny 
v době, kdy se změnila jejich nabídka vlivem 
klimatických změn či důsledkem migrace do ji-
né oblasti a kdy by neochota konzumovat nové 
potraviny mohla znamenat vážné ohrožení pře-
žití jednotlivce i rodu. Uzavřený program pak 
naopak chrání člověka před neuváženým a ukva-
peným konzumem neznámé a možná toxické 
potravy. Tento program se u člověka projevuje 
od dětství tzv. potravinovou neofobií neboli stra-
chem z nových potravin.

Nejsilnější neofobii pozorujeme u dětí, které 
potřebují až jedenáct neutrálních kontaktů s no-
vou potravinou, aby navodily její oblibu. Zajíma-
vá je jistě skutečnost, že v neofobii existují i zře-
telné pohlavní rozdíly: muži mají strach z nových 
potravin obvykle silnější než ženy. Zatímco že-
nám většinou postačí čtyři kontakty s novou po-
travinou, muži jich potřebují až sedm, aby byli 
ochotni novou potravinu přijmout a oblíbit si ji. 
Snad se zde uplatňuje vývojový úkaz, plynoucí 
ze skutečnosti, že ženy častěji připravovaly po-
travu, a tudíž byly vystaveny novým potravinám 
po celou dobu evoluce více než muži.

O druhové preferenci hovoříme u člověka ve 
vztahu ke sladké chuti. Vzhledem k tomu, že 
v přírodě se sladká chuť vyskytuje téměř vždy 
jako atribut rychle sytících potravin, které jsou 
navíc netoxické, dědí se tato chuťová preference 
jako vrozený vztah vlastní všem příslušníkům 
druhu Homo sapiens. Proto od nejútlejšího dět-
ství sladká chuť usnadňuje oblibu nových po-
travin, u kterých potom postačí mnohem méně 
ochutnávek k tomu, aby byly oblíbeny.

Od raného věku jsou lidé ovlivňováni kulturní-
mi a sociálními vlivy, které spoluvytvářejí určité 
normy, podle kterých ta která společnost hodnotí 
přijatelnost potravin. Jednotlivé potraviny jsou 
potom vnímány např. jako nepříliš vhodné, nebo 
dokonce disgustující, tj. zcela nevhodné ke kon-
zumaci. U některých východních národů a ná-
boženství, jako např. Hua-Papua nebo u Hindů, 
rozhoduje o vhodnosti potraviny to, kým byla 

připravena, jaké bylo náboženství nebo sociální 
původ člověka, který tuto potravinu nabízí. Seve-
ro-západní kultura více dbá na obsah potraviny, 
ale zohledňuje také její materiální původ.

Tak např. zatímco indiáni z kmene Waorami 
v Ekvádoru běžně jedí kobylky, které jsou jim 
dobrým zdrojem některých minerálů, bílkovin 
a vitamínu B12, Evropané pokládají hmyz za ab-
solutně disgustující. Podobně pravověrní musli-
mové odmítají vepřové maso jako nečisté a jeho 
případnou konzumaci by vnímali jako nepřijatel-
nou, stejně jako Evropané třeba maso šelem nebo 
volně žijících parazitujících hlodavců. Mnohá ná-
boženství Indie se staví s odporem k masu hově-
zímu, ortodoxní Židé odmítají takové maso, které 
nebylo upraveno „košer“ způsobem. Zajímavé je, 
že pohled na dítě vkládající si do úst říční písek 
nepůsobí na dospělého člověka jakékoliv kultury 
takovým dojmem, jako kdyby si vkládal do úst 
např. tepelně upravený hmyz – písek je vnímán 
jako nevhodný, hmyz jako zcela nepřijatelný.

Vegetariáni, a zvláště vegani mají k masu velmi 
obdobný vztah, jak popisuje výše uvedené sché-
ma. Proto také výchova v rodině vegetariánů často 
více proniká do potravinové volby dítěte, které je 
od nejútlejšího věku ovlivňováno ve svém vzta-
hu k masu jakožto k „potravině nečisté“. Takto 
vzniklá averze může mít trvalý charakter, zvláš-
tě bylo-li maso dáváno rodiči do souvislosti se 
vznikem nemoci, nevolnosti, či dokonce zvracení. 
Averze k masu vzniklá na podkladě kognitivním, 
tedy vědomém, se jen velmi obtížně převádí na 
neutrální vztah či vztah vysloveně kladný.

Dalším způsobem, který oddaluje, či dokonce 
znemožňuje vznik obliby masa, je tzv. instrumen-
tální jezení. Jde o takový způsob výchovy, při kte-
rém je konzumace masa odměňována. Jezení masa 
je tedy prostředkem k dosažení jiného než nutrič-

ního cíle. Navzdory původnímu očekávání obliba 
takto konzumovaného masa klesá, místo aby stou-
pala, neboť v podvědomí člověka sílí přesvědčení, 
že konzumace potraviny, kterou je zapotřebí uplá-
cet, není zcela v pořádku sama o sobě, že je z ně-
jakého neznámého původu podezřelá, a tudíž je 
bezpečnější se jí napříště vyhnout. Takto vzniklou 
averzi na základě instrumentálního jezení ještě po-
siluje dojem nejasného původu, u nás např. maso 
nutrií, které jako živočichové nemusí být známy 
dětem ani některým dospělým konzumentům.

Obliba masa může dobře vzniknout na podkla-
dě sociální nápodoby. Děti předškolního i mlad-
šího školního věku dobře přijímají výživové 
zvyklosti svých rodičů, přičemž v literatuře jsou 
popsány zvláště těsné korelace chuťových prefe-
rencí syna a matky. Při první zkušenosti s masem 
je vhodné, konzumuje-li osoba pokrm ve stavu fy-
ziologického hladu. Z hlediska psychologického 
se doporučuje předkládání malé porce a eliminace 
negativních sociálních podnětů, např. kárání dětí 
při jídle, kde vzniká asociace negativního vjemu 
u nového pokrmu, budící obvykle averzi. K obli-
bě masa napomáhá vytvoření dynamického ste- 
reotypu, tj. zažitého vzorce výživového chování. 
Při dostatečném opakování určité potraviny ji člo-
věk k jisté příležitosti již automaticky očekává.

U jednotlivých druhů masa a výrobků z něj 
vnímá naše populace, podobně jako populace se-
verozápadní i jihovýchodní, silnou kulturně so-
ciální symboliku. Určité maso je podle zažitých 
vzorců považováno za „dětské“, vhodné pro děti, 
např. vařené kuřecí maso, drůbeží šunka či drů-
beží salám, za „ženské“ např. slepičí vývar pro 
šestinedělky, vepřové maso v úpravě domácí za-
bijačky, ostře kořeněný trvanlivý salám apod. ja-
ko pokrm „mužský“. Jiné druhy masa, jako třeba 
maso mořských ryb nebo zvěřina, jsou vnímány 

jako exotické zpestření, nicméně málo vhodné 
pro každodenní konzumaci. Při překotné sociální 
stratifikaci, odehrávající se v posledních letech, je 
přijímána i další symbolika potravin, např. potra-
vina „úspěšného člověka“, odvozená od výrobků 
rychlého občerstvení (hotdogs, hamburgery atp.).

Aktivity zdravotního nebo komerčního marke-
tingu, cílícího na zvýšení konzumace masa a vý-
robků z něj, mají vždy zohledňovat následující 
podmínky úspěšnosti: znalost rysů cílové popu-
lace (věk, pohlaví, sociálně-ekonomické zázemí), 
těžiště na apelu emocionálním, nikoli logickém 
a nepřeceňování verbálních informací. Doporu-
čení zvýšené konzumace masa působí účinně-
ji, jestliže působí na již existující skryté kladné 
postoje, které posiluje, než když se snaží zcela 
změnit zakořeněné mínění a návyky. Uvádění no-
vých druhů masa, resp. nových výrobků má být 
doprovázeno konkrétními návody na konzumaci. 
Obecné mínění o potravině do jisté míry ovlivňují 
i odborníci, kteří působí věrohodně – věrohodnost 
roste s poznáním, že tento odborník nesleduje cíl 
změnit přesvědčení lidí, nebo dokonce jejich cho-
vání, tedy, že je nestranný.  Efektivitu těchto sdě-
lení odborníků zvyšuje možnost identifikace s ni-
mi, tedy základní znalost jejich osobnosti a jejich 
odborného i osobního zázemí. Zvýšení obliby po-
traviny se zásadně nedosáhne navozením úzkosti 
nebo stresu či pocitu ohrožení. Sdělení typu: „Při 
vyloučení masa vzniká zhoubná anemie a smr-
telné nebezpečí deficitu bílkovin“ navozuje po 
několikerém opakování tzv. efekt imunizace, kdy 
je tato nepříjemná informace emočně zpracována 
a po vyhasnutí vytěsněna. Žádoucího výživového 
chování lze snáze dosáhnout vyvoláním nových 
tužeb a emocí než poukazováním na racionální 
účinky např. jezení masa. Běžný konzument spí-
še podlehne apelu na konzumaci ryb, které bude 
nabízet na billboardu krásná dívka, než informa-
ci z výživových tabulek o obsahu nenasycených 
mastných kyselin skupiny n-3 v rybím mase.

Významněji než subjektivní faktory ovlivňu-
jící preferenci (oblibu či averzi) masa a výrobků 
z něj potom determinuje skutečnou volbu hle-
disko ekonomické. Zprostředkovaně může tento 
objektivní faktor dokonce ovlivnit i subjektivní 
preference (např. velmi drahé druhy masa si oby-
vatelstvo nemůže oblíbit, protože nemá možnost 
opakovanou konzumací odstranit neofobii – u nás 
třeba u některých mořských živočichů). Konzu-
mace masa v naší populaci je tradiční součástí 
jídelníčku. Jakkoli existují málo početné skupi-
ny vegetariánů kultovních, ekologických, nábo-
ženských nebo zdravotních fundamentalistů, ne- 
ovlivňují z populačního hlediska celkový přístup 
k vhodnosti konzumace masa en bloc. Ovšem 
v rámci potravinové skupiny masa a masných 
výrobků je vztah k jednotlivým druhům určován 
mnoha determinantami se silnými skupinovými 
i interindividuálními rozdíly.        Br/Rš

Příčiny vzniku obliby nebo averze k masu a masným výrobkům

Maso jako jídlo bylo historicky vždy ně-
čím, co ukazovalo na stav společnosti. 
V minulosti se do způsobu a množství kon-
zumace masných jídel projektovala zámož-
nost společenských vrstev, úroveň kultury 
stravování, či dokonce národní specifika. 
Ukazuje se, že maso hraje podobně emo-
tivní roli dodnes, jen díky novým okolnos-
tem získává nové významy: obavy o zdraví, 
o domácí ekonomiku, etické ohledy k do-
mácím zvířatům.

Aktuální výzkum, který pro Ústav zeměděl-
ské ekonomiky a informací zpracovala agen-
tura Skála a Šulc, ukazuje, jak se za poslední 
roky proměnil vztah české populace k masu 
a masným výrobkům, jaká jsou hlavní očeká-
vání od kvality, a také, co asi můžeme čekat 

v tomto segmentu trhu v nejbližší budouc- 
nosti.

V české populaci je jen málo lidí s vyhraně-
ně negativním postojem ke konzumaci masa 
a masných výrobků: se skupinami vegetariá-
nů, veganů, flexitariánů se identifikovalo cel-
kem jen 7 % české populace. Vyšší podíl těchto 
skupin je v mladších generacích Y a Z, ale ani 
zde tento podíl nepřekračuje 10 %. Na druhé 
straně je mezi konzumenty masa 17 % lidí, kte-
ří deklarují cílené omezování spotřeby masa, 
a očekává se v nejbližší budoucnosti jeho další 
snižování.

Kvalita a nabídka masa a masných výrobků 
se v posledních letech nepochybně zlepšila. Co 
by tedy zákazníci na trhu s masem chtěli změ-
nit, co jim chybí? Na prvním místě je stále lepší 
kvalita: chce ji dále zvýšit třetina spotřebitelů. 

Překvapivě, hned na druhém místě se objevila 
potravinová soběstačnost – 17 % spotřebitelů 
by si přálo více masa od českých zemědělců 
a výrobců. Až na třetím místě je požadavek niž-
ších cen – věc poměrně překvapivá vzhledem 
k tomu, že české domácnosti v současnosti 
ekonomiku nevidí příliš optimisticky (viz data 
ČSÚ). A na čtvrtém místě je jasný generační 
trend: „jen“ 12 % spotřebitelů by uvítalo lepší 
chování k hospodářským zvířatům při chovu 
a porážce, avšak u nejmladší generace Z se 
důležitost ohleduplnosti ke zvířatům dostává 
na 22 %, a stává se tak u mladých druhým 
nejdůležitějším faktorem! 

Snad ještě důležitější je osobní pohled do 
budoucna – celých 20 % spotřebitelů očeká-
vá, že svou spotřebu masa a masných výrobků 
sníží. Opět poněkud překvapivě, jen menší část 

spotřebitelů chce omezit spotřebu z finančních 
důvodů (přitom maso patří mezi nejvýznam-
nější položky v útratách za potraviny). Hlav-
ním důvodem plánované změny je touha po 
zdravějším životním stylu – 68 % z těch, kteří 
chtějí snížit spotřebu masa, uvedlo jako důvod 
právě zdraví. Je možné, že aktuální pandemie 
zvyšuje citlivost vůči zdravotním tématům 
i celkově. A vidíme i zde generační posun: 
celkem 27 % chce snížit spotřebu masa kvůli 
zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, avšak 
v nejmladší generaci Z je to dokonce 50 %.

Ať trh masem čeká v budoucnu cokoli, je 
zcela zřejmé, že jsou tu nastartované význam-
né změny, jejichž trend zasahuje celé generace 
a přinese proměnu pro obchodníky i výrobce.

Skála a Šulc, s. r. o.

Češi a maso: chceme zdraví a bezpečí
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Výroba masa mírně klesla
2 .  č t v r t l e t í  2 0 2 0

Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výroba masa 
111 488 tun, meziročně o 2,2 % méně. Z toho 
bylo vyrobeno 36 374 tun (−8,6 %) v dubnu, 
35 934 tun (−10,4 %) v květnu a 39 179 tun 
(+14,8 %) v červnu. Meziročně klesly ceny 
jatečného skotu (−5,9 %), kdežto ceny ja-
tečných prasat byly v meziročním srovnání 
o 11,2 % vyšší. Ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla 
o 3,25 Kč za kg v mase. 

porážky a výroba Masa
Ve 2. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 

55,1 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,7 % méně, 
z toho bylo 24,0 tis. býků (−3,5 %), 23,0 tis. krav 
(−7,1 %) a 6,2 tis. jalovic (+0,5 %). Vyrobeno 
bylo 17 247 tun (−3,0 %) hovězího masa. Vý-
razné snížení ve výrobě hovězího masa v dubnu 
(−12,6 %) a v květnu (−10,2 %) kompenzovala 
vyšší červnová produkce (+17,1 %).

Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí snížily na 
552,6 tis. ks (meziročně o 6,0 %). Vepřového ma-
sa se vyrobilo 51 421 tun, tj. meziročně o 4,1 % 
méně. Také výroba vepřového masa zaznamena-
la propad v měsících dubnu (−13,6 %) a květnu 
(−10,7 %); v červnu došlo k jejímu podstatné-
mu navýšení (+15,1 %). Pokles porážek v prv-
ních dvou měsících čtvrtletí způsobil postupné 
navyšování průměrné porážkové hmotnosti pra-
sat z výkrmu, a to v květnu o 2,4 % a v červnu 
o 4,6 %.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí na jatkách poraže-
no 65 817 tun drůbeže, což představuje 42 765 t 
(+0,5 %) drůbežího masa.

stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle soupisu hospodářských zvířat by-

lo v České republice k 1. dubnu 2020 chováno 
1 404,1 tis. ks skotu, meziročně −1,0 %. Stavy 
podle věkových kategorií zůstaly meziročně sta-
bilní. Mírný pokles (−4,1 %) byl zaznamenán 
v kategorii býků ve výkrmu. Došlo k nevýraz-
nému snížení stavů dojených krav (359,9 tis. ks; 
−1,2 %), kdežto stavy krav masných zůstaly na 
téměř stejné úrovni (226,0 tis. ks; −0,1 %).

Mírným poklesem stavů (meziročně −2,9 %) 
se populace prasat v České republice dostala na 
začátku 2. čtvrtletí pod hranici 1,5 mil. kusů. 
Snížení na 1 499,3 tis. prasat bylo způsobeno 
úbytkem především v kategoriích selat do 20 kg 
(−5,2 %) a prasat ve výkrmu (−2,8 %). Stavy 
prasnic rovněž mírně klesly, a to na 87,7 tis. ks 
(−3,5 %).

Naopak stavy drůbeže na začátku dubna by-
ly meziročně vyšší (+5,5 %) a čítaly 24 247,4 
tis. ks. Stavy slepic se zvýšily na 8 502,3 tis. ks 
(+12,1 %). Kuřat na výkrm bylo chováno mezi-
ročně přibližně stejně (11 712,8 tis. ks; +0,9 %).

ceny zeMědělských výrobců 
jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 5,9 %, z toho ve 
významných kategoriích nejvíce ceny jatečných 
krav (−9,6 %) a jalovic (−7,0 %). Ceny jatečných 
býků se snížily o 2,1 %. Chovatelé prodávali ja-
tečné býky za průměrnou cenu 45,32 Kč/kg v ži-
vém nebo 82,47 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly ve 2. čtvrtletí 
o 11,2 % vyšší než ve stejném období loňského 
roku a dosáhly průměrné hodnoty 33,92 Kč za 

kg živé hmotnosti nebo 44,09 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím 
však průměrná cena v mase klesla o 3,25 Kč za 
kg.

pohyb zboží přes hranice1)  
– živá zvířata a Maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice v období od března do května 
2020 se s živými zvířaty obchodovalo méně než 
ve stejném období loni.

Přeshraniční obchod s živým skotem se vyzna-
čoval zvýšeným dovozem a sníženým vývozem, 
přičemž směr z ČR nadále výrazně převažoval. 
Živého skotu se vyvezlo 41,9 tis. ks (−20,1 %), 
z toho bylo 15,8 tis. ks (−13,4 %) určeno k po-
rážce a 26,1 tis. ks (−39,5 %) skotu k dalšímu 
chovu, včetně plemenných zvířat. Ve sledovaném 
období byl zaznamenán nárůst dovozu jatečných 
zvířat. Živý skot se dovážel ze Slovenska a Ma-
ďarska; vyvážel se hlavně do Rakouska, Němec-
ka, výrazně se omezil vývoz do Turecka.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá pra-
sata zaznamenal meziročně nižší přebytek způso-
bený zvýšeným dovozem (27,4 tis. ks; +10,8 %) 
a sníženým vývozem (107,5 tis. ks; −16,8 %). 
V kategorii mladých prasat určených k výkrmu 
převládal vývoz (45,8 tis. ks) nad jejich dovo-
zem (25,1 tis. ks). Vývoz jatečných prasat poklesl 
o 28,8 %, vyvezlo se jich 59,8 tis. ks a naopak 
jejich dovoz se zvýšil na 1,2 tis. ks. Živá prasa-
ta se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, 
vyvážela se hlavně do Maďarska, na Slovensko 
a do Německa.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se 
u komodity živá drůbež přebytek obchodu mezi-
ročně také snížil, a to jak u jednodenních mláďat, 
tak i jatečné drůbeže. Došlo k omezení dovozu 
i vývozu v obou skupinách komodit. Jednoden-
ních kuřat bylo vyvezeno 23,4 mil. ks (−13,1 %). 
Vývoz jatečných kuřat se meziročně propadl ješ-
tě více, a to na 2 076 tun (−23,6 %). Hlavními 
partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Maďar-
sko a Německo; vývozy směřovaly na Sloven-
sko, do Německa, Polska a Rumunska.

Statistika pohybu zboží přes hranice pro ko-
moditu maso ukázala, že ve sledovaném období 
došlo také k omezení obchodu se všemi třemi 
hlavními druhy masa.

Hovězího masa bylo dovezeno 7 785 tun 
(−22,1 %) a vývoz klesl na 2 296 tun (−18,8 %). 
Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Pol-
ska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly 
především na Slovensko, do Nizozemska a Ně-
mecka.

Dovoz vepřového masa se snížil na 66 399 tun 
(−2,5 %), jeho vývoz se mírně navýšil na 7 256 
tun (+2,0 %), takže schodek pohybu zboží se me-
ziročně nepatrně zmenšil. Vepřové se dováželo 
tradičně z Německa, Španělska, Polska a také 
Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko.

U drůbežího masa byl zaznamenán odlišný 
vývoj. Množství převezeného masa se sice také 
zmenšilo, ale schodek se prohloubil zvýšeným 
dovozem (27 086 tun; +2,4 %) a sníženým vý-
vozem (3 289 tun; −30,5 %). Více než polovina 
drůbežího masa se dovezla z Polska. Vývoz smě-
řoval na Slovensko, do Německa a Rakouska.

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

Český statistický úřad

Mírný meziroční pokles byl ve 2. čtvrtle-
tí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−2,0 %). 
Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti 
v průměru za 22,81 Kč za kg v živém.

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ NOVINY, příloha Potravinářského zpravodaje. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, tel.: 296 374 656, e-mail: agral@agral.cz; http://www.agral.cz. Šéfredaktorka: Věra Fillnerová, tel.: 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz. Inzertní 
servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Perucká 1, 120 00 Praha 2, tel.: 739 050 861. Index 47526. ISSN 1210-3497. Periodicita čtvrtletní. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička. Tiskárna DURABO. 

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok
2/2019 3/2019 4/2019 1/2020 2/2020

Výroba masa
tuny jat. 

hm. 114 015 112 320 115 766 110 866 111 488 

%1) 102,2 102,7 98,7 102,0 97,8 
z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. 

hm. 17 788 17 422 19 226 18 392 17 247 

%1) 104,0 101,1 96,9 99,7 97,0 

vepřové
tuny jat. 

hm. 53 607 51 586 53 914 52 040 51 421 

%1) 101,0 101,6 97,9 103,1 95,9 

skopové a kozí
tuny jat. 

hm. 85 50 56 32 52 

%1) 245,0 92,7 77,5 99,2 61,6 

drůbeží
tuny jat. 

hm. 42 534 43 258 42 566 40 399 42 765 

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

Tabulka: Výroba masa

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ (výroba masa)



Potravinářský zpravodaj 6 / 2020  z domova – nabídky – informace / 13 

zvěřina se vrací na výsluní. 
Jak ji správně zpracovat? 

MASO·PROFIT PRAHA       BRNO       OSTRAVA         www.masoprofit.cz

Kořením života je humor
Na jídlo zkuste

Nutriční zlatý důl. Tak by se dalo v krátkosti na-
zvat maso jelenů, srnců, kanců, muflonů a další di-
voké srstnaté a pernaté zvěře, která žije také v na-
šich lesích. Vynikající výživové vlastnosti zvěřiny 
jsou oproti chuti její méně známou vlastností. V sou-
časnosti si tato pochoutka ve větším množství hledá 
cestu na české talíře. K tomu přispívá i fakt, že si 
tuzemští myslivci nově mohou své úlovky zpracová-
vat ve vlastních bourárnách. 

Díky svým specifickým chuťovým vlastnostem a aro-
matu se zvěřina v minulosti považovala za pokrm hodný 
králů a šlechty. Maso volně žijících zvířat vyniká vyso-
kým obsahem bílkovin v poměru k tukům. Ve 100 gra-
mech masa divočáka najdeme 22 gramů bílkovin, zatím-
co ve stejném množství libového vepřového masa je jich 
pouze 20. Tyto bílkoviny se navíc vyznačují vysokou 
biologickou hodnotou, jsou tedy pro lidský organismus 
dobře využitelné. 

A právě menší obsah tuků oproti bílkovinám přispívá 
k tomu, že je celková kalorická hodnota zvěřiny nižší než 
u farmářských zvířat. Díky tomu se perfektně hodí do re-
dukčních diet i jako součást zdravého a vyváženého jídel-
níčku. Další její nespornou výhodou je vysoký obsah esen-
ciálních omega-3 a omega-6 kyselin v příznivém poměru. 

Zvěřina vyniká také obsahem důležitých mikronutrien-
tů. Řeč je o vitaminech, minerálech a stopových prvcích. 
Různé druhy zvěřiny se svým obsahem těchto látek liší, 
v obecně rovině je ale maso divokých zvířat bohaté na 
vitaminy skupiny B, zejména jsou to potom vitaminy 
B6 a B12. Obsahuje také velké množství zinku a železa. 
Zvěřina se vyznačuje tmavším zabarvením a silnou vůní. 
Vyniká také svou dobrou skladovatelností. 

ekologie a etika
Zmiňované výhody vycházejí z toho, že lesní zvěř žije 

volně v přirozených podmínkách, které jsou charakterizo-
vány organickou stravou, životem na čerstvém vzduchu 
a dostatkem pohybu i slunečního svitu. S tím souvisí další 

výhoda její konzumace, a sice ekologičnost. Lesní zvěř 
totiž prakticky vůbec nezatěžuje životní prostředí.

Dalším pozitivem, které se v souvislosti se zvěřinou 
často zmiňuje, je etická stránka celé věci. V případě, že 
je kus uloven správně, zažije v porovnání s chovnými 
zvířaty minimum utrpení. V takovém případě totiž smrt 
přichází neočekávaně, je rychlá a relativně bezbolestná. 

Populaci divokých zvířat je třeba průběžně regulo-
vat, a to především z důvodu redukce škod, které mohou 
člověku způsobovat. Regulace formou lovu je ke zvě-
ři přívětivější než ta zcela přirozená, která probíhá pře-
devším prostřednictvím nejrůznějších chorob. I v tomto 
případě je lov tou jednoznačně milosrdnější variantou.  

rozbourat a pochutnat si 
Maso srstnaté zvěře se stahuje a potom takzvaně bourá 

podobně jako u chovných zvířat. Následuje vykostění, 
rozšálování a odblanění. Pernatá zvěř se škube. Zařizo-

váním zpracoven zvěřiny se nově zabývá česká společ-
nost MASO-PROFIT, která nabízí kompletní výbavu pro 
jakýkoliv provoz tohoto druhu. 

Ve firemní výrobě MEAT-LAB v pražských Hrdlo-
řezech došlo i na točení videa o zpracování zvěřiny. Na 
místě se bouraly dvě srny, jelen a tříleté divoké prase. 
Zvířata se stahovala ve visu, dělila a následně se z nich 
vyráběly zvěřinové klobásy a jelení burgery. Nakonec se 
vařil kančí guláš. Video bude ke zhlédnutí na youtube 
kanále MASO-PROFITu. 

Samotná kuchyňská úprava zvěřiny se řídí zvláštními 
pravidly a probíhá trochu jinak, než je tomu například 
u hovězího. Specifická je v tom, že ve většině případů 
vyžaduje přiměřené odležení. Toto zrání se u masa jed-
notlivých druhů divokých zvířat liší. Starost o zrání ov-
šem ve velké míře odpadá u masa koupeného v obchodě. 
Maso dozraje ještě před koupí a koncový zákazník se jím 
nemusí zabývat. 

Ze zvěřiny se dá připravit řada vynikajících pokrmů. 
Namátkou je to třeba roláda z divokého prasete, srnčí plec 
na liškách nebo kachní stehýnka s omáčkou ze švestek. 
K dohledání je nepřeberné množství různých receptů, 
které uspokojí všechny možné chuťové preference. 
Příprava zvěřiny přitom není nijak výrazně náročná. Stačí 
tedy nakoupit kvalitní maso a další ingredience, jako na-
příklad koření, a pustit se do experimentování. 

MASO-PROFIT s. r. o.

NASKENUJTE A DÍVEJTE SE
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Praha – Nové bezmasé kuličky, které 
IKEA začala prodávat 1. srpna, jsou vy-
robené z udržitelných rostlinných ingre-
diencí, jako je hrachový protein, oves, 
brambory, cibule nebo jablka. Chutí, 
vzhledem i strukturou připomínají maso, 
které má výrazně větší klimatickou sto-
pu, ale Češi ho mají rádi. V mezinárod-
ním srovnání dokonce patří k národům, 
kteří ho jedí nejvíce. Podle aktuální stu-
die Ipsos1 ale 28 % Čechů plánuje kon-
zumaci masa omezit. 

Devět z deseti Čechů konzumuje maso 
pravidelně a nijak se neomezuje. Naopak 
například v Turecku se masu vyhýbá téměř 
polovina populace. Vegetariáni a vegani tvoří 
mezi Čechy pouze 4 %. „Statistik jsme si vě-
domi, a proto cílíme na různé skupiny našich 
zákazníků. Nejen na vegetariány, ale také na 
mladší generaci, pro kterou je udržitelnost 
přirozenou součástí životního stylu, na fle-
xitariány, kteří jedí maso z různých důvodů 
pouze občas, a zaujmout chceme i tradiční 
milovníky masa,“ vysvětluje Jakub Slavík 
z IKEA Food. 

Omezování konzumace masa je celo-
světovým trendem, který se postupně za-
číná prosazovat i u nás. Mezi flexitariány, 
kteří jedí maso pouze občas, se řadí 4 % 
Čechů a dá se očekávat, že jich bude při-
bývat. Zvýšení konzumace rostlinných 
produktů na úkor živočišných totiž plánuje  
28 % dotázaných. 

Alternativy masa konzumuje 52 % Čechů, 
ale většina z nich pouze občas. „I v Česku se 
v posledních letech objevují čím dál tím čas-
těji nové inovativní rostlinné výrobky. Z hle-

diska dostupnosti, pestrosti, ceny a někdy 
i chuti ale často stále zaostávají za nabídkou 
v západních zemích,“ říká Martin Rannin-
ger, předseda České veganské společnosti.

Hlavní důvod, proč Češi nevolí rostlin-
né alternativy potravin častěji, je, že jim 
nechutnají. Uvedla to více než polovina 
dotázaných. IKEA chce tuto bariéru odstra-
nit. „Našimi novými bezmasými kulička-
mi chceme ukázat, že i bezmasé jídlo může 
být stejně chutné jako jídlo z masa, hodně 
jsme se na to soustředili. První úspěšný 
krok jsme udělali už uvedením vegetari-
ánských hot dogů, které si naši zákazníci 
rychle oblíbili. Jen v Česku jich prodáme 
260 tisíc ročně,“ uvádí Jakub Slavík. 

Negativní dopad rozsáhlé živočišné 
produkce na životní prostředí si uvědomu-
je 40 % Čechů. IKEA se snaží šířit osvě-
tu a sama si dala za cíl být do roku 2030 
klimaticky neutrální, což se odráží i v její 
nabídce jídla. Už dříve uvedla na trh ze-
leninové kuličky a prodává rovněž vegan-
skou zmrzlinu. 

Bezmasé kuličky jsou dalším krokem. Ve 
srovnání s masovými mají celkově pouze 
4% klimatickou stopu, na produkci jejich 
přísad je zapotřebí jen 7 % zemědělské pů-
dy a jen 12 % vody. „Udržitelné produkty 
chceme do naší nabídky začleňovat i nadá-
le. Chystáme například vegetariánský wrap 
a postupně měníme složení našich bonbo-
nů. Z vepřové želatiny přecházíme na zá-
klad rostlinného původu,“ uzavírá Jakub 
Slavík. 

Ogilvy

1  Ipsos Trendy ve stravování Čechů, červen 2020.

IKEA začala prodávat 
bezmasé kuličky

Praha – Společnost Coca-Cola se rozhodla 
svými produkty podpořit hotely, kavárny a re-
staurace při obnovování jejich podnikatel-
ských aktivit v časech pandemie COVID-19. 
Segment HORECA, který tvoří 40 procent 
obratu nápojového výrobce, patří k vů-
bec nejcitelněji zasaženým podnikatelským  
oborům. 

„Poslední měsíce byly těžké pro lidi i pro 
podnikání. Zatímco jsme jako Coca-Cola by-
li schopni udržet provoz, včetně opatření k za-
jištění bezpečnosti zaměstnanců, je zřejmé, že 
někteří z našich klíčových zákazníků neby-
li v tak šťastném postavení. Proto chceme po-
moci našim maloobchodním partnerům, kteří 
znovu otevřeli po vynucené pauze, a to zejmé-
na hotelům, kavárnám a restauracím,“ vysvět-
luje generální ředitelka společnosti The Coca-
-Cola Company Česko a Slovensko Natalia  
Stroe. 

Během karantény v březnu a dubnu bylo 
uzavřeno 62 % provozoven v oboru HORECA 
a prakticky všechny hotely, kavárny a restaurace. 
Legislativní opatření způsobilo celému segmentu 
propad příjmů v České republice o 21 miliard 
korun, tedy meziročně o tři čtvrtiny. Dnes je sice 
94 procent podniků opět v provozu, ale restaura-
téři v průměru dosahují jen polovičního obratu 
a stále se potýkají s nejistotou i nedostatkem za-
hraničních turistů. Také proto spustila Coca-Cola 
kampaň Open Like Never Before / Otevřeno jako 
nikdy dřív, která vyzývá zákazníky, že ačkoli už 
vše nebude jako předtím, mohou svojí návště-
vou pomoci restauratérům a pokusit se učinit svět 
skromnějším i lepším. 

Společnost během prvního týdne v srpnu 
přišla s akční nabídkou „Tato Coca-Cola je na 
nás“, kdy zákazníci ve vybraných restauracích 
mohli získat nápoj Coca-Cola zdarma. Bez-
platně dodala nápoje do 5 000 provozoven, 
a sety nábytku do 1 200 barů i restaurací (ČR  
800 a SR 400) a vybavila podniky téměř 2 000 sa- 
dami dalších doplňků. Přitom se mimo jiné spo-
jila s brněnskými architekty z projektu Gastro 
žije! a vybrané restaurace (v Praze restauraci 

Parčík na Proseku, v Bratislavě restauraci Du-
najský pivovar) dovybavila designovým origi-
nálním Stoolky nábytkem, který byl navržen 
z ekologických materiálů právě v době pande- 
mie. 

„Potěšilo nás, že si Coca-Cola všimla naší 
iniciativy Gastro žije!, jejímž cílem bylo co nej-
rychlejší otevření gastro provozů a zmírnění do-
padu koronakrize na jejich provozovatele. Rea-
lizace společného projektu a vybavení několika 

restaurací funkčním nábytkem Stoolky v rámci 
kampaně Open Like Never Before je pro nás vel-
kou ctí a jsme rádi, že jsme mohli alespoň takto 
přispět k oživení HORECA segmentu,“ komentu-
je Petr Kadlec, spoluautor konceptů Gastro žije! 
a Stoolky.

Důležitou součástí pomoci jsou také investi-
ce do on-line i off-line reklamy pro jednotlivé 
provozovny gratis a na míru pomocí aplikace Ad 
Generator, plakátů a billboardů. „Vybavení po-
může barům a restauracím v momentě, kdy dané 
provozovny na to samy nemají dostatek prostřed-
ků, a přichází v čase, kdy zákazníci dbají na svou 
zdravotní bezpečnost a upřednostňují posezení 
venku. Investice do reklamy přinesou zviditelně-
ní restauračních zařízení v jejich místě působení 
směrem k zákazníkům,“ dodává Radim Panák, 
obchodní ředitel HORECA segmentu Coca-Cola 
HBC ČR. 

V rámci iniciativy Open Like Never Before / 
Otevřeno jako nikdy dřív investovala Coca-Co-
la celkem 60 milionů korun v Česku a na Slo-
vensku. Dalších 13 milionů zamířilo do podpo-
ry reklamy v kinech a televizi. Sama společnost 
však také čelila několika problémům a výzvám. 
Z důvodu pandemie musela být v dubnu dočas-
ně pozastavena veškerá plánovaná marketingová 
činnost a zdroje byly přesměrovány těm nejpo-
třebnějším v první linii, včetně Českého a Slo-
venského červeného kříže. V současné době již 
Coca-Cola podporuje své nejvíce postižené malo- 
obchodní partnery. 

Coca-Cola jako největší nápojová společ-
nost nabízí v Česku a na Slovensku kompletní 
portfolio nealkoholických nápojů. V loňském 
úspěšném roce realizovala zisk 366 milionů 
korun. Zároveň uskutečnila ambiciózní akvi-
zice závodu Natura v Teplicích nad Metují na 
místní úrovni a řetězce Costa Coffee na globální  
úrovni.

Bison & Rose

Coca-Cola podporuje sektor HORECA. 
V hodnotě 60 milionů korun restauratérům dodává nápoje, 

vybavení a zajišťuje reklamu zdarma

Rok se s rokem sešel a je tu opět vyhlá-
šení soutěže o nejlepší inovativní výrobek. 
Jedná se o soutěž Potravinářské komory ČR, 
která má za cíl nejen podporu českých potra-
vin a jejich výrobců, ale především vyzdvih-
nutí českých inovativních potravinářských  
výrobků.

V kategorii Bezpečnost a kvalita potravin 
získal ocenění inovativní výrobek roku náš žit-
no-pšeničný toust a v kategorii Potraviny pro 
zvláštní výživu zase zabodoval bezlepkový 
chlebík CELIO.

Děkujeme všem pekařům a pekařkám za 
jejich skvělou práci a věříme, že nejen tě-
mito úspěchy se stáváme pekařem první  
volby.

Do světa bezlepkového pečiva přinášíme je-
dinečnost a chuť. Našim cílem je zvýšit atrakti-
vitu této podhodnocené a neatraktivní skupiny 
výrobků.

Bezlepkovou dietu řeší široká skupina li-
dí. U mladých lidí je tato dieta i trendem. Ale 
obaly jsou bohužel neatraktivní jako z lékárny. 
Chceme se vyčlenit od běžného a nevkusného 
balení bezlepkových produktů. Naším cílem je 
přinést kousek radosti pro lidi, kteří mají pocit, 
že jsou šizeni o možnost dát si krajíc dobrého 
chleba nebo koláče.

Výrobky Vitacelia je možné zakoupit ve vy-
braných obchodech Tesco.

https://www.penam.cz/vitacelia/

Vitacelia

Inovativní výrobek 2020
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Stříbro – Přední výrobce hliníkových 
nápojových plechovek CANPACK zahájil ko-
merční výrobu v novém moderním závodě 
ve Stříbře. První hliníkové plechovky doručil 
zákazníkům již deset měsíců od vyhlášení in-
vestičního projektu. Brzy budou všechny ná-
poje spadající pod Plzeňský Prazdroj dodá-
vány v plechovkách, které vyrobí společnost 
CANPACK Česká republika.

„Zahájení výroby v novém výrobním závodě ve 
Stříbře je mezníkem pokračujícího strategického 
partnerství mezi společnostmi Canpack, Asahi 
a Plzeňským Prazdrojem. Pro Canpack předsta-
vuje další krok na cestě stát se globálním part-
nerem společností, jež volí efektivní a udržitelné 
obalové materiály, které oceňují i jejich zákaz-
níci,“ říká Stephen McAneny, obchodní ředitel 
skupiny CANPACK.

Moderní výrobní závod na nápojové 
plechovky se nachází ve Stříbře v Plzeňském 
kraji. Zajistí dodávky plechovek pro pivovary 
Plzeňského Prazdroje, významného člena Asahi 
Group. Ročně se ve výrobním závodě vyrobí 
přibližně jedna miliarda plechovek s prostorem 
pro další budoucí růst. Investice do výstav-

by závodu s hodnotou přesahující 100 miliónů 
eur pozitivně ovlivní rozvoj českého obalového 
průmyslu. Zároveň vytvořením 140 nových pra-
covních míst pro lokální obyvatele posílí místní 
pracovní trh. 

Nový moderní závod byl postaven nedaleko 
Plzně na základě vzájemné dohody mezi 
společností CANPACK a jejím významným 
partnerem Plzeňským Prazdrojem. Cílem 
obou společností je snížit emise CO2, k jejichž 
uvolňování dochází při přepravě plechovek na 
delší vzdálenosti. 

„Nový výrobní závod v těsné blízkosti pivo-
varu přispěje díky významnému snížení uhlíkové 
stopy k ochraně životního prostředí. Při dopravě 
plechovek se nově zkrátí vzdálenost o 1,75 mili-
onu kilometrů ročně, což odpovídá snížení emisí 
CO2 o 1 400 tun ročně. Takové množství by musel 
absorbovat les velký jako čtyři Velké Bolevecké 
rybníky v Plzni,“ říká Grant Liversage, generální 
ředitel Plzeňského Prazdroje.

„Těší nás, že zahajujeme výrobu ve zcela no-
vém závodě v České republice. Postavili jsme 
jej za rekordních 10 měsíců, a navíc za nebý-

valých okolností spojených s šířením viru CO-
VID-19. Efektivity jsme dosáhli zejména díky 
odhodlání a odbornosti našich pracovníků,“ 
říká Attila Szabo, generální ředitel CANPACK 
Česká republika. „Díky modernímu zařízení na-
bídneme Plzeňskému Prazdroji i všem ostatním 
evropským zákazníkům inovativní a udržitelné 
obalové materiály a zároveň posílíme působení 
společnosti CANPACK ve střední Evropě,“ do-
dává Szabo.

FleishmanHillard

Canpack zahájil ve stříbře výrobu nápojových plechovek 

V českých médiích se v posledních dnech 
a týdnech začaly objevovat články o tom, 
že zemědělcům vydatné deště začínají ško-
dit. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. 
V diskusích i mezi samotnou novinářskou obcí 
se našla spousta posměšných komentářů, na 
co že si to farmáři zase stěžují. Existuje při-
tom hned několik důvodů, proč současné po-
časí zemědělství až tak nesvědčí a může mít 
důsledky pro letní sklizeň.

V prvé řadě se sluší říci, že můžeme být rádi, 
že v půlce května začalo pršet. Za uplynulých 
500 let totiž nepostihlo Česko horší sucho. To po 
pěti letech vyvrcholilo v březnu a v dubnu. Ná-
sledné deště farmářům pomohly s vláhou zejmé-
na v povrchové vrstvě do 40 cm. Spodní voda do 
úrovně zhruba 1 metru se naplní většinou na jaře 
po zimním tání, letos byly však sněhové sráž-
ky podprůměrné a voda v úrovni 40 až 100 cm 
chyběla. Až červnové přívalové a frontál-
ní deště pomohly narovnat stavy vody tak, že 

více než 90 % České republiky má dostatek 
povrchové i spodní vody. Jistý srážkový de-
ficit sledujeme pouze v severozápadních Če-
chách v okolí Loun a Žatce, které velice často 
trpí tím, že jsou ve srážkovém stínu Krušných  
hor.

Neustupující deště ovšem ukázaly současné 
problémy České republiky v oblasti vodohospo-
dářství. Neumíme totiž efektivně zadržet vodu 
v krajině (například formou meliorací), tvoří se 
záplavy, voda odtéká pryč a vypařuje se. To je je-
den z hlavních problémů, se kterými se poslední 
léta potýkáme. Podle našich dat a informací, které 
v Agdata schraňujeme, měla více než čtvrtina na-
šich klientů problém s pojezdy mechanizace a ne-
mohla se dostat na všechna místa farem, protože 
byla podmáčená. Naštěstí získávají farmáři včasné 
informace o blížícím se dešti i srážkových úhrnech 
díky meteostanicím a senzorům, a s těmito daty 
mohou dále pracovat. 

Problémy s pojezdy mechanizace se týkají pře-
devším luk poblíž lesů či potoků a řek. Farmáři 
tak nemohli posíct své louky ze dvou důvodů. 
Jednak se kvůli podmáčené půdě nemohli dostat 
všude, kde potřebují, jednak byla kvůli častým 
srážkám tráva mokrá, což sečení nesvědčí. Podle 
našich odhadů tak museli více než 10 % užit-

né plochy nechat ladem. Přívalové deště zkrátka 
mechanizacím nijak nepomáhají. 

Samostatnou kapitolou jsou plodiny a jejich 
sklizeň. V letošním roce očekáváme lepší úro-
du než v předcházejících letech, co se kvantity 
týče, ale ještě nevíme, jaká bude kvalita daných 
plodin. Časté bouřky totiž smývají přípravky na 
ochranu rostlin, a ty tak trpí různými chorobami, 
plísní či rzí. To se týká například ovoce či bram-
bor, které mohou vinou dešťů zplesnivět. Deště 
navíc vyplavují dusíkaté látky, kterými se na jaře 

hnojí. Hodně zemědělců stále ještě nepřešlo na 
digitalizaci a nehnojí efektivně. Proto se může 
stát, že se dusíkatých látek vyplaví více a úroda 
je ve větším ohrožení. Díky dešťům tak budeme 
mít pravděpodobně bohatší úrodu, ale zároveň 
nebude mít takovou kvalitu. Rozhodne srpen, je-
hož první polovina byla teplá, ale pak opět při-
šly přívalové deště a bouřky. Polím a loukám by 
prospělo trošku stabilnější slunečné počasí, aby 
bylo co sklízet a bylo možné se s mechanizací na 
všechna místa dostat. Finální výsledky letošní 
sklizně budeme každopádně znát až na podzim 
na základě analýzy všech dostupných dat. 

Vtipů na téma zemědělci a počasí je každý rok 
mnoho. Společnost vnímá jen to, že si farmáři 
zase na něco stěžují, ale málokdo se poté pídí po 
tom, co přírodě prospívá a co ne. Za sebe mohu 
zmínit to, že jsme déšť samozřejmě přivítali, ale 
všeho moc škodí. Vždyť například červen byl nej- 
deštivějším měsícem od roku 1961. V průměru 
napadlo více než 15 cm srážek v celé zemi. Snad 
čtenáři tento komentář pomůže snáze pocho-
pit současnou situaci na českých polích a lou- 
kách. 

Lukáš Musil,  
obchodní ředitel 

Agdata

Proč si zemědělci stěžují na tolik potřebný déšť?

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
regulace 

a velikost fareM

Hlavní zpráva týdne: Gréta Thurnbergová 
se vrátila do školy…

Mimořádné události jsou snem mocných. 
Umožňují kontrolovat populaci, určit každému 
jeho místo, vést o každém registry informa-
cí a vytvořit strnulý prostor, kde každý občan 
podléhá přímému vlivu moci... 

 Michel Foucault 1975 (citace v HN)

Chceme stanovit nejnižší cenu.  (TV 6. 7.) 

Je třeba zakázat slevové akce.  (Zemědělec) 
Pamatujete FCÚ? FCÚ nám opravdu chy-

bí...

V médiích se zrodil konsensus, že pravda 
není procesem kolektivního objevování, ale  

ortodoxní vírou dopředu známou osvícené  
skupině lidí, jejímž posláním je informovat o ní 
ostatní.  Bari Weissová (New York Times)

Sama historie je z pomíjivých věcí, poda-
ných tak, aby vyhovovaly dopředu daným vý-
kladům.  (New York Times) 

Zemřel Milouš Jakeš. (Blábolící dědeček 
prý zcela nechápal ... byl tedy jen hlupák, a ne 
hlupák a darebák? Ne, jen hlupák) 
 se smutnou ironií (R-Žurnál 15. 7.) 

 (MFDnes 16. 7.)

Němečtí zákazníci: české potraviny jsou 
kvalitní a levnější, jezdíme nakupovat do 
Česka. Čeští zákazníci: Jezdíme nakupovat 
do Německa – jsou tam lepší a levnější potra-
viny.  (TV 25. a 26. 7. 2020) 

Ve skutečnosti je cenová hladina potravin 
u nás 83% oproti německé.

Klasik říká, že situace není nikdy tak špat-
ná, aby ji zásah státu nemohl ještě zhoršit. 
Ostatně to vidíme na nárůstu levicových ná-
lad v EU i v USA. Nápady poslanců jsou 
absurdní: 85 % českých potravin, omeze-
ní prodejní doby, zásahy do cen, sektorová 
daň, mimořádné zdanění některých zahra-
ničních investic, progresivní daň apod. A to 
máme historickou i vlastní zkušenost, kam to 
vede. Stát zasahuje do velikosti i sortimen-
tu zemědělských ploch. Rád bych se zmínil 
o otázce, v níž ani se svými nejbližšími přáte-
li nejsem zajedno: velikosti farem. Zdá se, že 
všeobecný názor směřuje k malým rodinným 
farmám. V severním Německu, Holandsku 
a USA však jsou velké farmy, často řízené 
průmyslovým způsobem. Podobně je to u nás, 
na Slovensku, Maďarsku a bývalé NDR. Ve 
Francii, v Německu a na Zemi živitelce vi-
díme každý rok nabídku výkonnějších strojů 
s velkou kapacitou. Ve Francii se dlouho dis-

kutovalo o zákonu omezujícímu chov dojnic 
na 500 kusů. Na trhu, pokřiveném dotacemi 
a omezeními všeho druhu, se produkty obou 
typů farem setkávají. Nechci polemizovat 
o tom, kdo má pravdu, zda zastánci velkých, 
či malých farem. Chci ale říci, že do tohoto 
sporu vlád a EU by měl promluvit trh. Jestli-
že jedna z verzí je lepší než ta druhá, nelze to 
řešit zastropováním, ale konkurencí.

Výsledkem tzv. regulací jsou pokřivené ce-
ny (cukr), pole plná plodin, jejichž rozsah se 
teď státy snaží omezit, vodní hospodářství atd. 
Zásahy státu tak narušují přirozený běh a ná-
sledky vyžadují další korekce, až jsme tam, 
kde jsme.

Náš současný blahobyt způsobila konkuren-
ce. A zatím čteme v médiích debaty o tom, zda 
omezení obchodu prospěje víc zemědělcům 
nebo zpracovatelům, zatímco dopad na zákaz-
níky autory těchto diskuzí nezajímá...

A zákazníci, to jsme my všichni.
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Pivovar Holba se se svým jantaro-
vým ležákem Holba Premium umístil 
mezi 8 jedinečnými výrobky na špici 
soutěže Regionální potravina 2020 
v Olomouckém kraji. Titul z nejsil-
něji zastoupené kategorie Alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje tak popu-
tuje do Hanušovic.

Do tradiční celostátní soutěže, pro-
střednictvím které Ministerstvo země-
dělství každoročně oceňuje nejlepší 
zemědělské a potravinářské výrobky, 
se v Olomouckém kraji přihlásilo na 
42 výrobců s celkem 107 produkty. 
V pořadí 11. ročníku soutěže domi-
novala z hlediska největšího počtu 
soutěžních produktů právě kategorie 
Alkoholické a nealkoholické nápoje 

(s výjimkou vína z hroznů révy vinné), 
ve které prošlo hodnocením odborné 
komise 21 vzorků (převážně piv) od  
10 regionálních výrobců. 

Holba Premium, světlý ležák janta-
rové barvy s vyváženou chutí, hutnou 
pěnou a poctivým řízem, který má na 
svém kontě již 7 ocenění z celorepubli-
kových i mezinárodních soutěží, si tak 
připisuje další úspěch.

„Holba Premium se dlouhodobě těší 
oblibě nejen laických milovníků dob-
rého piva, ale jeho kvalit si všímají ta-
ké profesionální degustátoři různých 
soutěží. Vždy jsme si zakládali na tom, 
že jsme nedílnou součástí Jeseníků, 
a jsme proto vždy rádi, když nás jako 
svůj pivovar bere i náš kraj. Jeseníky 
nejsou jen adresou, na které vaříme 

pivo, jsou pro nás především zdrojem 
výjimečných surovin – vody, ječmene 
i chmele, které našemu pivu dávají ne-
zaměnitelný charakter,“ komentoval 
nové ocenění Ing. Vladimír Zíka, ředi-
tel pivovaru Holba Hanušovice.

Regionální potravina – celostátní 
soutěž podporující domácí výrobce lo-
kálních potravin – každoročně vyhla-
šuje v celkem 9 soutěžních kategoriích 
napříč jednotlivými kraji vítězné pro-
dukty, jejichž společným jmenovatelem 
je výjimečná chuť i kvalita a zároveň 
splňují evropské i národní požadavky 
na kvalitu potravin. Přihlášené výrobky 
musí být vyrobeny v daném regionu 
s minimálním podílem místních suro-
vin 70 %, přičemž hlavní složka musí 
být 100% domácího původu. 

Pivo HOLBA Premium si na své konto připsalo ocenění 
Regionální potravina Olomouckého kraje

Praha – Gambrinus podpoří fot-
balové kluby na vesnicích a malých 
městech speciální akcí Výkopná 
2020. Právě probíhající soutěží 
chce motivovat kluby k tomu, aby 
zahájily sezonu ve velkém stylu, 
a pomohly tak obnovit společen-
ský život v obcích. Komunitní fotbal 
podporuje Gambrinus v rámci pro-
jektu Kopeme za fotbal již jedenác-
tým rokem. 

Mnoho místních fotbalových klubů 
se vlivem současné koronavirové krize 
ocitlo ve složité situaci. S pozastave-
ním tréninků a zápasů se v mnoha ves-
nicích utlumil také společenský život. 
Po vynucené fotbalové pauze nastal 
čas s výkopem nové sezony dostat na 
hřiště hráče i diváky. Právě s tím chce 
pomoci projekt Gambrinus Kopeme za 
fotbal. 

„Oslovili jsme více než tisíc klubů 
z celé České republiky, aby uspořáda-
ly během září na hřišti akci pro míst-
ní komunitu. Může to být posezení po 
zápase, vesnická zábava nebo koncert 

místní kapely. Tím pomohou obnovit 
společenský život na menších městech 
a vesnicích,“ vysvětluje Radim Krup-
ka, projektový manažer Gambrinus 
Kopeme za fotbal. Momentálně jsou 
do projektu zapojeny desítky klubů 
a další stále přibývají. Fanoušci moh-
li své kluby podpořit hlasem na www.
kopemezafotbal.cz/vykopna. 200 klu-
bů s více než stovkou hlasů obdrží od 
Gambrinusu na akci mimo pomoci 
s propagací zejména občerstvení ve 
formě klobás a piva. Nejlepším deseti 
klubům z hlasování poté pivovar ještě 
daruje příspěvek na kapelu a opékané 
prase, aby mohly vykopnout sezonu ve 
velkém stylu. Hlasovat bylo možné až 
do 25. srpna.

Řada klubů v současné době řeší 
i zdroje na svůj provoz, případně na 
nezbytné opravy hřišť a zázemí. „I zde 
jsme připraveni podat klubům pomoc-
nou ruku. Pro letošní mimořádný rok 
jsme připravili speciální grantový 
program – pomůžeme desítkám klubů 
s opravou jejich zázemí. Celkem jsme 

na tuto pomoc vyčlenili 1 600 000 Kč,“ 
doplňuje Radim Krupka. Právě uspo-
řádání akce Výkopná 2020 přímo na 
hřišti a hlasy fanoušků na webu mohou 
výrazně zvýšit šance klubu na grantový 
příspěvek ve výši až 40 000 Kč.

„Myslím, že je důležité poukazovat 
na to, jak podstatná je vesnice nebo ma-
lé město pro český fotbal. Spousta ta-
lentů a hvězd vyrůstalo právě v malých 
místních klubech,“ říká tvář projektu, 
fotbalista a trenér Pavel Horváth. Sám 
začínal s fotbalem v malém klubu na 
pražském Břevnově, který dnes již ne-
existuje, podobně jako stovky dalších 
klubů po celé republice. Uvědomuje si 
proto potřebu podpory fotbalu na je-
ho základní úrovni. „Projekt Kopeme 
za fotbal zároveň ukazuje, že fotbal je 
často tím, co vesnici spojuje. I když ko-
nečný výsledek kolikrát není tím nej-
důležitějším, přátelské posezení u piva 
s výhledem na hřiště bývá nenahradi-
telným programem víkendu,“ uzavírá.

Projekt Kopeme za fotbal pivovaru 
Gambrinus letos běží již jedenáctým 

rokem a napřímo podporuje více než 
1 000 amatérských klubů v České re-
publice. V rámci projektu mohou klu-
by zlepšit zázemí i vybavení klubu, 
soutěžit o sudy piva Gambrinus nebo 
se třeba podívat na některé z utká-
ní v elitních evropských fotbalových 
soutěžích. Každý tým, který vstou-
pí do projektu, získá vstupní balíček 
(sadu dresů nebo míčů) a může získat 

sportovní vybavení, zájezd na evrop-
ský fotbal nebo přátelský zápas s tý-
mem hvězdných sportovců Real Top 
Praha, podporu profesionálních trenérů 
a pivo Gambrinus na komunitní akce. 
Podrobnosti k registraci a celému pro-
jektu naleznete na stránkách www.ko-
pemezafotbal.cz.

 Bison & Rose

Fotbalový život na venkově znovu ožije díky projektu 
Gambrinus Kopeme za fotbal

Ostrava – Pivovar Ostravar připra-
vil pro milovníky piva zajímavou no-
vinku. V limitované edici Speciály ze 
spilky uvařil pivo typu IPA ze západ-
ního pobřeží USA. Nové pivo se jme-
nuje Glorion, je hodně hořké a pl-
né s výrazným chmelovým aroma. 
Vedle toho má nižší obsah alkoho-
lu a velmi dobře se pije. „Glorion 
nabízí úplně jiný chuťový zážitek, 
než na jaký jsme zvyklí třeba u ležá-
ků,“ míní vrchní sládek pivovaru Os-
travar Jan Řehůřek.

Při vaření Glorionu použil Ostravar 
tři originální americké chmely a také 
hořký německý. „S americkými chmely 
jsme experimentovali již dříve,“ pro-
zrazuje Vojtěch Slivoň z Ostravaru. 
„Tentokrát jsme použili poprvé dvě 
úplně nové odrůdy. Chmely Mosaic 
a Cascade společně s Citrou dáva-
jí pivu příjemnou hořkost s bohatým 
chmelovým aroma. Pivo bylo čtyřikrát 
chmeleno. Třikrát na varně a jednou za 
studena v ležáckém sklepě.“ 

vrstevnatá 
hořká chuŤ s tóny 

borovice
A jak nový Glorion chutná? „Glo-

rion je především oslavou chuťové 
rozmanitosti svrchně kvašených piv. 
Při prvním doušku pocítíte přede-
vším velmi výraznou hořkost a boha-
té chmelové aroma. Vnímavější pivaři 
najdou v chmelovém aroma jemné tóny 
citrusových plodů a borovice. Násle-
duje příjemná sladovost a vše zakončí 
překvapivě příjemné hořké doznívá-
ní,“ popisuje vrstevnatost nového piva 

Vojta Slivoň, obchodní sládek z Ost-
ravaru.

chuŤová vyváženost 
a nižší obsah alkoholu

Nové pivo Glorion patří do katego-
rie západopobřežních amerických piv 
typu IPA. WEST COAST IPA původně 

vycházela z anglických svrchně kvaše-
ných piv, která byla vařená pro koloni-
ální Indii a kvůli dlouhé lodní přepravě 
obsahovala víc alkoholu. Ve srovnání 
s tehdejšími americkými ležáky byla 
WEST COAST IPA mnohem plněj-
ší, chuťově bohatší, a navíc sládkům 
umožňovala tvůrčí přístup k receptu-
rám. 

Přesně stejný osobitý přístup zvolili 
při přípravě nového piva také ostrav-
ští sládci. „Pro naše spotřebitele jsme 
WEST COAT IPU připravili v lehčí 
verzi, tzn., že je dělána s mírně nižším 
obsahem alkoholu (4,9 % obj.), což 
spolu s vyladěnou vyšší hořkostí, která 
ale není tak vysoká až agresivní, dáva-
jí Glorionu nádhernou pitelnost,“ říká 
vrchní sládek Jan Řehůřek. 

distribuce po celé čr 
i na slovensku

Slavnostní narážení nového piva 
proběhlo na Ostravsku v posledních 
dvou červencových dnech. 

Ve většině hospod lze ochutnat no-
vý speciál na čepu od začátku srpna do 

konce září. Ostravar bude nové pivo do-
dávat pouze do hospod, aby hospodám 
a restauracím pomohl po koronakrizi 
zvýšit návštěvnost. S distribucí nového 
piva v lahvích Ostravar nepočítá.

speciály ze spilky
Pivovar Ostravar je v pivovarském 

řemesle známý svými kvalitními piv-
ními speciály. Se speciály začal ost-
ravský pivovar experimentovat již před  
50 lety a na svém kontě má řadu výji-
mečných piv, jakými byly třeba Ruby, 
Kelt nebo dnes Mustang a Černá Bar-
bora. V současné době má Ostravar ve 
svém portfoliu samostatnou značku pro 
pivní speciály. Jmenuje se Speciály ze 
spilky. V rámci Speciálů vaří ostravský 
pivovar několikrát ročně úplně nová pi-
va, která mají pro českého pivaře zcela 
netradiční chuť. Piva jsou připravo-
vaná řemeslným způsobem v malých 
limitovaných várkách a fermentují 
v otevřených kádích spilky. Odtud ná-
zev Speciály ze spilky.

 WALKER&LAMBERT

Ostravar uvařil hodně hořké pivo.
Pije se jedna báseň a není to ležák

Foto: Pivovar Holba

http://www.kopemezafotbal.cz/vykopna
http://www.kopemezafotbal.cz/vykopna
http://www.kopemezafotbal.cz
http://www.kopemezafotbal.cz
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Valtice – Hodnocení Národní sou-
těže vín 2020, naší největší a nej-
vyšší soutěže vín se přesunulo na 
Moravu a bylo zahájeno dvouden-
ním hodnocením vín Slovácké vinař-
ské podoblasti. Titul Šampiona, te-
dy ocenění za nejlepší víno soutě-
že, odborná porota udělila vinařství 
Vinné sklepy Skalák za Sauvignon 
2019, výběr z hroznů. Národní sou-
těž vín organizuje, na Slovácku ve 
spolupráci se Sdružením slováckých 
vinařů, Svaz vinařů České republiky 
za finanční podpory Vinařského fon-
du a technického zajištění Národ-
ním vinařským centrem. 

Vinařství Vinné sklepy Skalák ze 
Skalky, vinařské obce nedaleko Kyjo-

va, získalo kromě titulu Šampiona za 
nejlepší víno soutěže a zároveň nejlepší 
víno kategorie bílých suchých a polosu-
chých vín také ocenění za nejlepší polo-
sladké bílé víno. Tuto kategorii vyhrá-
lo také s odrůdou Sauvignon, tentokrát 
jako Barrique, výběr z bobulí ročníku 
2006. Letošní velký úspěch pak završilo 
ještě nejlepším vínem v kategorii slad-

ká vína za Chardonnay 
2017, výběr z hroznů. 

„Víno má zelenkavoz-
latou barvu, výraznou 
ovocnou vůni po angreš-
tu, černém rybízu a ma-
racuje a bohatou jem-
ně kořenitou šťavnatou 
chuť. Odrůda Sauvignon 
patří mezi vlajkové lodě 
našeho vinařští a věnuje-
me jí tu nejlepší péči, baví 
nás její projev a rozmani-
tost,“ představil Šampio-
na sklepmistr, sommelier 
a enolog vinařství Vinné 
sklepy Skalák Ing. Petr 
Soják.

Nejlépe hodnocenému vínu Národní 
soutěže vín v každé podoblasti bude 
udělen nejen titul Šampiona, ale na-
víc získá i atraktivní cenu v podobě 
barikového sudu. Šampionu Slovác-
ké podoblasti jej věnuje město Uher-
ské Hradiště. Slavnostní předání su-
du proběhlo 11. 9. 2020 v Uherském 
Hradišti.

šaMpion a vítězové 
kategorií:

Kategorie A 
– bílá vína suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie: Sauvignon 
2019, výběr z hroznů – Vinné sklepy 
Skalák / Ing. Leona Šebestová
Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: Sauvignon Barrique 
2006, výběr z bobulí – Vinné sklepy 
Skalák / Ing. Leona Šebestová
Kategorie C 
– sladká vína (bílá, růžová i červe- 
ná) 
Vítěz kategorie: Chardonnay 2017, vý-
běr z hroznů – Vinné sklepy Skalák/
Ing. Leona Šebestová

Kategorie D 
– růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: André 2019, kabinetní 
víno – BMVinařství s. r. o.
Kategorie E 
– červená vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie: Cabernet Cortis 2017, 
výběr z hroznů – SPIELBERG CZ,  
s. r. o.
Kategorie F – červená vína ostatní
Vítěz kategorie: Pinot noir BAR- 
RIQUE 2018, výběr z bobulí – VI-
NAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s. r. o.
Kategorie G – sekty s. o.
Vítěz kategorie: Chateau Bzenec brut 

2016, jakostní šumivé víno s. o. 
– CHATEAU BZENEC, spol. s r. o.
Nejlepší kolekce
Zámecké vinařství Bzenec s. r. o.

Po dva dny, od 5. do 6. srpna hodnoti-
lo 14 komisí ve Vinařském centru Exce-
lence ve Valticích 546 vín přihlášených 
do soutěže ze Slovácké vinařské podob-
lasti. Z těchto vín získalo 29 velké zlaté 
medaile, 115 zlaté a 42 stříbrné medai-
le. Do celostátního kola Salonu vín – 
národní soutěže vín postoupilo 482 vín. 
Nominovaná vína budou spolu s postu-
pujícími z Velkopavlovické, Mikulov-
ské a Znojemské vinařské podoblasti, 
reprezentující vinařskou oblast Morava, 
a víny nominovanými z vinařské oblasti 
Čechy soutěžit o postup do finále a titul 
absolutního Šampiona a umístění v Sa-
lonu vín ČR, celoroční degustační ex-
pozici vín ve Valticích.

Více informací na 
www.narodnisoutezvin.cz, 

www.slovactivinari.cz 
a www.wineofczechrepublic.cz

Na Slovácku je nejlepším vínem Sauvignon z vinařství Vinné sklepy Skalák 

Valtice – Ná-
rodní soutěž vín 
pokračovala hod-
nocením vín Mi-
kulovské vinař-
ské podoblas-
ti. Ve Vinařském 
Centru Excelen-

ce ve Valticích profesionální degu-
státoři dva dny hodnotili rekordních 
704 vín z této podoblasti, aby vy-
brali a ocenili ta nejlepší. Šampio-
nem se stalo Rulandské bílé, pozdní 
sběr 2019, z vinařství Moravíno. Ná-
rodní soutěž vín, nejvyšší a největší 
soutěž vín v České republice, probí-
há pod garancí Svazu vinařů ČR, za 
organizačního zajištění Národním vi-
nařským centrem a za finanční pod-
pory Vinařského fondu.

Šampionem podoblasti se, v histo-
ricky nejvyšší konkurenci 704 přihláše-

ných vín, stalo Rulandské bílé, pozdní 
sběr 2019, z vinařství Moravíno, které 
se zároveň stalo také nejlepším vínem 
v kategorii suchých a polosuchých bí-
lých vín. Kromě ocenění pro nejlepší 
víno získá šampion také zvláštní od-
měnu v podobě barikového sudu, kte-
rý vítězi věnuje město Mikulov. Se 
šlechtěním vín v barikových sudech 
má vítězné vinařství bohaté zkuše-
nosti a koneckonců i letošní šampion 

zrál v dubových sudech 
z oblasti Manhartsberger.

„Toto naše Ruland-
ské bílé má žlutou barvu, 
v jeho vůni najdete sladké 
hrušky s tóny ušlechtilého 
dřeva a medu a chuť má 
ovocnou, plnou po žlutém 
melounu a ananasu,“ po-
psal šampiona Ing. Lud-
vík Budín, enolog vinař-
ství Moravíno.

Do soutěže bylo při-
hlášeno celkem 704 vín 
85 vinařů a vinařských 

firem, které 11. a 12. srpna tradič-
ně v Centru Excelence ve Valticích 
hodnotilo 16 komisí složených z vi-
nařských odborníků. Z přihlášených 
vín získalo 46 velké zlaté, 176 zlaté  
a 2 vína stříbrné medaile. Do celostát-
ního kola Salonu vín – národní soutěže 
vín postoupilo z Mikulovské vinařské 
podoblasti 620 vín. Nominovaná vína 
budou spolu s postupujícími ze Slo-
vácké, Velkopavlovické a Znojemské 
vinařské podoblasti, reprezentující vi-
nařskou oblast Morava, a vinařské ob-
lasti Čechy, soutěžit o postup do finále 

a o titul absolutního Šampiona a umís-
tění v Salonu vín ČR, celoroční degus-
tační expozici vín ve Valticích.

šaMpion 
a vítězové kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a po-
losuchá
Šampion a vítěz kategorie: Rulandské 
bílé 2019, pozdní sběr – Moravíno
Kategorie B – bílá polosladká
Vítězové kategorie: Rulandské šedé 
2017, výběr z hroznů – CHÂTEAU 
VALTICE – Vinné sklepy Valtice
Kategorie C – sladká vína (bílá, rů-
žová i červená) 
Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 2017, 
výběr z hroznů – NOVÉ VINAŘSTVÍ
Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Zweigeltrebe rosé 
2019, pozdní sběr – Vinofol
Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá
Vítěz kategorie: Cuvée Element IG-
NIS 2018, výběr z hroznů – Vinař Jiří 
Uherek

Kategorie G – sekty s. o.
Vítěz kategorie: Sekt VOC Valtice 
2017 – CHÂTEAU VALTICE – Vinné 
sklepy Valtice
Nejlepší kolekce
Vinařství Garčic – Pavlov

Dominantou mikulovské vinařské 
podoblasti je pohoří Pálava, které str-
mě vystupuje z mírně zvlněné krajiny 
lužních lesů dolního Podyjí. Na úbo-
čích vápencových skal jsou mohutné 
návěje spraší, vápenité jíly i písky, kte-
ré dávají zdejším vínům nezaměnitelný 
charakter. Mikulovské vinařské pod-
oblasti vládne odedávna Ryzlink vlaš-
ský, daří se tu ale také odrůdám Müller 
Thurgau, Chardonnay, Veltlínské zele-
né a samozřejmě Pálava. Na Valticku 
se přidává i Neuburské a Sylvánské ze-
lené. Z červených si zde získalo oblibu 
Svatovavřinecké, Frankovka, Merlot 
a Zweigeltrebe.

www.narodnisoutezvin.cz 
a www.wineofczechrepublic.cz

Nejlepším vínem na Mikulovsku se stalo Rulandské bílé 
z vinařství Moravíno

Jako třetí v pořadí proběhlo na 
Moravě hodnocení Národní soutěže 
vín – Znojemské vinařské podoblas-
ti. Největšího úspěchu dosáhlo vi-
nařství LAHOFER, jehož Veltlínské 
zelené 2019 VOC Znojmo se stalo le-
tošním Šampionem.  

Ziskem titulu Šampion se Veltlínské 
zelené 2019, VOC Znojmo z vinařství 
LAHOFER stalo zároveň vítězem ka-
tegorie bílých suchých a polosuchých 
vín. K tomuto ocenění navíc vinařství 
přidalo i nejlepší víno v kategorii bí-
lá vína polosladká za Ryzlink rýnský 
2017, pozdní sběr.

„Viniční trať Vinohrady ke Křídlův-
kám, odkud vítězné Veltlínské zelené 
pochází, má specifické písečné podloží. 

Díky němu každoročně sklízíme z této 
vinice hrozny s originální aromatikou. 
Mladé veltlíny z této trati jsou výrazně 
ovocné, po nazrání v nich převládají vý-
razné tóny mandlí a bílého pepře. Tedy 
přesně takové, jaké od Veltlínského ze-
leného ze Znojemska očekáváme. Vína 
z této vinice sbíráme ručně a díky polo-
ze vinohradu, který leží na plošině často 
profukované větrem, a tedy bez houbo-
vých chorob, jde v drtivé většině o veli-
ce zdravou, vyzrálou surovinu. I proto 
Veltlínské zelené z trati Vinohrady ke 
Křídlůvkám zatřiďujeme do apelačního 
systému VOC Znojmo, kam vybíráme 
naše nejlepší vína,“ informoval o ví-
tězném víně Ing. Daniel Smola, marke-

tingový a obchodní ředitel 
Vinařství LAHOFER.

Výstava a degustace 
vín přihlášených do této 
soutěže proběhla v pá-
tek 4. září v jedinečných 
prostorách kláštera Do-
minikánů na Dolní Čes-
ké ve Znojmě. Ochutná-
vat bude možné přes 350 
vynikajících vín ze Zno-
jemska a okolí. V Do-
minikánském klášteře 
proběhlo také předání 
ceny pro šampiona, jde 

o speciální odměnu v podobě bariko-
vého sudu, který vítězi věnovalo město 
Znojmo. Cenu převzal šampion z ru-
kou starosty Jana Groise.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
355 vín, z nichž získalo 17 velké zlaté 
medaile, 82 zlaté a 19 stříbrné medaile. 
O výsledku rozhodlo 8 komisí slože-
ných z vinařských odborníků, kteří vína 
hodnotili 25. srpna v Centru Excelence 
ve Valticích. Do celostátního kola Salo-

nu vín – národní soutěže vín postoupilo 
311 vín. Nominovaná vína budou spolu 
s postupujícími z Velkopavlovické, 
Mikulovské a Slovácké vinařské 
podoblasti, reprezentující vinařskou 
oblast Morava, a víny nominovanými 
z vinařské oblasti Čechy soutěžit o po-
stup do finále a titul absolutního Šam-
piona 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 
Veltlínské zelené 2019, VOC Znojmo 
– Vinařství LAHOFER
Kategorie B – bílá vína polosladká 
Ryzlink rýnský 2017, pozdní sběr 
– Vinařství LAHOFER
Kategorie C – sladká vína 
(bílá, růžová i červená) 
Ryzlink rýnský 2013, ledové víno – 
Vinné sklepy Lechovice
Kategorie D – růžová vína 
Cabernet Sauvignon rosé 2019, 
jakostní odrůdové víno – ZNOVÍN  
ZNOJMO
Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá vína 
Frankovka 2016, pozdní sběr – Vinař-
ství Ivana Nápravová
Kategorie G – sekty s. o.
Vítěz kategorie: Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut 2016, jakostní šumivé 
víno s. o. - BOHEMIA SEKT
Nejlepší kolekce: BOHEMIA SEKT

Více informací na 
www.narodnisoutezvin.cz 

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Na Znojemsku je nejlepším vínem Veltlínské zelené 
z vinařství LAHOFER
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Vinařská soutěž MAKRO Vinař ro-
ku 2020 zná svého vítěze. V rámci 
slavnostního galavečera, který se 
odehrál 19. 8. 2020 na pražském 
Žofíně, byl 18. MAKRO Vinařem roku 
České republiky korunován Milan 
Sůkal z Nového Poddvorova. Ten si 
vedle toho také odnesl ocenění za 
nejúspěšnějšího rodinného vinaře 
v soutěži, což je poprvé v historii.

Odborná porota prestižního Klu-
bu degustátorů složená ze světo-

vě uznávaných hodnotitelů vína,  
mezi kterými byl i držitel titulu Master 
of Wine pan Mark Savage, vyhodnotila 
kolekci vín z tohoto vinařství jako nej-
lepší z celé finálové osmičky. „Nemo-
hu tomu uvěřit, je to jako sen. Získali 
jsme dvě nejvyšší ocenění v soutěži a to 
je skvělá odměna za naši práci,“ říká 
Milan Sůkal.

Titul Stříbrný Vinař roku 2020 zís-
kal Ing. Miroslav Volařík z Mikulova, 
Bronzovým Vinařem roku 2020 je Mi-
krosvín Mikulov.

„Gratuluji celkovému vítězi i všem 
oceněným vinařstvím k úspěchu. Letoš-
ní ročník soutěže se nesl ve znamení vy-
soké kvality všech přihlášených vzorků. 
Bodová hodnocení mnoha vín přesáhla 
hranici 90 bodů, což je světová extra 
třída. Je skvělé vidět, že i malé rodinné 
vinařství dokáže získat tento prestižní 
titul a jak se naši vinaři za posledních 
18 let posunuli,“ říká ředitel soutěže 
Petr Marek.

Letošního ročníku soutěže MAKRO 
Vinař roku 2020 se zúčastnilo celkem 
53 českých vinařství, která do soutě-
že přihlásila na 500 vzorků. „Jsme 
rádi, že se nám i přes náročné období 
pandemie podařilo udržet tradici této 
soutěže. Lokální vinaře a malá vinař-
ství zasáhlo utlumení fungování gast-
ronomických podniků, které jsou čas-
to hlavními odběrateli těchto skvělých 
vín. Věříme, že v tomto ohledu může 
umístění ve finálové osmičce, či dokon-
ce ocenění ze soutěže Vinař roku 2020 
podpořit malá vinařství a pomoci jim 
dostat jejich produkt mezi běžnou ve-
řejnost,“ říká Romana Nýdrle, mana-
žerka komunikace titulárního partnera 
soutěže MAKRO Cash & Carry ČR.

V rámci galavečera byly také vy-
hlášeny výsledky klání o absolutně 
nejlepší bílé a červené víno v soutě-
ži. Národním Šampionem bílých vín 
pro rok 2020 je Ryzlink vlašský, výběr 
z cibéb 2017, od Miroslava Volaříka. 
Národním Šampionem červených vín 
pro rok 2020 se stala Frankovka, vý-
běr z hroznů 2018, od Pavla Bindera 
z Rakvic.

Cenu Vinařské asociace ČR za celo-
životní přínos českému a moravskému 
vinařství získal Oldřich Drápal st., je-
hož jméno je ikonou pro slámová vína 
u nás.

finalisté letošního 
ročníku soutěže

  VINAŘSTVÍ  
MIKROSVÍN MIKULOV a. s.

  Ing. Miroslav Volařík
  Milan Sůkal

  ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
  SONBERK, a. s.
  Zámecké vinařství Bzenec s. r. o.
  SPIELBERG CZ, s. r. o.
  NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.

vinař roku 2020 české 
republiky

Projekt Vinař roku České republiky 
si vybudoval pověst jedné z nejkva-
litnějších a nejprestižnějších soutěží 
v České republice. Prestižní Světové 
standardy posuzování kvality vín spl-

ňuje také mezinárodní složení degus-
tačních komisí. Objektivní a nezávislé 
posouzení kvality vín v mezinárodním 
kontextu je pro soutěž velmi důležité. 
Když před sedmnácti lety vznikala pra-
vidla, snažili se pořadatelé najít model, 
který neposuzuje pouze kvalitu jedno-
ho vína, ale který umožní posoudit také 
úroveň celé kolekce vín.

Soutěž Vinař roku České republiky 
oceňuje jednotlivá vína zlatou, stříbrnou 
a bronzovou medailí v soutěžních ka-
tegoriích, ale zároveň posuzuje kvalitu 
každé přihlášené kolekce vín jednotli-
vých vinařů či vinařství. Z prvního ko-
la hodnocení pak postupuje osm vinařů  
s nejlepším bodovaným 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 kolekcí hodnotí zno-
vu bez ohledu na bodování v prvním 
kole. 

Celý projekt, který svou úrovní i vý-
znamem překračuje hranice České re-
publiky, by nebylo možné zorganizovat 
bez účasti partnerů. Titulárním partne-
rem je společnost MAKRO Cash& 
Carry ČR, která dlouhodobě podporuje 
naše producenty vín. Poděkování patří 
také Vinařskému fondu, Hobře Škol-
ník, společnosti ČEZ Jaderné elektrár-
ně Dukovany, Aquatest, Gepard, Stavi-
telství Řehoř a samozřejmě mediálním 
partnerům České televizi, Radiožurná-
lu a Deníku.

Závěrečným hod-
nocením Velkopav-
lovické vinařské 
podoblasti skon-
čilo základní ko-
lo Národní soutěže 
vín, největší a nej-

vyšší soutěže vín v České republi-
ce. Šampionem podoblasti se stal 
Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr, 
z vinařství Kamil Prokeš z Velkých 
Němčic. Národní soutěž vín je rea-
lizována za finanční podpory Vinař-
ského fondu, za technické podpory 
Národního vinařského centra a pod 
garancí Svazu vinařů České repub- 
liky. 

Šampionem na Velkopavlovicku, 
tedy v srdci výroby červených vín 
v České republice, se pro letošní rok 
stal Ryzlink vlašský 2018, pozdní 
sběr, z vinařství Kamil Prokeš z Vel-
kých Němčic. „Ušlechtilý minerál-
ní buket s působivými projevy citru-
sů, vlašských ořechů a kandovaného 

ovoce vytváří u tohoto vína podma-
nivou chuťovou kompozici kovově-
-slaného nádechu, bohaté kořenitosti 
a minerálnosti s příjemnou dochutí 
citrusového ovoce,“ přiblížil Šampi-
ona Kamil Prokeš, majitel vítězného  
vinařství.

Ziskem titulu Šampiona za Ryzlink 
vlašský ale úspěchy Vinařství Kamil 
Prokeš a této odrůdy na letošní Národ-
ní soutěži vín zdaleka nekončí. Kromě 
Šampiona a nejlepšího vína kategorie 
bílá suchá a polosuchá získalo vinař-
ství také ocenění pro nejlepší víno 
v kategorii bílá polosladká vína opět za 
Ryzlink vlašský 2018, výběr z hroznů. 
Do třetice pak zase Ryzlink vlašský, 
tentokrát ročník 2017, výběr z cibéb, 
vyhrál jako nejlepší v kategorii sladká 
vína. Letošní úspěch pak vinařství za-
vršilo ziskem ocenění pro nejlepší ko-
lekci soutěže. Stejně jako v ostatních 
regionech, kde už Národní soutěž vín 
proběhla, získal i výrobce nejlepšího 
vína Velkopavlovické vinařské pod-
oblasti odměnu v podobě barikového 
sudu. Barikový sud Šampionovi Vel-
kopavlovické podoblasti věnuje město 
Hustopeče.

šaMpion a vítězové 
kategorií:

Kategorie A 
– bílá vína suchá a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie: Ryzlink 
vlašský 2018, pozdní sběr – vinařství 
Kamil Prokeš 
Kategorie B 
– bílá polosladká
Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2018, 
výběr z hroznů – vinařství Kamil Prokeš 
Kategorie C 
– sladká vína (bílá, růžová i červená) 
Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2017, 
výběr z cibéb – vinařství Kamil Prokeš
Kategorie D 
– růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Rosé Trkmanska 2019, 
VOC Modré hory – VÍNO J. STÁVEK
Kategorie E 
– červená vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie: Cuvée Pinot Cab 
2015, výběr z hroznů – vinařství Sta-
nislav Konečný
Kategorie G 
– sekty s. o.
Vítěz kategorie: Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut, jak. šum. víno s. o. – 
BOHEMIA SEKT, s. r. o.

Nejlepší kolekce: 
vinařství Kamil Prokeš

Do soutěže bylo při-
hlášeno celkem rekord-
ních 806 vín, z nichž 
26 vín získalo velké 
zlaté, 205 vín zlaté, 
34 vín stříbrné a 1 ví-
no bronzové medaile. 
Osmnáct komisí slo-
žených z vinařských 
odborníků hodnotilo 
vína z Velkopavlovic-
ké podoblasti ve valtic-
kém Centru Excellence 
od 26. do 28. srpna. 
Do celostátního kola 
Salonu vín – národní 
soutěže vín postoupilo 

712 vín. Nominovaná vína budou spolu 
s postupujícími ze Slovácké, Mikulov-
ské a Znojemské vinařské podoblasti, 
reprezentující vinařskou oblast Mora-
va, a vinařské oblasti Čechy soutěžit 
o postup do finále a o titul absolutního 
Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, 
celoroční degustační expozici vín ve 
Valticích.

výstava vín 
pro veřejnost

Možnost ochutnat vína přihlášená 
do Národní soutěže vín Velkopavlo-
vické vinařské podoblasti má veřejnost  
3. října v Hustopečích v hotelu Amande.

velkopavlovická 
vinařská podoblast

Velkopavlovická vinařská podoblast 
je krajina s členitým reliéfem, která se-
verně od Velkých Bílovic stoupá do 
kopců Hustopečské pahorkatiny a pak 
v úrodných rovinách pozvolna klesá až 
k Brnu. Patří k nejslunnějším a nejtep-
lejším místům České republiky, a proto 
se proslavila mimořádnými červený-
mi víny, zejména Svatovavřineckým 
a Frankovkou. V severní části se daří 
také bílým odrůdám – Veltlínskému 
zelenému, Rulandskému šedému, Tra-
mínu červenému, Pálavě a Muškátu 
moravskému.

Více o soutěži na 
www.narodnisoutezvin.cz 

a www.vinazmoravyvinazceh.cz

 Omnimedia s. r. o.

Ryzlink vlašský z vinařství Kamil Prokeš je Šampionem na Velkopavlovicku 

Vítězem soutěže MAKRO Vinař roku 2020 
se stal Milan Sůkal z Nového Poddvorova

Oldřich Drápal st.

Nejúspěšnější rodinné vinařství a Vinař roku 2020

Stříbrný Vinař roku 2020
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Ačkoliv patří 
USA mezi země nej-
více zasažené ko-
ronavirem, zvládli 
i letos pořadatelé 
uspořádat jednu 
z největších bene-
fičních soutěží pro 
charitativní úče-

ly na světě – Finger Lakes Interna-
tional Wine Competition. Moravští 
a čeští vinaři zde zazářili ziskem ti-
tulu BEST OF CLASS, tedy šampiona 
za nejlepší víno v kategorii, a dále 
si z Rochestru ve státě New York od-
vážejí 10 velkých zlatých, 14 zlatých 
a 45 stříbrných medailí.

Nejúspěšnějším z našich vín se 
stal Merlot Premium Collection 2017 
z vinařství CHÂTEAU VALTICE – 
Vinné sklepy Valtice, který obdržel 
titul šampiona (BEST OF CLASS) za 

nejlepší víno kategorie Merlot a k to-
mu zlatou medaili. Vinařství Château 
Valtice úspěch doplnilo ještě velkou 
zlatou medailí za Muškát moravský 
2018.

„Letošní obrovský úspěch je pro na-
še rodinné vinařství o to cennější, že 
jde o šampiona v kategorii červených 
vín, navíc u odrůdy, která se pěstuje ve 
všech významných vinařských státech. 
Takže konkurence je skutečně obrov-
ská. Již několik let rádi boříme mýty 
o tom, že na Moravě nejdou vyrobit 
světová červená vína. A právě ano-
nymní degustační soutěže ve světě jsou 
jednoznačným důkazem o tom, že vel-
ká, i červená, vína na Moravě umíme,“ 
říká David Šťastný, ředitel CHÂTEAU 
VALTICE – Vinné sklepy Valtice, který 
měl letos na soutěži i vína hodnotit, ale 
pandemie to znemožnila.

Dvě velké zlaté si vysloužilo Vinař-
ství Volařík za Pálavu 2018 a Ruland-
ské bílé 2017, po jedné v Americe již 
tradičně úspěšný Modrý sklep za Ryz-
link rýnský 2019, Rodinné vinařství 
Vican za Veltlínské zelené 2019, Ro-
dinné vinařství Košut za Pálavu 2019, 
vinařství Sonberk za Pálavu 2018, Vi-
nařství Bauman za Cuvée Jan 2018, 

Vinařství Ludwig za Ryzink rýnský/
Aurelius 2019 a Vinařství Horák za 
Kukle 2019. Spolu s nimi září i 14 zla-
tých, 45 stříbrných a 91 bronzových 
medailí.

Jubilejní 20. ročník soutěže měl 
původně proběhnout v květnu, ale 
nakonec se konal od 18. do 21. července, 
tradičně v Rochesteru ve státě New York. 
Přihlášeno bylo téměř 2 000 vín a desti-

látů, kterým bylo uděleno 1 429 me- 
dailí (USA 906, Kanada 181, Česko 
161, Slovensko 85, Austrálie 50, Ma-
ďarsko 16, Argentina 15, Španělsko 4, 
Chile 3, Itálie a Kolumbie po jedné). 
Soutěže se nemohl bohužel zúčastnit 
žádný ze tří českých nominovaných 
a pozvaných hodnotitelů. Uzavřená 
Amerika prakticky nepřijímá cizince, 
proto vína hodnotili letos prakticky jen 

odborníci z New Yorku a nejbližšího 
okolí.

„Ve Finger Lakes to prý vypa-
dalo jako v dubnu u nás, když jste 
šli do lékárny. Každá komise sedě-
la a hodnotila v samostatné odděle-
né místnosti, vína chystali dobrovol-
níci v maskách a rukavicích, vše se 
desinfikovalo, lidé dodržovali opatrně 
vzdálenosti,“ komentoval průběh sou-
těže JUDr. Luboš Bárta, šéfredaktor 
časopisu SOMMELIER, který účast 
moravských a českých vín na soutěži 
organizoval a dodal: „Pro nás v redak-
ci to byla asi nejdramatičtější soutěž, 
kterou jsme v posledních deseti letech 
obsluhovali, navíc jen na dálku.“

Účast vín z České republiky i Slo-
venské republiky tradičně organizo-
vala redakce časopisu SOMMELIER 
s finanční podporou Vinařského Fon-
du. Česká republika dodala 202 vzor-
ků, a proto bylo i logo Vína z České 
republiky umístěno na čestném místě 
na hlavní stránce webu soutěže mezi 
sponzory.

Více o moravských 
a českých vínech 

na www.wineofczechrepublic.cz

Moravský Merlot získal titul šampiona na prestižní soutěži v Americe

Po dvoudenním hodnocení v re-
prezentativních prostorách valtické-
ho Centra Excelence vyhlásili pořa-
datelé největší mezinárodní soutě-
že vín pořádané v České republice 
– Oenoforum – Championy bílých, 
červených, mladých vín a cuvée. 
Dva hlavní Championi letos zůstá-
vají doma a další dva putují do za-
hraničí. Oenoforum je pořádáno Sva-
zem vinařů ČR jako největší a jediná 
mezinárodní soutěž vín v České re-

publice pod patronátem OIV – Mezi-
národní organizace pro víno a vino-
hradnictví.

Titul Champion bílých vín získal 
Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2018, 
z rodinného vinařství Jindřich Kadrn-
ka z Březí a titul Champion mladých 
vín, tedy vín ročníku 2019, pak porota 
udělila vínu Sylvánské zelené, výběr 
z hroznů 2019 z, na trhu nového, vi-
nařství Bc. Pavla Tréšková – ENTRÉE 
vinařství. Nejlepším červeným vínem 
soutěže se stal Hron, výběr z hrozna 
2018, ze slovenského vinařství VÍNO 
MRVA & STANKO, a. s., a poslední ti-
tul Champion za nejlepší cuvée připadl 
moldavskému cuvée Aurore Syrah – 
Cabernet Sauvignon 2017 z vinařství 
FAUTOR. Ocenění za nejlepší kolek-

cí získalo VINS winery, Vinosady ze 
Slovenska.

naši vinaři zvítězili  
v 8 kategoriích: 

–  V kategorii mladých suchých vín zví-
tězilo Víno Botur s Ryzlinkem rýn-
ským, pozdní sběr 2019.

–  V kategorii bílých suchých vín zví-
tězilo vinařství Volařík s Ryzlinkem 
rýnským, pozdní sběr 2018.

–  V kategorii bílých polosuchých vín zví-
tězilo vinařství Volařík s Ryzlinkem 
rýnským, výběr z hroznů 2018.

–  V kategorii růžových vín zvítězilo 
vinařství Víno Botur s Cabernetem 
Sauvignon rosé, výběr z hroznů 2017.

–  V kategorii sladkých šumivých vín 
zvítězilo vinařství Sonberk s Pálavou, 
slámové víno 2018.

–  V kategorii suchá bílá cuvée zví-
tězila společnost Thaya vinařství 
s cuvée, moravské zemské víno roč-
níku 2018.

–  V kategorii šumivých vín obhájila ví-
tězství společnost BOHEMIA SEKT 
za jakostní šumivé víno Chardonnay 
brut, Prestige. 

–  Ocenění Ing. Jindřicha Ševčíka, 
CSc., za nejlepší Sauvinon blanc 
získává vinařství Volařík za Sauvi-
gnon, pozdní sběr 2019.

o soutěži
Oenoforum – Czech International 

Wine Competition porovnává vína 
z různých oblastí Evropy i světa, jež 
se vyznačují odlišnými klimatický-
mi a půdními podmínkami, ale i vína 
vyrobená různými, často diametrálně 

odlišnými technologiemi. Důraz je tra-
dičně kladen hlavně na vína odrůd Sau-
vignon Blanc a Cabernet Sauvignon, 
která mají v soutěži zvláštní kategorii 
a ocenění. 

Organizátorem a pořadatelem soutě-
že je Svaz vinařů ČR. Soutěž podporuje 
Vinařský fond České republiky, Národ-
ní vinařské centrum, o. p. s., a další or-
ganizace. Nad soutěží převzali záštitu 
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. 
Bohumil Šimek. Generálním partne-
rem akce je společnost Vinařský ráj. 

Více informací o soutěži 
a konferenci na 

www.oenoforum.cz nebo na 
www.facebook.com/oenoforum/.

Omnimedia s. r. o.

Deset vítězů Oenofora pochází z České republiky

Praha – Celkem 39 stánků, z to-
ho 23 vinařů především z Moravy, 
ale i Čech, degustace růžových vín 
a klaretů, gastronomie snoubící se 
s růžovým vínem, bohatý doprovodný 
program – takový bude devátý roč-
ník festivalu Růžový máj. Ten pro-
běhne letos kvůli koronavirové krizi 
až ve druhé polovině září. 

Sezona osvěžujících, lehkých a ovo-
citých růžových vín startuje už na jaře. 
Ta nejlepší se pravidelně degustovala 
v polovině května na festivalu Růžový 
máj. Kvůli vyhlášenému nouzovému 
stavu museli letošní ročník organizáto-
ři přesunout na 19. září. Název se roz-

hodli neměnit. Na Rašínově nábřeží se 
ale letos festival konat nebude. „Místo 
jsme změnili, ale název zachovali. Stále 
to bude Růžový máj, i když ho para-
doxně pořádáme v září. Festival se bu-
de od předchozích ročníků lišit kromě 
změny data také novým místem. Obtíž-
ně jsme totiž hledali termín na Raší-
nově nábřeží, kde se předešlé ročníky 
konaly, zároveň jsme festival nechtěli 
letos vynechat. Rozhodli jsme se proto 
pro Pražskou tržnici v Holešovicích,“ 
vysvětlil Jiří Sedláček, ředitel festivalu 
Růžový máj.

Kromě změny místa a termínu ko-
nání festival už další změny nečekají. 
„Vína se jako vždy budou degustovat 

výhradně z festivalových sklenic čes-
ké výroby. Festival tak chce minimali-
zovat plastový odpad a je jasné, že ze 
skla chutná víno mnohem lépe. Degu-
stační set, který zahrnuje 0,35l skleni-
ci, tištěný katalog s přehledem vinařů 
a dalšími informacemi a tužku, bude 
možné zakoupit v den festivalu na po-
kladně za sto korun. Vedle stánků na-
bízejících růžová vína bude na místě  
13 stánků nabízejících gastronomii ho-
dící se právě k růžovým vínům,“ popsal 
Jiří Sedláček.

Na festivalu se bude stáčet to nej-
lepší růžové víno z Moravy i Čech. 
„Šetrným sběrem hroznů a zpraco-
váním bobulí s minimálním použi-
tím chemie ve vinici i ve sklepě vy-
tváříme lahodná a nekonfliktní vína. 
K výrobě bílých a růžových vín po-
užíváme převážně moderní postupy 
a technologie, u červených vín pak 
dáváme přednost tradičním metodám 

našich předků. Naše vinařství se na-
chází uprostřed Modrých hor a tam 
jsou velmi dobré podmínky pro vý-
robu špičkových moravských růžo-
vých a červených vín s vlastním ru-
kopisem a charakterem,“ řekl Ondřej 
Bukovský, technolog a sklepmistr 
vinařství Bukovský z Kobylí na Mora- 
vě. 

Růžová vína se k teplým letním 
měsícům hodí skvěle, ladí i s letními 
pokrmy. Skvěle doplňují například 
grilované pokrmy, dobře se hodí také 
k těstovinám, bílému masu, salátům 
nebo i čerstvému ovoci. To, k jakým 
jídlům rosé pasuje, si návštěvníci fes-
tivalu budou moci vyzkoušet. Nabídka 

gastronomie snoubící se s vínem bude 
opravdu pestrá. „Nebudou chybět gri-
lované ryby a mořské plody, bagetky 
plněné masem a bylinkami, vegetari-
ánské a veganské speciality, plísňové 
a zrající sýry, sušené šunky, kachní 
paštiky a mnoho dalšího,“ vyjmenoval 
Jiří Sedláček.

Festival Růžový máj ale není jen 
o pití vína a skvělé gastronomii, při-
praven je i bohatý doprovodný pro-
gram. „Letos to bude pořádná porce 
jazzu, který se nejen ve formě swingu 
ohromně k růžovému hodí,“ uzavřel 
Jiří Sedláček. 

pear_media

Devátý ročník oblíbeného vinařského festivalu proběhne v září. 
Název zůstává, mění se místo 

http://www.wineofczechrepublic.cz
http://www.oenoforum.cz
http://www.facebook.com/oenoforum/
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Oblíbená me-
zinárodní soutěž 
vín GREAT AME-
RICAN INTERNATI-
ONAL WINE COM-
PETITION, pořá-
daná tradičně 
v New Yorku, se 

letos musela vypořádat s neuvěři-
telnou řadou překážek způsobenou  
koronavirovou krizí. Soutěž se ale na-
konec uspořádat podařilo a pravdě-
podobně největší radost z toho mají, 
kromě samotných pořadatelů, morav- 
ští a čeští vinaři, protože zde letos 
dosáhli neuvěřitelného úspěchu. Zís-
kali totiž 18 platinových, 11 zlatých 
a 67 stříbrných medailí.

Letos se štěstěna nejvíce usmála na 
mikulovské Vinařství Volařík, které 
získalo 3 platinové medaile za Pálavu 
2018, výběr z hroznů, Rulandské bílé 
2017, výběr z cibéb, a Ryzlink vlašský 
2017, výběr z bobulí, čímž jen potvrdilo 

předchozí řadu letošních úspěchů ze 
světových i tuzemských soutěží. Mimo-
řádnou kvalitu svého Merlotu Premium 
Collection 2017, výběr z hroznů, který 
se stal šampionem odrůdy soutěže ve 
Finger Lakes, stvrdilo platinovou medai-
lí CHÂTEAU VALTICE – Vinné skle-
py Valtice a přidalo další za Rulandské 
modré Rosé 2019, pozdní sběr. Po dvou 
platinových medailích si ještě odváží 
Vinařství Maděřič z Moravského Žiž-
kova za Frankovku 2018, ledové víno, 
a Pálavu 2018, výběr z hroznů. Dále pak 
Vinařství Bočko z malebných sklípků ve 
Vrbici za moravská zemská vína Veltlín-
ské zelené 2019 a Tramín červený 2019. 
Kromě platinových medailí si moravská 
a česká vína rozdělila ještě 11 zlatých, 
67 stříbrných a 77 bronzových medailí.

„Východní pobřeží USA rozumí 
dobře našim vínům, protože tamní vi-
naři hospodaří v obdobných podmín-
kách jako ti naši. Společná je i řada 
pěstovaných odrůd, jako jsou Ryzlin-
ky, Pinoty, Chardonnay, Tramín nebo 

Frankovka. Po devíti letech účasti na-
šich vín jsou ale i Pálava nebo Muškát 
moravský známými pojmy mezi ame-
rickými vinaři,“ komentoval výsledek 

soutěže JUDr. Luboš Bárta, šéfredaktor 
časopisu SOMMELIER, který účast 
moravských a českých vín na soutěži 
organizoval.

Původní jarní termín soutěže byl 
posunut na polovinu srpna, ale me-
zitím se Amerika propadla do hlubo-
ké krize. V soutěži tak za maximál-
ních hygienických opatření mohli 
vína hodnotit pouze američtí experti. 
Komise po třech porotcích hodnoti-
ly vzorky v jednorázových pohárech, 
mezi porotci byly třímetrové meze-
ry a hodnotilo se o několik dnů déle. 
Předvídat výsledky hodnocení, které 
vypracovaly pouze zámořské komise 
bez účasti evropských degustátorských 
špiček, tak bylo velmi obtížné. O to 
větší nadšení pak přineslo zveřejnění 
výjimečného úspěchu moravských 
a českých vín.

Účast vín z České republiky na těch-
to soutěžích tradičně organizuje redak-
ce časopisu SOMMELIER s finanční 
podporou Vinařského Fondu.

Více o moravských 
a českých vínech na 

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Moravská vína si z New Yorku přivážejí 18 platinových medailí

Praha – Na etiketě a vizuální po-
době u vína záleží čím dál víc. Podle 
vinařů platí, že spotřebitelé vybírají 
očima a zajímavý design může o vý-
běru rozhodnout. Přidanou hodnotou 
jsou i vína s netypickým názvem nebo 
limitované edice, které budí zvěda-
vost. Údaje vyplývají z ankety mezi 
členy Vinařské unie ČR.

Důležitými faktory pro nákupní roz-
hodování je pak i značka a výrobce. 
Dál zákazník hledí na odrůdu či množ-
ství zbytkového cukru. „Spotřebitelé 
se v posledních letech více zajímají 
o příběhy vinařství. Stejně jako u ostat-
ních komodit, například masa, ovoce či 
zeleniny, chtějí i v případě vína vědět, 
odkud pochází a kdo stojí za jeho vý-
robou. Víno samozřejmě musí splňo-
vat základní parametry, jako je barva, 
cena či původ hroznů, lákavá etiketa 
ale může rozhodnout,“ říká Ondřej 
Beránek, prezident Vinařské unie.

etiketa prodává
Také u designu lahví se prosazu-

jí různé módní vlny, které nutí vinaře 
pravidelně inovovat podobu jejich eti-
ket. Činí tak obvykle v rozmezí 3–6 let. 
„Myslíme si, že vizuální podoba vín 

by měla být v souladu s ak-
tuálními trendy. Je potřeba, 
aby byla moderní a barevně 
výrazná. Musí na první po-
hled odlišit vína od ostat-
ních,“ říká Daniel Smola 
z Vinařství LAHOFER. „Ke 
slovu se na poli grafiky ak-
tuálně dostává minimalismus 
a zjednodušování. Spotřebi-
tele nejvíce zaujme jednodu-
chá etiketa s výrazným prv-

kem,“ doplňuje Iva Šantavá z vinařství 
Víno Blatel.

specifická označení 
budí pozornost

Zájem u spotřebitelů vzbuzují vína 
či celé edice vín se speciálním názvem, 
jiným než odrůdovým. Tyto názvy se 
mnohdy obvykle odvíjejí od místa, kde 

víno vzniká, nebo vycházejí 
z příběhu vinařství. „U na-
šich vín se specifickým ozna-
čením spotřebitelé oceňují 
provázanost s historií oblas-
ti, odkud víno pochází. Mont 
Pré, Denis d´Or, Sankt Cle-
mens, Dan Ermite – všechna 
čtyři vína jsou spojená s his-
torií Znojma a Znojemska,“ 
vysvětluje Pavel Vajčner 
z vinařství Znovín Znojmo. 

„Bzenecká Lipka je tradičním místním 
označením pro Ryzlink rýnský pěsto-
vaný na Bzenecku, přívlastkové víno 
Habánské sklepy Cuvée 1614 odkazuje 
zase na rok stavby Habánského sklepa 
ve Velkých Bílovicích,“ říká Martin 
Fousek ze společnosti BOHEMIA 
SEKT, pod kterou spadají vinařství 
Habánské sklepy, Víno Mikulov, Châ-

teau Bzenec a Vinařství Pav-
lov.

podle čeho 
vybírat vína

Pro představení novinky 
ve vinném sortimentu nebo 
inovace produktu volí čeští 
vinaři různé cesty. Za nejdů-
ležitější považují osobní se-
tkání se zákazníky například 
formou ochutnávek a putová-

ní po sklepích a vinicích. „Spotřebite-
lé dávají přednost známé značce nebo 
vinařství, se kterým mají dřívější osob-
ní zkušenost. S rozvojem e-shopů jsou 
to ale stále častěji i příběhy vinařství 
a zajímavé etikety na internetu, které 
je přesvědčí k pořízení vína,“ dodává 
Ondřej Beránek.

PEPR Consulting

Podle čeho spotřebitelé vybírají víno? 
Příběh a obal prodává

Česká republika se zařadila mezi 
významné vinařské země, které mě-
ly tu čest hostit jednu z nejprestiž-
nějších mezinárodních vinařských 
soutěží. Již 27. ročník soutěže Con-
cours Mondial de Bruxelles se v le-
tošním roce konal v Jihomoravském 
kraji. Od 4. do 6. září se 250 vinař-
ských odborníků scházelo na brněn-
ském výstavišti, aby hodnotili více 
než 8 tisíc vín z celého světa.

Mezinárodní soutěž vín Concours 
Mondial de Bruxelles odstartovala v pá-

tek 4. září ráno. Po oficiálním zahájení, 
kde byla představena soutěž, organizáto-
ři a pořadatelé, se začalo s hodnocením. 
Vinařští odborníci rozděleni do 51 po- 
rot každý den hodnotili v dopoledních 
hodinách až 50 vín. Vzorky byly zařa-
zeny do skupin s přihlédnutím ke krité-
riím, jako je např. původ, odrůda, ob-
sah alkoholu nebo zbytkového cukru. 
Soutěže se letos účastnilo 8 500 vín 
ze 46 zemí světa. Česká republika při-
hlásila téměř 370 vzorků vín (třikrát 
více než v roce 2019), čímž se posunu-
la na páté místo za Francii, Španělsko, 
Itálii a Portugalsko.

„Věříme, že tato akce hlavně po-
může zvýšit povědomí o kvalitě vín 
z Moravy a Čech po celém světě. Ale 
nejde jen o víno a medailová ocenění. 
Díky této soutěži jsme mohli vinařským 
odborníkům z celého světa také uká-

zat krásy jižní Moravy a dokázat jim, 
že jsme po všech stránkách vinařský 
region špičkové světové úrovně,“ shr-
nul Jaroslav Machovec, ředitel Vinař-
ského fondu.

Kromě samotného hodnocení byl na 
každý den pro degustátory připraven 
speciální program, který měl za úkol 
je seznámit s vinařstvím a vinohradnic-
tvím na jižní Moravě a ukázat jim na 
vlastní oči tento krásný kraj. V neděli 
6. září, poslední den soutěže, byl pak 
oznámen pořadatel 28. ročníku soutěže. 
V roce 2021 se soutěž uskuteční v Číně, 
v oblasti Ningxia, ve městě Yinchuan.

Vyloženě nadšení pak byli i zahraniční 
porotci, kteří nešetřili superlativy. „Toto 
je mé už 14. hodnocení na soutěži Con-
cours Mondial, ale toto je pro mě oprav-

du výjimečné. Koná se totiž v České re-
publice, ke které mám blízký vztah. Moje 
maminka se narodila zde v Brně,“ sdělil 
porotce Thomas Brandl z Německa. 

„Myslím si, že je to jedinečná příleži-
tost, jak poznat zemi, která není až zase 
tolik známá, co se vína týče. Poznává-
me tu nejenom víno, ale i jídlo, kulturu 
a region, takže jsem opravdu ráda, že tu 
mohu být,“ chválila si akci porotkyně 
z Velké Británie Nagel Sharon. 

„Je to opravdu úžasná zkušenost. 
Jižní Morava je krásný region s vínem, 
který je úplně jiný než zbytek Evropy,“ 
zářil italský porotce Marco Rossi. 

 Kromě Jihomoravského kraje jsou 
partnery akce například město Brno, 
Vinařský fond ČR, Svaz vinařů ČR, 
Národní vinařské centrum ve Valticích, 
Centrála cestovního ruchu – Jižní Mo-
rava nebo Veletrhy Brno.

Mezinárodní soutěž vín Concours 
Mondial de Bruxelles se poprvé ko-
nala v roce 1994. V prvních letech 
hodnocení probíhalo v Bruselu, v roce 
2006 začalo být místo hodnocení pu-
tovní mezi významnými vinařskými 
regiony Evropy. Uskutečnilo se např. 
v Plovdivu (Bulharsko), v Jesolu (Itá-
lie), Guimares (Portugalsko), Luxem-
burku (Lucembursko), Bratislavě (Slo-
vensko), Aiglé (Švýcarsko) a dalších. 
Česká republika se účastní soutěže od 
samého počátku v roce 1994. 

Více informací o soutěži na 
www.cmb-brno2020.cz 

a www.concoursmondial.com, 
O moravských a českých vínech 

na  www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia s. r. o.

Světoví odborníci hodnotili v Brně více než 8 tisíc vín 

http://www.cmb-brno2020.cz
http://www.concoursmondial.com
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Tajenkou křížovky je nepravdivý mýtus o mléčných výrobcích: Po páté hodině … (dokončení v tajence)

Domov  
čokoláDy,  

veganská „mléčná“  
a jiné novinky

Společnost Lindt & Sprüngli 13. září ve svém 
historickém sídle ve švýcarském Kilchbergu ote-
vřela svůj domov čokolády Lindt Home of Cho-
colate. Součástí nového předváděcího centra je 
výzkumné středisko, interaktivní výstava, velko-
lepá devítimetrová čokoládová fontána, ochut-
návková místnost čokoládové nebe „Chocolate 
Heaven“, kavárna, školicí prostory Chocolateria 
pro mistrovské kurzy výroby čokolády a největší 
prodejna čokolády značky Lindt na světě.

Podle nadace Lindt Chocolate Competence 
Foundation, která projekt řídí, stála výstavba 
předváděcího centra 100 milionů CHF (109 mi-
lionů USD), trvala tři roky a mimo jiné návštěv-
níkům též umožní sledovat čokolatiérské mistry 
Lindtu v akci.

Lindt Home of Chocolate se nachází v blíz-
kosti Curychu a očekává se, že ročně přiláká na 
350 000 návštěvníků. Vstupné je 15 franků pro 
dospělé a 10 franků pro děti od 8 let. Další infor-
mace a náhled nového Lindt Home of Chocolate 
lze najít na adrese lindt-home-of-chocolate.com.

Švýcarský čokolatiér Lindt stejně jako i jiní vý-
robci sleduje trend a rostoucí poptávku po čistě 
rostlinné čokoládě, která podle agentury Transpa-
rency Market Research v příštích letech výrazně 
posílí globální trh. V listopadu se chystá uvést na 
trh výběrovou kolekci veganských čokoládových 
tyčinek z „mléčné“ čokolády, v níž místo mléka 
bude použita ovesná náhražka. Luxusní tyčinky 
zabalené v recyklovatelných obalech jsou součástí 
výrobkové řady HELLO. Zpočátku budou k dispo-
zici pouze v Německu, a to ve třech různých pří-
chutích – lískový oříšek, slaný karamel a cookie. 
Cena 100gramové tyčinky má být 2,99 EUR.

Oznámení Lindtu přichází po vyhlášení ob-
dobných plánů společností Mars, která již dříve 
informovala, že svoji veganskou verzi v rámci 
řady Galaxy uvede na trh ve Velké Británii. Tím 
se stala jednou z prvních velkých značek, které 
nabízejí čistě rostlinnou alternativu mléčné čo-
kolády.

Také britská značka Cadbury, která je součástí 
společnosti Mondelēz International, je připrave-
na zahájit produkci nemléčné „mléčné“ čokolá-
dové tyčinky, jak oznámila na začátku letošního 
roku na veletrhu sladkostí a snacků ISM 2020 
v Kolíně nad Rýnem.

Známe hořkou, mléčnou a bílou čokoládu, ne-
dávno k nim přibyla i růžová čokoláda ruby, ale 
zlatavě žlutá čokoláda? A přece již existuje.

Vyrobila ji australská společnost zabývající se 
vývojem a inovacemi v oblasti flavorů a bioak-
tivních přísad pro potravinářství a nápojový prů-
mysl The Product Makers (TPM). Použila k tomu 
svůj extrakt z cukrové třtiny Phytolin Plus. Tento 
extrakt posloužil nejenom k vytvoření čokoládo-
vého výrobku zlatavé barvy, ale má i potenciál 
jako přírodní barvivo či přísada pro cukrovinky 
ke zlepšení jejich výživového profilu.

Společnost TPM vyrábí z cukrové třtiny řa-
du výtažků, které mají rozličné zdraví prospěšné 

účinky. Kupříkladu přispívají k regulaci hladiny 
glukózy v krvi, působí protizánětlivě, podporují 
kognitivní schopnosti, oddalují stárnutí pokož-
ky. Extrakty z cukrové třtiny mají obvykle tma-
vě hnědou barvu. Vývojový tým studoval jejich 
složení a vlastnosti a zjistil, že jednou ze složek 
tmavé tekutiny je žluté až zlatavé barvivo, které 
lze použít k barvení potravin a nápojů.

Ingredience použitá k vytvoření čokolády 
zlatavé barvy je Phytolin Plus. Ten se vyrá-
bí obohacením patentově chráněného Module-
xu o vlákninu a bílkoviny. Modulex je přírodní 
zlatavě žlutá nebo jasně žlutá tekutina, která se 
získává frakcionací fytolinu (tmavě zbarvený 
extrakt z cukrové třtiny). Je nejenom barvivem, 
ale také modulátorem chuti a přírodním sladi-
dlem. Obsahuje přirozené sacharidy cukrové třti-
ny sacharózu, glukózu a fruktózu, dále minerální 
látky, aminokyseliny a jiné organické kyseliny 
a antioxidanty polyfenoly a flavonoidy.

Vývojový tým nejprve připravil čokoládovou 
hmotu podle standardní formulace bílé čoko-
lády, ovšem bez přídavku cukru. Do ní se poté 
vmíchal Phytolin Plus, čímž hmota získala zla-
tavou barvu. Výsledkem byla čokoláda nového 
zbarvení, se sníženým obsahem cukru a vyšším 
množstvím vlákniny a bílkovin. Nová formulace 
zvýšila ve srovnání se standardní recepturou na 
bílou čokoládu obsah bílkovin z 10 na 13 % a ob-
sah rozpustné vlákniny z nuly na asi 12 až 14 %. 
Největší zlepšení bylo zaznamenáno u celkových 
cukrů, kde jejich obsah klesl na 16 ze 45 % u běž-
né bílé čokolády. 

Vývojový tým TPM věří, že se jedná o prv-
ní čokoládu zlatavé barvy, kde zbarvení bylo 
dosaženo pomocí přísady z cukrové třtiny. Spo-
lečnost doufá, že na tuto technologii a formulaci 
udělí licenci některému výrobci potravinářských 
přísad, který by ji poté dodal výrobci čoko- 
lády.

Výrobu čokolády zlatavé barvy zkoušely i ji-
né cukrovinkářské společnosti, kupříkladu Bar-
ry Callebaut (BC). Ta před dvěma roky uvedla 
na trh zlatou karamelovou čokoládu jako sou-
část své řady prémiové belgické čokolády. Zlatě 
žlutá barva BC pocházela z přidaného karamelu 
a karamelek. Také Nestlé uvedlo v roce 2018 na 
trh svůj Gold KitKat, zde byly vaflové tyčinky 
obaleny opět v čokoládě barvené a ochucené ka-
ramelem.

Cukrová třtina se v Austrálii pěstuje pro vý-
robu a vývoz cukru. Modulex se vyrábí v závo-
dě TPM v Melbourne. Vývoj a výzkum extraktů 
z cukrové třtiny se zdraví prospěšnými účinky 
je částečně financován z fondů australské vlády. 
Podle vedoucího divize Bioactives TPM Barryho 
Kitchena jsou potraviny a nápoje zlatavého zbar-
vení zejména mezi asijskými spotřebiteli považo-
vány za nové, jedinečné a prémiové.
www.lindt-spruengli.com, www.ingredientsne-
twork.com

nealkoholické pivo 
s léčivými účinky

Britská společnost Fungtn vzniklá začát-
kem letošního roku vyrábí řemeslné pivo. Její 
zakladatelka Zoey Hendersonová chtěla vy-

tvořit nápoj pro pijáky pěnivého moku, kte-
ří nehledají pouze produkty, které jednoduše 
jen napodobují chuť alkoholu, tj. NoLo drinky 
(bez alkoholu nebo s nízkým obsahem alkoho-
lu), ale místo toho aktivně vyhledávají nápoje 
dodávající tělu něco navíc, přinášející funkční 
výhodu a zároveň skvěle chutnají. Řešení našla 
v mykoadaptogenních houbách. Tyto medici-
nální houby jsou známé svými zdraví prospěš-
nými vlastnostmi. V čínské medicíně se použí-
vají již tisíce let a nemají žádné psychedelické  
účinky.

Po dvacetileté práci v pohostinství a provozo-
vání vlastní kavárny a nealkoholického baru zís-
kala Zoey Hendersonová dobrý přehled o tom, co 
nová generace zdraví dbalých spotřebitelů chce. 
Díky znalosti trhu a spotřebitelských preferen-
cí zejména mladé generace, spolu se svou vlast-
ní cestou za zdravím, se domnívá, že rozhodla 
správně.

„Moje osobní cesta za zdravím se vyvíjela 
současně s mou profesní dráhou,“ vysvětlu-
je. „V průběhu let jsem začala trpět alergiemi 
a astmatem, snažila jsem se udržet si dušev-
ní pohodu. Ve snaze zlepšit zdraví jsem zača-
la dodržovat veganskou stravu a omezila jsem 
alkohol. Také jsem se stále více zajímala o to, 
jak by mi to, co jím a piju, mohlo pomoci vyře-
šit mé zdravotní problémy. Navštěvovala jsem 
kurz o naturopatii výživy ukončený diplomem. 
V kurzu jsem se dozvěděla o léčivých potravinách 
a rostlinách. Právě to povzbudilo můj zájem 
zejména o rostliny a houby. Jsou to úžasní 
malí pomocníci, které nám planeta poskyt- 
la.“

Díky průzkumu trhu, který odhalil rostoucí 
zájem o starodávnou čínskou moudrost a léky 
na přírodní bázi pomáhající v prevenci, se Hen-
dersonová domnívá, že trh je nyní připraven vy-
užívat výhod léčivých hub ve formě funkčních 
nápojů.

„Došlo k přílivu produktů CBD, ty ale nepod-
léhají dostatečné regulaci. Tomuto odvětví se 
však podařilo přitáhnout pozornost lidi, kteří se 
zajímají o přírodní přísady dávané do produktů 
s funkčními vlastnostmi. Tito lidé si asi rovněž 
uvědomili, že různé přírodní sloučeniny mohou 
poskytovat stejné účinky jako alkohol, to zname-
ná relaxaci, avšak bez následných negativních 
dopadů.“

Biologicky aktivní složky hub – hlavně po-
lysacharidy, triterpenoidy, proteiny, enzymy, 
steroidy, steroly, nukleotidy, mastné kyseliny, 
vitaminy a minerály – mají řadu terapeutických 
vlastností a široké spektrum farmakologických 
účinků včetně modulace imunity, antioxidační 
aktivity, protizánětlivého působení a protirako-
vinných účinků.

Houba lesklokorka lesklá (Ganoderma luci-
dum) zvaná reishi je v čínské medicíně známá 
jako houba života. Vyznačuje se vysokým ob-
sahem beta-glukanů, což je rozpustná vláknina 
zlepšující hladinu cholesterolu v krvi. Některé 
další látky zase zvyšují aktivitu bílých krvinek, 
podporují imunitní systém a zvyšují odolnost 
proti infekcím.

Korálovec ježatý (Hericum erinaceus) zvaný 
též lví hříva obsahuje dvě látky – hericenony 
a erinaciny – které mohou stimulovat růst moz-

kových buněk. Některé studie naznačují, že lví 
hříva může pomoci chránit před Alzheimerovou 
chorobou. Jiná studie ukázala, že konzumace  
3 gramů této houby denně po dobu čtyř měsíců 
u seniorů s mírnou kognitivní poruchou význam-
ně zlepšila jejich mentální schopnosti, které se 
zase zhoršily po vysazení suplementace. Výzkum 
na myších zjistil, že extrakt ze lví hřívy má pro-
tizánětlivé účinky, které mohou snížit příznaky 
úzkosti a deprese. Vědci se domnívají, že snížení 
úzkostného a depresivního chování lze vysvětlit 
lepším fungováním hipokampu (součást velkého 
mozku).

Houba rezavec šikmý (Inonotus obliquus), 
zvaná chaga neboli sibiřská houba nesmrtelnos-
ti, je dřevokazná houba z čeledi kožkovitých. 
Odedávna patří k nejcennějším medicinálním 
houbám. Je bohatá na širokou škálu vitamínů, 
minerálů a živin, včetně vitamínů B-komplexu, 
vitaminu D, draslíku, rubidia, cesia, aminokyse-
lin, vlákniny, mědi, selenu, zinku, železa, man-
ganu, hořčíku, vápníku. Díky své výrazné an-
tioxidační aktivitě je schopna zpomalit proces 
stárnutí či snížit hladinu LDL cholesterou v krvi. 
Některé výzkumy na myších naznačují, že chaga 
pomáhá regulovat produkci cytokinů a tím pod-
poruje imunitní systém, čili působí protizánětlivě 
a chrání před infekcí.

Pivovar Fungtn nabízí tři značky adaptogen-
ního veganského bezlepkového nealkoholického 
piva (0,5 % ABV) s přídavkem výše uvedených 
medicinálních hub. Řada zahrnuje světlé svrchně 
kvašené pivo Lion‘s Mane IPA s neuroprotektiv-
ními účinky podporující kognitivní zdraví, pivo 
Reishi Citra podporuje buněčné zdraví, je přiro-
zeně antihistaminové, snižuje hypersenzitivitu 
a alergie a ležák Chaga se vyznačuje protizánět-
livými a antioxidačními účinky. Všechny tři dru-
hy piva posilují imunitu. Každá láhev obsahuje 
jeden gram organicky pěstovaných hub, přičemž 
doporučení pro dostatečné funkční účinky je pří-
jem 1–5 gramů.

Podle vyjádření pivovaru mykoadaptogeny 
také zvyšují hloubku a tělo piva. Následkem je 
„plnější viskozita“ a „pocit klasického piva v ús-
tech“, který se podle Fungtn obvykle s nealkoho-
lickými pivy nepojí.

„Adaptogenní houby mají komplexní, jemnou 
chuť, která se dobře mísí s nápoji, takže naše pivo 
typickou houbovou příchuť, která by mohla vadit, 
nemá,“ dodává pivovar.

Pro informaci: Termín adaptogen je pojem 
z alternativní medicíny, který označuje rostlin-
ný produkt zvyšující odolnost organismu proti 
stresovým situacím, jako je zranění, úzkost ne-
bo tělesná únava; zlepšuje schopnost odolávat 
změněným podmínkám, adaptovat se na ně. Ter-
mín vytvořil ruský vědec Nikolaj Lazarev v roce 
1947. Lazarev vytvořil též kritéria, podle kte-
rých se posuzuje, zda rostlina mezi adaptogeny  
patří.

Naturopatie je alternativní léčebná metoda za-
ložená v roce 1936 Harry Benjaminem v USA. 
Její základní principy definoval v knize Průvodce 
přírodní léčbou pro každého.
www.fungtn.com, cs.wikipedia.org

Mgr. Tatiana Oldřichová

http://www.lindt-spruengli.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
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