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Rytíři české chuti 2020Třeba ten čas přijde
Tak máme sklizeno. Letos sice bez doží-

nek, ale sedláci a my s nimi bychom mě-
li být spokojeni. I když… Pšenice letos 
narostlo nevídaně, jen ta pekařská kvalita 
se nebude snadno hledat. Počasí bylo 
v době zrání a sklizně obilí jako na houpač-
ce. Když mělo růst, nepršelo a o žních déšť 
každou chvíli. I brambory vykazují rekord-
ní sklizeň, ale aby vše nebylo ideální, velká 
a dobrá úroda snížila ceny a bramboráři 
prodávají dost často pod svými náklady. 
A to není zdravý stav, ale zásah do toho 
bohužel nemožný. U ovoce dobrá úroda 
velmi rozdílná podle regionů, i podle stro-
moví u silnic patrné velké rozdíly. Někde 
jablky obsypáno a pár kilometrů dál sko-
ro nic. O kořenovou zeleninu nemusíme 
mít strach, ta tolik výkyvům počasí naštěstí 
nepodléhá, teda pokud nezačne mrznout 
v září. Vinaři sklízí a na výsledek si musí-
me ještě počkat. Klimatické předěly v naší 
malé vlasti byly letos velmi ostré, což dobře 
dokumentuje diametrálně rozdílný srážko-
vý úhrn mezi západem Čech, Vysočinou, 
a hlavně severovýchodní Moravou a Slez-
skem. Celé Krušnohoří bylo do července 
v absolutním srážkovém stínu, a přitom 
řeka Morava se často plnila povodněmi 
toků z Beskyd a Jeseníků. Takže k tomu-
to hodnocení patří i množství vody, které 
letos přes léto spadlo na naši zem. Bylo to 
určitě víc, než jsme očekávali my, ale i pro-
gnostici počasí. Zásoby spodních vod letoš-
ní srážky určitě posílily a vyplacené dota-
ce zemědělcům na sucho jim přejme jako 
bonbónek za jejich dost často nevděčnou 
práci. A dostali-li na náhradu škod z po-
vodní, tak jim to musíme přát dvojnásobně, 
a to jako slabou náplast za utrpení, které 
tolik očekávaná voda přinesla. Tyto extré-
my letošního zemědělského roku jen ještě 
více podtrhují podivnou výjimečnost celé-
ho našeho současného žití. Ještě že u nás 
nehoří lesy jako v Americe. Jak říkala moje 
babička Ludmila, voda a oheň dobrý sluha, 
ale zlý pán. Takže malé shrnutí – jako by 
roušky nestačily. 

Prázdniny a dovolené máme taky za se-
bou jinak. Krumlovy a Hluboké praskaly 
ve švech a průvodci mrskali rychlou češti-
nou informace o poklescích a hrdinských 
činech našich šlechtických předků. Kdeja-
ký břeh rybníků a náplavek řek vysypány 
pískem, a ejhle, idylu středomořských pláží 
bylo možno vychutnávat i doma. Občas se 
někdo pochlapil a zmizel skoro inkognito 
do teplých krajin. V hotelu pak obsluho-
ván větším počtem obslužného personálu 
než hostů samých si dovolenou jistě užil. 
Přišel pak ale do práce, nakazil svého šéfa, 
uklízečku a šest lidí, co s ním jeli v metru 
a autobusem. A lavina se začala šířit a před-
hánět jarní stavy počtů zasažených. Třeba 
to tak nebylo, nevím. Nepatřím k těm hod-
ně vyplašeným. Ale třeba jen do doby, kdy 
mě ten prevít neskočí za krk. Druhou vlnu 
jsem fakt nečekal. A důvody, proč to tak je, 
nikdo nezkoumá. Určitě nejsou nynější ná-
růsty proto, že jsme v létě nenosily roušky. 
Opičárny tisku typu Prymula s Faltýnkem 
v uzavřené vyšehradské restauraci. My by-
chom ale fakt měli vědět víc, než že nesmí-
me do krámu pro šálu na zimu a v noci se 
nikde necourat. Zákaz nočního vycházení 
byl státem vyhlášen naposledy v době hey-
drichiády v roce 1942.

Vůně letošního léta tedy už zase vyvanu-
la. Dnové řečeno mluvou básníků si přiblí-
žily večer blízko k odpoledni a náš stesk po 
blankytně modrém nebi splývající se stej-
nou barvou moře, které jsme většinou letos 
neviděli, nabyl na síle. Počkáme si – třeba 
ten čas přijde.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Rada ministrů zemědělství jednala o návr-
zích budoucí Společné zemědělské politiky 
EU (SZP). Členské státy se dohodly, že i na-
dále budou podporovat citlivé sektory a usi-
lovat o zjednodušení SZP úpravou pravidel 
pro malé zemědělce, umožní jednotlivým 
státům rozhodnout o definici skutečného 
zemědělce nebo dobrovolném zastropování 
přímých plateb. Nová SZP by měla umožnit 
lépe chránit životní prostředí, podporovat 
konkurenceschopnost evropského zeměděl-
ství a měla by být co nejjednodušší. O to 
Česká republika po celou dobu vyjednávání 
nové SZP usiluje. Rovněž byla přijata spo-
lečná pozice Rady ke strategii „Od země-
dělce ke spotřebiteli“, kdy Česká republika 
požádala Evropskou komisi (EK), aby předlo-
žila hodnocení dopadů této strategie na ze-
mědělství v členských státech a v celé EU. 

Dohoda představuje zásadní posun při nasta-
vování budoucí podoby SZP a umožní zahájit 
vyjednávání s Evropským parlamentem. „Do-
sažení dohody mezi státy EU po více než dvou 
letech vyjednávání vítám. Za důležité považu-
ji, že financování takzvaných citlivých komodit 
zůstane minimálně na stejné úrovni jako v sou-
časném období, i když původně mělo být sníže-
no. Vítám také, že zavedení definice skutečného 
zemědělce bude pro členské země dobrovolné. 
To zemědělcům uleví od zbytečné byrokracie,“ 
uvedl ministr Toman. 

Česká republika dlouhodobě prosazuje vyvá-
ženost v oblasti životního prostředí při zajiště-
ní konkurenceschopnosti českého zemědělství, 
silnou pozici členských států při zohledňování 
národních specifik, dobrovolnost v oblasti defini-
ce skutečného zemědělce, zastropování přímých 
plateb s možností odečtení mzdových nákladů 
a podporu zaměstnanosti a rozvoj venkovských 
oblastí. Důležité je, že financování takzvaných 
citlivých komodit, mezi které patří chmel, cukro-
vá řepa, ovoce a zelenina a další sektory důležité 
pro zaměstnanost na venkově, zůstane zachová-
no na stejné úrovni jako v současném programo-
vacím období. Všechna tato opatření byla sou-
částí legislativního balíčku opatření týkajících 
se reformy budoucí SZP na období po roce 2022. 

Dalším důležitým bodem jednání byla disku-
ze o pozici Rady EU ke strategii „Od zemědělce 
ke spotřebiteli“. Z předběžné analýzy, kterou 
provedla Česká republika, vyplývá, že plnění 
stanovených cílů by mohlo vést k poklesu země-
dělské produkce států EU až o desítky procent. 
Proto je důležité, aby EK předložila hodnocení 
dopadů navržených cílů, a to ještě před tím, než 
zpracuje doporučení pro jednotlivé státy. Tato 
doporučení přitom mají zohledňovat jejich spe-
cifické podmínky a vynaložené úsilí k ochraně 
životního prostředí. Na tom se shodli zástupci 
zemí EU. „Požádali jsme Evropskou komisi, 
aby předložila hodnocení dopadů strategie Od 
zemědělce ke spotřebiteli na evropské zeměděl-
ství, a to na úrovni Evropské unie i jednotlivých 
členských států. Cíle pro jednotlivé země by mě-
ly být nastaveny tak, aby zohledňovaly současný 
stav v dané zemi. Výchozí podmínky každé země 
jsou jiné a je nezbytné zachovat férovost napříč 
všemi státy Unie a apelovat na změnu v těch 
státech, kde jsou ukazatele nejvíc v kontrastu 
s cíli strategie. Jako příklad mohu uvést spotře-
bu pesticidů na hektar, kdy už teď je u nás pod 
průměrem Evropské unie,“ řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

MZe

Ministři zemědělství Evropské unie se dohodli 
na pozici ke Společné zemědělské politice

Ve dvanáctileté historii 
soutěže máme již deset Rytířů 
české chuti. Těmi letošními 

byli pasování dva  
– Ing. Milan Chmelař, 

ředitel školy „Podskalská“ 
(horní snímek),  
a Petr Menšík,  

sládek Pivovaru Svijany 
(dolní snímek).  

Oběma bylo ocenění 
předáno separátně, protože 
se slavnostní vyvrcholení 
soutěže Česká chuťovka 

v Senátu nekonalo. Oběma 
přísluší velké uznání 

a gratulace. 
Více o soutěži přinášíme 

uvnitř listu na stranách 8–11.
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Ministr zemědělství Miroslav Toman schvá-
lil výši sazeb přímých plateb pro rok 2020. 
Také v letošním roce se budou vyplácet zá-
lohy na jednotnou platbu na plochu zeměděl-
ské půdy ve výši 70 %. 

Kromě jednotné platby na plochu zemědělské 
půdy (SAPS) je to také platba pro zemědělce do-
držující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí a platba pro mladé zeměděl-
ce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci 
(VCS). 

Sazba na SAPS bude v roce 2020 činit 3644,19 
Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí (tzv. greening) byla stanovena ve výši 
2013,64 Kč/ha. 

Vzhledem k nepříznivému průběhu letošního 
roku, způsobeného pandemií COVID-19, využi-
je Česká republika možnosti poskytnout zálohy 
na SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých 

plateb byly žadatelům vypláceny již začátkem 
listopadu 2020. 

Stejně jako v loňském roce chce Minister-
stvo zemědělství pokračovat ve zvýšené pod-
poře mladých zemědělců, a proto je zachována 
vyšší sazba platby pro mladé zemědělce, kte-
rá tvoří 50 % ze sazby na SAPS. Sazba platby 
pro mladé zemědělce tak pro letošní rok činí 
1822,09 Kč/ha.

Ministr zemědělství schválil také sazby pro 
jednotlivé platby dobrovolné podpory váza-
né na produkci, jejichž prostřednictvím bude 
na citlivé komodity vyplaceno přes 3,5 miliardy  
korun. 

Výše podpor přímých plateb jsou přepočte-
ny dle směnného kurzu Evropské centrální ban-
ky stanoveného k 30. září 2020, který letos činí 
27,233 Kč/EUR.

Z národních zdrojů evropské platby dopl-
ňují přechodné vnitrostátní podpory (PVP) 
poskytované na zemědělskou půdu, chmel, 
škrobové brambory, přežvýkavce, masné 
krávy a ovce a kozy. Přechodné vnitrostát-
ní podpory se vyplácejí jen těm zemědělcům, 
kterým je v daném roce přiznána jednotná 
platba na plochu zemědělské půdy. Sazby 

pro tyto platby budou zveřejněny v listopadu  
2020.

Všechny dotace bude vyplácet Státní zeměděl-
ský intervenční fond. 

Sektor Sazba
(Kč/jednotka)

Škrobové brambory 15 310,76
Chmel 16 822,67
Ovoce – velmi  
vysoká pracnost 12 534,51

Ovoce – vysoká pracnost 8 571,26
Zelenina – velmi vysoká 
pracnost 11 311,63

Zelenina – vysoká pracnost 3 958,72
Konzumní brambory 4 510,06
Cukrová řepa 7 712,13
Bílkovinné plodiny 2 147,15
Masná telata 8 852,41
Dojnice 4 012,38
Ovce a kozy 4 471,70

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2020

Na producenty potravin, kteří dodávají zbo-
ží do provozoven veřejného stravování, jako 
jsou školní jídelny nebo restaurace, tvrdě do-
padají opatření přijatá v souvislosti s pande-
mií COVID-19. Ti, kterým se meziroční cel-
kové příjmy propadnou o více než čtvrtinu, 
budou mít nárok na finanční pomoc od Minis-
terstva zemědělství (MZe). 

„Na producenty potravin, kteří dodávají své 
zboží do gastronomických provozů, silně dopad-
la už jarní vlna pandemie. S vypětím všech sil 
situaci zvládli, vyčerpali ale téměř všechny své 
rezervy, které tak už nyní nemají. Hned na jaře 

jsme proto začali připravovat program AGRI-
COVID, který by jim umožnil kompenzovat část 
ztrát, a tento program jsme si nechali notifikovat 
Evropskou komisí. Nyní proto můžeme po uza-
vření restaurací předložit návrh opatření, které 
umožní výrobcům potravin poskytnout jednorá-
zovou finanční pomoc, aby nezkrachovali,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

Očekávané ztráty v sektoru jsou 1,5 miliardy 
korun za týden. Mezi nejvíce postižené obory 
patří výroba masa a masných výrobků, mléka 
a výrobků z mléka, pečiva, piva, vína, lihovin 
a ovoce a brambor. Propad celkových příjmů 
u těchto producentů z důvodu nerealizovaných 

dodávek je mezi 20 a 30 procenty, přičemž až 
40 procent tržeb se realizuje ve čtvrtém kvartálu 
kalendářního roku.

Vláda 16. 10. souhlasila s principem zásad 
programu kompenzací, MZe tak nyní dopracuje 
jeho pravidla a poté je spolu s žádostí o uvolnění 
finančních prostředků předloží na některé z dal-
ších jednání vlády. Celkem by v programu mohly 
být rozděleny až 3 miliardy korun, záviset bude 
na množství postižených podniků. Odškodněni 
budou výrobci potravin, kteří prokáží 25% po-
kles tržeb v meziročním srovnání.

„V praxi bude žádost velmi jednoduchá, po-
stačí prokázat pokles tržeb, doložit počet zaměst-

nanců a potvrzení, že jde o výrobce potravin dle 
definice zákona o potravinách. Takto nám pravi-
dla schválila Evropská komise. Každý, kdo pod-
mínky splní, by měl mít nárok na 200 tisíc korun, 
dalších 20 tisíc potom za každého zaměstnan-
ce. Zásady programu předložíme na některém 
z dalších jednání vlády, je tak možné, že ještě 
dojde k drobným změnám. Peníze budeme chtít 
vyplatit co nejdříve, aby pomoc byla opravdu 
rychlá a efektivní,“ uvedl ministr Toman.

Maximální podpora u jednoho podniku nesmí 
dle schválených pravidel přesáhnout 800 tisíc 
eur. MZe předpokládá, že by se do programu 
mohlo přihlásit až 10 tisíc subjektů. 

Producentům potravin hrozí kvůli zavřeným restauracíma jídelnám krach,
 máme pro ně rychlou finanční pomoc

Poté, co byly kvůli koronavirové situaci 
uzavřeny základní školy, snaží se Minister-
stvo zemědělství (MZe) společně se Stát-
ním zemědělským intervenčním fondem po-
moct subjektům, které dodávají schválené 
výrobky do škol v rámci školního projektu 
Ovoce, zelenina a mléko do škol. Potravi-
ny, které nyní školy neodebírají, mohou po-
skytnout potravinovým bankám. Zachrání se 
tak značné množství ovoce a mléčných výrob- 
ků.

„Chci ocenit práci zaměstnanců potra-
vinových bank a dobrovolníky, kteří pracují 
i v těchto složitých dnech s obrovským nasaze-
ním. Díky tomu se daří zachránit velké množství 
potravin, které pomohou nejohroženějším sku-
pinám, především seniorům a rodičům samo-
živitelům,“ řekl ministr zemědělství Miroslav  
Toman.

Stejně jako v jarních měsících budou moci 
schválené subjekty dodávat do potravinových 
bank čerstvé produkty a rychle se kazící výrobky 
objednané nebo vyrobené do 13. 10. 2020 včetně, 
s dobou spotřeby do 1. 11. 2020 včetně. Toto opat-

ření má za cíl snížit výrobcům ztráty a zachránit 
rychloobrátkové zboží v hodnotě zhruba 12 mili- 
onů korun, což představuje zhruba 413 tisíc 
kusů ovoce a zeleniny a 755 tisíc kusů mléčných 
výrobků. 

Žadatelé, kteří chtějí do potravinových 
bank dodávat, musí kontaktovat ředitelku Čes-
ké federace potravinových bank, aby se do-
mluvili na konkrétním způsobu předání. Pra-
covníci potravinové banky potvrdí všem 
dodavatelům, co a v jakém množství pře- 
vzali. 

MZe pomáhá potravinovým bankám od roku 
2016 a bude jim pomáhat i nadále, dokud se nena-
jde vhodnější systémové řešení, aby tato pomoc 
nebyla pouze na tomto ministerstvu. Loni MZe 
potravinové banky podpořilo více než 116 mi- 
liony korun, což je o téměř 76 milionů více než 
v roce 2018. Od počátku podpory vyplatilo MZe 
potravinovým bankám přes 209 milionů korun. 
Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, 
předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň 
tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici 
hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním 
potravinám.

Koordinujeme pomoc potravinovým bankám poté, 
co nemohou výrobci dodávat potraviny do škol 

Ministr zemědělství Miroslav Toman nabídl 
pomoc postiženým rybářům v okolí řeky Beč-
vy. Při následném zarybňování po havárii způ-
sobené kyanidem by mohli rybáři například 
využít vodní nádrže státního podniku Povodí 
Moravy nebo v postižených revírech vypou-
štět jiné druhy ryb. Ministerstvo zemědělství 
(MZe) je také připraveno zajistit finance pro 
částečnou úhradu vzniklých škod. 

„Řeky a potoky jsou pro naši krajinu důležité. 
Život v nich je klíčový. Jsem proto připraven Čes-

kému rybářskému svazu – Územnímu svazu pro 
severní Moravu a Slezsko pomoci při opětovném 
zarybnění postižených revírů. Za současné situa-
ce vítáme každou ruku, která přispěje k řešení ,“ 
řekl ministr Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství je připraveno me-
todickým řízením změnit v postižených mís-
tech zarybňovací plány tak, aby bylo možné 
vypustit i jiné ryby, než je povoleno v součas-
nosti. Rybáři by mohli vypouštět ryby, které do 
oblasti patří, a obnovit tak obsádku populace  
ryb. 

Mezi další pomoc lze zařadit bezplatné po-
skytnutí malých vodních nádrží státního pod-
niku Povodí Moravy a zároveň odpuštění ná-
jmů u aktuálně využívaných malých vodních 
nádrží. Zmírnit negativní dopady se bude MZe 
snažit i zajištěním finančních prostředků pro 
rok 2021 na částečnou úhradu vzniklých škod 
na rybí obsádce a napomoci k obnově ryb 
a vodních organismů v otravou postižených  
revírech. 

„Chtěl bych také poděkovat kolegům z Povodí 
Moravy za rychlé kroky pro zvládnutí součas-

né krize na řece Bečvě. Díky jejich mimořádným 
manipulacím na jezech a vodních nádrží podni-
ku, které zvýšily průtoky v přítocích řeky Moravy, 
se zabránilo pokračování otravy ryb, flóry a fau-
ny v řece Moravě,“ uvedl ministr Toman.

Ke zvýšení odtoků z vodních nádrží přispíva-
jí i dešťové srážky, které během pátku a soboty 
přešly přes území Moravy. Dešťové srážky navíc 
Povodí Moravy využije k doplnění zásob vody 
v nádržích, které přispěly k likvidaci ekologické 
havárie.

MZe

Ministr zemědělství nabídl rybářům po havárii 
na řece Bečvě okamžitou pomoc

Ilustrační foto
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Výskytu afrického moru prasat v Evropě vě-
novali jednání prostřednictvím videa ministr 
zemědělství Miroslav Toman a německá mini-
stryně výživy a zemědělství Julie Klöcknero-
vá. Hovořili také o budoucí podobě Společné 
zemědělské politiky (SZP) a Strategii Evropské 
komise (EK) „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Situace s africkým morem prasat (AMP) je 
v Evropě vážná zejména v Rumunsku, Bulharsku, 
Maďarsku a Polsku. Novým rizikem se stává 
zavlečení AMP do Německa, kde bylo u prasat 
divokých od 9. září v sousedství Polska potvr-
zeno téměř 60 pozitivních případů. Německo 
přijalo opatření k zabránění dalšího šíření AMP, 
která jsou velmi podobná těm, která uplatňova-
la Česká republika při výskytu AMP na našem  
území.

„Mezi řadou opatření, která u nás přispěla 
k vymýcení afrického moru prasat, považuji za 
základní intenzivní odklízení uhynulých prasat 
divokých s následným laboratorním vyšetřením 
a důslednou likvidací v asanačním podniku. Sou-
časně jsme také podpořili výzkum například v ob-
lasti epidemiologie afrického moru prasat,“ řekl 
ministr Miroslav Toman.

Mezi dalšími opatřeními, k nimž ČR přistou-
pila, bylo mj. okamžité vymezení zamořené ob-
lasti na dostatečně velkém území, ohrazení ob-
lasti s vyšším rizikem pachovým a elektrickým 
ohradníkem kvůli omezení migrace, zákaz lo-
vu, nesklizení a ponechání části zemědělských 
plodin v zamořené oblasti (zdroj potravy a úkryt 
pro prasata) a důsledná evidence chovů domácích 
prasat včetně neregistrovaných.

Podle ústředního ředitele Státní veterinární 
správy (SVS) Zbyňka Semeráda, který se také 
jednání s německou ministryní zúčastnil, nejdů-
ležitější nástroje proti AMP definují stále platná 
mimořádná veterinární opatření. „V celé ČR tak 
nadále platí zákaz přikrmování a omezení vna-
dění prasat divokých. Je nařízen jejich celoroční 
intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí z prasat 
divokých ze zemí s výskytem AMP i zákaz pou-

žívat v chovech prasat seno a slámu pocházející 
ze zemí s výskytem AMP,“ uvedl Zbyněk Seme- 
rád.

V ČR se až do roku 2017 AMP nevyskytoval, 
přesto SVS od roku 2014 s ohledem na jeho vý-
skyt v Pobaltí, Polsku a na Ukrajině vyšetřovala 
všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Díky 
tomu byl AMP na našem území včas zachycen 
a poté přijata účinná opatření, která zabránila 
jeho šíření. Na jaře 2019 byla ČR celosvětově 
znovu uznána za zemi prostou AMP. Celoplošný 
monitoring AMP v ČR nadále pokračuje.

Celkový počet pozitivních případů, a to vý-
hradně u prasat divokých, byl 230 kusů (z to-
ho 212 nalezených uhynulých a 18 ulovených). 
Všechny pozitivní případy pocházely z relativně 
malého území v okresu Zlín (tzv. vysoce riziková 
oblast v rámci zamořené oblasti). U domácích 
prasat nebyly zjištěny žádné případy AMP.

S ministryní Klöcknerovou hovořil ministr 
Toman také o Společné zemědělské politice. Po-
žádal ji, aby německé předsednictví zohlednilo 
především požadavek na snížení byrokracie, a to 
například formou paušálu při možném odpočtu 
mzdových nákladů. Jednání na pracovní úrovni 
budou pokračovat. Na nadcházející Radě mini-
strů v Lucemburku plánuje Německo dosáhnout 
dohody mezi členskými státy EU.

MZe

Ministr Toman po jednání s německou ministryní Klöcknerovou: 
při africkém moru prasat je zásadní intenzivní 

odklízení uhynulých divokých prasat

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, 
že v podzimních měsících každoročně výrazně 
roste riziko šíření aviární influenzy (AI) nebo-
li ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s podzim-
ní migrací volně žijících stěhovavých ptáků, 
kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí 
chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy 
drůbeže. V současnosti se objevila nová ohnis-
ka ptačí chřipky v Rusku a Kazachstánu, odkud 
se v minulosti nákaza šířila dále do Evropy. 

O tom, že nebezpečí nákazy je stále reálné, 
svědčí fakt, že se v posledních měsících nákaza 
šiří mezi divokými a domácími ptáky v západ-
ním Rusku a Kazachstánu. Tato oblast je známá 
jako podzimní migrační trasa divokých vodních 
ptáků mířících do Evropy. Zkušenosti v minu-
lých letech hovoří o tom, že pravděpodobně nej-
zranitelnější vůči novým ohniskům je severní 
a východní Evropa. Když byla AI detekována 
ve stejné oblasti Ruska v létě 2005 a 2016, ná-
sledovaly epidemie právě v severní a východní 
Evropě. Je zde však riziko dalšího šíření viru do 
jižní a západní Evropy. Na situaci upozornil ve 
společné zprávě také Evropský úřad pro bezpeč-
nost potravin (EFSA), Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční 
laboratoř Evropské unie pro ptačí chřipku. Ak-

tuální přehled nákazové situace v Evropě i v ČR 
je možné nalézt na webových stránkách SVS. 

Jediným efektivním nástrojem, který brání 
zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže, je 
důsledné dodržování pravidel biologické bez-
pečnosti. „Je nutné především zamezit kontaktu 
volně žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a napá-

jením, zasíťovat výběhy a krmení předkládat pod 
přístřešek,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád. Pro včasné rozpoznání nákazy je ne-
zbytné sledovat zdravotní stav chované drůbeže 
a vše podezřelé, jako jsou úhyny, snížení příjmu 
potravy či pokles snášky, neprodleně nahlásit 
místně příslušné krajské veterinární správě. 

Poslední vlna výskytu aviární influenzy se 
v ČR objevila zkraje letošního roku. Na území 
ČR byla 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 
výskytu ptačí chřipky na území ČR nedošlo. 

Tři měsíce od likvidace posledního ohniska 
zaslala SVS Světové organizaci pro zdraví zvířat 
(OIE) deklaraci o tom, že se na jejím území již ta-
to nebezpečná nákaza nevyskytuje. OIE následně 
v polovině července zveřejnila oficiální prohláše-
ní, že ČR je od 12. června prostá ptačí chřipky. 
Tento krok je nesmírně důležitý pro uvolnění ob-
chodování s drůbeží a drůbežími produkty s tře-
tími zeměmi.

S ohledem na včasné zachycení případné 
nákazy na území ČR provádí SVS v souladu 
s evropskou legislativou monitoring na AI v tu-
zemských chovech drůbeže a u volně žijících 
ptáků. V roce 2019 bylo na území ČR vyšetřeno  
104 nalezených uhynulých volně žijících ptá-
ků. U žádného z nich nebyl zjištěn virus AI. 
V chovech drůbeže bylo v minulém roce vyšet-
řeno 3910 vzorků krve pocházejících z 274 růz-
ných hospodářství. Ve vzorcích krve z 20 hos-
podářství byly zjištěny protilátky proti této 
nákaze, svědčící o tom, že drůbež přišla v mi-
nulosti s virem do styku. Ani v jednom přípa-
dě však nebyly detekovány nebezpečné subty-
py H5 a H7, a nebyla proto přijata žádná další  
opatření.

Riziko ptačí chřipky zvyšuje podzimní migrace stěhovavých ptáků 

Jako každoročně si organizace zodpo-
vědné za zdraví lidí a zvířat po celém svě-
tě připomínají 28. září „Světový den boje 
proti vzteklině“ (World Rabbies Day). V řa-
dě zemí včetně ČR sice již vzteklina bez-
prostřední hrozbou není, riziko opětovné-
ho zavlečení nákazy na naše území však 
stále existuje. Proto dále pokračuje pre-
ventivní monitoring Státní veterinární sprá-
vy (SVS), v jehož rámci jsou vyšetřová-
na uhynulá volně žijící zvířata (zejména 
lišky), za prvních 6 měsíců letošního roku 
bylo vyšetřeno téměř 2000 zvířat. 

Při této příležitosti je vhodné připome-
nout, že v ČR všichni psi, lišky a jezevci 
držení v zajetí musí být ve stáří 3 až 6 mě- 
síců očkováni a následně přeočkováni proti 

vzteklině. I nadále platí také povinnost 
předvést zvíře, které poranilo člověka, k vy-
šetření veterinárním lékařem 1. a 5. den 
po poranění. Za první pololetí letošního roku 
dosud soukromí veterinární lékaři nahlásili 
SVS vyšetření téměř 800 zvířat, která poranila 
člověka. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, 
že by zvíře vykazovalo klinické příznaky one-
mocnění. Zda jsou psi očkování proti vztekli-
ně, je dlouhodobě součástí kontrol veterinár-
ních inspektorů v chovech psů. 

„V loňském roce kontroly SVS zjistily chy-
bějící či neplatnou vakcinaci ve 360 přípa-
dech. Za nesplnění povinnosti může být cho-
vateli uložena pokuta do výše až 20 000 Kč,“ 
uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS.

V některých evropských státech se vztek-
lina stále vyskytuje. Toto riziko platí také pro 

řadu mimoevropských zemí, kde představují 
velký problém především toulaví psi. Proto 
SVS opakovaně v posledních letech nabádá 
české turisty k opatrnosti. SVS také dlouhodo-
bě varuje před dovozy psů neznámého původu 
ze zemí s výskytem vztekliny. Evropská ko-
mise před časem představila svůj cíl vymýtit 
vzteklinu na celém území EU do roku 2030. 
Některé evropské země vynakládají nemalé 
finanční prostředky pro udržení statusu země 
prosté vztekliny, například sousední Sloven-
sko a Polsko stále provádí orální vakcinaci 
u lišek.

Poslední případ vztekliny v ČR byl u liš-
ky zaznamenán před více než 18 lety. Pokud 
jde o domácí zvířata, byla posledním nakaže-
ným zvířetem kočka v roce 2001. Nákazu se 
podařilo v ČR de facto vymýtit hlavně díky 

povinnému očkování psů zavedeném již v ro-
ce 1953 a zejména pak díky programu orální 
vakcinace lišek proti vzteklině (v letech 1989 
až 2009). Příznivá nákazová situace zajistila 
v roce 2004 pro ČR status země prosté vztek-
liny.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrev-
ných živočichů, včetně člověka, které napa-
dá nervový systém a končí smrtí. K přenosu 
onemocnění dochází prostřednictvím infiko-
vaných slin, nejčastěji v důsledku pokousání 
nakaženým zvířetem, případně kočičím škráb-
nutím. Inkubační doba kolísá od několika dnů 
až po několik měsíců. Propuknou-li příznaky 
onemocnění spočívající ve změnách chování, 
agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí 
onemocnění vždy smrtí.

SVS

Světový den boje proti vzteklině

https://www.bezpecnostpotravin.cz/ptaci-chripka-eu-v-pohotovosti-pred-novymi-ohnisky.aspx
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/
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Sva z obchodu a ceStovního ruchu ČeSké republiky

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

http://www.socr.cz

Poslední šance 
pro gastro a příležitost 

pro potravináře: 
táhnout 

za jeden provaz
Současná doba je více než zvláštní. koronavirus se sklo-

ňuje ve všech pádech a tuzemské hospodářství pod tíhou 
všech nepříznivých okolností doslova sténá. vláda se snaží 
pandemii zastavit zpřísňujícími nařízeními. Jsem přesvěd-
čen, že jedinou šanci pro nejvíce zasažené sektory, mezi něž 
patří gastronomie a cestovní ruch, představuje spolupráce. 
napnout síly jako na jaře už nestačí. Musíme minimalizo-
vat ztráty a maximalizovat prostor pro restart skomírajících 
oborů. 

Celý retail dosud koronavirus vyšel na obrovské peníze. 
Investice do hygienických a  ochranných pomůcek pro 
zaměstnance stejně jako do prevence a ochrany zákazníků se 
vyplatily. Obchod se nestal ohniskem šíření viru, pandemie se mu 
dosud úspěšně vyhýbá a ze všech dat je jasné, že prodejny nejsou 
zdrojem nákazy. Je to důsledek extrémního nasazení všech 
zaměstnanců, ale také uvedených finančních investicí. Zatím 
je to 4,8 miliardy korun, kolik to bude na konci, se neodvažuji 
odhadnout. 

Ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jsme s cílem poučit 
se z jarní vlny a minimalizovat ztráty vypracovali tzv. pandemický 
plán. Obsahuje pokyny pro zajištění zdraví a  bezpečnosti 
zaměstnanců primárně obchodů s  většinou potravinového 
sortimentu a  jejich zákazníků. Důvod je nasnadě, právě tyto 
provozovny totiž nemohou zůstat kvůli zajištění základních 
potřeb obyvatel České republiky uzavřené. Vedle toho je však 
dokument plně aplikovatelný i  pro celý retailový sektor, bez 
ohledu na sortiment, respektive pro většinu společnosti jako 
takové.

Cílem plánu je přinést přehlednou a čtivou formou návod, 
jak eliminovat možná rizika koronavirové nákazy a jak efektivně 
reagovat v  případě již vzniklých problémů. Všichni jsme si 
totiž vědomi, že zásobování potravinami a  dalším zbožím 
musí kontinuálně pokračovat bez ohledu na míru pandemické 
situace.

Kromě cestovního ruchu patří mezi oblasti nejvíce zasažené 
koronavirovou krizí i sektor gastronomie. Většina z firem jarní 
uzávěru přežila, ale s vypětím všech sil. Aktuální nucené přerušení 
provozu se může stát ránou z milosti. Tratíme na tom všichni, 
třeba i zemědělci a potravináři. Ti budou moci dostat jako pomoc 
kvůli opatřením proti koronaviru až tři miliardy korun. Na peníze 
budou mít nárok primárně producenti potravin, kteří dodávají 
zboží například do restaurací, hospod nebo školních jídelen, nyní 
nuceně zavřených. Vše je tedy propojené a výpadek jednoho 
článku způsobuje následnou řetězovou reakci.

Proto je zapotřebí, aby se do akce na záchranu restaurací 
zapojili skutečně všichni, jinak budou ztráty nenahraditelné. A to 
nejen pro samotné provozovatele restauračních zařízení a jejich 
zaměstnance, ale třeba i pro rozvážkové a stravenkové firmy. 
Právě rozvážkovým společnostem zavření restaurací výrazně 
pomohlo, když mnohonásobně zvýšily počet svých zákazníků 
i doručených jídel. 

Proto bych jim chtěl adresovat výzvu, aby alespoň do 
normálního provozu restaurací daly těmto podnikům výrazně 
lepší podmínky. Naopak stravenkové firmy zareagovaly 
promptně a nabídly snížení poplatků účtovaných za stravenky, 
což je rozhodně chvályhodné.

Bez společné akce nemají restaurace šanci na přežití. Už 
dnes je třetina z nich zavřená a tato čísla dramaticky rostou. 
V  gastronomii přišly tisíce lidí o  práci a  každý den přibývají 
další. Ještě jeden příklad pomoci. Byly to pivovary, které zpětně 
odebíraly nevypité sudy od hospodských spolu s  úhradou 
ztráty. Z  toho mi vyplývá jediné: jen vzájemná spolupráce 
a  sounáležitost mezi jednotlivými subjekty může pomoci 
překonat tuto extrémně obtížnou dobu s  co nejmenšími 
ekonomickými dopady. 

Tomáš Prouza,  
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR  

a viceprezident 
Hospodářské komory ČR

Evropská komise schválila Českou republi-
ku jako zemi prostou infekční bovinní rinotra-
cheitidy skotu (IBR). Při projednávání žádosti 
ČR o udělení statusu na jednání stálého vý-
boru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva 
(SCoPAFF) neuplatnila proti české žádosti za-
slané letos v lednu do Bruselu námitky žádná 
z členských zemí. V nejbližší době lze očeká-
vat oficiální zveřejnění informace o udělení 
příznivého nákazového statusu ČR ve věstní-
ku Evropské komise. O vymýcení IBR v cho-
vech skotu usilovala ČR dlouhodobě. Získání 
statusu je významné zejména z hlediska za-
hraničního obchodu.

Národní ozdravovací program od IBR byl 
v ČR zahájen 1. 1. 2006. Bez výskytu této ná-
kazy bylo tehdy v ČR pouze 19 % chovů skotu. 
Program byl ukončen po 11 letech k 31. 12. 2016. 
K tomuto datu bylo bez nákazy přes 99 % hospo-
dářství, nákaza se vyskytovala jen v posledních 
několika chovech. Od roku 2017 pokračovalo 
ozdravování zbylých hospodářství prostřednic-
tví mimořádných veterinárních opatření stano-
vovaných SVS individuálně pro jednotlivé farmy 
s výskytem nákazy. Jelikož k 17. 1. 2020 se v ČR 
již nenacházel žádný skot pozitivně testovaný na 
IBR, mohla ČR podat výše zmíněnou žádost.

„Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší 
výhody pro české chovatele skotu při vzájem-
ném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená 
jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování 
se skotem se zeměmi EU, které již status získaly 
(zejména Německo, Rakousko nebo Dánsko), ale 
i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR z ná-
kazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Příznivé mezinárodní statusy přinášejí tuzem-
ským chovatelům také možnost získání výhod-
nějších podmínek při vývozu zvířat a živočiš-
ných produktů do třetích zemí. Na základě nově 
získaného statusu bude moci ČR zároveň po 
ostatních státech vyžadovat vyšší úroveň doplň-
kových záruk při dovozu skotu do ČR.

Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví 
zvířat je z dlouhodobého hlediska udržení dobré 
nákazové situace, ochrana území ČR před za-
vlečením nákaz, které by mohly znamenat rizi-
ko pro člověka (zoonóz) nebo pro zdraví zvířat 
a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření 
k zamezení šíření těchto nákaz. 

Mezinárodní statusy, které uděluje členským 
státům Evropská komise nebo Světová organiza-
ce pro zdraví zvířat (OIE), jsou důležité zejmé-
na z hlediska zahraničního obchodu. V současné 
době má ČR status země prosté brucelózy skotu 
a malých přežvýkavců, tuberkulózy skotu, enzoo- 
tické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby pra-
sat v chovech domácích prasat, klasického mo-
ru prasat, vztekliny, slintavky a kulhavky, moru 
malých přežvýkavců, afrického moru koní, in-
fekční anémie lososovitých ryb, Newcastleské 
choroby drůbeže a rovněž udržení statusu země 
se zanedbatelným rizikem BSE (nemoci šílených  
krav).

IBR je specifické infekční onemocnění skotu, 
jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-
1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. 
IBR není přenosná na člověka ani na jiné druhy 
zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost sko-
tu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší vel-
mi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se 
projevuje jako onemocnění respiračního nebo 
reprodukčního ústrojí. Virus IBR je schopen 
dlouhodobě přežívat v infikovaném zvířeti ve 
skryté (latentní) formě bez klinických příznaků 
onemocnění.

www.svscr.cz
SVS

Evropská komise schválila ČR 
coby zemi prostou IBR

Jedním z důležitých úkolů veterinárního 
dozoru je také napomáhat uplatnění produkce 
českých výrobců na zahraničních trzích. Po-
zitivní informací je, že současná mezinárodní 
situace ovlivněná epidemií nákazy COVID-19 
nemá podle údajů SVS negativní dopad na 
vývoz produktů živočišného původu z ČR do 
zemí mimo EU (třetích zemí). Českým ex-
portérům se v prvním pololetí podařilo vy-
vézt meziročně více mléčných výrobků, masa 
a masných produktů, krmiv či kolagenu. 
Naopak pokles zaznamenal vývoz živých  
zvířat.

 „Z hlediska množství jsou komoditou, kterou 
se českým firmám letos daří nejvíce vyvážet do 
třetích zemí, krmiva, jejichž vývoz meziročně 
vzrostl téměř o třetinu, a také mléčné výrobky, 
kde se meziroční růst pohybuje v jednotkách pro-
cent,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Seme-
rád.

Zatímco v prvních šesti měsících loňského 
roku vyvezly české firmy do států mimo EU 
necelých 19 000 tun krmiv pro zvířata, v prv-
ním pololetí letošního roku to bylo již bezmá-
la 25 tis. tun. Pokud jde o mléčné výrobky, 
vývoz letos zatím dosáhl 22 900 tun, zhruba 
o 800 tun více než ve srovnatelném období lo-
ni. Masa a masných výrobků tuzemští producen-
ti vyvezli téměř 770 tun, loni 410 tun. Naopak 

meziročně s výjimkou kategorie jednodenních 
kuřat klesá vývoz živých zvířat, kde nejdůle-
žitější položku dlouhodobě představuje vývoz  
skotu.

Zásadní úlohou SVS v oblasti obchodu 
s třetími zeměmi je vydávání a potvrzování 
veterinárních osvědčení před vývozem každé 
zásilky podléhající veterinárnímu dozoru. Pro 
vývoz veterinárního zboží musí být splněny 
podmínky, které si stanoví konkrétní země 
dovozu pro konkrétní komoditu. V prvním 
pololetí letošního roku veterinární inspektoři 
vydali a potvrdili po provedené veterinární 
kontrole 4883 zásilek, což je o 444 zásilek více 
než za stejné období v roce 2019.

Zástupci SVS v rámci usnadňování vývo-
zu živočišné produkce z ČR do třetích zemí 
vedou řadu dlouhodobých jednání se zahra-
ničními partnery. V rámci těchto jednání se 
od začátku ledna do konce srpna podařilo no-
vě vyjednat či aktualizovat 15 veterinárních 
osvědčení umožňujících českým firmám vy-
vážet svou produkci do třetích zemí. Jedná se 
například o mléko a mléčné výrobky pro korej-
ský trh, drůbeží mleté a strojně oddělené maso 
na Ukrajinu, krmiva do Černé Hory či koně do  
USA.

„Vývozcům pomáháme zejména v přípa-
dech, kdy jim jejich vlastní snahy a spolu-
práce s obchodním partnerem selžou a pří-
slušný úřad třetí země požaduje jednání 
na oficiální úrovni se SVS,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Při dlouho-
dobých jednáních se zahraničními úřady úzce 
spolupracujeme s ministerstvem zemědělství 
a velvyslanectvími ČR ve třetích zemích,“ do- 
dal.

Vývoz živočišných produktů 
navzdory pandemii COVID-19 

roste
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Roman Kozák,
ředitel společnosti Jizerské pekárny spol. s r. o.

1.  Společnost Jizerské pekárny, tak jak ji nyní 
známe, vznikla v roce 1993 jako nástupce 
někdejší oblastní pekárny v České Lípě. Od 
té doby uplynula řada let a nynější společ-
nost Jizerských pekáren patří ke stabilním 
pekařským kapacitám v naší zemi. Mohl 
byste popsat její vývoj? A jak vidíte posta-
vení společnosti, kterou nyní vedete, na sou-
časném pekařském trhu?

Do společnosti Jizerské pekárny jsem nastou-
pil dva roky po její privatizaci v květnu 1995. Byl 
jsem přijímán jako vedoucí obchodního oddělení, 
které do té doby bylo spojeno s nákupem surovin. 
Dnes mi to připadá úsměvné, když vzpomenu na 
ty doby – byl to Klondyke. Vznikaly a zanikaly 
obchodní sítě, většinu plateb bylo nutné vybírat 
v hotovosti. Na druhou stranu to byla pro mě ne-
nahraditelná zkušenost, ze které těžím dodnes. 
Už tenkrát mi bylo jasné, že Jizerské pekárny je 
třeba stavět na pozici silného regionálního doda-
vatele pekařských a cukrářských produktů a sou-
časně hledat takové výrobní portfolio, které bude 
zajišťovat stabilitu společnosti. V roce 1995 jsme 
začali vyvíjet produktovou řadu bezlepkových 
výrobků, které v té době byly raritou, a do bu-
doucna se tato cesta potvrdila jako správná. 
Dalším pilířem firmy je vlastní maloobchodní síť, 
která je dnes největším odběratelem. Od doby 
vzniku se kontinuálně držíme tradičních recep-
tur s prioritou výroby chleba třístupňovým vede-
ním kvasů. Dalším faktorem stability je podle mě 
i personální politika, kdy zaměstnáváme jenom 
české zaměstnance.

2.  Kromě výroby chleba a běžného pečiva má 
každá pekárna svá sortimentní, a tím vý-
robní specifika. Jak je to u vás? Teď mám 
na mysli celý výrobní sortiment, včetně jem-
ného pečiva, cukrařiny, ale i lahůdkářské 
výroby a dalších výrobků.

Jak jsem již říkal, jsme hrdí na to, že chléb 
v naší firmě vzniká tradičním způsobem – ze čtyř 
surovin, kde kynutí zajišťuje vlastní žitný kvas. 

Tak jak se vyvíjela poptávka, tak jsme se pro na-
še zákazníky snažili zajistit trendové výrobky, 
a především do našich prodejen nabídnout ma-
ximální čerstvost. Dnes je v našich prodejnách 
nosným produktem českolipská houska, kterou 
dodáváme v těstě a pečeme až na prodejnách, 
a naši zákazníci si ji velice oblíbili. S rozvojem 
vlastní maloobchodní sítě jsme postupně rozši-
řovali i výrobní portfolio, jako jsou lahůdkář-
ské výrobky (chlebíčky, bagety, sendviče, salá-
ty). Lahůdkářská výroba je dnes stabilizačním 
prvkem v odbytu firmy, kde se jedná především 
o výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Díky sta-
bilnímu maloobchodu se nám daří i v cukrář-
ských produktech. Odbyt cukrářských výrobků 
realizujeme z velké části ve vlastní maloobchod-
ní síti.

Naší imageovou produktovou řadou jsou bez-
lepkové výrobky. S jejich vývojem jsme začali 
v roce 1995 a díky nim nás zná celá republika. Na 
jejich výrobu máme vlastní know-how receptury 
chráněné patentovým úřadem.

3.  Chléb – ano to je královská pekařská disci-
plína. Jaké produktové řady právě u chleba 
prosazujete a na kterých stavíte svoji ob-
chodní politiku? A jak oceňují vaši snahu 

o ten nejchlebovitější chléb sami zákazníci, 
tedy odběratelé, a především spotřebitelé? 
K tomu patří i dotaz na ocenění kvality va-
ší produkce v potravinářských soutěžích. 
Pochlubíte se? 

U nás v Jizerských pekárnách si zakládáme na 
tradiční výrobě chleba, tj. vyváděním třístupňo-
vých žitných kvasů, jejichž pomocí i náš chléb 
kyne bez přídavku droždí, což nás již dnes odli-
šuje od mnoha pekařů. A jestli se ptáte na oceně-
ní, tím největším oceněním je spokojený zákaz-
ník. Za dobu existence Jizerských pekáren jsme 
se zúčastnili mnoha soutěží s našimi výrobky 
a získali spoustu cen, které jsme všechny darovali 
na charitu a postižené. A nebylo to málo, jedná 
se o cca 750 000 Kč. Získali jsme tato ocenění: 
Chléb roku, Česká chuťovka (několikrát) a Vý-
robek Libereckého kraje. Regionální potraviny 
se nemůžeme od jejího vzniku zúčastnit, protože 
zaměstnáváme moc zaměstnanců. V posledním 
roce jsme rozjeli marketingový projekt s žitný-
mi produkty nazvaný „ŽítNej“. Tímto projek-
tem podporujeme azylový dům Jonáš pro matky 
s dětmi. Zákazník koupí těchto produktů podpo-
ří tento projekt 1 Kč a již nyní se nám podařilo 
vybrat přes 500 000 Kč.

4.  A že je v prodejní síti chléb, rohlíky a další 
vaše pekařské výrobky v bližším okolí vaší 
pekárny, to se dá předpokládat. Ale kam až 
sahají vaše zásobovací aktivity? A co vaše pe-
kařské prodejny, můžete o nich informovat? 

Hlavním zásobovacím regionem je a bude 
vždy zákazník v ekonomické dojezdové vzdá-
lenosti. V tomto akčním rádiu jsme vybudovali 
i vlastní maloobchodní síť čítající 44 prodejen, 
které jsou v současné době největším odběrate-
lem výrobků pekárny a stabilizujícím podnika-
telským faktorem.

5.  Nízká míra zisku je jeden z největších pro-
blémů celého potravinářského průmyslu. 
V pekařském oboru to platí možná dvojná-
sob. Chléb a běžné pečivo sice zajišťují pe-
kárnám nezbytné výrobní objemy, ale zisk 
se musí zajišťovat dalšími specifickými vý-
robky. Jak je to u vás? Mohl byste prozradit 
něco z vaší obchodně-ekonomické strategie? 
A hlavně, je-li účinná. 

Naši obchodně-ekonomickou strategii stavíme 
vždy na slušném vztahu se zákazníkem a záro-
veň i s dodavatelem. Nemusím se vůbec obávat 
toto říct veřejně, kdo nás zná, tak to může po-
tvrdit. Současně chci poděkovat všem našim za-
městnancům, kteří se na budování dobré značky 
Jizerských pekáren podílejí, a můžu říct téměř 
o všech, že dlouhodobě jsem na ně hrdý a děkuji 
jim za to.

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

C u r r i C u l u m 
v i t a e :

Roman Kozák
Datum narození: 13. 5. 1967
- ženatý, 2 dcery

1981–1985    Střední zemědělská škola, 
Děčín  
– obor zootechnický

1986–1990    Vysoká škola zemědělská, 
Praha Suchdol – obor zoo-
technický

1990–1991   Prezenční vojenská služba
1992–1995   ZZN Česká Lípa
1995–stále   Jizerské pekárny spol. s r. o.

V naší republice máme řadu dobrých zku-
šených cukrářů a pekařů, kteří pečou a dále 
zpracovávají kvalitní piškotové korpusy či 
pláty. Jejich zvyklosti jsou dosti různorodé. 
Pochopitelně jsou odvislé převážně od jejich 
možností, potřeb a zkušeností. Již proto je 
třeba v tomto krátkém článku zmiňovat vše 
s ohledem na tyto věci.

Běžní menší výrobci používají pro výrobu 
šlehací kotle a vsádkové peci. Zatímco větší, 
průmysloví výrobci používají rychlošlehací 
zařízení a pásové pece.

Další základní rozdíl je v tom, jaké zá-
kladní suroviny tito výrobci používají. Za-
tímco někteří používají osvědčené kompletní 
směsi, jiní používají směsi – ne tak komplet-
ní, a další vychází zcela ze základních suro- 
vin.

Ti, kteří vychází z komplexních směsí, mají 
již osvědčené směsi a dodavatele. Mají osvěd-
čeno, že i ten finanční náklad stojí za to, že 
ušetří na mzdových nákladech, na energiích 
i na skladování, s tím spojeným ztrátám na 
surovinách.

Naproti tomu někteří, vesměs menší výrob-
ci, stále dávají přednost výrobě piškotových 
těst ze základních surovin.

Někdy se projevují v těchto základních su-
rovinách problémy.

Sušená vaječná směs, stejně jako sušené 
žloutky nebo bílky, jsou občas falšovány na-
příklad sušeným maltodextrinem. Občas se 
objevují sušená vejce či sušené bílky doplněné 
(falšované) krevní plazmou nebo modifikova-
nými mléčnými bílkovinami.  Tyto „náhradní 
bílkoviny“ technologickému procesu nevadí. 
Maltodextrin však výrazně snižuje nášleh. 
Proto doporučuji před nákupem většího množ-
ství sušených vajec, bílků či žloutků, předem 
si zkouškou ověřit jejich kvalitu. A nejlé-
pe se držet u osvědčeného dobrého dodava- 
tele.

Obecně je lépe používat tekutá vejce, žlout-
ky, bílky. Mražené jsou také dobré, jen je třeba 
dosti času na jejich rozmrazení. Často mají ty-
to mražené vaječné součásti menší nášleh. Su-
šená vejce, žloutky, bílky již nejsou tak výhod-
né a je lépe je nepoužívat. Jejich nášleh bývá 

o něco slabší než z tekutých surovin, vzniklý 
piškot má jinou chuť a vůni – většinou hodno-
cené jako příjemné.

Pěny získané šleháním celých vajec jsou 
řidší a méně objemné. Proto se doporučuje je 
předem nahřívat na cca 40 °C. Zmražené va-
ječné melanže je třeba postupně rozmrazovat 
opatrně při teplotách cca 30–40 °C. A pokud 
cukrář pracuje s bílky, tak jistě ví, že starší bíl-
ky mají nášleh větší.

Pro ochucení piškotových hmot se často po-
užívá citropasta. To je běžně citronové aroma 
naředěné ať již jablečným pyré nebo kuku-
řičnou kaší apod. přibarvené do žluta. Tuto 
citropastu snadno nahradíte kvalitním aroma-
tem, které si sami naředíte před použitím. Je 
to snadná úspora a dost výrazná.

Zvláště do kvalitních dražších piškoto-
vých hmot se používá máslo. Zde je na mís-
tě velká opatrnost, neboť rozdíly v kvalitě 
másel jsou velké. Některá jsou zřejmě jen 
margaríny. Falšování másel se těžko proka-
zuje, ale dobrý cukrář falzifikát může poz- 
nat.   

Tam, kde tyto tradiční postupy s tradičními 
surovinami neposkytují dostatečně uspokojují-
cí výsledky, používají se různé kypřící příprav-
ky. Vhodný přípravek je třeba vybrat dle dané 
technologie. Běžně se používají SAPP (sodi-
um acid pyrophosphate) různého typu a jedlá 
soda, pro hmoty, které mají být více porézní, 
nebo je třeba je déle udržet v zásobnících. Po-
máhá i použití sody obalené pomalu rozpust-
nou vrstvou (Coated sodium bicarbonate).

K prodloužení výdrže těst v tekutém sta-
vu bez ztráty nášlehu hodně pomůže přídavek 
xantanu, běžně stačí od 0,03 do 0,1 % na piš-
kotové hmoty.

Pro udržení vlhkosti se běžně používá in-
vert nebo fruktózový sirup – například 4%, ne-
bo/i glycerín například 1%. Pro zlepšení barvy 
se často používá syrovátka v množství cca 1–2 % 
na hmotu.

Pro důkladné porozumění těmto piškoto-
vým – ale i jiným – hmotám doporučuji výbor-
ně zpracovanou trilogii „Cukrářská výroba“ 
od pana Ing. Jana Skoupila.

Jiří Hotzký

Trochu o piškotových výrobcích
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 Kvalita a chuť potravin neztrácí ani v tak 
zvláštní době, jako je ta dnešní, na význa-
mu, ba právě naopak. Každá radost, kterou si 
mohou lidé svobodně dopřát, je o to cenněj-
ší v situaci, kdy se jiných musí na čas zříct. 
A že čeští potravináři umí svým zákazníkům 
nabídnout dostatečně pestrou paletu potravin, 
které potěší každého milovníka dobrého jídla 
a pití, o tom svědčí i výsledky již 12. ročníku 
soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinář-
ský výrobek Česká chuťovka 2020 a Dětská 
chuťovka 2020, který se konal pod záštitou  
1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, Stálé 
komise Senátu pro rozvoj venkova a ministra 
zemědělství Miroslava Tomana. Uspělo celkem  
52 českých firem, když do letošní soutěže by-

lo přihlášeno dokonce rekordních 235 výrob-
ků usilujících o značku ČESKÁ CHUŤOVKA 
2020, z nichž 185 ocenění získalo, a rovněž re-
kordních 50 výrobků nominovaných na značku 
DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2020, z nichž náročná 
dětská porota ocenila 35. Cenu novinářů pak zís-
kaly společnosti KOMPEK za rohlík žitný s po-
sypem, Uzeniny Beta za Klobásu jalapeňos se 
sýrem a Podorlická sodovkárna za Rychnovský 
cider s černým bezem. Titulem Rytíř české chuti 
byli za významný osobní přínos dobrému jménu 
českých potravin poctěni Petr Menšík, sládek 
Pivovaru Svijany, a Milan Chmelař, ředitel 
VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ v Praze. Bo-
hužel nebylo možné letos předat ocenění a di-
plomy vítězným výrobků zástupcům firem při 

slavnostním aktu a setkání v Senátu. Proto byly 
diplomy a porcelánové plakety Česká chuťov-
ka 2020 a Dětská chuťovka 2020 zaslány všem 
vítězným firmám poštou. 

Česká chuťovka si jako nezávislá iniciati-
va potravinářských odborníků vybudovala za  
12 let své existence nezpochybnitelné postave-
ní mezi uznávanými značkami kvality potravin 
vyrobených v České republice, a mnozí výrob-
ci se proto do soutěže opakovaně a rádi vrací. 
Jak potvrdily i výsledky letošního klání, kva-
lita a vynikající chuťové parametry českých 
potravin se rok od roku zvyšují, a spotřebitelé 
si tak mají opravdu z čeho vybírat. A má-li po-
travina skutečně chutnat, musí být vyrobena 
z kvalitních vstupních surovin a také šetrnými 

postupy při respektování specifických prefe-
rencí českého spotřebitele. 

Kdo si chce opravdu pochutnat a navíc si 
případně srovnat své vlastní chuťové prefe-
rence s verdiktem odborné či dětské poroty, 
nalezne seznam těch letošních, ale i v před-
chozích letech oceněných potravin, pyšní-
cích se značkou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo 
DĚTSKÁ CHUŤOVKA, jakož i další aktuál-
ní informace na www.ceskachutovka.cz nebo 
www.facebook.com/ceskachutovka. K dispo-
zici zájemcům je rovněž přehledná interaktiv-
ní databáze vítězů České chuťovky a Dětské 
chuťovky www.mark-as.cz/chutovka. 

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

12. ročník soutěže

Česká chuťovka 2020

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

O D B O R N ý  g A R A N T :                                          g e N e R á l N í  P A R T N e R :                             Z á š T I T A :

nejlepší čeští potravináři 
opět osvědčili své vynikající mistrovství

Hodnotitelská komise Česká chuťovka

Pořadatelé soutěže Česká chuťovka děkují všem firmám, které se zúčastnily letošního ročníku této soutěže. 
Byl to již 12. ročník a ve svém závěru probíhal naprosto jinak a nestandardně. Za to přísluší všem letos zúčastněným velká omluva. 

Je však nutno doufat a věřit, že příští ročník Česká chuťovka 2021 bude mít normální průběh. 

Hodnotitelská komise Dětská chuťovka

http://www.ceskachutovka.cz
http://www.facebook.com/ceskachutovka
http://www.mark-as.cz/chutovka


Potravinářský zpravodaj 7 / 2020  z domova / 9 

rytíři České chuti 2020

„Podskalská“ je Vyšší odborná škola ekonomických studií, 
Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední 
odborná škola přírodovědná a veterinární v Praze 2, Podskalská 
10. Ing. Milan Chmelař se v celém svém pracovním a odborném 
životě věnuje problematice potravinářství. Nejprve vystudoval 
školu, jíž je nyní již od roku 2005 ředitelem, a následně pokra-
čoval ve studiu VŠCHT v Praze, obor potravinářská technologie 
a biochemie. Po ukončení vysoké školy pracoval ve Výzkumném 
ústavu potravinářském a následně se začal věnovat odbornému 
školství v potravinářských oborech. Působil jako odborný učitel, 
pak jako školní inspektor a nyní již 15 let vede velmi úspěšně 
„Podskalskou“. Jako ředitel školy se podílí celou dobu svého pů-
sobení na rozvoji výchovy technického dorostu potravinářských 
odborníků, zejména v oborech piva, masa a cereální výroby. Ale 
i v dalších oblastech blízkých potravinářskému odvětví, včetně 
veterinární výuky.  

Ing. Milan Chmelař se velmi aktivně podílí na významné 
a nyní již velmi prestižní soutěži „Dobrý potravinářský vý-
robek ČESKÁ CHUŤOVKA“. Stál u jejího zrodu a nejenže 
je stálým členem hodnotitelské komise soutěže Česká chu-
ťovka, ale je vedoucím organizátorem části soutěže DĚTSKÁ  

CHUŤOVKA. A co je hlavní, pod jeho vedením je v Podskal-
ské organizováno s perfektním přehledem a důslednou přípra-
vou hodnocení obou částí soutěže. Sledovat jej při brilantním 
pedagogickém vedení dětí, členů dětské poroty při vlastním 
hodnocení Dětské chuťovky, to je nebývalý zážitek. Je plný do-
jmů nejen z rozzářených očí dětí jím vedených do úlohy důleži-
tých porotců, ale hlavně z pohledu na správného kantora s tou 
opravdově zapálenou učitelskou duší. A tím Ing. Milan Chme-
lař je. Patří neodmyslitelně mezi nejvýznamnější osobnosti 
našeho potravinářského školství, ale jeho aktivita zasahuje vel-
mi silně i do celkového dění v našem celém potravinářském  
průmyslu.

Na malé slavnosti byl činovníky soutěže Česká chuťov-
ka v čele s předsedkyní hodnotitelské komise paní prof. Ing. 
Janou Dostálovou, CSc., panem Ing. Josefem Sléhou, CSc., 
a panem Ing. Františkem Kruntorádem, CSc., pasován dne  
14. října 2020 Rytířem české chuti 2020. Titul RYTÍŘ ČESKÉ 
CHUTI 2020 mu právem náleží.

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmys-
lová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola 
přírodovědná a veterinární Praha 2, Podskalská 10 je moderní 
vzdělávací ústav pro výuku a výchovu mladé generace v tech-
nických a ekonomických oborech. Zaměření na pivo, maso 
a cereální produkci má velkou tradici, v níž škola navazuje na 
někdejší formy středního školství u nás, z něhož vyrostla řa-
da vrcholových potravinářských odborníků a vědců. Nynější 
rozšíření o další studijní obory dává škole další rozměr a také 
jistotu zájmu studentů. Tím pak nezbytnou perspektivu další její 
úspěšné existence. 

Redakce

i ng.  M ilan chmelař, 
ř e D I T e l  š K O l y  „ P O D S K A l S K á “

Svijanský sládek Petr Menšík se stal desátým nositelem 
titulu Rytíř české chuti, který se uděluje významným potra-
vinářským osobnostem z řad manažerů firem, technologů 
a tvořivých potravinářských odborníků. Čestný titul přiznává 
hodnotitelská komise soutěže Dobrý tuzemský potravinářský 
výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA a jeho nositelem se může stát 
jen osobnost, která se dlouholetou prací v některém z potra-
vinářských oborů mimořádně zasloužila o výbornou pověst 
českých potravin. Ocenění se uděluje od roku 2013 a jako je-
den z prvních je získal předchozí svijanský sládek František  
Horák.

„Petr Menšík je v oboru znám svým ortodoxním přístupem 
k tradičnímu vaření českého piva. Je ochoten využívat moderní 
technologie, ale jen do té míry, aby nebyla narušena tradiční 
výroba, zejména s akcentem kvašení piva na otevřené spilce 
a zráním piva v ležáckých tancích. Zakládá si také na kvalitních 
surovinách a nepřipouští diskuse na toto téma ve smyslu úspory 
nákladů,“ uvedl ve zdůvodnění Ing. František Kruntorád, který 
Petrovi Menšíkovi spolu s Ing. Josefem Sléhou ve Svijanech 
titul předával. 

„Jako sládka pivovaru jej lze označit za duchovního otce 
a jednoho ze strůjců úspěchu Pivovaru Svijany, který se bě-
hem jeho působení stal jedním z nejúspěšnějších českých pi-
vovarů a během posledních 22 let zmnohonásobil výstav až 
nad hranici 700 tisíc hektolitrů. Je přitom vzácným důkazem 
toho, že i při takovém objemu výroby může pivovar důsledně 
zachovávat tradiční výrobní postupy a udržovat tradici českého 
piva v podobě, v níž se v minulém století proslavilo po celém 
světě,“ dodal. 

Za další důvody František Kruntorád označil skutečnost, že 
Pivovar Svijany za dobu působení Petra Menšíka uvedl na trh 
téměř dvě desítky piv, která pravidelně získávají přední oceně-
ní na domácích i světových degustačních soutěžích. A v nepo-
slední řadě vyzdvihl také to, že během své kariéry Petr Menšík 
vychoval několik dalších sládků a technologů, kteří si z jeho 
„školy“ odnesli především poctivý přístup k tradičnímu vaření 
českého piva.

„Děkuji za titul, který vnímám nejen jako ocenění práce své, 
ale hlavně těch, z jejichž celoživotní práce vycházím: všem ge-

neracím sládků, kteří usilovně pomáhali vytvářet postup vý-
roby technologicky nejnáročnější potraviny vůbec ─ pravé-
ho českého spodně kvašeného ležáku. S úctou vzhlížím k mým 
předchůdcům, kteří vařili stejně dobré pivo v nesrovnatelně 
obtížnějších podmínkách, a snažím se jim vzdávat hold tím, že 
se striktně držím jejich mnoha desetiletími ověřených výrobních 
postupů. Zanechali nám v nich ohromné bohatství a jistě by se 
bránili zavádění úsporných průmyslových metod, jako je třeba 
výroba piva v cylindrokonických tancích, stejně jako já,“ řekl 
při přebírání titulu Petr Menšík. 

 Titul Rytíř České chuti se uděluje od roku 2013 významné 
potravinářské osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvo-
řivých potravinářských odborníků.

PivOvar SviJaNy
Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564 a je tak jedním 

z nejstarších českých pivovarů vůbec. Jeho novodobá historie 
se datuje od poslední změny vlastnického uspořádání v roce 
1998, kdy se novým vlastníkem upadajícího pivovaru s výsta-
vem 30 tisíc hektolitrů stala ryze česká společnost Pivovar Svi-
jany, s. r. o., (po roce 2005 Pivovar Svijany, a. s.). Od té doby 
pivovar zněkolikanásobil výstav až na loňských rekordních  
709 896 hl a stal se jednou z nejoblíbenějších značek tradiční-
ho českého piva. Pivovar Svijany si zakládá na tradičním vý-
robním postupu, tzv. dvourmutovém způsobu vaření, kvašení 
v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých 
sklepích. Pro výrobu bohatého sortimentu čtrnácti nepasterizo-
vaných piv používá většinou humnový slad z malých českých 
a moravských nezávislých sladoven, vodu z vlastních studní 
a žatecký poloraný červeňák z vlastních chmelnic. Do svého 
rozvoje Pivovar Svijany v uplynulých letech investoval přes 
900 milionů Kč, naposledy do nové stáčírny plechovek za 100 
milionů Kč. Významně také investoval do odkupu chátrajícího 
svijanského zámku od soukromého vlastníka a jeho rekonstruk-
ce. Zámek Svijany byl odjakživa součástí pivovaru, proto byl 
v roce 2016 znovu otevřen veřejnosti, která může kromě pro-
hlídky zámeckých prostor absolvovat i exkurzi v samotném pi-
vovaru Svijany a poznat tradiční výrobu českého piva na vlastní  
oči. 

petr  M enšík , 
S l á D e K  P I V O V A R U  S V I J A N y
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držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2020

Česká chuťovka 2020
Výrobce Název výrobku

p e k a ř S k é  v ý r o b k y

Bartoňova pekárna s. r. o. Škvarkový chléb s cibulí 500 g

BEAS, a. s. Koláč kombinovaný

Globus ČR, v. o. s.
Bábovka šlehačková – mramorová 740 g
Bábovka tvarohová 740 g
Královský koláč makový se švestkami 120 g, 720 g

JIZERSKÉ PEKÁRNY 
spol. s r. o.

Perník bez lepku 180 g
Vánoční cukroví bez lepku 280 g

KOMPEK, kombinát pekařské
a cukrářské výroby, spol. s r. o. 

Rohlík císařský
Rohlík žitný s posypem

PENAM, a. s.

BBQ chléb
Proteinový chléb
Vánoční čajová kolekce s máslem
Žitno-pšeničný toust

UNITED BAKERIES a. s. Odkolek vypečený 44

c u k r á ř S k é  v ý r o b k y

ALMAGRANA a. s. MALETICKÝ PERNÍK 
bezlepkové jemné pečivo 350 g

BEAS, a. s. Citronový řez
Nechvátalová Eva 
– Café Charlotte

Panna Cotta
Tiramisu

Penny Market s. r. o. NAŠE Karamelové 200 g Karlova koruna

POEX Velké Meziříčí, a. s.

Brusnice v hořké čokoládě
Mandle Tiramisu 
Mandle v hořké čokoládě
Mandle v mléčné čokoládě 
M l é Č n é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o.

ALBERT BÍLÝ JOGURT BIFIDO 150 g
ALBERT TRADIČNÍ POMAZÁNKOVÉ NIVA 150 g 
ALBERT TRADIČNÍ POMAZÁNKOVÉ PAŽITKA 150 g
ALBERT TRADIČNÍ POMAZÁNKOVÉ S KŘENEM 150 g

BEL Sýry Česko, a. s. Smetanito
Smetanito se šunkou

Mlékárna Hlinsko, a. s.
Kravík kakaový 250 ml 
Kravík s příchutí vanilka 250 ml
Salko karamel 397 g

Mlékárna Valašské Meziříčí,
spol. s r. o.

Bílý jogurt z Valašska 
Valašská Kyška

Mlékárna Žirovnice 
spol. s r. o. BALSÝR

Penny Market s. r. o.
Boník 100 g
Smetanový jogurt meruňka, borůvka, višeň, vaječný likér 
150 g Boni

WERA NOVA s. r. o.

Puck Ice Cream 
Ruská zmrzlina Čokoládová 1000 ml
Ruská zmrzlina od Mrazíka 220 ml
Ruská zmrzlina Smetanová 220 ml
Ruská zmrzlina Smetanová 5 x 200 ml
Ruská zmrzlina Smetanová 1000 ml
Trubička Smetanová 65 ml

M a S n é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, 
s. r. o.

RETRO KRÁLOVSKÁ SLANINA
RETRO TLAČENKA
RETRO VÍDEŇSKÉ PÁRKY

Globus ČR, v. o. s.
Dušená šunka z kýty Globus
Junior salám Globus 
OSTRAVSKÁ KLOBÁSA GLOBUS

Hudera a syn s. r. o.
Střešovický hrubý métský se zeleným pepřem
Střešovický métský salám
Tlačenka z pečeného masa

Kaufland 
Česká republika v. o. s.

Debrecínský špek
Kladenská pečeně
Klobása se sušenými rajčaty 
Oravská slanina
Uzená slanina
Uzené vepřové ramínko
Uzená vepřová žebírka
Vinná klobása dle receptury z roku 1955

Kostelecké uzeniny a. s.

Hermín 500 g 
Kostelecký salám Rio Ebro 100 g
Kostelecká šunka nejvyšší jakosti 100 g
Poctivé párky s goudou 180 g
Poctivá šunka od kosti 100 g
Řeznická sekaná 700 g 
Zapékací rolka se špenátem a sýrem 650 g

Krahulík 
– MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s.

Dančí kostky
Hovězí líčka
Šunka á la Carpaccio
Kuřecí snack s příchutí nivy
Kuřecí snack s příchutí uheráku
Kuřecí snack s příchutí wasabi 
Trhané vepřové
Princ v pepři
Vepřová líčka

Krušnohorské uzeniny 
J + J Radoš s. r. o.

Krušnohorský páreček
Osecká klobása se sýrem
Šunka Lada

NATURA BOHEMICA II s. r. o. Rillettes s kachním masem na pomerančích

PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Parmeo 
Salám 1887

Petr Landa Uzeniny Beta

Bok domácí pečený
Bok uzený bez kosti šál
Klobáska jalapeňos polosuchá
Klobása jalapeňos se sýrem
Slanina anglická lisovaná

RS maso CZ, s. r. o.

Dršťková polévka – redukovaná
Farmářský domácí špek
Játrový sýr 
Krušnohorský salám
Pražská šunka
Rudolfův métský salám
Utopenci 701 g
Vesnická klobása

Řeznictví Tichý s. r. o. Hájecká roláda 
Šunka nejvyšší jakosti

SKALIČAN a. s. Klobása dekor paprika
Klobása dekor pepř

Steinhauser, s. r. o.

Bůček z naší udírny
Kotleta z naší udírny
Krkovička z naší udírny
Salám s Chipottle a Chedarem

Uzenářství a lahůdky 
Sláma s. r. o.

Farmářský párek se sýrem
Kotleta v županu
Řezníkova klobása
Špekáčky 
Vepřové párečky

Uzeniny Příbram, a. s.
Farmářské špekáčky
Krkovička z udírny
Maso z udírny

Vodňanská drůbež, a. s. Kuřecí křídla Brazil pečená 
Kachní roláda Sous-vide

WHALLEY a. s. Maďarský guláš 400 g
Vepřové maso ve vlastní šťávě Retro 400 g

Zemědělské družstvo 
Bělčice

Bělčický bok
Družstevní salám pikant
Šunková klobása
Tlačenka 
Uzené hovězí maso se zeleným pepřem

o v o c n é  a  z e l e n i n o v é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o. ČESKÁ CHUŤ BÍLÉ ZELÍ 640/360 g
Bouda 1883 
– originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová

Znojemské špendlíky s mučenkou extra džem

Penny Market s. r. o. Mrkvový salát s ananasem 350 g Karlova koruna

VITAMINÁTOR s. r. o. 100% vylisovaná šťáva JABLKO-HRUŠKA 
100% vylisovaná šťáva JABLKO-MALINA

ZD Všestary Všestarská cibule

n e a l k o h o l i c k é  n á p o J e

FRUJO, a. s.

BIO cola s echinaceou (sirup)
BIO Jahoda – máta (sirup)
Elixír – Rakytník s echinaceou 
(nápojový koncentrát)

Penny Market s. r. o. Minerální voda citron 1,5 l Tanja

Podorlická sodovkárna s. r. o. Jablečný mošt se zázvorem

p i v a

Měšťanský pivovar 
v Poličce, a. s.

11% Otakar, světlý ležák
13% František Bittner, světlé silné pivo

Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Prémium
Chotěboř Polo

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Svijanská Desítka 10 %
Svijanský Máz 11 %
Svijanský Rytíř 12 %
Svijany „450“ – Prémiový ležák

v í n a

Albert Česká republika, s. r. o.
MORAVIAN COLLECTION TRAMÍN ČERVENÝ 0,75 L
MORAVIAN COLLECTION RYZLINK RÝNSKÝ 0,75 L
MORAVIAN COLLECTION BIO SAUVIGNON MZV 0,75 L

ANNOVINO LEDNICE s. r. o.

Kolekce Mladý enolog Jan Koubek 
– HIBERNAL 2019, kabinetní bílé, polosladké
Kolekce Mladý enolog Jan Koubek 
– Rulandské šedé 2019, pozdní sběr, suché
Kolekce Mladý enolog Jan Koubek 
– Ryzlink vlašský 2019, moravské zemské víno bílé, suché

Podorlická sodovkárna s. r. o. Rychnovský cider s černým bezem

VÍNO BLATEL, a. s.

Frankovka, výběr z bobulí 2018
Merlot, výběr z hroznů 2018
Rulandské bílé VOC Blatnice 2019
Ryzlink rýnský VOC Blatnice 2019

o S t a t n í  p o t r a v i n á ř S k é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o. ČESKÁ CHUŤ BRAMBŮRKY PAPRIKA 150 g
ČESKÁ CHUŤ KNEDLÍK LÁZEŇSKÝ 500 g

BAPA s. r. o. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše 420 g 
Vepřová plec na houbách, rýže 510 g

Globus ČR, v. o. s. Gulášová polévka Globus 800 g
JIZERSKÉ PEKÁRNY 
spol. s r. o. Žitný sendvič se zeleninovou pomazánkou 210 g

KAND s. r. o.
Ketchup Kand Tomato chilli 520 g 
Ketchup Kand Tomato sladký 520 g
Ketchup Kand Tomato s česnekem 520 g

Kaufland Česká republika v. o. s. K-Jarmark zelňačka

Knedlíky Láznička s. r. o. Domažlické povidlové knedlíčky Láznička
ORIGINÁLNÍ BRAMBŮRKY 
s. r. o. Kroužky paprikové



Potravinářský zpravodaj 7 / 2020  z domova – nabídky – informace / 11 

Penny Market s. r. o.

Lísková jádra v mléčné čokoládě 80 g Naturalia DO KAPSY
Lososová pomazánka 135 g Gran Mare
Mandle pražené loupané solené 60 g Naturalia DO KAPSY
Mandle pražené uzené 60 g Naturalia DO KAPSY
Mandle v hořké čokoládě 80 g Naturalia DO KAPSY
NAŠE VRUBY cheddar 120 g Karlova koruna
Popcorn s karamelem 35 g Naturalia DO KAPSY
Proteinová tyčinka meruňka v jogurtu 55 g Crip Crop
Ruské vejce v aspiku 200 g Karlova koruna
Rybářské řezy 170 g Gran Mare
Rybí salát s majonézou 150 g Gran Mare
Salát Coleslaw s bílým zelím 350 g Karlova koruna
Salát Coleslaw s červeným zelím 350 g Karlova koruna
Salát rybí s jogurtem 135 g Gran Mare
Směs ořechů 100 g Naturalia DO KAPSY
Šunkové závitky v aspiku 200 g Karlova koruna
Šunkové závitky s pařížským salátem 200 g Karlova koruna
Tuňáková pomazánka 135 g Gran Mare
Zavináče 400 g Gran Mare

TIPAFROST, a. s.

GOLDY – čokoládová v mléčné belgické čokoládě s mandlemi
GOLDY – kokosovo-rumová v belgické čokoládě s kousky kokosu
GOLDY – smetana a karamel v mléčné belgické čokoládě s arašídy
GOLDY – smetana s kousky vanilky v hořké belgické čokoládě
GOLDY – smetana s višní v hořké belgické čokoládě

Zdeněk Absolon s. r. o. Trhaný vepřík

dětská chuťovka 2020
Výrobce Název výrobku

p e k a ř S k é  v ý r o b k y

Bartoňova pekárna s. r. o. Celozrnný koláček s tvarohem a povidly 90 g

Beas, a. s. Sváteční koláče

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí – Medvědí česnek

PENAM, a. s.
Máslový toustový chléb 
Máslové vánoční kytičky
Swing s náplní pudinkovou

UNITED BAKERIES a. s. Odkolek vypečený 29
4 Buchty s náplní tvarohovou

c u k r á ř S k é  v ý r o b k y
KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Ořechy

Penny Market s. r. o. Polomáčené sušenky v mléčné polevě 100 g Karlova koruna
Polomáčené sušenky v tmavé polevě 100 g Karlova koruna

držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2020

M l é Č n é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o. ALBERT pudink čokoládový 210 g bez šlehačky
ALBERT pudink vanilkový 210 g bez šlehačky

Mlékárna Hlinsko, a. s. Kravík kakaový 250 ml 
Kravík s příchutí vanilka 250 ml
M a S n é  v ý r o b k y

Albert Česká republika, s. r. o. Albert Excellent Krůtí prsní filet 100 g nejvyšší jakosti

Kostelecké uzeniny a. s. Poctivé vídeňské párky pro děti 180 g
Krušnohorské uzeniny 
J + J Radoš s. r. o. Šunka Lada

PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Bílá grilovací klobása

SKALIČAN a. s. Kuřecí šunka z prsou výběrová

Uzeniny Příbram, a. s.
Alenčina krůtí šunka s vitamíny
Jakubova kuřecí šunka s vitamíny
Radečkovy párky s vitamíny

Vodňanská drůbež, a. s. Kuřecí závitky Sous-vide

Zemědělské družstvo Bělčice Šunka nejvyšší jakosti

o v o c n é  a  z e l e n i n o v é  v ý r o b k y
Bouda 1883 – originál 
ze Znojma, Ing. Zuzana Boudová Malinový sirup

n e a l k o h o l i c k é  n á p o J e

Babiččiny sirupy Sirup Malina

Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Hroznová limonáda

o S t a t n í  p o t r a v i n á ř S k é  v ý r o b k y

KAND s. r. o. Brusinky Kand 190 g 
Ketchup Kand Tomato sladký 520 g

Knedlíky Láznička s. r. o. Domažlické povidlové knedlíčky Láznička

Penny Market s. r.o.
Mražený krém smetanový se sušenými malinami 100 ml Rios 
Mražený krém smetanový v mléčné čokoládě s mandlemi 
100 ml Rios
Mražený krém smetanový v mléčné čokoládě 100 ml Rios

Zdeněk Absolon s. r. o. Svíčková omáčka

cena novinářů 2020
Výrobce Název výrobku

Petr Landa Uzeniny Beta Klobása jalapeňos se sýrem
KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Rohlík žitný s posypem

Podorlická sodovkárna s. r. o. Rychnovský cider s černým bezem

Ranko podle 
vlastní chuti 

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

inzeraty_255x184.indd   2 19.03.2020   9:27:24



12 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 7 / 2020

Cukrářská výroba Letohrad
Pekárna Choustníkovo Hradiště  •  www.pekarnahradiste.cz

Pekárna Lično  •  www.beas.cz

SPOLEČNĚ JSME ZÍSKALI
NOVÁ OCENĚNÍ

KOLÁČ KOMBINOVANÝ
CITRONOVÝ ŘEZ

SVÁTEČNÍ KOLÁČEKOLÁČ KOMBINOVANÝ
CITRONOVÝ ŘEZ

SVÁTEČNÍ KOLÁČE

SPOLEČNĚ JSME ZÍSKALI
NOVÁ OCENĚNÍ

Děkujeme za Vaši přízeňDěkujeme za Vaši přízeň

Farmářský domácí špek vesnická klobása krušnohorský salám

pražská šunka Úvalský játrový sýr dršťková polévka rudolfovo utopenci

Kozomín 500, 277 45 Úžice

www.rsmasocz.cz

Naše výrobky získaly ocenění  ČeSká chuŤovka 2020

Métský salám
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V sobotu 19. září 2020 probě-
hl v rámci celé republiky úklidový 
den, již tradiční akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. PENNY byla i v le-
tošním roce partnerem akce a pro-
střednictvím svých marketingo-
vých a komunikačních kanálů zvala 
k zapojení širokou veřejnost. 

„Jako řetězec s největším počtem ví-
ce než 385 prodejen v České republice 
chceme být všem lidem v našem oko-
lí dobrým sousedem. Proto nám není 
lhostejné, že v bezprostřední blízkosti 
našich domovů a v přírodě leží desítky 
tun odpadků. Je pro nás proto zcela 
přirozené, že jsme partnerem této akce, 
do které se také aktivně zapojujeme,“ 
říká Jens Krieger, generální ředitel 
PENNY Market Česká republika.

Hlavním tématem letošního Celo-
světového úklidového dne byly ciga-
retové nedopalky, které jsou nejrozší-
řenějším litteringovým odpadkem na 
světě. Lidé jich mimo odpadkové ko-
še vyhodí každou vteřinu těžko uvěři-
telných 300 kg. „Není naším úkolem 
v rámci dobrovolnických úklidových 
akcí vysbírat všechny nedopalky, to by 
byl věru nadlidský úkol. Chceme však 
na problém jejich odhazování (resp. 
zlozvyk mnohých kuřáků) upozornit 
a pomocí osvěty alespoň co nejvíce sní-
žit množství nedopalků, které se dosta-
nou do životního prostředí. Například 
málo se ví, že nedopalek je z větší části 
z plastu a rozkládá se v přírodě zhruba 
15 roků, nehledě na obsah nebezpeč-
ných látek, které se z něj nekontrolo-
vaně uvolňují,“ uvedl Miroslav Kubá-

sek ze spolku Ukliďme Česko, hlavní 
koordinátor Celosvětového úklidového 
dne pro ČR.

Zapojit do akce se může skutečně 
každý. Vzhledem k současné epide-
miologické situaci doporučujeme vy-
razit uklízet sami, s rodinou nebo nej-
bližšími přáteli. Je možné se připojit 
také k těm, kteří chtějí uklízet společ-
ně. Místa, kde po celé republice uklíze-
jí organizované skupiny dobrovolníků, 
jsou k dispozici na stránkách: https://
www.uklidmecesko.cz/map/. 

Organizované úklidy v České re-
publice probíhají již od roku 1992. Za 
tu dobu se do akce v České republi-
ce zapojilo více než 300 tisíc dobro-
volníků, kteří společně uklidili přes  
9000 tun odpadů z našich měst a pří-
rody.

Prodejna PENNY v Havlíčkově uli-
ci v Mladé Boleslavi je letošní ju-
bilejní padesátou modernizovanou 
prodejnou. Plán modernizace prode-
jen společnosti Penny Market zapo-
čal v září 2016 v Praze 9 prodejnou 
PENNY Lehovec a počítá s investicí 
zhruba jedné miliardy korun. Do kon-
ce letošního roku bude modernizová-
no minimálně ještě dalších 20 prode-
jen, čímž se počet prodejen v novém 
hávu zvýší na více než 280. Celý pro-
ces modernizace by měl být úspěšně 
završen během příštího roku.

Tempo modernizace prodejen  
PENNY v Česku nezbrzdila ani epi-
demie koronaviru a stále větší počet 
zákazníků se těší z nového přátel- 
štějšího a příjemnějšího prostředí in-
spirovaného tržištěm. „Modernizovat 
síť s nejvyšším počtem prodejen u nás 
a současně připravovat a otevírat nové 
prodejny je pro nás velký úkol. V sou-
časné době modernizujeme minimál-
ně tři prodejny týdně a chceme do 

konce roku otevřít dalších sedm zcela 
nových,“ říká Václav Šíma, vedoucí 
stavebního oddělení PENNY, a dodá-
vá: „Veškeré práce při modernizaci 
stávajících prodejen jsou velmi pečlivě 
na minuty naplánovány tak, aby doba 
uzavření byla co nejkratší. Na každé 
prodejně pracuje nonstop po dobu pěti 
dní přibližně 50 lidí.“ Celkem se na re-
konstrukcích podílí 15 dodavatelských 
firem a náklady na přestavbu jedné 
prodejny se pohybují podle její rozlo-
hy kolem tří milionů korun.

V letošním roce se modernizova-
ných prodejen dočkali mimo jiné na-
příklad v Chrastavě, Varnsdorfu, Mu-
kařově, Novém Městě na Moravě nebo 
Vsetíně. Tou letos úplně první byla 
prodejna v Sušici, tou padesátou pak 
prodejna v Havlíčkově ulici v Mladé 
Boleslavi a do konce roku se mohou 
těšit například v Třeboni, Rakovníku 
nebo v Třebíči. 

Podoba modernizovaných prode-
jen PENNY odráží skutečná přání 
zákazníků, koncept totiž vzešel z řady 

průzkumů a konzultací se zákazníky. 
Z těchto podnětů a podkladů vyplynu-
lo, že by se zákazníci cítili dobře v útul-
nějším a přátelštějším prostředí, které 
evokuje prostředí tržiště. Každé nové 
a modernizované prodejně tak vévodí 
rustikální prvky a její uspořádání má po-
dobu farmářského trhu, kde má každý 
sortiment vyhrazeno svoje místo. V pro-
dejnách jsou také zálivy, které usnadňují 
orientaci v nabídce zboží a celá prodejna 
je uspořádána logicky a intuitivně tak, že 
ji lze snadno celou projít. Nakupování 
je pro zákazníky výrazně snazší, rych-
lejší a intuitivnější, protože vidí celou 
šíři sortimentu a nemusí ztrácet čas je-
ho hledáním. Právě snadnější orientace 
a jednoduché nakupování jsou jednou 
z hlavních priorit nového prodejního kon-
ceptu, který záhy promění všech více než  
385 prodejen největší retailové sítě u nás 
do moderní, a přesto vlídné a osobní po-
doby, v které se každý zákazník cítí pří-
jemně. 

Cílem modernizací je však nejen 
zvýšení komfortu pro zákazníky, ale 

také pro zaměstnance PENNY, kteří 
jsou nedílnou součástí vytvoření poho-
dové atmosféry na prodejně. Přestavba 
a změny se tak netýkají pouze viditel-
ných prostor prodejny, ale také zázemí. 
Zaměstnanci tak mají zcela nové denní 
místnosti s novými skřínkami, kuchyň-
kou, sprchami, toaletami a kanceláře-
mi. Dalším významným faktorem je 
ekologický přínos, když všechny no-
vé prodejny dostávají vnější i vnitřní 

LED osvětlení, úspornější chladicí ne-
bo mrazicí boxy. 

PŘeStavBa PrODeJNy PeNNy 
v PĚti DNeCH KrOK 

Za KrOKem
PÁTEK: po zavírací době rozvoz 

zboží na nejbližší prodejny
SOBOTA: probíhá demontáž veš-

kerého zařízení, tedy starých regálů 
a mrazáků

NEDĚLE: realizace potřebných 
stavebních úprav, výměny dveří, úpra-
va elektrické sítě, výměna vnitřního 
i vnějšího osvětlení za úspornější LED 
světla

PONDĚLÍ: montáž nových regálů, 
instalace chladicích a mrazicích boxů

ÚTERÝ: dokončení přestavby a la-
dění detailů

STŘEDA: návoz zboží do nových 
prodejních prostor

ČTVRTEK: otevření pro zákazní-
ky, kteří již vcházejí do kompletně mo-
dernizované prodejny

Penny Market s. r. o.

Penny: „Ukliďte s námi Česko!“

Penny slaví 50. modernizovanou prodejnu v roce 2020

Praha – Ročně se po celém svě-
tě spotřebuje na 350 milionů tun 
chleba. Nepřekvapí tedy, že už v ro-
ce 1947 Mezinárodní unie peka-
řů a cukrářů vyhlásila Světový den 
chleba. Ten každoročně na oslavu 
této základní potraviny slavíme dne 
16. října, a nejinak tomu bylo i le-
tos. U této příležitosti každoročně 
pořádá v Břevnovském klášteře svo-
ji konferenci Svaz pekařů a cukrá-
řů v ČR. Ta se uskutečnila i letos 
a už pátým rokem byla jejím gene-
rálním partnerem společnost PENNY 
Market. 

V rámci stávajících vládních opat-
ření se konference uskutečnila v pátek 
16. října v 10 hodin formou videokon-
ference. 

V České republice peče chléb oko-
lo 700 klasických pekáren. Ty denně 
upečou přibližně 1 milion bochníků 
a za rok je to 257 000 000 kilogramů 
chleba. Podle statistik každý Čech kaž- 
doročně spotřebuje přibližně 40 kilo-
gramů chleba a utratí za něj přibližně 
1000 korun.

V PENNY se každý rok prodá více 
než 5 milionů bochníků klasického 
konzumního chleba o váze 1200 gramů. 
Poskládané za sebe by tyto bochníky 
vytvořili řadu dlouhou přes 1500 ki- 

lometrů. A to mluvíme jen o jednom 
druhu chleba. V nabídce PENNY je 
v současné době více než 220 druhů 
chleba dodávaných mimo jiné i 50 lo-
kálními pekárnami. 40 druhů chleba 
je vyráběno exkluzivně pro PENNY 
Market a nikde jinde je nekoupíte. 
„Nejčastěji lidé kupují menší půlki-
logramové chleby s podmáslím. Tím 
nejprodávanějším je 420gramový pod-
máslový chléb z pekárny Prima Pe-
čivo, následuje 400gramový bochník 

pšenično-žitného kmínového chleba 
pekařství Malena, který je skokanem 
roku, protože se posunul z loňské čtvr-
té pozice na druhou. Třetí v prodejích 
je půlkilogramový podmáslový chléb 
z pekáren Moravec,“ konstatuje pořadí 
oblíbenosti chlebů regionálních doda-
vatelů Radek Mlích, vedoucí nákupu 
čerstvých potravin PENNY. To každo-
ročně vyhlašuje „Nejlepší regionální 
chléb v PENNY“ právě v rámci konfe-
rence Svazu pekařů a cukrářů v Praze. 
Loňské ocenění za nejlépe prodávaný 
exkluzivní chléb obhájilo za chléb pod-
máslový 800 g družstvo Pecud z Žan-
dova.

CO O CHleBu mOŽNÁ NevÍte
Jedná se o významný zdroj energie, 

vitaminů B, železa, vápníku a vlákni-
ny. Vláknina snižuje hladinu choleste-
rolu, působí preventivně proti cukrov-
ce a má probiotický účinek na činnost 

střev, což snižuje riziko rakoviny tlus-
tého střeva. Například celozrnný kvás-
kový chléb napomáhá pročišťování 
trávicího ústrojí, odstraňuje nadýmání 
a zácpu, díky čistější krvi mizí akné 
a další kožní problémy, pomáhá zbavit 
se zánětů a jeho konzumace předchází 
vzniku dalších civilizačních a vážných 
onemocnění. Z desítek druhů chleba na 
našem trhu je proto důležité si vybrat 
pro sebe ten správný. 

První chléb si pekli lidé už 14 000 let 
před naším letopočtem. Jednalo se 
o plochý chléb, který dnes nazýváme 
arabským chlebem nebo pitou. Původ 
kváskového chleba se datuje zhruba 
6000 let př. n. l. a jeho původ hledejme 
v Egyptě. Nejstarší pec na chleba na 
našem území byla nalezena v Bylanech 
u Olomouce a její stáří je 6600 až  
6800 let př. n. l. Chléb hrál v naší mi-
nulosti i nezastupitelnou roli při ko-
runovaci českých králů, kdy mu byla 
dávána přednost i před zlatem. Česká 
podoba slova chléb vznikla z prager-
mánského „hlaiba“. 

Světový den chleba připadá na 16. říj- 
na na památku výročí založení Organi-
zace spojených národů pro výživu a ze-
mědělství (FAO), která vznikla v roce 
1945 pro boj proti hladu a jejímž mo-
ttem je Fiat Panis – Nechť je chléb.

vÍte, CO JSte Si 
uKrOJili?

  kůrka – vnější propečená část 
  střídka – vnitřní pórovitá část
  krajíc nebo skýva – zpravidla  

6–10 mm silný plátek chleba
  sirotek – našikmo ukrojený plátek 

na jedné straně zakrojený do stříd- 
ky

  patka nebo skrojek – první a po-
slední odkrojek

  zápatčí – druhý nebo předposlední 
krajíc

DruHy 
ČeSKéHO CHleBa 

  žitno-pšeničný chléb – obsahuje více 
žitné než pšeničné mouky

  pšenično-žitný chléb – obsahuje více 
pšeničné než žitné mouky

  tmavý žitný chléb – je vyroben hlav-
ně z žitné mouky

  celozrnný chléb – je vyroben hlavně 
z celozrnných mouk

  vícezrnný chléb – obsahuje také jiné 
obiloviny, luštěniny nebo olejniny 
než pšenice a žito

  světlý pšeničný chléb – je vyroben 
hlavně z pšeničné mouky

  speciální chléb – obsahuje různé dal-
ší přísady, např. brambory

Není chleba jako chleba – světový den chleba

https://www.uklidmecesko.cz/map/
https://www.uklidmecesko.cz/map/
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Patnáct pekařství Globus rozšíří na-
bídku pečiva, kterým podpoří zejména 
české mlýny, mlékaře, pěstitele máku 
a výrobce povidel. Globus právě zařa-
dil do své každodenní nabídky řadu 
výrobků Česká tradice, která vychá-
zí z receptů našich babiček. Pekárny 
tím rozšiřují také sortiment své znač-
ky Poctivá výroba Globus.

V každé z patnácti pekáren hyper-
marketů Globus upečou pekaři přes 
šedesát různých druhů pečiv od zákla-

du. Jde o kvasové chleby a rohlíky od 
cereálního a celozrnného pečiva až po 
sladké koláče. Při jejich výrobě se po-
užívá až 70 % surovin z Česka. „Pře-
mýšleli jsme, jak dál zvýšit naši pod-
poru českým dodavatelům a zároveň 
se trefit do chutí zákazníků. A protože 
víme, že milují českou klasiku a často 
nemají čas si ji doma upéct, rozhodli 
jsme pro ně připravit každý den kynu-
té buchty, štrúdly, bábovky a královské 
koláče,“ řekl vedoucí výroby a prode-
je pekáren Globus Pavel Meduna. Po-
dle odhadu tím pekárny Globus zvýší 
odběr ryze českých surovin až o 5 %. 
„Není to v našem objemu málo. Ročně 
zpracujeme 9200 tun mouky od českých 
regionálních mlýnů, 61 tun makové ná-
plně a 32 tun máku na posypy, 32 tun 
povidel, 28 tun másla a 153 000 litrů 
smetany,“ říká Meduna. Jeho pekárny 

mají s dodavateli dlouhodobé vztahy, 
a není tak problém s množstvím do-
dávek surovin. Jediným nedostatkem 
českého trhu je, že zde prakticky ne- 
existují výrobci droždí. To musí Globus 
nakupovat ze sousedního Německa. 

Všechny výrobky řady Česká 
tradice zákazníci najdou v oddělení 
pekařství v každém hypermarketu 
Globus, jsou balené v nových obalech 
s označením Poctivá výroba Globus: 
  Bábovky (oba druhy) 72,90 Kč  

(740 g)
  Královské koláče (všechny druhy) 

89,90 Kč (720 g)
  Štrúdly (všechny druhy) 55,90 Kč 

(450 g)
  Buchty (všechny druhy) 14,90 Kč 

(90 g)

www.globus.cz

České výrobky ukousnou větší podíl v pekařstvích Globus

Každý Čech sní průměrně 39,3 ki-
logramů chleba za rok. V roce 1989 
to bylo o 17,5 kilogramu více (po-
slední údaje Českého statistického 
úřadu z roku 2018), než tomu je nyní. 
S nižší spotřebou chleba klesala 
i spotřeba žitné mouky, která je dle 
odborných studií zdraví prospěšná. 
Žitné mouky přitom sníme téměř pět-
krát méně než naši předci před se-
dmdesáti lety. Proti tomuto trendu 
jdou pekaři, kteří se nabídku žitného 

pečiva snaží rozšiřovat. Například 
v patnácti pekárnách hypermarketů 
Globus pečou vedle dalších druhů 
i chleby z žitné mouky a vlastního 
žitného kvasu.

V roce 1948 průměrně každý obyva-
tel spořádal 46,8 kilogramů žitné mou-
ky. V roce 2018 už to bylo jen 9 kilo-
gramů. Přitom se odborníci shodují, že 
žito je pro fungování lidského těla vel-
mi prospěšné. Zásadní zlom u spotřeby 

hodnotnější žitné mouky nastal po roce 
1989, kdy trh zaplavily novinky v po-
době bílých baget, croissantů, toasto-
vých chlebů a hamburgerových žemlí. 
Posledních dvacet let se tak u nás ploš-
ně zvýšila spotřeba pšeničné mouky. 
Na českých polích se díky tomu pěstuje 
i mnohem méně žita. Loni se ho v Čes-
ku sklidilo třicetkrát méně (157,6 tis. 
tun) než pšenice (4,8 mil. tun). I to mů-
že mít zásadní vliv na snížení spotřeby 
klasického chleba z žitného kvasu. 

Podle čerstvých dat Českého statis-
tického úřadu každý z nás snědl v roce 
2018 o 1,3 kilo víc výrobků z pšeničné 
mouky než v roce 2017, zatímco u žit-
né mouky byl nárůst jen o pouhých  
200 gramů.

ŽitNé SNaŽeNÍ PeKaŘů
Spotřebu žitné mouky se proto sna-

ží zvyšovat v pekárnách Globus, kde 
denně vyrobí několik druhů chlebů 
od běžných až po speciální. Receptu-
ry jsou postavené na různém podílu 
mouk v chlebech a nechybí ani 100% 
žitný chléb. „Výroba chlebů patří mezi 
základní sortiment každého správného 
pekařství. Chléb z tradičního žitného 
kvasu krásně voní, dobře chutná a za-
sytí na delší dobu než bílé pečivo. Běž-
nou součástí našich chlebů je tradiční 
žitný kvas, který si sami vyrábíme,“ 
říká Pavel Meduna, vedoucí výroby 

a prodeje patnácti pekáren hypermar-
ketů Globus. Podle něj by se mělo v pe-
kárenství používat víc žita, protože jde 
o hodnotnou potravinu v jídelníčku. 

O Žitu 
Konzumace žitného pečiva prospívá 

redukci váhy, má dobrý vliv i na trávení. 
Je ideální ke každodenní konzumaci. 
Energie ze složených sacharidů se od-
bourává rovnoměrně a díky tomu má 
člověk déle pocit sytosti. Žito je blízce 

příbuzné pšenici, ze všech obilnin však 
obsahuje největší množství aminoky-
selin, je zdrojem komplexu vitaminu B 
a vitaminu E. Je bohaté na fosfor, hoř-
čík, železo, vápník a zinek. Výrobky 
z žitné mouky mají také nižší glyke-
mický index (až 3x nižší než z pšeni-
ce) a obsahují více vlákniny. Energie ze 
složených sacharidů se odbourává rov-
noměrně a díky tomu má člověk déle 
pocit sytosti. 

Botticelli

Žito mizí z našich stolů stejně jako chleba, 
pekaři se snaží tento trend zvrátit

SPOtŘeBa mOuKy v rOCe 2018 Na 1 OByvatele:

Praha – Prémiovou kávu Costa 
Coffee je nyní možné si vychutnat 
i v pohodlí a bezpečí domova. Spo-
lečnost Coca-Cola uvádí produkty 
této oblíbené kavárenské značky do 
běžného prodeje na český a sloven-
ský trh. V Česku jsou to zatím ob-
chody Rohlík, Košík a Makro, na 
Slovensku Tesco, Kraj a Metro. Spo-
lečnost plánuje dostupnost produktů 
dále rozšiřovat i do dalších prodej-
ních řetězců na obou trzích a celé 
portfolio si zákazníci mohou zakou-
pit i ve všech Costa Coffee kavár-
nách. Česká a Slovenská republika 
patří do první vlny 15 zemí, kde 
jsou produkty Costa Coffee v retailu 
k dostání, z celkem 28 plánovaných 
zemí. 

Jednu z největších globálních akvi-
zic v hodnotě 112 mld. Kč dokončila 
společnost Coca-Cola v loňském ro-
ce. Po loňské lokální akvizici vody 
Natura se tak ujala další příležitosti 
rozšířit své portfolio o jednu z nej-
více rostoucích kategorií na světě 
a podělit se o pečlivě vybíranou a vy-
ráběnou kávu i se svými zákazníky 
v Čechách a na Slovensku. „Zařaze-
ním značky Costa Coffee do nabíd-
ky dále rozšiřujeme skvělé nápojové 

portfolio skupiny Coca-Cola a napl-
ňujeme tak i naši dlouhodobou stra-
tegii provázet zákazníky 24 hodin  
7 dní v týdnu – od snídaně až po večer-
ní relax,“ vysvětluje Dan Timotin, ge-
nerální ředitel Coca-Cola HBC pro ČR 
a SR, a dodává: „Chceme, aby byl pré-
miový kávový zážitek dostupný všem 
i v domácím prostředí, u ranního šál-
ku nebo při práci z domova. Obzvláště 
v dnešní situaci je to velmi aktuální.“

Káva Costa Coffee je dnes už žijící 
legendou i synonymem dokonalé kva-
lity, která teď už nebude jen výsadou 
zkušených Costa baristů. „Bratry Cos-
tovy to stálo 112 pokusů, než přivedli 
na svět jedinečnou recepturu Mocha 
Italia, a dodnes jsou při výrobě dodr-
žována stejně přísná pravidla a vyso-
ké standardy, které splňuje pouze 5 % 
všech vypěstovaných kávových zrn. Na 
celou produkci navíc dohlíží kávový 
mistr Gennaro Pelliccia, jehož jazyk 
je pojištěný na 10 milionů liber,“ říká 
Milan Baka, ředitel kávové divize Co-
ca-Cola HBC pro ČR a SR.

O celosvětové oblíbenosti značky 
a rostoucí komunitě zákazníků, kteří 
se hrdě označují jako Costa Lovers, 
svědčí i fakt, že Costa Coffee od roku 
2010 mnohokrát vyhrála titul Nejlep-
šího evropského kavárenského řetěz-

ce, v rámci prestižní soutěže Europe-
an Coffee Awards pořádané agenturou 
Allegra Strategies. Do ČR se značka 
dostala roku 2008, kdy byla otevřena 
první Costa Coffee kavárna v Praze. 
Tím se Česká republika zařadila me-
zi dalších 32 zemí světa, ve kterých 
je dnes celkem 3 820 kaváren, z toho  
60 v Česku a na Slovensku (na Sloven-
sku od roku 2019). „Češi milují kva-
litní kávu a my jim ji vaříme už 12 let. 
Costa Coffee si nezakládá jen na kva-

litě kávy, ale také na podpoře plantáž-
níků, díky kterým se k nám dostávají 
ta nekvalitnější zrnka kávy na světě 
– 100 % z nich má certifikát Rainfo-
rest Alliance. Odpovědné podnikání je 
pro nás velmi důležité, proto i v našich 
kavárnách postupně omezujeme jed-
norázové plasty a úplně se jich zbaví-
me nejpozději do konce příštího roku. 
Snižujeme také spotřebu energií a plá-
nujeme i novinky pro pohodlí našich 
zákazníků, jako je třeba bezkontaktní 
objednávání v mobilu nebo rozvoz ká-
vy,“ doplňuje Aleš Fránek, ředitel sítě 
kaváren Costa Coffee v ČR a SR, kte- 
rou provozuje společnost Lagardère 
Travel Retail. 

A právě komunitu milovníků kávy 
hodlá firma oslovit i prostřednictvím 
hravé komunikační kampaně, která  
vstup na trh doprovodí: „V dnešní 
zrychlené době se i sebejednodušší den-
ní aktivity mohou pokazit, pokud člověk 
nezačne den šálkem kvalitní kávy. 
A o tom je i naše nová kampaň Lepší 
začít s Costou, pomocí které chceme 
rozšířit řady Costa Lovers v České 
republice i na Slovensku,“ vysvětli-
la Kateřina Krčová, Brand manažerka 
z The Coca-Cola Company ČR a SR.

Coca-Cola nyní nabízí trhu širokou 
škálu prémiových směsí kávy pro do-

mácí použití. Aktuálně můžete zakou-
pit mletou kávu, zrnkovou kávu nebo 
kapsle kompatibilní s kávovary Nes-
presso. Tyto kávy je možné zakoupit 
ve čtyřech variantách:

  Mocha Italia Signature Blend Me-
dium (vyvážená směs kávy Arabi-
ca a Robusta s jemnou ořechovou 
chutí)

  Mocha Signature Blend Dark (in-
tenzivní, tmavě pražená silná káva 
s výrazným karamelovým aroma)

  Bright Blend (lehčí, pražená ze 100 
% zrn Arabica se sladší chutí čokolá-
dy, citronové kůry a karamelu)

  Colombian Single Origin (exotic-
ká, pražená z jednodruhových zrn 
z kolumbijských údolí, se silným 
karamelovým nádechem, dostupná 
exkluzivně ve formě kapslí kompati-
bilních s kávovary Nespresso).  

Všechna kávová zrna jsou pomalu 
pražená, čímž udrží větší množství pří-
rodních olejů, a tím získají výraznější 
lahodnou chuť. V roce 2021 se můžete 
těšit i na kapsle kompatibilní s kávo-
vary Dolce Gusto či na Ready-to-drink 
nápoje v plechovkách s nízkým obsa-
hem cukru.

Bison & Rose

Coca-Cola uvádí na český trh produkty značky Costa Coffee

http://www.globus.cz
https://www.lagardere.com/
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Ve 12. ročníku soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek získaly naše 
výrobky ocenění  „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“, a to již po páté v řadě.
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Největší český agro-tech startup Agda-
ta získal nové investory. V platformě, která 
umožňuje komplexní digitalizaci provozu 
českých farem a přechod farmářů na datově 
orientované řízení, navyšuje svůj podíl 
současný investor Pale Fire Capital. Nově do 
ní vstupují investoři z Garage Angels, vede-
ní Jiřím Hlavenkou. Společně chtějí urych-
lit expanzi Agdata v Česku, nastartovat revo-
luci v hyperlokálním měření kvality ovzduší, 
které se dá využívat nejen v zemědělství, ale 
i v českých obcích pod hlavičkou projektu 
Agdata City a připravit celý projekt Agdata na 
postupnou zahraniční expanzi.

V novém složení mají zakladatelé a současní 
manažeři i nadále těsnou většinu 50,01 % v če-
le s CEO Jiřím Musilem, který si ponechává  
28,58 %. Pale Fire Capital navýšil podíl na 
36,62 %, investoři sdružení v Garage Angels 
získali podíl 13,37 %. Zastoupení v něm má 
například investor Jiří Hlavenka (cca 37 %), 
prostřednictvím AFN Investments rodina Nepa-
lova (cca 14,45 %), mimo jiné vlastníci největ-
šího pojišťovacího brokera RENOMIA, orientu-
jícího se i na české zemědělství, nebo Koopeo 
Ventures Libora Daňka (cca 19,5 %). Celkově se 
investice od obou subjektů pohybovala v řádech 
nižších desítek milionů korun.

Společným cílem nových investorů je dokon-
čit expanzi Agdata po celém Česku, a vytvořit tak 
ze země digitální zemědělskou velmoc, která do-
káže inspirovat celou Evropu. Již nyní jsou Ag-
data nejrozšířenějším tuzemským ekosystémem 

pro chytrou správu zemědělských podniků a fa-
rem všech velikostí. Spoléhá se na něj více než 
2000 farmářů – od malých rodinných podniků po 
velké zemědělské koncerny – což je asi 15 % ze 
všech, kteří mají v Česku zemědělství jako svou 
obživu. Tyto podniky navíc dohromady obhos-
podařují zhruba pětinu české zemědělské půdy.

„Za tři roky se nám podařilo nejen vyvinout 
komplexní systém v oboru, který startoval od 
úplné nuly, ale také přesvědčit zhruba desetinu 
českých podniků, že digitalizace zemědělství má 
smysl a přináší jasné efekty. Rozhodně to je skvě-
lý výsledek, zvláště když si uvědomíme, jak kon-
zervativní české zemědělské prostředí je,“ zmi-
ňuje Jiří Musil, CEO Agdata. „Jsme nyní ve fázi, 
kdy se digitalizace pro další tisícovky farmářů 

pomalu stane nutností – ať už kvůli klimatickým 
změnám, nedostatku pracovních sil nebo rostoucí 
agendě. A i díky novým investorům jsme skvěle 
připraveni jít této změně naproti.“

Agdata jsou jedním z mála subjektů, který 
dlouhodobě umí dokládat efekty digitalizace ze-
mědělství. Farmy, které systém využívají, zmi-
ňují pokles nutné agendy o neuvěřitelných 90 % 
času, 15% úspory na spotřebě paliva, 8% úspory 
na investicích do osiv a sadby a až 100% redukce 
ztrát produkce. Celkově dokáží farmářům šetřit 
v součtu stovky milionů ročně.

„Mám rád projekty s jasnými výsledky. Zvlášť 
ve chvíli, kdy jsme jich schopni dosahovat v pod-
statě na libovolném evropském trhu. Moderní 
zemědělství může být úspěšné jen s využitím di-

gitálních technologií,“ poznamenává investor 
Jiří Hlavenka. „Zemědělství je na jedné straně 
tradiční, konzervativní obor – současně ale platí, 
že úspěšná zemědělská farma bude už jen high-
-tech farma, která je schopná díky technologiím 
čelit klimatické změně, požadavkům na minima-
lizaci chemie, chránit půdu i vodu. Je to obtížný 
proces, se kterým jim lidé z Agdata, kteří ma-
jí sami k zemědělství velmi blízko, pomáhají.“ 
„Zemědělství je klíčové odvětví naší ekonomi-
ky a investice do jeho podpory a modernizace 
prostřednictvím digitálních nástrojů Agdata nám 
dává velký smysl. Mnoho našich klientů navíc již 
služeb Agdata úspěšně využívá,“ doplňuje Jiří 
Nepala.

Agdata v současnosti nabízí vlastní cloudo-
vou softwarovou platformu pro správu a vý-
kaznictví a telemetrickou a senzorovou plat-
formu, komunikující pomocí GPS nebo LoRa 
sítí. Hardware v podobě čidel nebo GPS modulů 
pochází z vlastního vývoje a dá se pro plynulé 
rozšiřování systému nakupovat na e-shopu. Své 
vysoce citlivé senzory nebo telematické sníma-
če pod značkou Agdata City nabízí také českým 
samosprávám. Ty je využívají například pro hy-
perlokální měření prachových částic v městech 
a obcích, které dokáže provázat se systémy 
chytré obecní komunikace a varovat efektivně 
obyvatele v případě zdraví ohrožujících situa- 
cí.

„Již nyní jsme schopni využívat skupino-
vé synergie s nástrojem Mobilní rozhlas a jsme 
připraveni posilovat svou byznysovou kompe-
tenci v komunikaci mezi samosprávou, obyva-
teli a podnikateli. Zvláště ve chvíli, kdy stavíme 
výhradně na vlastním vývoji i know-how našich 
firem,“ zmiňuje Dušan Šenkypl, partner Pale Fire 
Capital.

FYI Prague

Investor Hlavenka a další vstupují do Agdata, Pale Fire Capital navyšuje
 podíl. Společně chtějí udělat z Česka digitální zemědělskou velmoc 

Praha – Společnost Kofola snižuje uhlíko-
vou stopu svého podnikání s cílem dosáhnout 
do roku 2030 uhlíkové neutrality. Patří me-
zi klíčové výrobce nápojů ve střední Evro-
pě a adriatickém regionu, proto mimořádnou 
pozornost věnuje uhlíkové stopě nápojových 
obalů. Při znovuoživení slovenské minerální 
vody Kláštorná Kalcia vsadila na lahve z re-
cyklovaného plastu (rPET), které jsou šetr-
né k životnímu prostředí a přispívají k rozvo-
ji cirkulární ekonomiky.

„Kláštorná Kalcia je výjimečná obsahem váp-
níku a hořčíku v poměru 4:1. Když jsme ji uváděli 
na trh, chtěli jsme, aby zaujala nejen svou chutí, 
designem lahve, ale i typem použitého materiálu 
na výrobu obalu. V souladu s naší dlouhodobou 
snahou o ohleduplný přístup k životnímu prostře-
dí jsme zvolili lahev z recyklovaného plastu, tedy 

rPET,“ vysvětluje Pavol Chalupka, marketingo-
vý ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Materiál rPET pochází z vytříděných PET lah-
ví, které se nařežou, umyjí a vytvoří se z nich 
granulát, z nějž je možné vyrobit nové produkty. 
Při zvýšených bezpečnostních standardech lze 
granulát znovu využít i na obaly nápojů. „Stejně 
tak jako jsme vdechli nový život minerální vodě 
Kláštorné Kalcia, která se čtyři roky nevyráběla 
a jejíž závod chátral, rozhodli jsme se dát no-
vý život i materiálu, ze kterého už jednou PET 
lahve byly vyrobeny. Přispíváme tím k cirkulár-
ní ekonomice,“ říká Pavol Chalupka a doplňuje: 
„V prvním roce obnovené výroby Kláštorné Kal-
cia na Slovensku jsme uvedli na trh lahve z 50% 
rPETu, tedy takové, v nichž je z poloviny recyklát 
a z poloviny tzv. virgin PET. O rok později jsme 
přešli v Česku i na Slovensku na 100% rPET.“

výrOBa rPet šetŘÍ ŽivOtNÍ 
PrOStŘeDÍ

Význam rPETu ve vztahu k životnímu prostře-
dí potvrzuje Lukáš Václavík, materiálový spe-
cialista Institutu cirkulární ekonomiky. „Využití 
100% rPET pro balení vod je dobrým krokem, 
který zvýší poptávku po kvalitně recyklovaném 
PET, a tím zajistí, že tato cenná surovina bude 
maximálně využita bez ztráty hodnoty. To je důle-
žité pro uzavírání materiálových toků na lokální 

úrovni a zároveň nezbytné pro splnění cílů Zelené 
dohody pro Evropu,“ konstatuje Lukáš Václavík. 
Evropský parlament stanovil nové ekologické cí-
le, podle nichž by už za 5 let měla každá nová 
PET lahev obsahovat alespoň 25 % recyklátu. 

Důvod je prostý – díky rPETu se totiž nejen 
točí materiál v uzavřeném kruhu, ale snižují se 
i emise oxidu uhličitého. „Při výrobě rPET v na-
šich závodech dochází ke snížení emisí CO2 až 
o 90 % oproti výrobě nového PET materiálu. A to 
už je velký rozdíl,“ potvrzuje Jan Daňsa, country 
manager společnosti ALPLA, dodavatele obalo-
vých materiálů.

vySOKé NÁrOKy  
Na Kvalitu OvlivňuJÍ  

CeNu materiÁlu
Popularita recyklovaného plastu v poslední do-

bě roste díky ekologickému přístupu firem, jako 
je třeba právě Kofola ČeskoSlovensko. Většímu 
rozšíření rPET k výrobě lahví ale brání dostup-
nost materiálu a jeho vyšší cena. Na tu mají vliv 

hlavně striktní pravidla pro použití v potravinář-
ství. „Naše firma se zaměřuje pouze na rPET pro 
přímý styk s potravinami. Pro splnění certifikace 
EFSA je třeba zaručit, aby nejméně 95 % PET na 
vstupu pocházelo z potravinářského průmyslu. 
Výrobní proces je poměrně složitý a investičně 

náročný. Proto se většina 
firem zaměřuje jen na vý-
robu PET vloček pro jiná 
než potravinářská využi-
tí,“ vysvětluje Jan Daňsa. 
Běžný PET vytříděný ze 
žlutých kontejnerů se tak 
nejčastěji dostává do au-
tomobilového nebo tex-
tilního průmyslu, kde ne-
musí splňovat tak přísná 
kritéria kvality materiálu.

Kláštorná Kalcia z port- 
folia Kofoly se tak stala 
jedním z českosloven-
ských průkopníků no-
vé udržitelné cesty ve 
využívání rPET v ná-

pojovém průmyslu. Nesnižuje komfort pro 
spotřebitele, a přitom zvyšuje ohleduplnost k příro- 
dě. 

AC&C Public Relations, s. r. o.

Minerální voda Kláštorná Kalcia dává lahvím druhý život 

Největší středoevropský výrobce neal-
koholických nápojů Mattoni 1873 spustil 
v létě e-shop se svými produkty. Minerál-
ní vody, ochucené nápoje a další výrobky 
ze svého portfolia doručoval zprvu zákazní-
kům v Praze. Nyní expanduje i do krajských 
měst a láká na dopravu zdarma!

Vytvořením digitálního prodejního ka-
nálu vyšla Mattoni 1873 vstříc zákazní-
kům v době karanténních opatření. Realiza-
ce se nastartovala rychle a během tří měsíců 
vznikla nová platforma pro přímý online 
prodej. První rozvozy putovaly po Praze  
a okolí.

„Nový e-shop je určen všem, kteří si po-
třebují zajistit nápoje rychle, snadno a s do-
ručením až ke dveřím. Disponujeme širokým 
portfoliem nealkoholických nápojů včetně ob-
líbených snacků, takže si vybere opravdu kaž-
dý,“ popisuje zacílení e-shopu Ondřej Postrán-
ský, ředitel strategického marketingu Mattoni 
1873.

DOruČeNÍ DO DruHéHO DNe, 
DOPrava ZDarma 

a HygieNiCKÁ OPatŘeNÍ
Minimální objednávka jsou 3 balení a kurý-

ři jsou schopni produkty doručit i do druhého 
pracovního dne. V první fázi byl rozvoz jen po 
Praze a okolí, od 14. 10. 2020 rozšiřuje firma 
rozvoz do větších měst ve všech krajích. Stan-
dardně pak platí zákazník za menší nákup 49 
Kč a doručení zdarma získá až při objednávce 
nad 799 Kč. Mattoni 1873 dbá na bezpečnost, 
proto zachovala hygienická opatření platná 
v době karantény. Kurýři mají jednorázové 
roušky a rukavice, mezi každým závozem se 
vozy dezinfikují. 

Seznam měst: https://eshop.mattoni1873.
cz/faq

vÍCe NeŽ e-SHOP S NÁPOJi
Cílem vlastního e-shopu je být blíže spotře-

bitelům a nabízet služby s přidanou hodnotou. 
Kromě prémiových produktů má Mattoni 1873 
pro své zákazníky připraveny dárkové před-
měty, zajímavé soutěže a speciální produktové 
kampaně s možností výher. Právě například 
zde běží Pepsi Retro kampaň. E-shop nabízí 
kromě minerálních vod Mattoni a Magnesia 
i další produkty Mattoni 1873 – ochucené ná-
poje, džusy, produkty Pepsi a snacky. 

AMI Communications

Mattoni 1873 má vlastní e-shop a rozváží již po celé republice
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  www.bartonovapekarna.cz

Jsme pekárna se 100letou tradicí ruční výroby

Získala ocenění 

Česká 
chuťovka 

a
dětská 

chuťovka
2020

Celozrnný 
koláček 

s tvarohem 
a povidly 

90 g

škvarkový 
chléb s cibulí 

500 g

Městský podorlický pivovar s. r. o. 
a podorlická sodovkárna, s. r. o.

j s m e  d r ž i t e l i  

České chuťovky 
a

www.sodo.cz
www.pivovarrychnov.cz

c e n y 
n o v i n á ř ů

Jablečný mošt 
se zázvorem 

Rychnovský cider 
s černým bezem

c e n a 
n o v i n á ř ů
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Vyvážená strava by měla být na každoden-
ním jídelníčku každého z nás, a to napříč všemi 
věkovými kategoriemi. Obzvláště pak nyní, 
v době, kdy se tělo připravuje na nadchá-
zející přechod na podzimní a zimní sezonu. 
A tedy více než kdy jindy potřebuje dodat po-
třebné vitaminy a minerály. Protože čím se 
o sebe lépe postaráme v rámci prevence, 
tím odolnější budeme v případě nejrůznějších 
onemocnění. Mlékárna Valašské Meziříčí je 
známá díky lahodným smetanovým jogurtům 
z Valašska, které patří mezi velmi oblíbené 
v sortimentu mléčných produktů u nás. Vyrábí 
je v deseti příchutích i variantě bílé. Neméně 
známé jsou však také polotučné Ovocné jo-
gurty z Valašska, které jsou vhodnou alterna-
tivou pro ty, kteří neholdují nebo si nemohou 
dovolit z jakéhokoli důvodu plně smetanové 
jogurty. Tato alternativa odlehčených jogur-

tů plných kvalitního ovoce Mlékárna Valaš-
ské Meziříčí vyrábí ve třech příchutích jaho-
da, meruňka a višeň. 

„Ovocný jogurt z Valašska vyrábíme ve třech 
příchutích, a to jahoda, meruňka a višeň. Díky 
spojení lahodného jogurtu a ovocné složky na 
dně kelímku si báječně pochutnáte,“ říká Radka 
Benešová, marketing manager Mlékárny Valaš-
ské Meziříčí. „Tento jogurt má ovocnou složku 
na dně kelímku a záleží na každém, zda si jo-
gurt vychutná zamíchaný nebo jí odděleně po 
částech, nejprve smetanu a pak ovoce ze dna 

kelímku, anebo si dávkuje porci ovoce postup-
ně, podle vlastní chuti,“ dodává Radka Bene- 
šová.

OvOCNé JOgurty 
Z valašSKa

Jogurt s menším obsahem tuku je oblíbe-
ný svou lehkostí. Má vyšší obsah bílkovin než 
smetanové jogurty, jeho konzistence však zůstá-
vá hustá, krémovitá, chuť je plná a jogurtová. 
Ovocný krémový jogurt s nízkým obsahem tu-
ku splňuje požadavky na zdravou výživu. Mléko 
z okolních valašských farem po ošetření a přidá-

ní jogurtové kultury zraje v tanku. Uzrálý bílý 
jogurt a ovoce se pak plní v Mlékárně Valašské 
Meziříčí do kelímků. 

Jogurt je tradiční fermentovaný výrobek po-
cházející z oblasti Balkánu. V roce 1905 objevil 
bulharský lékař Stamen Grigorov, že původcem 
přeměny mléka na jogurt je mikroorganismus 
Lactobacillus bulgaricus. Později bylo zjištěno, 
že se na této přeměně podílí také Streptococus 
thermophilus. Tak došlo k definování jogurtu 
jako nového druhu mléčného výrobku. Dnešní 
výroba jogurtu se v zásadě neliší od té, která by-
la známa již před stovkami let. Principem stále 
zůstává fermentace mléka přesně definovanými 
mikroorganismy. Podle definice jogurtu zakot-
vené v legislativě musí být ve výrobku, který je 
takto nazýván, přítomna živá jogurtová mikro-
flóra v přesně definovaném množství na konci 
data trvanlivosti jogurtu, a to nejméně 10 milionů 
zárodků / g. Důležitý je i tzv. symbiotický poměr 
obou mikroorganismů, který je 1 : 1, popř. 1 : 2, 
popř. 2 : 1. Tento požadavek je respektován vše-
mi českými výrobci.

Zdroj: Jiří Kopáček: 
Jak poznáme kvalitu? 

Mléko a mléčné výrobky

MUNIGA, s. r. o.

Ovocné jogurty z Mlékárny Valašské Meziříčí

Ačkoliv Česká republika platí z hlediska 
podílu zboží zakoupeného ve slevách mezi 
evropskou špičku, ne ve všech typech pro-
dejen jsou akční letáky cestou k úspěchu. 
Podle dat Družstva CBA mají letákové akce 
v nejmenších obchodech naopak výrazně niž-
ší význam – mezi faktory úspěšnosti prodej-
ny z hlediska obratu jsou až na pátém místě. 
Vůbec nejdůležitějším je existence kvalitní-
ho pokladního softwaru, který ulehčí admi-
nistrativu. Zásadnější vliv než letáky pak má 
i celková cenová politika prodejny nebo šíře 
a rozmístění sortimentu.

Česká republika patří z hlediska slevových akcí 
mezi absolutní evropskou špičku. Jen v loňském 
roce se v tuzemsku podle společnosti Nielsen 
prodalo v promocích více než 52 procent rych-
loobrátkového zboží. V roce 2009 to přitom bylo 
pouhých 35 procent. I přes oblibu slevových akcí 
však podle obchodníků sázka na letáky nemusí 
být spásou. Platí to zejména pro malé prodejny. 

„Z našich zkušeností z posledních čtyř let vy-
plývá, že leták úspěšnost prodejny a její obrat 
ovlivňuje až na pátém místě. Aby byla prodejna 
úspěšná, musí mít v první řadě kvalitní pokladní 
software, který jí pomůže významně snížit nákla-
dy,“ uvedl předseda Družstva CBA Roman Ma-
zák. Tuto skutečnost demonstruje i na příkladu 

prodejen, které jsou součástí této sítě. Tam, kde 
CBA implementovalo pokladní systém, vzrostl 
obrat minimálně o 20 procent, v některých pro-
dejnách to pak bylo i o dvojnásobek. Pokud na-
opak prodejna komplexním pokladním systémem 
nedisponuje, znamená to pro ni mnohem více ad-
ministrativy navíc, která se následně přelévá i do 
rostoucích nákladů.

SPeCifiCKý faKtOr PrOStŘeDÍ  
a šÍŘe SOrtimeNtu

Na dalších místech z hlediska vlivu na úspěch 
menších prodejen uvádí Mazák příjemné prostře-
dí daného obchodu. V takových případech je pro 
nakupujícího často přednější potkat se se svojí 
oblíbenou prodavačkou než mířit do prodejny 
kvůli výrazně zlevněnému výrobku. Na třetím 
místě pak předseda Družstva CBA zmiňuje šíři 
sortimentu a jeho vhodné uspořádání. 

„Názory, že malá česká prodejna nemůže sor-
timentem konkurovat zahraničnímu řetězci, jsou 
již několik let mylné. Kvůli velikosti prodejní plo-
chy často dochází ke zkreslení, poněvadž menší 
prodejna může mít logicky vystavený nižší po-
čet kusů od každého produktu. Šíří sortimentu 
je však srovnatelná. Klíčové je přitom i správné 
rozmístění, což si ne každý český obchodník uvě-
domuje. Na tuto problematiku máme proto zří-
zený expertní tým, který jednotlivým prodejnám 

se správným rozmístěním zboží pomáhá a radí,“ 
doplnil Mazák.

CeNOvÁ POlitiKa ZaStÍNÍ  
letÁKOvé aKCe

Až čtvrté místo pak z hlediska úspěchu české 
prodejny zaujímají ceny. Pokud jsou podle před-
sedy Družstva CBA stabilně nižší, odrazí se to 
pozitivně na prodejích. „Když dáme komoditu 
stabilně za dobrou cenu, prodává se mnohoná-
sobně víc, než když u stejné položky střídáme cy-
klus nízká letáková cena / vysoká běžná cena,“ 
rozvedl tuto skutečnost Mazák. 

Právě faktor slevového letáku tak podle něj 
figuruje až za nastavenými cenami, úzce s nimi 
však souvisí. Cenová politika malých prodejen je 
totiž specifická a od velkých řetězců se výrazně 
liší. Zatímco české obchody pracují se stabilně 
nižší cenou, kterou při slevě ještě o něco sníží, 
zahraniční řetězce používají jiný způsob. Mají 
vytipované komodity, na které se zaměřují a kte-
ré promují za nízké ceny s extrémními slevami, 
ostatní doplňkové zboží je ale v porovnání s ce-
nami menších prodejců několikanásobně dražší.

Podle Romana Mazáka proto skladba letá-
ku v případě malých prodejen potravin nemusí 
být příliš složitá. Při dané cenové politice fun-
guje leták spíše jako prvek připomenutí obcho-
du u zákazníka. „Do letáku stačí dát 5 položek 

s exkluzivní cenou a 4 základní výrobky s dob-
rou cenou, aby zákazník do prodejny přišel 
a nakoupil. Běžný člověk si pamatuje 25 cen, 
tak proč jich mít v letáku 150,“ sdělil Roman  
Mazák.

eKOlOgiCKÁ  
i aDmiNiStrativNÍ ZÁtĚŽ

S letákem je podle Mazáka spojená i celá řada 
negativních aspektů. U papírové verze je to vý-
razná ekologická zátěž, která se zvyšuje s rostou-
cí četností akcí v daném měsíci, ale i například 
s různými variantami letáků. Pro menší prodejny 
to zároveň znamená i dodatečné náklady, nejed-
ná se přitom pouze o tisk či roznos letáků, ale 
i o práci s objednáváním a doplňováním letáko-
vého zboží. 

„Pro prodejce to znamená množství práce na-
víc nad rámec standardní činnosti. Ostatně snad 
každý člověk se zejména ve velkých řetězcích se-
tkal s tím, že akční zboží z letáku v regálu zkrátka 
chybělo. Zapomínat se nesmí ani na přeskládá-
vání zboží a jeho přeceňování, a to minimálně je-
denkrát týdně. Pojí se s tím další administrativa, 
která s počtem položek v letáku také roste. Malá 
prodejna na to často nemá dostatek pracovníků, 
kteří by se těmto věcem ve velké míře věnovali,“ 
uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Úspěšnost malé prodejny potravin – více než letákové akce ji ovlivňuje
 šíře sortimentu nebo kvalitní pokladní systém

Čerstvost, nebo trvanlivost? Tyto atributy 
zohledňuje každý člověk, který se v obchodě 
rozhoduje mezi uzeninou od obslužného pultu 
a její balenou alternativou. Menší prodejny 
potravin se stále snaží sázet na čerstvost. Na 
obslužných pultech si zakládají a do budouc-
na je chtějí rozšířit o zónu občerstvení přímo 
na prodejně. K baleným variantám se kloní 
pouze v případě existenčního ohrožení prodej-
ny. Snižují tak náklady a pomáhají zachovávat 
potravinovou obslužnost venkova.

Tuzemské prodejny potravin zejména na ven-
kově si stále zakládají na čerstvosti masa a uze-
nin. Obslužný pult je stále jedním ze základních 
pilířů jejich fungování. Šíře možností, které tento 

úsek nabízí, se v současné době odvíjí zejmé-
na od velikosti prodejny a jejího obratu. U těch 
úspěšnějších se obslužný pult může stát i místem 
pro občerstvení, nejmenší prodejny jsou naopak 
nucené ho kvůli příliš vysokým nákladům rušit.

PrOmĚNa Pultu 
v mÍStO PrO OBČerStveNÍ

V případě velkých prodejen pomáhá právě ob-
služný pult dále navyšovat jejich obrat. Funguje 
totiž nejen jako doplněk ostatního zboží, lidé ho 
zároveň využívají i namísto řezníka. „Již delší 
dobu neplatí, že by si prodejny s uzeninovým pul-
tem konkurovaly s řezníky. Ti se zpravidla v blíz-
kosti těchto obchodů – na rozdíl od minulých let 
– již nenachází. Naopak prodejna má na starosti 
kompletní servis včetně práce s masem, což jí za-
jišťuje další klientelu,“ uvedl předseda Družstva 
CBA Roman Mazák.

Jeho síť chce proto možnosti obslužného pul-
tu využít k dalšímu rozšíření. Ve všech nových 
prodejnách, které plánuje, již počítá u obslužného 
pultu s rozšířením i o takzvaný teplý pult, který 
bude jeho součástí. Kromě sýrů a uzenin tam bu-
dou nakupujícím k dispozici teplá hotová jídla, 
minutky či sendviče, včetně malého posezení. 

„Budou se tak moci občerstvit či posilnit přímo na 
prodejně, poblíž budou pro poskytnutí maximální-
ho servisu také toalety. V tomto směru se bude na 
českém trhu jednat o unikátní řešení, vidíme v tom 
budoucnost této části prodejny,“ doplnil Mazák.

rušeNÍ OBSluŽNéHO 
úSeKu PrO SNÍŽeNÍ NÁKlaDů

Naopak výrazně jiná situace panuje v nejmen-
ších prodejnách. V několika z nich Družstvo CBA 
letos už obslužné pulty zrušilo. „Byl to pro nás 
svým způsobem experiment, zároveň se jednalo 
o vcelku nevyhnutelnou záležitost. Potřebovali 
jsme snížit náklady těchto prodejen, v opačném 
případě by to mohlo znamenat jejich zánik, a tedy 
další snižování potravinové obslužnosti venko-
va. Zvolili jsme proto tuto cestu a upřednostnili 
balenou uzeninu. Tržby se prakticky nezměnily, 
náklady se však výrazně snížily, a prodejny tak 
fungují dále,“ řekl Mazák. Fungování obslužné-
ho pultu podle něj znamená zpravidla vyčlenění 
zvláštní pracovní síly, která se o tento úsek sta-
rá. Do nákladů je pak nutné zahrnout i samotné 
fungování pultu a jeho vybavení. Pokud se navíc 
čerstvý výrobek neprodá včas, pro prodejnu to 
znamená další ztráty.

Podle Mazáka přitom nahrazení obsluž-
ného úseku baleným zbožím nemusí nutně 
postihnout vždy jen prodejny v malých ob-
cích. „Počet obyvatel je sice poměrně důle-
žitý, není to ale jediný faktor. Může se jednat 
i o prodejnu ve městě. Důležitá je nejen její 
poloha, ale také tržba a nákladovost,“ uvedl 
Mazák. Zákazníci ve větších městech podle něj 
v posledních letech ukazují, že jsou balenému 
zboží naklonění více než v minulosti. Některé 
zahraniční sítě totiž nabízí pouze balené uzeniny, 
aniž by se to výrazněji projevilo na zájmu spotře-
bitelů. Ukazuje to tak příležitost i pro menší české  
sítě.

Počty prodejen v nich přitom dlouhodobě 
ubývají, důvodem jsou již zmíněné příliš vyso-
ké náklady. „Plošně u českých obchodníků vidí-
me snahy stlačovat náklady na minimum, ani to 
však někdy nestačí k tomu, aby prodejna přežila. 
Například v obcích pod tisíc obyvatel nemá pro-
dejna šanci být příliš zisková, potřebuje podporu 
státu, kraje či samotné obce. U rozhodování, zda 
ponechat obslužný pult s uzeninou za cenu ukon-
čení brzkého provozu nebo přejít na uzeninu ba-
lenou a prodejnu zachovat, tak jasně vítězí druhá 
varianta,“ uzavřel Mazák.

Pulty s uzeninou se v českých prodejnách mění podle jejich velikosti. 
Ve velkých obchodech se rozšiřují, z malých mizí
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Praha – Některé dru-
hy ovoce a zeleniny 
podražily oproti loňsku 
až o 20 procent. Podle 
odborníků navíc jejich 
cena dál poroste. Dů-
vodem je koronakrize 
a růst nákladů na výro-
bu potravin. 

Hlavním kritériem zůstává podle loňského 
šetření Evropského úřadu pro bezpečnost po-
travin pro 62 procent spotřebitelů v Česku při 
nákupu potravin cena. Pro Čechy ale začíná 
být důležitý i původ potravin. Ten je hned dru-
hým nejdůležitějším kritériem. Nákup českých 
potravin upřednostňuje 54 procent zákazníků. 
V obchodních řetězcích ale zpravidla převažuje 
nabídka zahraničních potravin nad těmi tuzem-
skými. Jednou z možností, jak nakoupit české 
potraviny, je nákup na farmářských trzích. Jejich 
nabídka je i na podzim velmi pestrá. „Co se týká 
živočišné výroby, ta jede na plné obrátky. Mezi 
prodejci jsou řezníci, uzenáři, výrobci mléčných 
produktů a samozřejmě pekaři. V nabídce ne-
chybí vejce z chovu volného výběhu slepic nebo 
sladkovodní živé ryby. Mnozí včelaři v tyto dny 
provádějí druhé stáčení medu, takže lidé nakou-
pí český med. V prodeji jsou marmelády, džemy, 
sirupy nebo čerstvé chlazené těstoviny. Zelináři 
nabízejí saláty, ředkve a ředkvičky, pórek, po-
slední květák a brokolici, brambory, kořenovou 
zeleninu, fazole, dýně, chilli papričky, papri-
ky, cukety a rajčata. Koupit lze letošní jablka 
a hrušky mnoha odrůd, čerstvé i sušené české 
houby plus také pěstované speciální Shiitake. 
Aktuálně je v nabídce také burčák, česká vína 

a piva z řemeslných pivovarů, mošty, džusy, 
limonády a baristická káva,“ vyjmenoval Jiří 
Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť 
České republiky. 

Návštěvnost farmářských trhů meziročně 
roste, koronakrize má ale na návštěvnost trhů 
značný vliv. „Od jara jsme zaznamenali lehký 
úbytek návštěvníků na farmářských trzích. Zá-
kazníci ale nemusejí mít obavy. Každý prodej-
ce pracuje v rukavicích, pokud zároveň pracu-

je s hotovostí. Na každém stánku je k dispozici 
zákazníkům dezinfekce. Návštěvníky se snažíme 
i skrze sociální sítě nabádat k odstupu a nošení 
roušek. Navíc, jak nám dokládají odborné posud-
ky virologů a epidemiologů, nakupování venku, 
na vzduchu, je nejbezpečnějším nakupováním 
vůbec,“ uvedl Jiří Sedláček. Jeho slova potvr-
zuje Ruth Tachezy, vedoucí Národní referenč-
ní laboratoře pro papillomaviry a polyomaviry. 
„Uzavřená místnost s infikovaným člověkem je 

riziková, čím déle někdo dýchá virus do vzduchu, 
tím více ho tam je. Z toho vyplývá, že uzavřené 
obchody s velkým množstvím lidí jsou rizikovější. 
Venku fouká vítr, svítí slunce a virus se nemůže 
tak koncentrovat,“ uvedla.

Jedním z důvodů, proč lidé nakupují více 
v obchodech než na farmářských trzích, je nižší 
cena. To už ale neplatí, supermarkety nabízejí 
zpravidla ovoce a zeleninu z dovozu, kde ceny 
rychle rostou. „Vzhledem k tomu, že se většina 
ovoce a zeleniny prodávané v Česku dováží ze 
zahraničí, není cenotvorba v rukou našich pěs-
titelů, ale odvíjí se od cen v zemích, odkud se do 
Česka ovoce a zelenina dováží. Proto také mají 
ceny ovoce a zeleniny vysokou volatilitu, to zna-
mená, že se velmi rychle mění, třeba o desítky 
procent za týden. Záleží totiž na tom, odkud se 
produkty dováží a v jaké oblasti jsou ceny v době 
tamní sklizně, případně zda pocházejí z nasklad-
něných zásob. Vliv na rostoucí cenu má i aktu-
álně omezená prostupnost hranic, ani ne tak pro 
zboží jako pro sezonní pracovníky. Ceny podle 
všeho dál porostou díky stále rostoucí byrokra-
cii a regulacím,“ vysvětlil Petr Havel, agrární 
analytik.

Řešením, jak zbrzdit růst cen, je nákup 
sezonního ovoce a zeleniny od českých pěstite-
lů. Uplatnit se na českém trhu pro ně ale není 
vůbec snadné. Pro většinu z nich jsou farmářské 
trhy jediným způsobem prodeje. „Pro 80 pro-
cent našich prodejců znamenají farmářské trhy 
jediný prodejní kanál, jediné odbytové místo pro 
jejich produkty, a tím pádem je i klíčovým místem 
jejich živobytí. Jarní uzavření farmářských trhů 
pro některé znamenalo nutnost omezení produk-
ce,“ uzavřel Jiří Sedláček.

pear_media

Česko není v produkci ovoce a zeleniny soběstačné. 
Ceny dál porostou, řešením je podpora lokálních farmářů

Potravinářství v EU se zaměřením na 
obor zpracování masa a další aktuální té-
mata byla připravena pro 11. ročník kon-
ference masného průmyslu MEATING 2020. 
Za současné situace však nebylo možné 
konferenci v řádném termínu 19. 10. 2020 
uspořádat, proto ji organizátoři za podpo-
ry partnerů konference překládají na ter-
mín 5. 10. 2021.

MEATING 2020 – odborná konference 
masného průmyslu zaznamenávala před 
svým zrušením vysoký zájem. Je to výsle-

dek usilovné týmové práce, desetileté tradi-
ce, vhodně zvolenými odbornými programy, 
atraktivním večerem plným ocenění nejúspěš-
nějších profesionálů z oboru a také vítězů sou-
těže Řeznicko-uzenářská prodejna roku. Na 
akci je registrováno mnoho účastníků – pro-
fesionálů z firem i odborných škol z oblasti 
masného průmyslu.  Proběhla soutěž o nejlep-
ší „Řeznicko-uzenářskou prodejnu roku 2020“ 
a vítězům bude předáno ocenění.

Každé odvětví potřebuje své výroční setká-
ní, kde zazní aktuální informace o stávající 
a nové legislativě, trendech i nových příleži-

tostech.  V masném průmyslu se setkání usku-
teční v náhradním termínu dne 5. října 2021 
v OREA Hotelu Voroněž v Brně.  

I v době, která nepřeje osobnímu setkává-
ní lidí, organizuje Český svaz zpracovatelů 
masa další akce, jako je např. „Je to maso“ 
– podpora spotřeby masa a masných výrobků, 
„Bude to maso“ – náborová kampaň na od-
borných školách a „Masobraní“ – celostátní 
svátek masa, které budou na setkání MEA-
TING 2021 prezentovány.

Jak říká výkonný ředitel Svazu MVDr. 
Radek Slanec: „Jedním z hlavních poslání 

Českého svazu zpracovatelů masa je přispí-
vat k výchově odborných pracovníků pro obor 
zpracování masa, zejména učňů a studentů. 
Proto využijeme přidaný čas do příští konfe-
rence a více se zaměříme na tuto činnost.“

Karel Pilčík, předseda představenstva Čes-
kého svazu zpracovatelů masa, srdečně zve 
všechny odborníky dne 5. 10. 2021 do Brna, 
hotelu Voroněž na konferenci masného prů-
myslu Meating 2021. 

www.cszm-meating.cz

Český svaz zpracovatelů masa

Meating 2020

Po několika nezdařených posezení v re-
stauracích na jihu Čech píši tento člá-
nek. Máme mnoho dobrých odborníků ve 
všech oblastech lidského podnikání. Zřej-
mě však nejsou dostatečně hodnocení, 
aby ostatní viděli, že dobrá práce se vy-
platí. To je velká škoda. Je nutné dobrou 
práci a odbornost a snahu upřednostňo-
vat tak, aby ostatní měli snahu posunout 
se výš a zlepšovat si své znalosti a svoji  
práci.

Nechci se zde prodírat problémy tzv. vyš-
ší sféry. Přesto si jistě všichni uvědomujeme, 
že z malých potíží se tvoří ty větší, a naopak, 
že ty větší potíže se občas daří zlepšit malými 
skutečnostmi.

Stále v naší společnosti narážíme na nedo-
statek lidí s kvalitními znalostmi a zkušenost-
mi. Ubývá dobrých řemeslníků, technologů. 
Je stálý nedostatek lékařů, kuchařů. Kvalitních 
číšníků, cukrářů, právníků je málo a musíme se 
spokojit s jejich prací. Přitom přezaměstnanost 
ve státní správě roste, stejně jako statisíce lidí, 
kteří si vydělávají v „neziskovkách“. A to přes-
to, že naše armáda je tak slabá, že není schop-
na nás bránit v případném slabším konfliktu. 
Ta stovka „generálů“ nemá komu velet. A je 
málo pravděpodobné, že z těch vojáků, kteří 
jsou k dispozici, by se dalo, i kdyby byli bo-
jeschopní, vytvořit pár desítek čet k ochraně 
našich hranic.

Nu, ale naše další generace se málo věnuje 
řemeslům a kvalitním činnostem, přinášejícím 
prospěch našim lidem. Co je na vině? Samo-

zřejmě v první řadě společnost jako taková. 
Rodiče, školy, stát. A naše děti.

Již dlouho se mi stává, že obsluha v restaura-
cích nezná potraviny. Neví, jaký je rozdíl mezi 
džusem a nektarem, mezi sodovkou a minerál-
kou. Kuchař neumí řádně připravit běžnou stra-
vu. Číšník neumí servírovat. Na jídelníčku jsou 
chyby. Pivo není dobře ošetřené ani čepované. 
Sklo není čisté, příbory nejsou řádně umyté. 
Obsluhu se nedaří přivolat. Na podlaze a v blíz-
kém okolí jsou odpadky. Je chyba, že většina 
z nás tyto prohřešky přechází a nebrání se.

Dobrého instalatéra je obtížné sehnat stej-
ně jako truhláře nebo kvalitního zedníka nebo 
kuchaře. Přitom jsou to řemeslné dovednosti, 
které budou stále potřeba. A dobří řemeslníci 
si budou stále dobře vydělávat. A jsou to po-
ctivá řemesla, ne jako leckterá služba ve stát-

ních zbytečných institucích nebo zbytečných 
neziskovkách.

A nejedná se jen o řemesla. Je zde hodně 
ekonomů, kteří by měli jít zpátky do školy ne-
bo do průmyslu. Bohužel i mezi námi potravi-
nářskými technology je řada těch, kteří sotva 
znají základy pro práci v podniku, kde pracují, 
a o jiných technologiích mají představu jako 
Eskymák o pomerančích. Pak je ovšem otázka, 
jak s lidmi pracují vedoucí v těchto podnicích. 
Zřejmě si nedokáží správné lidi nalézt nebo je 
nechat proškolit. Pak je tedy otázka, zda tito 
vedoucí jsou na svých místech. Dobrý odbor-
ník v každé profesi se musí stále vzdělávat. 
Pokud to nedělá, nebude odborníkem dlouho. 
A to platí pro všechny, od truhlářů po šéfy.

Jiří Hotzký

Kvality, které nám schází

http://www.cszm-meating.cz
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Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
POKleSNe PrODuKCe POtraviN 

a ZemĚDĚlSKýCH SurOviN?

Občanskou společnost mění ona synergie 
vlivů, kterou my umožňujeme naším prohrá-
váním ve zdánlivě nevinných jednotlivostech, 
podceňováním těchto jednotlivostí, naší ne-
dostatečnou pozorností, útlumem kritického 
myšlení, zkorumpovaností vědy, likvidací spo-
lečenských věd (vpádem pokrokářských ideo-
logií, které je nahradily, ač s vědou nemají nic 
společného), „dekonstrukčním“ působením 
dnes módních ideologií.

 MfD, 7. 10. 2020

Jedná se o první případ v moderní historii, 
kdy stát svými svévolnými rozhodnutími, kte-
rá jsou jen předstíráním aktivity, vědomě ničí 
významnou část ekonomiky. Druhá strana té-
že mince je totální nezodpovědnost vlády vůči 
veřejným financím. 

 V. Klaus

Velké výletní námořní lodě směřují do Tu-
recka. Tam je rozeberou. Na nebi vidíte jen 
málo letadel. A 380 se přestává vyrábět. Auta 
už nemáme měnit s každým typem, mají nám 
vydržet, a nápady na elektrická auta utichají. 
Jdete-li na oběd a máte-li kam, zaplatíte dvoj-

násobek. Řada průmyslových odvětví se za-
stavila. 

Ano, černá labuť koronaviru ovládla prostor 
a naše zvyky. Optimisté říkají, že se to zase 
změní a vrátíme se tam, kde jsme byli. To by 
se nám líbilo. Jako realista si ovšem myslím, 
že i když se to zlepší, už to bude jiné. A tak mě 
napadá, jak to bude se zemědělskou a potravi-
nářskou výrobou.

Mnozí říkají, že spotřeba potravin a země-
dělských surovin bude stejná. To je logická 
úvaha, jíme a budeme jíst stejně. Ovšem mno-
hé systémy spotřeby jsou omezené – restau-
race, tři miliony turistů ročně, hotely, jídelny. 

Ano, stoupá spotřeba potravin dodávkami přes 
internetové firmy. Výměna zboží s jinými stá-
ty klesá, hranice jsou méně prostupné. Chybí 
pracovní síly.

Ceny potravin stoupají, kilogram jablek 
k 50 Kč. Úspory obyvatel stoupají. Inflace se 
drží nad 3 %, reálné příjmy klesají. V knize 
ekonoma Wheelera (např.) si můžeme přečíst, 
jak mocný faktor rozvoje ekonomiky je důvěra 
obyvatel. Vlivem každodenních katastrofic-
kých zpráv však důvěra stále klesá. Atd.

To mě vede k úvaze, že spotřeba poklesne. 
Takže i výroba. Asi se změní i sortiment: méně 
luxusu. Takže máme o čem přemýšlet.

Při pohledu na výše 
uvedená čísla je zřej-
mé, že celých dlou-
hých 86 let od svého 
založení se naše sa-
mostatná republika 
potýkala se smrtel-
ným onemocněním, 

se vzteklinou. A jen díky důsledné vakci-
naci lišek, zásadních vektorů této nemoci, 
se veterinárním lékařům podařilo tuto 
nemoc zdolat a dosáhnout toho, že Světová 
organizace pro zdraví zvířat (OIE) uznala  
v roce 2004  Českou republiku za zemi prostou 

této nákazy. Na to všechno jsme vzpomínali  
28. září, který je Světovým dnem boje pro-
ti vzteklině.

Ano, v ČR nebyla vzteklina diagnostiková-
na už téměř 20 let, tak proč se o ní stále hovoří 
a proč je nutná vakcinace? Na to odpovídá Radka 
Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních 
lékařů: „To, že je u nás klid, neznamená, že ri-
ziko nákazy neexistuje. Vzteklina se i nadále vy-
skytuje v blízkosti našich hranic, na severu i na 
východě, nemluvě o Africe, Asii a Malé Asii. Kaž- 
dým rokem zemře ve světě na tuto nákazu kolem  
70 000 lidí, zejména dětí. Povinnost vakcino-

vat psy, fretky a cestující kočky je dána záko-
nem, a má to důvod, neboť lidé se zvířaty cestují 
a možnost nakažení existuje!“  

Z veterinární i humánní medicíny by se daly 
jmenovat příklady, kdy se ukončení vakcinace 
proti některým chorobám ukázalo jako předčasné 
a špatné. Dokud existují ohniska nákazy, a v pří-
padě vztekliny se vyskytují i v Evropě, je nutné 
vakcinovat.  

Komora veterinárních lékařů dále připomíná, 
že kromě povinné vakcinace proti smrtelnému 
onemocnění, jakým vzteklina je, existuje celá 
řada vakcín proti dalším nebezpečným nákazám 
zvířat (a samozřejmě i lidí). Nevakcinovat, to 

znamená podstupovat riziko onemocnění a smrti 
domácích mazlíčků, nezřídka i přenosu onemoc-
nění na člověka. Podle některých názorů by prý 
bylo dobré údajného stresu z vakcinace ušetřit 
například staré psy… Ale pozor, právě u starých 
zvířat, která mají již oslabený imunitní systém, se 
vakcinace proti některým chorobám doporučuje 
především.

Téma očkování, tedy vakcinace, je stá-
le živé a veterináři radí: vakcinovat, vakcino- 
vat!

Josef Duben,
PR KVL

102 let samostatného státu, a jen posledních 16 let bez vztekliny

PRESS SERVIS – Uzavřením restauračních 
zařízení ze dne na den vyvstal pro jejich pro-
vozovatele problém, co s přebytečnými záso-
bami potravin. K jejich smysluplnému využití 
jim pomůže nová odpadová aplikace www.
KAMsNIM.cz. V mapě projektu „Kam s ním“ 
totiž naleznou (mimo jiné) i místa, kde lze po-
traviny předat k charitativním účelům.

„Od 13. října potravinové banky ve všech re-
gionech přijímají nevyužité zásoby potravin od 
všech stravovacích zařízení (zejména jídelny, 
menzy, velké restaurace). Minimální množství 

k odvozu je 20 kg. Darování je nutné předem te-
lefonicky dohodnout, s ohledem na momentální 
lidské kapacity. Přijmout lze ovoce, zeleninu ne-
bo chlazené, mražené nebo trvanlivé potraviny, 
které zatím nebyly rozbaleny. Darované potravi-
ny budou rozděleny humanitárním organizacím 
pro pomoc nejpotřebnějším lidem. Neplýtvejme 
jídlem a pomozme, kde je potřeba!“ sdělila ře-
ditelka České federace potravinových bank Ve-
ronika Láchová. 

JaK tO fuNguJe? 
V mapě na https://www.kamsnim.cz/catego-

ries/food naleznou uživatelé aktuálně celkem 25 

míst, na kterých potravinové banky potraviny 
přijímají, včetně kontaktů a možnosti naviga-
ce na tato místa. Tím však možnosti, jak apli-
kace pomáhá v této nelehké době, zdaleka ne- 
končí! 

„V mapě na https://www.kamsnim.cz/brow-
se/reuse postupně přibývají reuse centra, kon-
tejnery na textil, charitativní sběrny/obchůdky 
a další místa, která pomáhají najít využití, či 
alespoň recyklační koncovku pro věci, kte-
ré by se jinak zbytečně staly odpadem, a navíc 
mohou pomoci potřebným,“ říká autor pro-
jektu Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme  
Česko. 

JaK DÁle POmÁHÁ ODPaDOvÁ 
aPliKaCe  „Kam S NÍm“? 

Nejen vysloužilého oblečení či nevyužitých 
potravin se zbavuje člověk. „Český ‚Google 
na odpadky‘ dále poradí, kde můžete legálně 
a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak vytří-
děný odpad z domácnosti, tak například prošlé 
léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, svě-
telné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba 
i odpady nebezpečné. A nejen to. Obsahuje i pro-
vozní doby sběrných středisek či míst zpětného 
odběru, včetně možnosti navigace na tato místa, 
kterých je v současné době v odpadové mapě 
přes 55 000,“ dodává Kubásek. 

Aplikace „Kam s ním“ pomáhá s využitím potravin 
z uzavřených restaurací a jídelen 

Praha – Počet držitelů značky TRADIČNÍ 
ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO se opět 
rozrostl o čtyři prodejny, které v náročném 
hodnocení uspěly i přes zvýšený tlak během 
jarní koronakrize. Certifikace českých 
nezávislých prodejen také nově získala 
podporu Rady kvality ČR.

Značku TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – 
CERTIFIKOVÁNO aktuálně drží již 128 prode-
jen po celé republice. Nově se mezi oceněné do-
staly další prodejny spotřebního družstva Jednota 
Tábor a obchodního družstva Tempo v Opavě. 
Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) 
certifikuje české nezávislé prodejny od roku 2017 
a projekt, který považuje za jeden z prostředků 
k podpoře českých obchodníků a s nimi i lo-
kálních výrobců a producentů potravin, nadále 
rozvíjí. Tyto snahy nyní ocenila i Rada kvality 
ČR, která se rozhodla projekt certifikace AČTO 
podporovat.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu i Rada kva-
lity ČR, kterou reprezentuji, nabízí pomocnou ru-
ku při podpoře obchodníků. Chceme se ještě více 
zaměřit na oceňování kvality maloobchodního 
prodeje. Na začátku tohoto roku jsem se stala 
předsedkyní Rady kvality a ihned jsem se zaměři-
la mj. i na nastavení nových pravidel pro čerpání 
rozpočtu, a proto jsme se také nyní mohli stát 
oficiálními partnery certifikace prodejen, kterou 

zajišťuje AČTO. 
Ráda bych také 
poděkovala všem 
obchodníkům, 
jak dobře ustá-
li těžkou situaci 
způsobenou ko-
ronavirem a pro-
kázali, že zvláště 
na venkově pat-

ří malé obchody mezi klíčové služby pro obča-
ny, často bývají i centrem společenského dění, 
“ říká Silvana Jirotková, náměstkyně ministra 
průmyslu a obchodu.

„Během jarní koronakrize odvedli naši ob-
chodníci skvělý kus práce a za to jim patří vel-
ké poděkování. Fakt, že někteří z nich navíc 
dokázali uspět v náročném hodnocení a získat 
značku certifikace, jen potvrzuje kvality českého 
tradičního obchodu a jeho přidanou hodnotu. Na 
koho jiného by se lidé měli během krize spoleh-
nout, když ne na svého místního obchodníka,“ 
hodnotí Pavel Březina, předseda AČTO.

Značka TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – 
CERTIFIKOVÁNO usnadňuje zákazníkům 
orientaci na českém trhu. Ukazuje, která česká 
nezávislá prodejna poskytuje kvalitní služby, sor-
timent, profesionální personál a české, regionální 
a lokální potraviny. Zákazníci tak mají v certifi-
kovaných prodejnách jistotu, že nakoupí dobře, 
kvalitně a „po česku“. Obchodníkům naopak dá-
vá zpětnou vazbu, nabízí jim konkurenční výho-
du a možnost vyzvednout vlastní úsilí. Komplet-
ní přehled certifikovaných prodejen naleznete na 
www.acto.cz/certifikace. 

AČTO

Nezávislé prodejny bodují navzdory koronakrizi

ACTO

Nabídka regionálního pečiva v COOP TIP č. 250 v Táboře
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Bezpečnost a trvanlivost potravin
Jednou z dnešních výzev pro potravinářský průmysl je zajištění 
bezpečných potravin v celém dodavatelském řetězci při 
zachování stejných vlastností, které byly přítomny při jejich 
zpracování. Náš potravinářský tým se věnuje bezpečnosti 
potravin a disponuje znalostmi, díky kterým vám může 
nabídnout ty správné ingredience za účelem zajištění 
bezpečnosti a dlouhé skladovatelnosti vašich výrobků.

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 • okyselující přípravky
 • antioxidanty
 • konzervační látky

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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Svijany – Částkou 45 tisíc korun 
přispěl Pivovar Svijany na účet České 
asociace sester „Pomáháme sest-
řičkám“. Šek ve Svijanech převzala 
členka prezidia České asociace se-
ster a předsedkyně asociace v regi-
onu Mladá Boleslav Mgr. Lucie Lau-
rýnová. Suma odpovídá 4,5 tisícům 
prodaných dvoulitrových plechovek 
speciální edice PRVNÍ LINIE a o je-
jím příjemci rozhodlo hlasování ve-
řejnosti na facebookovém profilu 
Pivovaru Svijany. 

Limitovanou edici PRVNÍ LI-
NIE uvedl pivovar na trh začátkem 
června jako poděkování všem, kdo  
se s koronavirem bezprostředně utká-
vali během první vlny epidemie, se 
záměrem věnovat za každou prodanou 
dvoulitrovou plechovku se speciálním 
designem 10 korun na vybraný nadační 
fond. „Chtěli jsme tak vzdát hold všem, 
kteří bojovali s pandemií koronaviru 
v první linii, a současně jim vyjádřit 
naši vděčnost i formou finanční pod-
pory,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany 
Roman Havlík.

„Aniž bychom tušili, že to dnes bude 
ještě daleko potřebnější než na jaře, ne-
chali jsme o příjemci celé částky veřej-
nost rozhodovat do září. Jsem rád, že 
hlasující vybrané peníze nasměrovaly 

těm, kdo pacientům v náročných pod-
mínkách pomáhají, když je jim nejhůře, 
a ze všech svých sil pracují skutečně 
přímo v první linii. Aspoň částečně jim 
tímto způsobem můžeme poděkovat za 

jejich statečnost a nezměrné úsilí v do-
bě, kdy se starají o nemocné více než 
o sebe a vlastní rodinu a nemají čas 
ani na chvilku odpočinku. Zaslouží si 
naši úctu a respekt,“ uvedl dále Ro-
man Havlík.

Web www.pomahamesestrickam.
cz zřídila za podpory České asociace 
sester Generali Česká pojištovna. Sou-
střeďují se na něm finanční příspěvky 
a vzkazy sestrám od lidí z různých kou-
tů republiky. Vybraná částka by měla 
sestřičkám a zdravotnímu personá-
lu v situaci jejich stálého nedostatku 
sloužit jako alespoň částečná odměna 
za týdny náročného pracovního nasa- 
zení. 

„Přispějeme jim na dárek, per-
manentku na sport nebo poukaz 
do lázní či pěknou knihu. Zkrátka  
na něco, co jim udělá radost,“ uved-
la prezidentka České asociace sester 
PhDr. Martina Šochmanová, MBA. 
O výši příspěvku pro zdravotníky, 
kteří o něj požádají, rozhodne ko-
mise složená z lidí různých profe- 
sí.

#POmaHameSeStriCKam
Na transparentní účet České aso-

ciace sester nebo pomocí dárcovské 
sms může libovolnou částkou přispí-

vat každý. Statečným sestřičkám může 
současně také poslat i vzkaz s povzbu-
zením a poděkováním na sociálních 
sítích.

SviJaNSKý rytÍŘ 
Plechovky PRVNÍ LINIE plně-

né za studena dochmelovaným ležá-
kem Svijanský Rytíř 12 % pivovar 
do maloobchodní sítě dodává za 
standardní cenu od začátku června 
do doprodání zásob. V prodeji jsou 
také přímo v pivovarské prodejně 
ve Svijanech, na e-shopu pivovaru 
a vybraných e-shopech s potravinami 
(Rohlík.cz). 

Svijanský Rytíř 12 % se díky do-
chmelování za studena vyznačuje vel-
mi specifickou a unikátní hořkostí. Ne-
se zřetelný rukopis svijanského sládka 
Petra Menšíka, z jehož experimentů 
s domácím vařením piva vznikl. Mezi 
jeho četná ocenění patří například zlatá 
medaile v kategorii piv plzeňského typu 
v mezinárodní degustační soutěži Mei-
ningers International Craft Beer Award 
v roce 2015. 

Svijany posílají zdravotním sestrám 45 tisíc korun

Svijany – Mimořádného úspěchu 
dosáhl na letošní světové degustač-
ní soutěži World Beer Awards prémi-
ový svijanský ležák „450“, který byl 
vyhlášen za vůbec nejlepší světový 
světlý ležák českého typu (World‘s 
Best Lager Czech-style Pale). Sou-
časně si stejně jako loni odnesl i titul 
absolutního národního vítěze v této 
kategorii. 

Dvě stříbrné ceny v letošním roční-
ku soutěže získaly Svijanská Kněžna 
13 % (kategorie Tmavý ležák) a Svi-
janský Baron 15 % (kategorie Silných 
piv). Ve skupině plzeňských ležáků 
uspěly Svijanský Rytíř 12 % a Svijan-
ský Kníže 13 % – oba si z ní odnesly 
bronzovou plaketu. 

The World Beer Awards je celo-
světová soutěž, která vybírá nejlepší 
představitele různých mezinárodně 
uznávaných druhů piv, uděluje jim 
ceny a v celosvětovém měřítku propa-

guje tato nejlepší světová piva u spo-
třebitelů a obchodníků. Hodnotitelská 
komise se skládá z několika desítek 

předních světových znalců piva. Le-
tos se ceny The World Beer Awards 
vyhlašovaly v první polovině září 

a členové jury v nich hodnotili víc než  
2200 piv z více než padesáti zemí. Popr-
vé v historii soutěže ovšem za pivy kvů-
li koronavirové krizi necestovali, ale 
naopak jim byly soutěžní vzorky piva  
zasílány. 

„Prémiový ležák ‚450‘ je naše 
chlouba už od roku 2014, kdy jsme 
jej poprvé uvařili na oslavu 450. vý-
ročí založení Pivovaru Svijany,“ řekl 
ředitel Pivovaru Svijany Roman Ha-
vlík. Jako jeden z nejstarších, celou 
dobu pracujících českých pivovarů 
si podle něj pro oslavu zasloužil pivo 
skutečně výjimečné, proto na jeho vý-
robu použili jen ty nejlepší suroviny 
─ od vybraných humnových sladů až 
po Žatecký poloraný červeňák z jeho 
vlastních chmelnic. Obrovskou péči 
pivovar také věnoval a věnuje nároč-
nému výrobnímu postupu a pečlivě 
si hlídá i vybrané restaurace, v nichž 
se „čtyřistapadesátka“ čepuje. „Velice 
nás proto těší, že nakonec došla svě-

tového uznání v podobě významného 
ocenění od předních světových od-
borných degustátorů,“ dodal Roman  
Havlík. 

Titul nejlepšího světového piva pl-
zeňského typu nedávno získala i další 
dvě svijanská piva, a to v jiné světo-
vé soutěži – World Beer Idol. Loni si 
z ní toto ocenění odnesla Svijanská 
Desítka, letos Svijanský Máz 11 %. 
„Jakkoli jsou pro nás nejdůležitější 
reakce běžných spotřebitelů a našich 
fanoušků, všechna tato ocenění nás 
velice těší a motivují, abychom pokra-
čovali v nastoupené cestě. Dokazují 
totiž to, že jsme se před více než dva-
ceti lety při záchraně pivovaru roz-
hodli správně, když jsme na rozdíl od 
většiny jiných větších pivovarů vsadili 
na skutečně tradiční české výrobní po-
stupy,“ uvedl sládek Pivovaru Svijany 
Petr Menšík. 

PIVOVAR SVIJANY, a. s. 

Ředitel pivovaru Roman Havlík a svijanský sládek Petr Menšík předávají šek 
člence prezidia České asociace sester Lucii Laurýnové

 „450“ je nejlepší světlý ležák českého typu na světě 

Prémiový ležák „450“: pivo původně uvařené jen pro oslavy 450 let od založe-
ní pivovaru ve Svijanech, které nakonec zůstalo v sortimentu svijanských piv 
natrvalo. Je vyrobeno z poloraného žateckého červeňáku (Osvaldova klonu) 
a humnového sladu z nezávislých sladoven. Plné chlebnaté pivo s příjemnou 
intenzivní jemnou hořkostí

Pivovar Holba zvítězil se svým 
pivem Holba Horské byliny Nealko 
v nově vytvořené kategorii mícha-
ných ochucených piv na prestižní 
tuzemské soutěži Pivní speciál roku 
2020. Po řadě úspěchů pivovaru i na 
mezinárodní úrovni s tradičními pivy 
se tentokrát jedná o ocenění neal-
koholického piva.

Do 11. ročníku soutěže CEREVI-
SIA SPECIALIS – Pivní speciál ro-
ku přihlásilo celkem 10 pivovarů 42 
vzorků. V nově vytvořené kategorii 
míchaná ochucená piva, která by-
la vyjmuta z kategorie neobvyklých 

piv, soutěžilo letos 6 piv. Společně ji 
ovládla a o první místo se podělila pi-
va Holba Horské byliny Nealko, vyrá-
běná v hanušovickém Pivovaru Holba, 
spolu s Birell Pomelo Grep. 

„Z vítězství máme velkou radost, 
protože jde o úspěch v relativně no-

vé, nicméně vel-
mi perspektiv-
ní kategorii piv. 
K nealkoholickým 
a ochuceným pi-
vům přistupuje-
me stejně pečlivě 
jako k výrobě tra-
dičních piv, te-
dy s důrazem na 
kvalitní lokální 
suroviny a pro-
pojení s přírodou 
naš ich  hor  – 
Jeseníků. Výborně 
to funguje i v této 
kategorii,“ ko-

mentoval úspěch nealkoholického piva 
Ing. Vladimír Zíka, ředitel Pivovaru 
Holba Hanušovice. 

Hodnotiteli soutěžních vzorků byl 
dvacetičlenný degustační tým slo-
žený ze dvou komisí. Porotu tvořilo 
dvanáct školených degustátorů, např. 
ze Zemědělské univerzity v Praze, 
Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze, Střední průmyslové školy 
potravinářských technologií Podskal-
ská a VÚPS. Dále byla porota dopl-
něna sládky z malých pivovarů, které 
dlouhodobě spolupracují se senzo-
rickým panelem VÚPS. Pivní vzor-
ky posuzovala také osmičlenná sku-
pina významných osobností z oborů 
mimo pivovarství, které se však pivu 
a pivovarské problematice dlouhodo-
bě věnují.

Pivovar HOLBA, a. s., tradiční čes-
ký výrobce (od roku 1874) se sídlem 
v Hanušovicích je společně s pivova-
ry ZUBR a Litovel součástí pivovar-

ské skupiny PMS. Holba je regionální 
pivovar s celostátním dosahem, pivo 
však také vyváží např. na Slovensko, 
do Německa, Polska, Maďarska, Itá-
lie, Finska, Švédska, Litvy, Estonska, 
Ruska atd., ale třeba i do Kolum- 
bie.

Nejprodávanějším pivem je 11° 
ležák Holba Šerák, aktuálně se pyš-
nící zlatými medailemi z European 
Beer Challenge (EBC) a World Beer 
Awards (WBA) a oceněním Výro-
bek Olomouckého kraje. Úspěchy 
však slaví také Holba Premium – zla-
tá na EBC a stříbrná na WBA a dru-
hé místo v soutěži České pivo. Jedi-
nečnou součástí produkce pivovaru 
je výhradně čepovaný ležák Holba 
Keprník, vyráběný z podhorských 
ječmenů a ručně česaného horského  
chmele.

Omnimedia 
s. r. o. 

Holba Horské byliny Nealko uspělo na soutěži Pivní speciál roku 2020

Ředitel pivovaru Holba Vladimír Zíka    
Zdroj: Pivovar Holba
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Praha – Ani současná epidemiologická  
situace neměla negativní dopad na zájem 
průmyslových pivovarů všech velikostí zú-
častnit se jedenáctého ročníku soutěže  
CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku. 
Celkem 10 pivovarů přihlásilo do soutěže  
42 vzorků. Letošní ročník opět potvrdil 
dlouhodobé úspěchy náchodského pivova-
ru PRIMÁTOR a. s., který byl, s 8 umís-

těními na stupních vítězů, nejúspěšněj-
ší. Na pomyslném druhém místě se 4 oce-
něními byla piva z Plzeňského Prazdroje,  
a. s. O třetí místo se dělí se 3 oceněními 
Pivovar Nymburk, spol. s r. o., a PIVOVAR 
SVIJANY, a. s.

V nejsilněji obsazené kategorii světlá silná 
piva bylo posuzováno 15 vzorků. Ocenění za  
1. místo získal PRIMÁTOR 16 Exkluziv z  pi-
vovaru PRIMÁTOR a. s. 

Mezi polotmavými a tmavými speciálními 
pivy, kterých bylo přihlášeno 6, obhájila své 
loňské prvenství Svijanská Kněžna 13 % z PI-
VOVARU SVIJANY, a. s. 

PRIMÁTOR India Pale Ale zvítězil mezi 
svrchně kvašenými pivy typu ale, kterých by-
lo degustováno pět.

Šest piv soutěžilo v kategorii míchaná 
ochucená piva. Společně ji ovládla a o první 
místo se podělila piva Birell Pomelo Grep, 
který uvařili v Plzeňském Prazdroji, a. s., 
a Holba Horské byliny Nealko, vyráběná 
v hanušovickém pivovaru Holba. 

Do kategorie neobvyklých piv pivovary 
přihlásily 10 piv. O první místo se dělí pi-
vo Volba sládků Evropa 2 z produkce Plzeň-
ského Prazdroje, a. s., a pivo PRIMÁTOR 
Weizen. 

Respektovanou cenu předsedkyně poroty 
za nejvíce, celkem osmnáct nominací u obou 
porot, obdrželo pivo PRIMÁTOR 16 Exklu-
ziv. 

Letošní ročník se mimo jiné nesl ve zna-
mení dvou významných novinek. Byla vy-
tvořena nová soutěžní kategorie míchaná 
ochucená piva, která byla vyjmuta z kategorie 
neobvyklých piv. A poprvé soutěž po od-
borné stránce vedla RNDr. Jana Olšovská, 
Ph.D., z Výzkumného ústavu pivovarského 
a sladařského, a. s., reprezentující odborné-
ho garanta soutěže, která řekla: „Měla jsem 
zpočátku trochu trému, ale ta brzy zmizela 
díky úžasné atmosféře a perfektní připrave-
nosti našich asistentek, paní Renaty Hake-
nové a Lucie Dolejší, které mají se soutěží 
dlouholeté zkušenosti,“ a dodala: „Kvalita 
soutěžících piv byla opravdu vysoká, konečně 
o tom svědčí letošní rekordní počet udělených  
cen.“

Hodnotiteli soutěžních vzorků byl opět 
dvacetičlenný degustační tým složený ze 
dvou komisí. První, tzv. panel expertů, tvo-
řilo dvanáct školených degustátorů např. 
ze Zemědělské univerzity v Praze, Vyso-

ké školy chemicko-technologické v Praze, 
Střední průmyslové školy potravinářských 
technologií Podskalská a VÚPS. Porota 
byla doplněna sládky z malých pivovarů, 
které dlouhodobě spolupracují se senzo-
rickým panelem VÚPS. Dále pivní vzorky 
posuzoval i osmičlenný panel významných 
osobností z oborů mimo pivovarství, kte-
ré se však pivu a pivovarské problematice 
dlouhodobě věnují, jako novináři, odborníci  
a další.

„Měl jsem obavy a nejen já, jak se složitá 
situace kolem nás podepíše na počtu soutě-
žících pivovarů a množství přihlášených piv. 
Ale byli jsme nakonec zájmem velmi potě-
šeni,“ komentoval letošní ročník Ing. Josef 
Vacl, CSc., ze společnosti PORT spol. s r. o., 
která je vyhlašovatelem soutěže. „Možná 
právě v současnosti je konfrontace s konku-
renty na trhu velmi důležitá a pomáhá v mo-
tivaci uspět. A to je nutné ocenit,“ dodal Josef 
Vacl.

Způsob a termín předání ocenění na  
slavnostním setkání s představiteli vítězných 
pivovarů bude upřesněn. Podrobné vý-
sledky jsou též k dispozici na interneto- 
vých stránkách VÚPS, a. s., a PORT spol.  
s r. o.

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

SvĚtlÁ SilNÁ Piva (13,0 % a více ePm)

Ocenění Pivovar Značka
1 Primátor, Náchod Primátor 16 Exkluziv
2 Postřižiny, Nymburk Postřižinské pivo – Bogan
2 Postřižiny, Nymburk Postřižinské pivo – Sváteční speciál
2 Svijany Svijanský Baron 15 %
2 Svijany „20“ speciální výroční pivo
3 Primátor, Náchod 21 Imperial
3 Plzeňský Prazdroj, a. s. Radegast Extra Hořká 15   

POlOtmavÁ a tmavÁ SilNÁ Piva 
(13,0 a více % ePm, barva 20 j. eBC a vyšší)

Ocenění Pivovar Značka
1 Svijany Svijanská Kněžna 13%
2 Primátor, Náchod 24 Double
2 Postřižiny, Nymburk Postřižinské pivo – Něžný Barbar

Koronavirová epidemie zájem o soutěž 
Pivní speciál roku 2020 neovlivnila

SvrCHNĚ KvašeNÁ Piva tyPu ale (ale, iPa, aPa, stout, porter)

Ocenění Pivovar Značka
1 Primátor, Náchod Primátor India Pale Ale
2 Starobrno APA
2 Primátor, Náchod Primátor Stout

mÍCHaNÁ OCHuCeNÁ Piva (alkoholická i nealkoholická)

Ocenění Pivovar Značka
1 Plzeňský Prazdroj Birell Pomelo Grep              
1 Holba Horské byliny nealko
2 Rohozec Pomelo, Nealko

 
NeOBvyKlÁ Piva  

Ocenění Pivovar Značka
1 Plzeňský Prazdroj Volba sládků, Evropa 2
1 Primátor, Náchod Weizen
2 Bernard Bernard, Černý ležák 12%
2 Bernard Bernard, Sváteční ležák 12%
2 Bernard Bernard, Jantarový ležák 12%
2 Primátor, Náchod Tchýně
3 Primátor, Náchod Špringl 2020
3 Plzeňský Prazdroj, a.s. Ratar

CEREVISIA SPECIALIS  
– pivní speciál roku 2020

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Cena předsedkyně za nejvyšší počet nominací (celkem 18): Primátor 16 Exkluziv

Degustace tradičně proběhla ve Výzkumném senzorickém centru VÚPS, a. s.
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Právě začátkem října měl vrcholit 
svátek všech milovníků piva, bavor-
ský Oktoberfest. Kvůli pandemii ko-
ronaviru se však letos poprvé po ví-
ce než sedmdesáti letech neusku-
tečnil. Stejně tak se letos nekonal 
ani oblíbený Pisner Fest, na který 
před dvěma lety přišlo do Plzně přes 
55 tisíc lidí. 

Kdo chce nasát speciální pivařskou at-
mosféru alespoň v menším formátu, mů-
že vyrazit za zážitky do Plzně, protože ve 
zdejších tradičních hospodách je pití pi-
va svátkem po celý rok. Město je právem 
považované za centrum pivovarnictví 
u nás a milovníci piva se v místním mu-
zeu a dalších památkách navíc dozvědí 
řadu zajímavostí, které o svém oblíbe-
ném nápoji možná ani netušili.

PlZeňSKé PivNÍ 
 ZaJÍmavOSti 
a reKOrDy

1.  Spodně kvašený ležák je nejroz-
šířenější druh piva na světě. Jako 
první ho uvařil plzeňský sládek Jo-
sef Groll v roce 1842 v Plzni, městě 
považovaném dodnes za centrum 
pivovarnictví u nás. Slavnou historii 
plzeňského pivovarnictví přibližuje 
tamní Pivovarské muzeum s histo-
rickým podzemím, kde pivo kvasilo, 
zrálo a skladovalo se už ve 13. století.

2.  Vodárenská věž v pivovaru Pl-
zeňský Prazdroj patří mezi plzeň-
ské dominanty, ale málokdo ví, 
že stojí na místě, kde dřív býva-
lo popraviště. V roce 1695 tu byl 
popraven Jan Sladký Kozina. Je-
ho smrt připomíná pamětní cedul-
ka nedaleko brány pivovarského  
areálu.

3.  Pivovarská restaurace Na Spilce 
v Plzni je největší pivnicí v České 
republice. Nachází se v prostorách 
bývalého pivovarského sklepa.

4.  V Plzni se podařilo dosáhnout a po-
té několikrát překonat rekord v hro-
madném přípitku pivem. V roce 
2011 si během tehdejšího Pilsner 
Festu zároveň připilo 5493 lidí. Ple-
chovky s třetinkou piva se vydávaly 
půl hodiny předem a po přípitku je 
osmdesát hostesek sbíralo celou ho-
dinu a půl.

5.  Plzeňský Prazdroj měl v loňském 
roce rekordní prodej, celkově dodal 
zákazníkům rekordních 11,7 mili-
onu hektolitrů piva. Letošní prodej 
srazila pandemie koronaviru, proto 
pivovar ze zbylého piva vyrobil pá-
lenku.

PivNÍ ZaJÍmavOSti  
a reKOrDy Ze SvĚta

1.  Pivo je nejstarší alkoholický ná-
poj na světě. Vařili ho už starověcí 

Sumerové, kteří měli i bohyni piva 
jménem Ninkasi. Nejstarší dochova-
ný recept na vaření piva je vlastně 
oslavná píseň pro tuto bohyni a po-
chází z doby 1800 let před naším le-
topočtem.

2.  Nejvýše položeným pivovarem na 
světě je bolivijský Cerveceria Na-
cional Potosí s nadmořskou výškou 

4070 metrů nad mořem. Byl založen 
před více než sto lety a dodnes se tu 
vaří dva druhy piva – silné tmavé 
a světlý ležák plzeňského typu.

3.  Nejrůznějších pivních rekordů je 
nespočet. Co se týče počtu vypitých 
piv, drží prvenství profesionální zá-
pasník Andre the Giant, který během 
šesti hodin vypil 119 třetinkových 

piv. Andre byl vysoký 224 centime-
trů a vážil přes 200 kilogramů. Re-
kord v pití piva na rychlost drží Ste-
ven Petrosino, který do sebe obrátil 
tuplák za 1,3 vteřiny.

4.  Za nejdražší pivo na světě se pova-
žuje lahev německé značky Löwen-
bräu, která byla v roce 1937 na 
palubě vybuchlé vzducholodi Hin-
denburg. Před několika lety si ji 
v dražbě koupil sběratel v přepočtu 
za asi 360 tisíc korun.

5.  Nejsilnější pivo na světě se jmenuje 
Snake Venom, tedy hadí jed, a vyrá-
bí se ve Skotsku. Obsah alkoholu je 
67,5 procenta, čehož se při výrobě 
dosahuje mražením a odstraňová-
ním obsažené vody. Jeho chuť prý 
připomíná jemnou whisky s hořkým 
koncem a má se usrkávat po douš-
cích. 

Kdo se chce o historii, výrobě či bla-
hodárných účincích piva dozvědět ví-
ce, může se vydat do Plzně do tamního 
Pivovarského muzea, zkusit si Školu 
čepování nebo si prohlédnout labyrint 
chodeb v podzemí pod právovárečný-
mi domy.

Více informací na webu  
visitplzen.eu

LESENSKY.CZ s. r. o.

Pět pivních zajímavostí z Plzně: Věděli jste, 
že věž pivovaru stojí na místě šibenice, kde oběsili Kozinu? 

České Budějovice – Pivovar Sam-
son zažívá úspěšný měsíc. Bodoval 
na mezinárodní degustační soutěži 
World Beer Awards v Londýně a ny-
ní slaví úspěch i na domácí půdě. 
Zvítězil v soutěži Golden Bohemia, 
kde zahraniční porota udělila Pi-
vovaru Samson ocenění nejlepšího 
pivovaru v České republice. Vítě-
zem se stal i jeho SAMSON BOCK 
v kategorii nejlepší světlý speciál 
v národní degustační soutěži České 
a moravské pivní koruny. Samson 
obhájil i loňské ocenění o nejlepší 
pivovar České a moravské pivní ko-
runy 2020. 

Degustace proběhla již v lednu na 
začátku roku. Ochutnáno bylo cel-
kem 413 vzorků z celkem 132 pi-
vovarů. Samson byl jedním z 27 pi-
vovarů, kterým se podařilo uspět 
jak v soutěži Golden Bohemia, tak 
v národní soutěži České a moravské 
pivní koruny. V rámci druhé zmiňo-
vané soutěže zaválel i speciál SAM-
SON BOCK, konkrétně v kategorii 
nejlepší světlý speciál. Ten si letos 
taktéž odvezl stříbrnou medaili z Lon-
dýnské soutěže World Beer Awards  
2020. 

„Mám velkou radost. Ocenění od 
odborné poroty je pro mě i zbytek týmu 
motivací a potvrzením, že svou práci 
děláme dobře,“ říká sládek Pivovaru 
Samson Radim Lavička. 

Národní soutěž České a moravské 
pivní koruny 2020 a Golden Bohemia 
se konaly již popáté. Pravidla soutěže 
zůstávají stejná a všem zúčastněným 
pivovarům jsou poskytnuty rovno-
cenné podmínky. Zahraniční komise 
patřila, co se odbornosti týče, pravdě-

podobně k nejsilnějším ze všech roč-
níků. Hodnotila nejenom pivní vzor-
ky, ale také pivovary celkově. Vyhrály 

pouze ty pivovary, jejichž sortiment 
měl celkově dobré bodové ohodnoce-
ní. Mezi výherci nechyběly jak velké 

tradiční pivovary, tak ani minipivo- 
vary.

„Úspěch na tuzemské půdě nám dě-
lá velkou radost. Letos se v odborné 
porotě v obou soutěžích sešly oprav-
du neuvěřitelné kapacity oboru, o to 
víc nás ocenění těší. V soutěži se opět 
blýskl i náš speciál SAMSON BOCK, 
za což patří velké dík všem kolegům, 
kteří se na jeho výrobě podílejí. BOCK 
sbírá jedno ocenění za druhým,“ říká 
generální ředitel Pivovar Samson 
Daniel Dřevikovský.

Původně bylo slavnostní předávání 
naplánováno na březen letošního roku, 
ovšem kvůli tehdejší pandemické situ-
aci bylo zrušeno. Znovu bylo napláno-
váno na 24. září a mělo se uskutečnit 
v Hlavním sále Valdštejnského paláce 
v Praze na pozvání místopředsedy se-
nátu Jana Horníka. Bohužel, i nynější 
situace kolem onemocnění COVID-19 
zapříčinila zrušení akce. Organizátor 
soutěže Pavel Borowiec se proto roz-
hodl ocenění předat osobně. 

EMC a. s.

Pivovar Samson obhájil loňská ocenění. Bodoval i se speciálem BOCK

Praha – Valná hromada Českého 
svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) 
zvolila nové předsednictvo, kte-
ré má o tři členy více než to stá-
vající a povede tuto vrcholnou or-
ganizaci pivovarníků a sladařů po 
další tři roky. Předsedou zůstá-
vá František Šámal, místopřed-
sedou Roman Havlík. V předsed-
nictvu nově zasedne Petr Dvořák, 
ředitel Budějovického Budvaru, 
Daniel Dřevikovský, ředitel Pivo-
varu Samson, Jiří Faměra, výrobní 
ředitel Pivovarů Lobkowicz Group, 

Antonín Chytil, ředitel logistiky 
a kontroly, PMS Přerov, a Zdeněk 
Rosa, předseda představenstva Bo-
hemia Hop.

Valná hromada také schválila úpra-
vu stanov, která otevírá členství ve 
svazu menším pivovarům a sladov-
nám, které se doposud nemohly stát 
členy z důvodů minimálních limitů 
produkce. Nově mohou vstoupit do 
svazu prostřednictvím institutu ko-
lektivního členství. Ten umožní ne-
formálním sdružením drobných vý-
robců, kteří v případě piva dosáhnou 
společně celkového výstavu alespoň 
20 000 hl ročně a v případě sladu vý-
roby v objemu alespoň 500 t ročně, 
aby se činnosti svazu účastnili jako 
jeden člen s odpovídajícími členskými 
právy. Valná hromada dále schválila 

přijetí nového člena ČSPS, Pivovaru 
Libertas ze středočeských Úval. 

„Když opomeneme posledních šest 
měsíců, má za sebou pivovarský sektor 
několik úspěšných let, kdy se nám daři-
lo jak v domácí produkci, tak v expor-
tu. První pololetí letošního roku bylo 
naopak obdobím nejtěžším, kdy jsme 
společně zachraňovali, co šlo,“ říká 
František Šámal, předseda Českého 
svazu pivovarů a sladoven. „Nové 
předsednictvo má před sebou složitý 
úkol zajistit pivovarství a sladařství 
příznivé podmínky pro podnikání, 
zabránit přílišné regulaci a udržet 
sektor mezi klenoty české ekonomiky. 
Věřím, že se nám to společně podaří, 
ale bude hodně záležet na tom, jakým 
způsobem bude vláda reagovat na 
současný vývoj pandemie. Jakékoliv 
další zavírání ekonomiky a omezování 

(nejen) gastronomie má na náš sektor 
velmi negativní dopady.“

KOmPletNÍ SlOŽeNÍ  
NOvéHO PŘeDSeDNiCtva  
(Na OBDOBÍ 2020–2023):

Zástupci velkých pivovarů:
  Ing. Petr Dvořák,  

Budějovický Budvar, n. p.
  Mgr. Pavlína Kalousová,  

Plzeňský Prazdroj, a. s.
  Ing. Milan Schramm,  

Heineken Česká republika, a. s.
  Ing. František Šámal,  

Pivovary Staropramen, s. r. o.

Zástupci středních pivovarů:
  Ing. Jiří Faměra,  

Pivovary Lobkowicz Group, a. s.
  Ing. Roman Havlík,  

Pivovar Svijany, a. s.

  Ing. Antonín Chytil,  
PMS Přerov, a. s.

Zástupci malých pivovarů:
  Ing. Daniel Dřevikovský,  

Pivovar Samson, a. s.
  Ing. Josef Vávra,  

Rodinný pivovar Bernard, a. s.

Zástupce velkých sladoven:
  Ing. Richard Paulů,  

Sladovny Soufflet ČR, a. s.

Zástupce malých sladoven:
  Ing. Václav Dušánek,  

Českomoravské sladovny, a. s.

Zástupce přispívajících členů:
  Mgr. Zdeněk Rosa BA,  

Bohemia Hop a. s.
Český svaz pivovarů a sladoven

Český svaz pivovarů a sladoven obměnil předsednictvo, 
předsedou zůstává další tři roky František Šámal

20202020

Národní degustační soutěž

nejlepší pivovar České republiky

Pavel Borowieczakladatel soutěže
Jan Šuráňpředseda degustační komise

Pivovar SamsonČeské Budějovice

20202020
Národní degustační soutěž

Pavel Borowiec

zakladatel soutěže

Jan Šuráň

předseda degustační komise

světlý speciál / silné pivovítěz kategorie

Samson Bock

Pivovar Samson

České Budějovice

Národní degustační soutěž 
s mezinárodní porotou

Pavel Borowiec
zakladatel  soutěže

Jan Šuráň
předseda degustační komise

nejlepší pivovar České republiky

Pivovar Samson
České Budějovice
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www.steinhauser.cz

Historie rodinného řemesla jména Steinhauser sahá do roku 1790. Samotná společnost Steinhauser 
s.r.o. vznikla 1991. V příštím roce tak firma oslaví 30 let na trhu pod značkou Steinhauser, s.r.o., 
kdy od začátku byla priorita kvalita a skvělý servis pro zákazníka. Porážka je ve  Skalici  nad  Svitavou. 
Výroba probíhá v Tišnově a mimo to firma provozuje 7 vlastních podnikových prodejen (2 prodejny 
v Tišnově, Rajhradě, 2 v Brně, v Blansku a v Boskovicích).

Řada našich výrobků nese ocenění Dětská nebo Česká Chuťovka. V letošním roce získal Salám 
s Chipottle a Chedarem a Uzená masa z naší udírny právě ocenění Česká Chuťovka. 

Věříme v kvalitu! 

 Krkovička z naší udírny |Bůček z naší udírny | Kotleta z naší udírny

Salám s Chipottle a Chedarem 

Není nad uzené maso z prasat z českých chovů a výrazně zauzené bukovým kouřem.

Trvanlivý salám výrazné chuti, kterou dodává právě chipottle a dobře vyzrálý Chedar.
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Na 25. ročníku mezinárodní sou-
těže Muvina Prešov získali moravští 
vinaři 2 tituly Šampiona a 34 zla-
tých medailí. Stali se tak druhou 
nejúspěšnější zemí v počtu oceně-
ní hned za domácím Slovenskem. 
Účast našich vín finančně podpořil 
Vinařský fond a organizačně ji za-
jišťovalo Národní vinařské centrum.

Moravským vinařům se podařilo 
v konkurenci vín z 8 zemí světa získat 
dvě ze sedmi nejvyšších ocenění soutě-

že, tedy tituly Šampionů v kategoriích 
bílá suchá vína a růžová vína. Šampiona 
suchých bílých vín a zlatou medai-
li za svou Pálavu, pozdní sběr 2019, 
získalo vinařství Šilinek z Pavlova. 
Vinařství přidalo ještě zlatou medaili 
opět za Pálavu 2019, ale tentokrát 
výběr z hroznů. Nejúspěšnějším 
se stalo ale vinařství Dufek, které 
obdrželo druhého šampiona, tedy oce-
nění pro nejlepší růžové víno, a zla-
tou medaili za Rulandské modré ro-
sé VOC 2019. K tomu přidalo ještě  
4 zlaté medaile za svá další vína. Cel-
kem si naši vinaři odvážejí 34 zlatých  
medailí. 

„Muvina Prešov nabízí zajímavé 
srovnání vín z převážně středoevrop-
ského regionu a našim vinařům se zde 
tradičně velmi daří. Zejména pak srov-

nání s domácím Slovenskem je zajíma-
vé, protože jsme si stále blízcí, a má-
me tedy i podobné preference v oblasti 
vína,“ komentoval úspěch Ing. Marek 
Babisz, hlavní sommelier Národního 
vinařského centra a Salonu vín ČR. 

Odborná 24členná porota udělila cel-
kem 3 velké zlaté medaile, 86 zlatých 
medailí a 7 titulů Šampiona. Pravidel-
ně na této soutěži zasedají v komisích 
také profesionálové z České repub-
liky. Letos to byl Radoslav Baloun 
a Vladimíra Seidlová. Soutěž Muvina 
Prešov probíhá pod záštitou OIV (Me-
zinárodní organizace pro víno a vino-
hradnictví se sídlem v Paříži).

Více o moravských  
a českých vínech na  

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Dva šampioni a 34 zlatých medailí ze Slovenska pro moravské vinaře 

Ve Valticích vrcholí přípravy hod-
nocení 21. ročníku Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín, nejvyšší a největ-
ší soutěže vín v České republice. 
Nyní probíhá sběr vín do prvního ko-
la, kterých je rekordních 1546. 

První kolo hodnocení proběhne od 
5. do 9. listopadu 2020 v centru Exce-
lence ve Valticích a do finálového kola 
hodnocení z něj postoupí 400 nejlep-
ších vzorků. Druhé finálové kolo pak 
proběhne na konci listopadu rovněž ve 
Valticích a určí Šampiona, tedy nejlep-
ší víno České republiky pro rok 2021, 
vítěze jednotlivých kategorií, nejlepší 
kolekci, vítěze zlatých medailí, tedy 
nejlepších sto vín do degustační ex-
pozice Salon vín, a držitele stříbrných 
medailí (vína, která postoupila do dru-
hého kola hodnocení a získala min.  
84 bodů). Celkový počet udělených 
medailí je limitován na max. 30 % z po-
čtu vín přihlášených do prvního kola.

reKOrDNÍ 21. rOČNÍK
„Za 21 let své existence se stal Salon 

vín etalonem kvality jak prezentova-
ných vín, tak unikátního systému jejich 
hodnocení. Zatímco v prvních roční-

cích soutěže se počet návštěvníků Salo-
nu vín, tedy absolventů některého z de-
gustačních programů, pohyboval do  
5 tisíc, aktuálně se celoroční návštěv-
nost blíží 23 tisícům. Podobné je to 
i u zájmu vinařů o soutěž. V prvních 
letech komise vybíraly z 300 až 400 no-
minovaných vín, letos jejich počet pře-
sáhnul 1500,“ sdělil Ing. Pavel Krška, 
ředitel Národního vinařského centra 
a pořadatel soutěže, a dodal: „V letoš-
ním roce se na návštěvnosti expozice 
Salonu vín samozřejmě projevila pan-
demie COVID-19. Od poloviny břez-
na do poloviny května byl Salon vín 
uzavřen. Naopak léto bylo z hlediska 
návštěvnosti rekordní. Nyní probíha-
jí degustace za zpřísněných hygienic-
kých podmínek. Návštěvnost je dobrá, 
i když se samozřejmě projevuje pokles 
návštěvníků ze zahraničí.“

Soutěž se v průběhu let vyvíjela, až se 
ustálila na trojkolovém systému hodno-
cení. První fáze hodnocení probíhá ob-
vykle od června do srpna v jednotlivých 
moravských vinařských podoblastech 
(Znojemská, Mikulovská, Velkopavlo-
vická, Slovácká) a ve vinařské oblasti 
Čechy. Jde o nominační kola Národní 
soutěže vín, tedy prvního stupně naší 
největší a nejvyšší soutěže vín. Násle-
duje, právě připravované, 1. už celostát-
ní kolo Salonu vín – národní soutěže 
a celá soutěž vyvrcholí 2. finálovým 
kolem a výběrem absolutních vítězů.

Budoucí Šampion a každý držitel ti-
tulu Zlatá medaile Salon vín 2021 tak 
musí postupně projít třemi koly pro-
fesionálního hodnocení držiteli mezi-
národních degustačních zkoušek dle 
evropských ISO norem, což zaručuje 

objektivitu a vysokou úroveň celé sou-
těže. I díky tomu je Salon vín – národ-
ní soutěž vín výkladní skříní českého 
a moravského vinařství a titul Šampio-
na je nejvyšší dosažitelnou metou pro 
víno v České republice. Prestižní oce-
nění zlatými a stříbrnými medailemi 
Salonu vín – národní soutěže vín jsou 
pak nezpochybnitelnou garancí nejvyš-
ší možné kvality vín.

Na vlastní soutěž navazuje od února 
následujícího roku Salon vín coby ce-
loroční degustační expozice nejlepších 
sta vín. Zde je možné prostřednictvím 
několika typů degustačních programů, 
včetně tzv. „volné degustace“, řízených 
sommelierem a individuální degustace 
z prezentačního automatu ochutnat nej-
lepší vína pro daný rok.

NOmiNaCe DO 1. KOla 
Pro postup do 1. kola Salonu vín 

– národní soutěže vín, tedy už celo-
státního kola soutěže, musí jednotlivé 
kategorie vín dosáhnout určitého po-
čtu bodů v základních podoblastních 
soutěžích, tedy:
  Kategorie A, D, E, G (vína bílá suchá 

a polosuchá, vína růžová a klarety, 
vína červená suchá a polosuchá, šu-
mivá vína) – 80 bodů a více

  Kategorie B a F (vína bílá polo-
sladká a vína červená polosladká)  
– 82 bodů a více

  Kategorie C (vína sladká) – 84 bodů 
a více

SlOŽeNÍ SalONu vÍN 
Ocenění zlatou medailí Salonu vín 

ČR získá ve druhém kole 100 vín podle 
těchto kritérií:

  80 vín celkem v kategoriích vín bí-
lých a červených suchých a polo-
suchých, která budou dále vybrána 
podle plochy vinic v jednotlivých 
vinařských podoblastech (oblasti), 
a to:

a.  3 nejlépe hodnocená vína z vinařské 
oblasti Čechy

b.  14 nejlépe hodnocených vín z vinař-
ské podoblasti Znojemské

c.  22 nejlépe hodnocených vín z vinař-
ské podoblasti Mikulovské

d.  21 nejlépe hodnocených vín z vinař-
ské podoblasti Velkopavlovické

e.  20 nejlépe hodnocených vín z vinař-
ské podoblasti Slovácké

  11 nejvýše hodnocených vín v ka-
tegoriích bílých a červených polo-
sladkých

  5 nejvýše hodnocených vín v kate-
gorii vín sladkých

  2 nejvýše hodnocená vína v katego-
rii růžových vín a klaretů

  2 nejvýše hodnocená vína v katego-
rii sektů 

termÍNy 
(PlÁN)

  5.–9. 10. 2020 – hodnocení prvního 
kola Salonu vín – NSV 2021 / Cent-
rum Excelence

  24.–26. 11. 2020 – hodnocení dru-
hého kola Salonu vín – NSV 2021 / 
Centrum Excelence

  Přelom leden/únor 2021 – slavnostní 
předání diplomů a otevření nového 
ročníku expozice Salonu vín (bude 
upřesněno)

Salon vín – národní soutěž vín ČR vstupuje 
do 21. ročníku opět s rekordem

Praha – Ve vinařstvích nastala 
nejpříjemnější a zároveň nejnároč-
nější doba sklizně hroznů. Ta letos 
potrvá déle, na některých místech až 
do listopadu. První vína z nové úrody 
jsou obvykle k dostání při oslavách 
svátku svatého Martina, ty jsou le-
tos v ohrožení kvůli koronaviru.

Vinaři letos očekávají průměrnou až 
lehce nadprůměrnou sklizeň. S hodno-
cením kvality vyčkávají, ve sklepích 
mají zatím jen asi 15 procent veškeré 
úrody. „Předpokládáme solidní sklizeň 
i díky dešťům, které přišly začátkem  

září. Je jisté, že letošní vína budou více 
aromatická,“ popisuje Pavel Vajčner 
ze společnosti ZNOVÍN ZNOJMO. 
„Kvalita a stav hroznů je dobrý. Ale 
cukernatost je nižší a hrozny mají po-
měrně hodně kyselin,“ říká ředitelka 
vinařství Víno Blatel Iva Šantavá.

Delší zrání by mohlo kvalitu hroz-
nů ještě vylepšit, pokud se ovšem 
nezkazí počasí. „Na sklizeň je potře-
ba sucho, aby hrozny nezačaly hnít. 
Věříme, že veškerou úrodu stihneme 
sklidit včas, nejlépe do konce října,“ 
říká ředitel Habánských sklepů Josef  
Svoboda.

KDO úrODu SKliDÍ?
Opožděný sběr ale trápí vinaře z ji-

ného důvodu. Na většině míst totiž 
chybí sběrači hroznů. Pro tuzemská 
vinařství jsou zásadní pracovníci ze 
zahraničí, hlavně ze Slovenska. Právě 
jejich najímání komplikují koronaviro-
vá opatření. „Nedostatek pracovníků je 

pro nás obrovský problém. Nebýt sklí-
zecích strojů, asi bychom letos úrodu 
nesklidili,“ konstatuje Pavel Vajčner. 

Na sklízecí stroje dnes vsází většina 
vinařství. Velcí producenti je využíva-
jí ke sběru až 90 procent hroznů, a to 

i kvůli tomu, že pracují šetrněji než 
brigádníci bez potřebných zkušeností. 

SvatOmartiNSKé  
KOšty v OHrOŽeNÍ

Od konce prázdnin se vinaři potýkají 
s rušením podzimních koštů, degusta-
cí i firemních večírků a teambuildin-
gů. Nejisté je teď i konání Svatomar-
tinských slavností. „Svatomartinská 
vína prodáváme hlavně v řetězcích, 
zachováme proto stejný objem jako 
v minulých letech. Možnost nabídnout 
vína našim zákazníkům na hromadných 
akcích nám stejně jako všem vinařům 
ale bude chybět. Zaměříme se proto na 
distribuci jinými kanály, jako je prodej 
přes internet,“ popisuje Josef Svobo-
da. „Rušení akcí je pro nás velký pro-
blém a bude pokračovat s ohledem na 
Martinské slavnosti, které se většinou 
odehrávají v restauracích. Zvažujeme, 
zda Svatomartinská vína pro letošek 
vůbec vyrábět,“ dodává Iva Šantavá.

vÍCe iNfOrmaCÍ  
O viNaŘSKé uNii Čr:

Vinařská unie ČR, dříve známá ja-
ko Českomoravský svaz vinařských 
podniků, sdružuje nejvýznamnější 
tuzemská vinařství. Jejím cílem je 
podporovat rozvoj vinařské a vino-
hradnické kultury v České republice, 
napomáhat spolupráci mezi význam-
nými vinaři, poskytovat profesní 
know-how a přiblížit fungování a pro-
středí výroby a distribuce českých 
a moravských vín široké veřejnosti. 
Vinařská unie v současné době za-
stupuje téměř třicet společností, kte-
ré se dohromady podílejí na tuzemské 
produkci vína více než ze čtyřiceti 
procent a které přímo obhospodařu-
jí téměř pětinu vinic v Čechách i na  
Moravě.

www.vinarskaunie.cz

Omnimedia s. r. o.

Průzkum: Vinaři pospíchají se sklizní a doufají 
v konání Svatomartinských slavností
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STŘÍHEJTE KOLEM DOKOLA!

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte

Každý týden vylosujeme 13 cen 
v hodnotě až 10 000 Kč.

elektrokola AUTHOR napořád, vozy ŠKODA KAMIQ 
na rok a tisíce dalších cen týden co týden. 
Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte. 

dalších cen
50 tisíc

Herní karty ke stažení a více na akademiekvality.cz

2×
ELEKTROKOLO 
AUTHOR

2×2×
ŠKODA KAMIQ
na rok

Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte. 

akademiekvality.cz
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Další ze série nejprestižnějších 
světových soutěží pod patronátem 
OIV (Mezinárodní organizace pro ré-
vu vinnou a víno) BERLINER WEIN 
TROPHY 2020 opět potvrdila, že mo-
ravská a česká vína patří do světové 
špičky. Moravští vinaři si z Berlína 
odvážejí krásných 15 medailí. Účast 
vín z České republiky finančně 
podpořil Vinařský fond a organizačně 
ji zajistila redakce časopisu SOMME- 
LIER.

Za pozornost stojí zejmé-
na výsledek Vinařství u Kap-
ličky ze Zaječí, které ze šes-
ti přihlášených vín získalo  
5 zlatých medailí. Po dvou 
zlatých obdrželo Vican ro-
dinné vinařství, vinařství Petr 
Bunža a Vinařství Dvořáček 
LTM. Do této prestižní sou-
těže bylo přihlášeno 62 vín 
z České republiky, z nichž si 
13 vysloužilo zlatou a 2 stří-

brnou medaili. Dalších 44 vín sice splni-
lo kritéria pro udělení stříbrné medaile, 
ale skončily tzv. pod čarou limitu OIV, 
který neumožňuje ocenit více než 30 % 
soutěžících vín.

„Letošní složitý ročník nakonec 
překonal naše očekávání. Všichni se 
shodli na tom, že kvalita přihlášených 
vín byla mimořádně vysoká,“ okomen-
toval soutěž její ředitel Henk Gibram-
czik a dodal: „Budeme i nadále hod-
notit a oceňovat tvrdou práci vinařů, 
aby si spotřebitelé mohli s jistotou 
vybrat vína, která se od ostatních od-
liší našimi berlínskými medailemi.“ 

Celkově bylo hodnoceno na sou-
těži BERLINER WEIN TROPHY 
2020 přes 6000 vín. Menší počet ev-
ropských porotců degustoval tato ví-
na po 11 dní. Jako většina soutěží 
pořádaných v letošním roce musela 
i tato být přizpůsobena situaci kolem 
COVID-19, a nesla se tedy v duchu 
zvýšených bezpečnostních opatření.

Více o soutěži na www.wine-tro-
phy.com/berliner-wein-trophy

Více o moravských a českých vínech 
na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Vinařství Víno Ocenění

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Rulandské šedé 2019, pozdní sběr Zlatá medaile

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Ryzlink vlašský 2019, výběr z hroznů Zlatá medaile

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Chardonnay 2019, výběr z hroznů Zlatá medaile

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Tramín červený 2019, výběr z bobulí Zlatá medaile

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Sauvignon 2019, pozdní sběr Zlatá medaile

Vican rodinné vinařství EDICE Karel Roden – Ryzlink rýnský 2019, výběr z hroznů Zlatá medaile

Vican rodinné vinařství EDICE Karel Roden – Tramín červený 2019, výběr z hroznů Zlatá medaile

Vinařství Dvořáček LTM Merlot Rezerva 2015, výběr z hroznů Zlatá medaile

Vinařství Dvořáček LTM Cuvée Lueur Rouge Rezerva 2015, výběr z hroznů Zlatá medaile

Petr Bunža Moravský Muškát Botrytis 2019, výběr z bobulí Zlatá medaile

Petr Bunža Pálava 2018, výběr z hroznů Zlatá medaile

Vinařství Volařík Pálava 2019, výběr z hroznů Zlatá medaile

Vít Sedláček Venalis 2019, známkové, pozdní sběr Zlatá medaile

Vinařství Dvořáček LTM Ryzlink rýnský Rezerva 2015, pozdní sběr Stříbrná medaile

Vinařství Obelisk Pálava 2018, výběr z hroznů Stříbrná medaile

Výsledky BERLINER WEIN TROPHY 2020:

Moravská vína získala 15 medailí v Berlíně

Brzy se začnou po celé zemi ote-
vírat první láhve vín ročníku 2020, 
tedy Svatomartinského vína. Vinaři 
začnou prodávat Svatomartinská ví-
na 11. 11. od 11 hodin. S ohledem 
na vývoj epidemie a vládní opatření 
omezující akce pro veřejnost a pro-
voz restaurací a vináren může být le-
tos Svatomartinského o něco méně 
než obvyklých cca 2 000 000 pro- 
daných lahví. Pokud se situace ne-
zlepší a restaurace zůstanou uza-
vřené i po 11. 11., dodají vinaři na 
trh cca o 25 % méně Svatomartin-
ských vín ročníku 2020. Kvalita ví-
na bude jako každý rok zaručena. 

Počínaje 11. hodinou 11. listopadu za-
čínají každý rok zhruba dva týdny oslav 
svatého Martina. Tradičně se největšího 
zájmu veřejnosti těší vinařské akce pro-
bíhající po celé zemi a restaurace podá-
vající nejen víno, ale také svatomartinské 
menu, zejména pak nejrůznější úpravy 
husího masa. To se letos výrazně změní.

„Popularitě Svatomartinských vín 
v minulých letech odpovídala i boha-
tá nabídka originálních akcí konaných 

napříč celou republikou. S ohledem na 
zpřísněná opatření se v letošním roce 
nebude konat tradiční Svatomartinský 
košt v Brně a dojde i k rušení ostatních 
svatomartinských slavností. Provoz 
restaurací bude v nejlepším případě 
výrazně omezen,“ sdělil Ing. Jaroslav 
Machovec, ředitel Vinařského fondu, 
který ochrannou známku Svatomartin-
ské vlastní a každoročně ji propůjčuje 
vinařům, a dodal: „Říká se, že veselá 
mysl je půl zdraví, a proto bychom si 
ani za současné situace neměli nechat 
svatomartinský přípitek vzít. Morav-
ská a česká vína patří k hezkým chví-
lím v našich životech a nejinak tomu 
bude i letos a se Svatomartinským 
vínem. Hezké chvíle se ale dají jed-
noduše zažít i doma. Víno si můžeme 
objednat prostřednictvím e-shopů 

našich vinařů nebo koupit v obcho-
dech, jídlo pak třeba prostřednictvím 
donáškových služeb. Tento způsob 
oslavy svatého Martina je nejenom 
bezpečný, ale zároveň poslouží jako 
podpora našim vinařům a restauraté-
rům, kteří teď věrnost svých zákazníků  
potřebují.“

SvatOmartiNSKé vÍNO
Pouze vína, která díky své kvalitě 

uspějí u hodnocení, budou mít možnost 
nosit známku Svatomartinské 2020. 
Při bodování musí proto víno získat 
80 bodů z celkových 100 bodů. Hod-
notí se čistota vína, barva, vůně, chuť 
a celkový dojem. Letošní ročník byl 
ve Valticích posouzen odbornými ko-
misemi 22. a 30. října. Dnes již přesně 
víme, jaká vína a od kterých vinařů se 

budou pyšnit značkou Svatomartin-
ské 2020. Tak jako každoročně se dá 
odhadovat nejvyšší zastoupení bílých 
Svatomartinských vín (Müller Thur-
gau, Veltlínské červené rané a Muškát 
moravský), kterých bude na trhu cca  
50 %, následovat budou růžová (Mod-
rý Portugal, Svatovavřinecké a Zwei-
geltrebe) a červená vína (Modrý Portu-
gal a Svatovavřinecké) po 25 %.

Hrozny pro Svatomartinská vína vi-
naři sklízejí od poloviny září. „Z dlou-
hodobého hlediska se letošní ročník 
jeví jako normální, ale oproti minu-
lým letům, kdy byly průměrné teploty 
o min. 2 stupně vyšší, a réva tedy do-
zrávala dříve, jsme o dva až tři týdny 
pozadu. Vinaři tak mají vzhledem ke 
sklizni kratší čas na výrobu. Se Svato-
martinskými víny mají ale dlouholeté 

zkušenosti, a tak si bez problémů s le-
tošními podmínkami poradí,“ vysvětlil 
Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier 
Národního vinařského centra. Svato-
martinského vína bude letos sice méně 
než loni o nějakých 300 tis. lahví, tedy 
kolem 2 mil., dá se ale čekat, že víno 
bude velmi kvalitní.

„Lze předpokládat, že letošní sva-
tomartinská vína budou velmi aroma-
tická, lehčího ovocného charakteru 
s alkoholem do 12,5 %. Budou vynikat 
svojí svěžestí díky pikantním kyselin-
kám, což je velmi žádoucí hlavně u od-
růd, jako je Muškát moravský, Müller 
Thurgau a Veltlínské červené rané, 
které právě v horkých letech kyselinku 
příliš nemají. U růžových vín bude cha-
rakter velmi podobný jako u bílých vín, 
tzn., že v nich bude dominovat ovoc-
nost a svěžest. Co se týče červených 
vín, tak ta s ohledem na kratší dobu na 
jejich výrobu budou hodně svěží, mla-
distvá a živá, tedy v mnoha ohledech 
výrazně jiná než vyzrálá vína straších 
ročníků,“ přiblížil hlavní charakte-
ristiku letošního ročníku Ing. Marek  
Babisz.

Značka „Svatomartinské“ byla re-
gistrována v roce 1995 a od roku 2005 
je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten 
v letošním roce již popatnácté organi-
zuje propagaci těchto vín pod jednot-
ným logem, Svatomartinská vína jsou 
tak označena na etiketě známým sym-
bolem sv. Martina na koni.

Více o moravských  
a českých vínech:  

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Svatomartinské 2020! Nejlepší mladá vína přichází na trh

Pandemie tvrdě zasáhla do života 
a udělala čáru přes rozpočet morav-
ským a českým vinařům. Vlivem růz-
ných opatření došlo ke snížení mož-
nosti prezentace i prodeje jejich 
vína. Zrušení nebo omezení tradič-
ních vinařských akcí pak způsobi-
lo další narušení běžného trhu s ví-
nem. Vinařský fond si proto nechal 
zpracovat výzkum dopadu epide-
mie COVID-19 na tuzemské vinaře.

Z výzkumu vyplývá, že dopady 
epidemie pocítila většina tuzemských 
vinařů (91 %), pouze necelá desetina 
uvádí, že epidemie jejich podnikání 
nijak negativně nepostihla. Vyšší míru 
postižení zaznamenali vinaři provozu-

jící gastro (56 %) či ubytovací zařízení 
(42 %) nebo dodávající alespoň část 
produkce do hotelů a restaurací (79 %). 
Míra postižení také vzrůstá společně 
s rostoucím podílem vinařské turis-
tiky na příjmech vinařství. Podniky, 
u kterých tyto příjmy tvoří více než 
50 či 75 % jejich příjmů, krize zasáhla 
mnohem výrazněji. Naopak míra ne-
gativních dopadů významně nesouvisí 
s jejich velikostí. Nelze tak říci, že by 
velká vinařství dodávající své produkty 
například do supermarketů, které neby-
ly nikdy uzavřeny, byla postižena pod-
statně méně.

„Výzkum v podstatě potvrdil to, co 
od jednotlivých vinařů slýcháme od 
začátku epidemie. Data ale ukázala 

mimořádný rozsah negativních dopa-
dů, tedy že se týkají téměř všech našich 
vinařů. Některých méně a jiných více, 
ale nějakým způsobem propad pocítili 
prakticky všichni,“ reagoval na výsled-
ky výzkumu Ing. Jaroslav Machovec, 
ředitel Vinařského fondu.

Většina podniků byla v souvislosti 
s epidemií COVID-19 nucena přijmout 
určitá opatření. Nejčastěji vinaři pod 
vlivem okolností museli hledat nové 
distribuční kanály pro prodej svého vína 
(46 %), změnit prodejní strategii (36 %), 
zavřít provoz či jeho část (32 %), vyu-
žít podpůrné programy jako např. CO-
VID, Antivirus aj. (31 %), častěji pro-
dávat víno v cenových akcích (24 %) či 
snížit ceny vína (20 %).

„Vinařský fond na krizi zareago-
val okamžitě. Zprovoznili jsme nový 
web vinazmoravyvinazcech.cz, který 
se zaměřuje jak na propagaci našeho 
vinařství jako celku, tak na prezenta-
ci jednotlivých vinařů a vinařských 
akcí. Spustili jsme v této souvislos-
ti dvě celostátní kampaně – jednu na 
podporu nákupu vín prostřednictví e-
-shopů a druhou prezentující možnosti 
vinařské turistiky. Ani zvýšený zájem 
o on-line nákupy či prodloužení letošní 
sezony vinařské turistiky ale samozřej-
mě nevykompenzují propady z prvního 
pololetí letošního roku. Nicméně pozi-
tivní na celé věci je, že ani v nejkritič-
tějších momentech trh zcela nezkolabo-
val, a vinaři tak ihned začali s obnovou 

a přípravami na výrobu nepochybně 
opět skvělých vín letošního ročníku,“ 
dodal Machovec. 

Výzkum zpracovala renomovaná 
společnost FOCUS – Marketing & So-
cial Research oslovením všech produ-
centů z databáze poskytnuté zadava-
telem, která čítá téměř 2 tis. kontaktů. 
Dotazník obsahoval uzavřené i otevře-
né otázky a jeho hlavním cílem bylo 
zjistit, jak epidemie postihla tuzemské 
vinaře, zmapovat problémy, se kterými 
se nyní potýkají, a identifikovat jejich 
potřeby v „postcovidové“ době.

Více o moravských  
a českých vínech na  

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Průzkum: Epidemie poškodila 9 z 10 moravských a českých vinařů
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Ocenění Česká chuťovka získaly výrobky 
Salko karamel, Kravík vanilka a Kravík 
kakaový. V kategorii Dětská chuťovka 
porotu opět přesvědčil vanilkový a kakao-
vý Kravík. V této kategorii posuzují výrob-
ky nejen odborníci z hodnotitelské komise 
České chuťovky, ale část hodnotitelů je 
i autentická dětská porota složená z členů 
Dětské tiskové agentury, žáků Základní 
školy Londýnská. Jsme potěšeni, že jsme 
uspěli v obou kategoriích a ceníme si toho, 
že výrobky značky Tatra jsou symbolem 
kvalitních potravinářských produktů a těší 
se stále větší oblibě. Pracujeme na tom, 
aby naše výrobky byly i nadále úspěšné 
nejen v soutěžích před odbornou porotou, 
ale i u našich zákazníků.

Mlékárna Hlinsko se účastnila již 12. ročníku soutěže 
o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká 
a Dětská chuťovka 2020. 

ČESKÁ A DĚTSKÁ
CHUŤOVKA 2020

www.kompek.cz

Tradiční pekařská a cukrářská výroba z Kladna

Získali jsme ocenění Česká chuťovka pro výrobky:

●  Rohlík císařský
●  Rohlík žitný s posypem
 
Dětská chuťovka pro Ořechy

●  Rohlík žitný s posypem
c e n a  n o v i n á ř ů :
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Vlivem koronaviru byla účast 
moravských vinařů na 27. ročníku 
jedné z nejpřísněji hodnocených 
světových vinařských soutěží MUN-
DUS VINI v Německu sice skromná, 
i tak si naši vinaři odvážejí úcty-
hodných 28 medailí. Účast vín 
z České republiky finančně pod-
pořil Vinařský fond a organizačně 
ji zajistilo Národní vinařské cen- 
trum.

Mezinárodní soutěž vín MUNDUS 
VINI se konala od 28. do 30. srpna v ně-
meckém Neustadt an der Weinstrasse. 
Letošní již 27. ročník byl jako většina 
soutěží zkomplikovaný koronavirovou 
krizí. Moravští vinaři do ní přihlásili 
jen 54 vzorků, ale odvezli si krásných  
28 medailí. Reprezentace jižní Mora-
vy se ujalo hlavně B/V vinařství, které 
obdrželo hned 27 medailí, z toho jednu 
velkou zlatou, 11 zlatých a 15 stříbr-
ných medailí. Jednu stříbrnou medai-
li pak získalo ještě vinařství Štěpán 
Maňák.  

„Ačkoliv účast na této soutěži ne-
byla letos z naší strany až tak vyso-
ká, tak si myslím, že zisk 28 medailí 
a z toho jedné velké zlaté je vynikající 
výsledek. MUNDUS VINI patří mezi 
nejpřísněji hodnocené mezinárodní vi-

nařské soutěže a každá medaile se po-
čítá,“ komentuje výsledek Ing. Pavel 
Krška, ředitel Národního vinařského  
centra. 

Na 120 vinařských odborníků chut-
nalo a hodnotilo během čtyř dnů té-
měř 4500 vín z celého světa. Celkem 
bylo uděleno 13 velkých zlatých, 
919 zlatých a 849 stříbrných medailí. 
Nejvíce medailí získala tradičně vína 
z Itálie, následována Španělskem, do-
mácím Německem, Francií a Portugal- 
skem.

Více o soutěži na  
www.meininger.de/en/mundus-vini

Více o moravských  
a českých vínech na  

www.vinazmoravyvinazcech.cz

B/V vinařství zabodovalo na soutěži MUNDUS VINI v Německu

Ve dnech 4.–6. září se již na 
tradičním místě, ve švýcarském 
horském městě Sierre v kanto-
nu Valais, konalo prestižní Mist-
rovství světa vín z odrůdy Merlot 
a kupáží s minimálním množstvím 
50 % této slavné a celosvětově 
známé odrůdy, Mondial du Merlot. 
Moravská vína na této mezinárod-
ní vinařské soutěži získala hned  
3 medaile. 

Jednu z mála zlatých medailí a zá-
roveň jedinou pro Českou republi-
ku si ze Švýcarska odvezla společ-
nost CHÂTEAU VALTICE – Vinné 
sklepy Valtice za svůj Merlot 2017, 
výběr z hroznů, barrique Premium 

Collection. Úspěch doplnili stříbrnou 
medailí Štěpán Maňák za svůj Mer-
lot 2018 oak aged a Vinařství Glo-
sovi za Merlot 2017, výběr z hroz- 
nů. 

„Za vína odrůdy Merlot jsme 
získali již několik ocenění. Mezi 
největší bezesporu patří vůbec prv-
ní šampion červených vín v rámci 
Salonu vín ČR a nedávný obrovský 
úspěch, šampion kategorie Merlotů 
na mezinárodní soutěži v USA. Dru-
hé tak významné světové ocenění 
valtického Merlotu pro naše vinař-
ství v letošním roce už však není ná-
hoda, ale znamená to, že to děláme 
dobře. Jsem opravdu moc šťastný,“ 
okomentoval úspěch David Šťast-
ný, ředitel CHÂTEAU VALTICE 

– Vinné sklepy Val-
tice, a dodal: „Již 
několik let rádi bo-
říme mýty o tom, že 
na Moravě nejdou 
vyrobit světová čer-
vená vína. A právě 
anonymní degustač-
ní soutěže ve světě 
a za účasti zahra-
ničních hodnotitelů 
jsou jednoznačným 
důkazem o tom, že 
velká vína, a i ta 
červená, my mora-
vští vinaři prostě  
umíme.“ 

Mistrovství 
světa této odrů- 

dy se letos zúčastnilo 241 vi- 
nařství ze šestnácti zemí světa. Po-
čet vzorků byl rekordní, s 511 víny 
byl dosavadní rekord překonán o je-
denáct procent. Českou republiku 
v mezinárodní porotě zastupoval 
pan Miroslav Majer ze společnosti 
DAVINUS, který byl letos navíc 
součástí super jury Gran Maestro 
du Merlot. U kulatého stolu s ním 
zasedla například italská ikona, zná-
mý kritik a autor publikací Yearbook 
Best Italian Wines pan Luca Maroni, 
který byl zároveň prezidentem sou-
těže. Pro zlatou medaili bylo třeba 
dosáhnout na 89 bodů, o to je tento 
úspěch červeného moravského vína  
větší.

Stejně jako každý ročník i le-

tos byly součástí hodnocení patro-
náty Mezinárodní organizace pro 
vinnou révu a víno OIV se sídlem 
v Paříži a Mezinárodní unie eno-
logů UIOE. Hodnocení Mondial 
du Merlot je i součástí vinařského 
hodnoticího grandslamu, organiza-
ce VINOFED, která sdružuje prá-
vě jen ta nejprestižnější světová  
klání.

Více o soutěži na  
www.mondial-du-merlot.com

Více o moravských  
a českých vínech na  

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Merlot z vinařství Château Valtice převezl zlato z mistrovství světa

V LETOŠNÍM ROCE ZÍSKALO OCENĚNÍ ČESKÁ 
CHUŤOVKA HNED 9 NAŠICH PRODUKTŮ. 

DĚKUJEME!

• Trhané vepřové • Hovězí líčka • Vepřová líčka
• Dančí kostky • Princ v pepři • Šunka á la Carpaccio

• Kuřecí snack s příchutí niva
• Kuřecí snack s příchutí wasabi
• Kuřecí snack s příchutí uherák

Játrový
hřbet

www.krahulik.cz
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Nový „supereNzym“ 
rozkládající peT 
Nadějí Na plNou 
recyklaci plasTu

Výsledkem výzkumu, který společně vedly 
tým profesora Johna McGeehana z Centra pro 
inovace enzymů (CEI) na univerzitě v Ports-
mouthu a tým vedoucího výzkumného pracov-
níka v National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) v USA dr. Gregga Beckhama, je nový 
dvouenzymový systém, který degraduje poly-
etylentereftalát (PET) až šestkrát rychleji než 
doposud známé enzymy. Studie je publiko-
vaná ve sborníku Národní akademie věd USA  
(PNAS).

PET je nejběžnější termoplast, který se pou-
žívá k výrobě lahví na nápoje na jedno použití 
a další potravinářské obaly. Jeho rozpad v život-
ním prostředí trvá stovky let. 

Podle názoru vědců představuje nový enzy-
mový systém do budoucna při masovém vyu-
žití zejména pro potravinářský a nápojový prů-
mysl potenciální řešení problému odpadu PET 
obalů. Uvedli, že enzymy pocházejí z bakterií, 
u nichž se přirozeně vyvinula schopnost trávit  
plasty. 

Výzkumný tým nejdříve enzymy identifikova-
né v roce 2016 jako exkrety bakterie Ideonella 
sakaiensis žijící v plastovém odpadu na jedné 
japonské skládce, izoloval a purifikoval. První 
enzym PETáza rozkládá PET na rozpustné inter-
mediáty, druhý enzym MHETáza potom tyto in-
termediáty degraduje na konstituční monomery. 
Vědci oba enzymy zkombinovali do dvouenzy-
mového systému, čímž dosáhli toho, že rozklad 
polyetylén tereftalátu na konstituční jednotky se 
až šestkrát urychlil. 

Objev těchto dvou enzymů skýtá možnost re-
cyklovat tereftalátový plast donekonečna, a sni-
žovat tak globální znečištění planety jak plastem, 
tak skleníkovými plyny, které jsou hnací silou 
změny klimatu.

Původní objev enzymu PETázy znamenal na-
ději, že řešení globálního problému znečištění 
plasty by mohlo být na dosah, i když samotná 
PETáza není dostatečně rychlá na to, aby byl 
proces komerčně životaschopný, aby zvládl roz-
ložení megatun PET lahví, které na naší planetě 
v současnosti jsou.

Kombinace PETázy s MHETázou do dvou-
enzymového systému vedoucího k dekompo-
zici PETu na základní složku představuje další 
krok kupředu. Superenzymový systém umožňuje 
úplnou recyklaci polyetylén tereftalátu a brzy by 
mohl být využitelný v průmyslovém měřítku. 

Ke snížení množství plastového odpadu má 
vést i zákaz plastových brček a míchadel nápojů, 
který vstoupil v platnost 1. října ve Velké Britá-
nii. Zákaz se v současné době vztahuje na slámky 
a míchací tyčinky servírované společně s nápo-
jem. S výrobci, kteří dodávají plastová brčka na 
jedno použití připojená k obalům nápojů, bylo 
dohodnuto přechodné období do 3. 7. 2021.

V Anglii se každoročně použije přibližně 
4,7 miliardy plastových brček, 316 milionů 
plastových míchadel a 1,8 miliardy vatových 

tyčinek s plastovými stopkami, na které se zákaz 
také vztahuje.

Zákaz je podle vlády Spojeného království 
„jen dalším krokem v boji proti znečištění plasty 
a v našem závazku chránit oceán a životní pro-
středí pro budoucí generace“.

Aby se podpořilo větší využívání recyklované-
ho plastu, vláda rovněž plánuje zavést daň z plas-
tových obalů, které nesplňují minimální hrani-
ci alespoň 30 % recyklovaného obsahu, a to od 
dubna 2022.

Za účelem zvýšení recyklace nádob na nápoje 
na jedno použití vláda rovněž konzultuje zave-
dení systému vrácení zálohy. Cena u plastových 
tašek na jedno použití 5 pencí se také zdvojnáso-
buje na 10 pencí.
Brandon C. Knott et al.: Characterization and 
engineering of a two-enzyme system for plas-
tics depolymerization. PNAS, DOI: https://doi.
org/10.1073/pnas.2006753117

vaječNé 
podskořápkové bláNy 

zmírňují  
bolesT kloubů 

V Nizozemsku společnost DEPP jako potravi-
nářskou přísadu a doplněk stravy vyvinula prášek 
z vaječných membrán, který koncipovala tak, aby 
zmírňoval ztuhlost a bolest kloubů. Nerozpustný 
prášek uvedla na trh pod názvem Eggbrane.

Procesy, při kterých se odpady povyšují na su-
roviny, nové potravinářské výrobky či přísady 
pro lidskou spotřebu, přilákaly v poslední době 
značnou pozornost. Za inovacemi v tomto od-
větví často stála nutnost bojovat proti plýtvání 
potravinami, protože podniky se snaží jednat udr-
žitelně a současně zvyšovat zisk.

Podle zprávy společnosti Oakland Innovation 
je asi nejznámějším upcyklovaným výrobkem 
na trhu Marmite, což je britská pomazánka vy-
ráběná z kvasnicového extraktu, který vzniká 
jako vedlejší produkt při vaření piva. K dalším 
pozoruhodným příkladům patří kupříkladu rost-
linný protein firmy Planetarians vyrobený z od-
tučněných slunečnicových semen, potravinářská 
přísada s vysokým obsahem vlákniny firmy The 
Coffee Cherry Co. připravovaná z dužiny kávo-
vých plodů či veganská alternativa mléčné a bílé 
čokolády vyrobená z odtučněných ořechů a se-
men francouzské start-upové firmy Linnolat.

Nizozemská společnost DEPP B.V. kroky 
k upcyklaci, čili přeměně nepotřebných produk-
tů na produkty s vyšší přidanou a hlavně užitnou 
hodnotou, podnikla též, a to díky inovaci vyro-
bené ze skořápek slepičích vajec.

Eggbrane se vyrábí oddělením podskořápko-
vých blan z čerstvých slepičích vajec. Skořápky 
jsou ve výrobě vajec považovány za potravinový 
odpad. Pokud nejsou rozdrceny do krmiva 
pro zvířata, jsou tyto výborné zdroje vápníku 
vyhozeny. Ve výrobě potravin se zatím výlučně 
používají žloutek a bílek.

Šetrné zpracování membrány na prášek, a to 
bez použití chemikálií nebo látek přídatných, je 
podle společnosti DEPP „příkladem udržitelné 
valorizace vedlejšího produktu“. Čistá mem-

brána se dále zpracovává bez použití tepelného 
ošetření.

„Výhodou této jedinečné metody je skutečnost, 
že jsou zachovány původní vlastnosti a kvalita 
proteinů, kolagenu, kyseliny hyaluronové a dal-
ších složek. Je známé, že právě tyto složky přispí-
vají k udržení a regeneraci chrupavky a kostí,“ 
poznamenává společnost.

Eggbrane vyrobený pomocí patentované 
technologie je navržen tak, aby zmírnil ztuhlost 
a bolest kloubů. Odhaduje se, že do roku 2050 
choroby kloubů včetně osteoartrózy postihnou 
minimálně 130 milionů lidí. Většina se podle 
DEPP uchýlí k přípravkům snižujícím bolest, 
jako jsou kupříkladu nesteroidní protizánětlivé 
léky (NSAID).

Studie financovaná společností DEPP, jejíž 
výsledky byly nedávno zveřejněné v časopise 
Journal of Medicinal Food, potvrdila, že prášek 
z membrán vaječných skořápek účinně zmírňuje 
dlouhodobou bolest kloubů, alespoň to tak vy-
padá podle skóre bolesti uváděné jednotlivými 
probandy  .

Vědci provedli dvojitě zaslepenou, placebem 
kontrolovanou intervenční studii, jíž se zúčast-
nilo 150 probandů ve věku mezi 40 a 75 lety. 
V průběhu 12 týdnů dostala polovina účastní-
ků tobolky, které obsahovaly 300 mg přípravku, 
druhá polovina dostala placebo. Podle respon-
dentů, kteří sami zaznamenávali skóre bolesti po 
šesti a dvanácti týdnech, membrána z vaječných 
skořápek – na rozdíl od placeba – úspěšně snížila 
osteoartritickou bolest kolenního kloubu a zlepši-
la jeho fungování. Výsledky byly zjevné a začaly 
se projevovat již od prvního týdne po zahájení  
léčby.

Eggbrane je určený jak pro použití při výro-
bě potravin, tak pro odvětví potravních doplňků. 
Společnost DEPP již zaznamenala ze strany po-
travinářského průmyslu zvýšený zájem, jelikož 
světovým trendem je spíše fortifikace potravin 
než polykání doplňků ve formě tablet.

Jako ve vodě nerozpustný prášek je Eggbrane 
vhodný pro produkty typu různých výživových 
tyčinek či v pekařských aplikacích. Je neutrální 
chuti, takže neovlivňuje chuť konečného výrob-
ku. I když zatím není k dispozici mnoho zkuše-
ností s aplikacemi, údaje z použití v tyčinkách 

ukazují, že fortifikace na požadované biologic-
ky aktivní úrovni (300 mg / porce) nemá vliv 
na chuť, texturu nebo pocit v ústech. Společnost 
DEPP nyní plánuje prozkoumání použití Eggbra-
ne v tekutých výrobcích.
Jeroen Lucas Kiers, Johannes Hendrikus Fran-
ciscus Bult: ‘Mildly Processed Natural Eggshell 
Membrane Alleviates Joint Pain Associated with 
Osteoarthritis of the Knee: A Randomized Dou-
ble-Blind Placebo-Controlled Study’, Journal of 
Medicinal Food , published online 2 July 2020, 
https://doi.org/10.1089/jmf.2020.0034

svěTový poTraviNový 
program získal 
Nobelovu ceNu  

za mír za práci během 
paNdemie

Nobelův výbor 9. října v Oslu oznámil, že No-
belovu cenu za mír za rok 2020 získal za své úsilí 
bojovat proti nárůstu globálního hladu uprostřed 
pandemie koronaviru, která se s ničivými dopady 
šíří po celém světě, Světový potravinový pro-
gram. Výbor uvedl, že práce této agentury OSN 
zaměřená na řešení světového hladu položila zá-
klady míru v zemích zničených válkou.

„Tváří v tvář pandemii prokázal Světový po-
travinový program impozantní schopnost zinten-
zivnit své úsilí. Kombinace násilných konfliktů 
a pandemie vedla k dramatickému nárůstu počtu 
lidí žijících na pokraji hladovění,“ uvedla před-
sedkyně norského Nobelova výboru Berit Reiss-
-Andersenová při udílení cen v Oslu. 

V mnoha zemích, zejména však těch sužova-
ných válkou, kombinace konfliktu a pandemie 
prudce zvýšila počet lidí na pokraji hladovění. 
Vzhledem k tomu, že celosvětové šíření pande-
mie začalo letos na jaře, Světový potravinový 
program odhadl, že počet lidí, kteří trpí život 
ohrožující úrovní potravinové nejistoty, by se le-
tos mohl více než zdvojnásobit na 265 milionů.

Světový potravinový program – největší hu-
manitární organizace zabývající se hladem a pro-
pagující potravinovou bezpečnost na mezinárod-
ní úrovni – v loňském roce poskytl pomoc téměř 
100 milionům lidí v 88 zemích.

Uznání Nobelovy komise přichází v době, 
kdy Spojené státy vedené prezidentem Trumpem 
velmi demonstrativně ukončily podporu této 
globální organizace. Od jeho nástupu do úřadu 
v roce 2017 se Spojené státy stáhly z několika 
orgánů Organizace spojených národů a snížily 
financování ostatních, přestože se příspěvky 
Světového potravinového programu hladovějí-
cím zvýšily.

Světový potravinový program, založený v ro-
ce 1961 na návrh prezidenta Dwighta D. Eisen-
howera, je významnou agenturou, která pomá-
há lidem postiženým některými z nejničivějších 
humanitárních katastrof, kupříkladu hladomo-
rem v Etiopii v 80. letech, válkou v Jugoslávii  
v 90. letech 20. století, tsunami v Asii v roce 
2004 či zemětřesením na Haiti v roce 2010.
www.nytimes.com

Mgr. Tatiana Oldřichová
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Tajenkou křížovky je nepravdivý mýtus o potravinách:

https://www.instagram.com/pennymarketcz/
https://www.instagram.com/pennymarketcz/
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