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Vážení čtenáři,
na stranách 7 a 15 odpovídají

na naše otázky generální 
ředitel BILLA Jaroslaw Szczypka 

a předsedkyně
představenstva HVP 

Ing. Vladimíra Ondráková

Na čekání 
na jaro 

je ještě brzy
Letošní zima je velmi milosrdná 

a mírná a asi největší radost z její-
ho průběhu mají řidiči. Ne už tak 
děti a milovníci zimních sportů. Po 
sněhu ani památky i ve vyšších polo-
hách, nezlobí závěje ani náledí. Jen 
lyžařské sjezdovky se trochu bělají 
sněhem technickým a z leteckého 
pohledu jsou to pak podlouhlé bílé 
ostrůvky v moři zeleně, prokazující  
současný rozmarný klimatický stav. 
I klouzat se na bruslích jde jen na 
umělém ledu, takže všechno dávané 
opravdovou zimní přírodou k lidské 
potěše letos chybí. Nechybí však ani 
trochu politický kvas. 

Ač jsme ještě nestačili zažít vý-
sledky listopadových voleb a vzpa-
matovat se z oslav konce roku 
a z úkolů nakupených po dnech 
volna, právě to politické dění se 
na nás vrhlo nebývalou silou. No-
vě jmenovaný premiér, nové tváře 
v nově ustavené vládě, hledání spo-
jenců ve vodách opozice, ale hlav-
ně čekání nás všech na názor na 
ni v parlamentu. A k tomu ne nevý-
znamná kauza o vydání, či nevydá-
ní nových poslanců mimo imunitu, 
včetně nově jmenovaného předsedy 
vlády, spojených s Čapím hnízdem. 
A aby toho nebylo dost, hned zase 
prezidentské volby. Na pár dní v ro-
ce úžasná kadence událostí i pro 
tvora s nízkou mírou občanského 
vědomí. První kolo máme za sebou 
a dva z voleb vygenerovaní kandi-
dáti jsou vlastně skvělými indikáto-
ry existence dvou půlek naší země. 
Ta první je kompaktní a celistvá, 
a vlastně konzervativní. Protože tou-
ží mít v čele země osobnost známou 
a osvědčenou, o které ví, kam bude 
jeho politika nezápadně směřovat, 
a až tolik nehledí na formu a „bon-
motovou svojsnost“ za okrajem lido-
vé slovesnosti a je ochotna tolerovat 
skoro jeho třídní naprostou a do-
životní nesmířlivost s kritiky. A ta 
druhá je vlastně negační oproti ny-
nějšímu a minulému stavu, rekruto-
vaná z přemýšlivější části populace. 
I když i tato skupina musí obdivo-
vat vzdělanost, rétoriku a paměť to-
ho jimi nevoleného a vysokou míru 
jeho charisma, jemuž se nepřiblížil 
ani jeden z devíti kandidátů, včetně 
toho, který postupuje do druhého 
kola. Koho volit, nikomu neradím, 
s tím se musí každý vypořádat sám. 
I když předpokládám, že ke změně 
na Hradě dojde. Takže až budete 
číst tyto řádky (já je psal v pondělí 
15. ledna 2018 po volbách), budou 
možná moje myšlenky lehce archa-
ické. Ale vyslovit jsem je nejen chtěl, 
ale i musel, protože se podle mého 
názoru bytostně dotýkají všeho, co 
nás jako lidi této země v dalším na-
šem žití čeká. A že je tam co měnit, 
vnímám jako nutnost. I proto, že ne-
považuji za dobré, aby naše země ži-
la v politickém vakuu byť jeden den, 
natož měsíc či rok. 

Je zima, podle kalendáře v plné 
síle. Na čekání na jaro je ještě brzy, 
ale na to politické se těším, asi jako 
většina z nás. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Jiří Milek se ujal 
funkce ministra ze-
mědělství. Stalo se 
tak za přítomnos-
ti premiéra Andreje 
Babiše poté, co ve 
středu 13. prosince 
převzal jmenovací 
dekret od preziden-
ta Miloše Zemana.

Za svůj hlavní úkol 
považuje ministr ze-

mědělství Jiří Milek vyjednat nový rámec evropské 
zemědělské politiky se silným rozpočtem, důrazem 
na udržitelnost a konkurenceschopnost, s úzkým 
propojením na vědu a výzkum, důrazem na inovace 
a precizní zemědělství, ale i udržením sociálního 
aspektu. Zasadit se chce také o to, aby nová dotační 
pravidla Evropské unie respektovala pozici české-
ho zemědělství v EU.

Vedle podpory české produkce, posílení výroby 
a ochrany českého trhu před dovozy, chce ministr 
Milek rovněž dále usilovat o zvyšování proexportní 

politiky státu hlavně u produkce s vyšší přidanou 
hodnotou. 

„V Unii by se měla narovnat výše národních do-
tací mezi jednotlivými státy. Budu se rovněž snažit 
udržet silný rozpočet českého zemědělství a s ním 
i výši národních podpor,“ řekl nový ministr země-
dělství Jiří Milek. „Nerozlišuji zemědělce podle ve-
likosti či formy podnikání, ale podle dosahovaných 
výsledků, ať už jsou to výrobní aspekty, nebo kvalit-
ní péče o krajinu,“ dodal ministr Milek.

Za další důležité body své práce ve funkci mi-
nistra považuje inovace, péči o životní prostředí 
s respektováním potřeb krajiny a důraz na rozvoj 
venkova. Za zásadní také považuje nalezení spo-
lečné komunikace mezi všemi partnery a organi-
zacemi sektoru.  Markéta Ježková,

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Jiří Milek: 
Budu se snažit udržet silný rozpočet českého zemědělství 

a s ním i výši národních podpor

Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA 
a souběžně konané veletrhy Vinex, MBK, INTECO
a EmbaxPrint se na brněnském výstavišti usku-
teční od 27. února do 2. března 2018. Letošní roč-
ník bude poprvé doplněn také o veletrh SALIMA
Technology, zaměřující se na potravinářské 
technologie. Novinkou bude Festival chutí,
který potěší všechny milovníky dobrého jídla
a pití.

PREZENTACE 
TOHO NEJLEPŠÍHO V OBORU

Celý komplex potravinářských veletrhů se těší 
velké oblibě jak u fi rem, tak u odborné veřejnosti. Již 
tradičně tedy na návštěvníky čekají novinky a trendy 
z potravinářských oborů. Představí se české i zahra-
niční fi rmy, například Asseco Solutions, AWH, Bo-
hemilk, CEIA, Keiblinger, KONEKO marketing, 

SALIMA zaujme především odbornou veřejnost, 
doplní ji Festival chutí

NETTO Electronics, Stäubli Systems nebo VAC-
-STAR CZ. O významu a kvalitě veletrhů svědčí 
i spolupráce s odbornými garanty, jako jsou Minis-
terstvo zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Státní 
zemědělský intervenční fond nebo Potravinářská ko-
mora ČR. V rámci veletrhu INTECO se budou pre-
zentovat přední fi rmy v oblasti poskytování služeb 
pro obchody, hotely a veřejné stravování, například 
BUKOTEC, GASTRO MACH, IGLOO Technika, 
MONTYCON gastro, RETIGO či UNIS COOL. 

SALIMA TECHNOLOGY SE ZAMĚŘÍ 
NA POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE

Mezi letošní novinky patří Mezinárodní veletrh 
potravinářských technologií SALIMA Technolo-
gy. Ocení jej zejména čeští i zahraniční výrobci 
a dodavatelé z oborů potravinářských technologií, 
automatizace v potravinářství i robotické výroby. 

FESTIVAL CHUTÍ V PAVILONU C
Nově budou potravinářské veletrhy doplněny také 

o Festival chutí, který osloví zejména širokou veřej-
nost. Hlavní součástí je festival minipivovarů – před-
staví se jich zde na padesát. Návštěvníci tak mohou 
vyzkoušet desítky druhů piv a k ochutnání budou 
také pivní speciály, které takto pohromadě téměř ni-
kde nenajdete. S minipivovary se často pojí zajímavé 
příběhy, takže se zájemci dozví i řadu zajímavostí 
ze světa výroby a distribuce piv. Kromě minipivo-
varů bude k dispozici mnoho dalších kulinářských 
specialit a atmosféru doplní také hudební program. 

NA JUBILEJNÍ EMBAXPRINT 
SE VRACÍ PACKAGING LIVE

Mezinárodní veletrh obalů a tisku letos oslaví 
svůj 30. ročník. Dlouholetá tradice veletrhu přispí-
vá i ke stále se zvyšujícímu zájmu vystavovatelů. 
Nově se veletrhu zúčastní fi rmy Deufol, Golpre-
tech, PEBAL, Reelton, Techni Trade. Veletrh za-
ujal i zahraniční fi rmy – poprvé například OPAX 
a INTERDRUK z Polska, CGP Coating Inovation
z Francie nebo slovenské fi rmy AuLea a Korekt
Plus. Součástí veletrhu bude díky spolupráci 
s agenturou EQUICom i projekt Packaging Live – 
zájemci tak uvidí v procesu balení 3 roboty, nové 
průmyslové tiskárny a další obalové technologie. 
Dále se uskuteční například Konference Asociace 
českého papírenského průmyslu nebo Konference 
Obaly pro potraviny a kosmetiku, kterou organizuje 
Obalový institut SYBA. Konat se bude také výstava 
Kalendář roku 2018.

 
VSTUPNÉ A OTEVÍRACÍ DOBA

Veletrhy SALIMA, SALIMA Technology, Vi-
nex, MBK, INTECO a EmbaxPrint se uskuteční od
27. února do 2. března 2018. Otevřeno bude od 9:00 
do 17:00, poslední den do 16:00. Vstupné pro veřej-
nost je 100 Kč. Pro odborníky jsou určeny dopolední 
hodiny prvních dvou dnů, kdy stojí vstupné 250 Kč.

Festival chutí odstartuje ve čtvrtek 1. března
a trvat bude do soboty 3. března. Vstupné činí 100 Kč
a se vstupenkou se můžete podívat také na ostatní 
souběžně konané potravinářské veletrhy. 

Veškeré informace najdete na 
www.salima.cz a na www.bvv.cz/festivalchuti.

Veletrhy Brno, a. s.

I N G. J I Ř Í  M I L E K
Jiří Milek se narodil 3. července 1963 

v Zábřehu na Moravě. Vystudoval Agro-
nomickou fakultu Vysoké školy země-
dělské v Brně, je ženatý a má dvě děti.
Do nástupu do pozice ministra zeměděl-
ství byl předsedou  představenstva ze-
mědělského a potravinářského koncernu 
Úsovsko se sídlem v Klopině na Šumpersku. 
V roce 2011 byl vyhlášen v anketě Mana-
žer roku 2010 manažerem odvětví výroba 
potravin. V letech 2013 a 2014 získala spo-
lečnost Úsovsko EKO z koncernu Úsovsko 
ocenění Zemědělec roku. Na vlastní žádost 
již odstoupil z funkce člena představenstva 
Agrární komory České republiky. Z cizích 
jazyků hovoří aktivně rusky a má pasivní 
znalost němčiny. Mezi jeho zájmy patří 
myslivost a rekreační sport, volný čas rád 
tráví v přírodě.
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M ÁT E  Z Á J E M  O  V Í C E  I N F O R M A C Í ?  K O N TA K T U J T E  N Á S !

V Í C E  I N F O R M A C Í  N A L E Z N E T E  N A
www.brenntag.cz

Obchodní zástupce
– masné výrobky 
a convinience food
PETR POLÍVKA
mobil: +420 603 294 712
e-mail: 
petr.polívka@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– pekařské výrobky 
a cereálie
LUKÁŠ FEIT
mobil: +420 604 222 741
e-mail: 
lukas.feit@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– cukrovinky a zpracování 
ovoce a zeleniny
HANA HORÁKOVÁ
mobil: +420 604 222 742
e-mail: 
hana.horakova@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– nápoje a alkohol
FILIP TRČKA
mobil: +420 739 243 048
e-mail: 
fi lip.trcka@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– sportovní výživa a farmacie
PETRA BEDNÁŘOVÁ
mobil: +420 605 241 951
e-mail: 
petra.bednarova@brenntag.cz

Společnost Brenntag CR s. r. o.,
celosvětový lídr v oblas   distribuce potravinářských adi  v a ingrediencí, 

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 

která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 

a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

k jídlu a dodejme našemu životu nové zážitky plné chutí a vůní.

Brenntag a Givaudan Vám společně pomohou 
vytvořit neodolatelnou chuť Vašich výrobků.
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Státní veterinární správa (SVS) upozorňu-
je, že k 31. 12. 2017 ukončila na území Čes-
ké republiky monitoring výskytu Aujeszkyho 
choroby u  ulovených divokých prasat. Nárok 
na zástřelné ve výši 1 000 Kč lze uplatňovat 
pouze u vzorků odebraných do 31. 12. 2017. 
Za vzorky odebrané po tomto termínu již ne-
bude propláceno zástřelné. 

Z výsledků posledního rozsáhlého monitorin-
gu Aujeszkyho choroby uskutečněného v letech 
2011 až 2013 vyplynulo, že v průměru každý třetí 
divočák přišel do styku s virem Aujeszkyho cho-
roby a má proti tomuto viru protilátky. Výsled-
ky aktuálního monitoringu, v jehož rámci lovci 
zaslali k 19. 12. 2017 více než 58 000 vzorků 
k vyšetření, budou vyhodnoceny v prvním čtvrt-
letí roku 2018.

I nadále bude platit povinnost vyšetřovat 
všechna ulovená divoká prasata na přítomnost 
nebezpečného parazita svalovce (Trichinella 
spp.). Rovněž bude pokračovat povinné vyšet-
řování ulovených divokých prasat na africký mor 
prasat v oblasti s intenzivním odlovem (části kra-
jů: Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Mo-
ravskoslezský) a v zamořené oblasti (okres Zlín). 
Výše zástřelného za vzorek odeslaný k labora-
tornímu vyšetření zůstává na současné úrovni.

Aujeszkyho choroba je nebezpečná nákaza 
přenosná na více druhů zvířat. Prase je pova-

žováno za přirozeného hostitele a může tuto in-
fekci přežít. Nákaza je přenosná na skot, ovce, 
kozy, psy, kočky, králíky i na volně žijící živo-
čichy, u kterých vyvolává nesnesitelné svědě-
ní a končí vždy úhynem. Na člověka se nákaza 
nepřenáší.

Česká republika má status země prosté Au-
jeszkyho choroby v chovech domácích prasat. 
Poslední případ této nákazy u hospodářských 
zvířat se vyskytl v malochovu prasat v Nové 
Vsi v okrese Benešov v březnu 2004. Prasata 
se tehdy nakazila od uloveného divočáka. V po-
sledních letech každoročně dochází k několika 
případům úhynu loveckých psů na tuto nákazu. 
Psi se zpravidla infi kují během kontaktu s di-
vočáky při lovu. SVS proto opakovaně upo-
zorňuje chovatele, aby pokud možno přímému 
kontaktu svých psů s divokými prasaty zamezi-
li. Psi by se neměli dostat do styku s krví a vý-
vrhy ani syrovým či nedostatečně upraveným 
masem divokých ani domácích prasat. Účinná 
vakcína proti nákaze v současné době neexistuje.

V souvislosti s výskytem afrického moru pra-
sat již od července platí požadavek intenzivní-
ho odlovu přemnožených divokých prasat bez 
rozdílu pohlaví a věkové kategorie v rámci celé 
ČR. 

www.svscr.cz

Petr Majer, SVS

Státní veterinární správa loni postupně
uskutečnila tři rozsáhlé kontrolní akce
zaměřené na používání látek užívaných 
v chovech hospodářských zvířat proti hmyzu
včetně vnějších parazitů. Důvodem pro 
uskutečnění těchto akcí byla i nedávná 
kauza se zbytky přípravku fipronil ve vej-
cích a vaječných výrobcích. Během akcí 
byly provedeny v několika desítkách chovů
hospodářských zvířat celkem stovky vy-
šetření na obsah zbytků pesticidů v živo-
čišných produktech. Všechny vzorky byly
posouzeny jako zdravotně nezávadné a vy-
hovující limitům daným evropskou legislati-
vou. To je pro české chovatele a spotřebi-
tele jistě dobrá zpráva.

První z kontrolních akcí se uskutečnila od 
loňského června do září v celkem 17 chovech 
dojnic, prasnic a kuřat ve výkrmu (brojlerů) 
v pěti krajích. V rámci kontrol byly vzorky 
masa, orgánů a mléka chovaných zvířat vyšet-
řeny na obsah dvaceti nejčastěji používaných 
biocidů. Stopy těchto látek byly zjištěny pouze 
u dvou vzorků syrového mléka. Jednalo se však 
o koncentraci na hranici měřících schopností 
analytických metod. Všechny vzorky byly proto 
posouzeny jako zdravotně nezávadné a poživa-
telné, vyhovující maximálním limitům přísluš-
ného nařízení EU.

Druhou akcí bylo každoročně prováděné vy-
šetřování reziduí pesticidů v mléce a mléčných 
výrobcích, vejcích, mase včetně masa z biochovů 
a medu. V rámci akce koordinované na národní 
úrovni Ministerstvem zdravotnictví ČR a na ev-

ropské úrovni Evropskou komisí se vyšetřovalo 
více než 120 vzorků. Dosud nebyly zjištěny mě-
řitelné koncentrace pesticidů.

Třetí kontrolní akci přímo vyprovokovala „fi -
pronilová kauza“ způsobená nelegálním použi-
tím látky proti parazitům – čmelíkům v chovech 
nosnic v Nizozemsku a Belgii. SVS, která se 
do této iniciativy Evropské komise dobrovolně 
přihlásila, vybrala pro kontroly náhodně 15 tu-
zemských chovů nosnic a zde odebrala vzorky 
vajec. Každý vzorek byl laboratorně vyšetřen 
na 50 druhů potenciálně použitelných pesticidů, 
a to včetně těch, které se legálně v chovech po-
užívat nesmějí.

„Všechny vzorky vajec na celý rozsah pro-
vedených vyšetření zcela bezpečně vyhověly 
z hlediska zdravotní nezávadnosti – koncentra-
ce všech vyšetřovaných pesticidů byla neměři-

telná,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Se-
merád. Výsledky byly v předepsaném formátu 
zaslány Evropskému úřadu pro bezpečnost po-
travin (EFSA), který celoevropský projekt ná-
sledně vyhodnotí.

SVS kontrole zdravotní nezávadnosti potra-
vin z hlediska chemické a biologické bezpeč-
nosti věnuje soustavnou pozornost, a to jak plá-
novanými kontrolami a monitorováním stavu, 
tak sledováním trendů v obsahu nežádoucích 
látek a patogenních mikroorganismů. „Jak do-
kládají i výše popsané kontrolní akce, dovede 
veterinární dozor také pohotově reagovat na 
vzniklé problémy na našem i mezinárodním tr-
hu,“ uzavřel Semerád.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Státní veterinární správa (SVS) vyhlásila 
nová opatření v souvislosti s výskytem 
afrického moru prasat v okrese Zlín. V reakci 
na nález sedmi kusů uhynulých divokých 
prasat mimo oblast ohraničenou pachovými 
a elektrickými ohradníky nařídila obcím 
v celém Zlínském kraji provedení soupisu 
malochovů domácích prasat. Ve vymezené 
oblasti, kde k novým nálezům nakažených 

divočáků došlo, je dočasně zakázán či velmi 
omezen lov divokých prasat, aby se snížilo 
riziko šíření nákazy dál. Malochovatelům 
prasat v této oblasti je nařízeno do konce 
ledna prasata porazit.

Pracovního jednání k aktuální situaci souvi-
sející s výskytem AMP se zúčastnilo několik de-
sítek osob. Kromě představitelů SVS se jednalo 
také o zástupce Ministerstva zemědělství v če-
le s ministrem Jiřím Milkem, Zlínského kraje, 
Policie ČR, mysliveckých i chovatelských or-
ganizací. Zúčastnění se shodli na tom, že nejen 
z důvodu snížení rizika šíření nebezpečné nákazy 
je nutné radikálně snížit počty prasat divokých 
v celé ČR.

„V České republice jsou stavy divokých prasat 
násobně vyšší, než by měly být, proto je absolut-

ně nutné je snížit,“ uvedl ministr zemědělství Jiří 
Milek. „Ministerstvo zemědělství a SVS proto ve 
spolupráci s dalšími subjekty usilovně hledají 
nástroje, které budou lovce k intenzivnímu lo-
vu divočáků motivovat,“ dodal ministr. Nutná je 
podle něj také úprava legislativy, která zjedno-
duší zásah státu v případě podobných krizových 
situací.

„Zavlečení nákazy do jakéhokoliv chovu do-
mácích prasat by bylo obrovským problémem pro 
všechny chovy. Legislativa totiž nerozlišuje, zda 
se nákaza dostala do malochovu či velkochovu, 
a přineslo by to obrovské problémy,“ zdůvod-
nil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád, proč 
orgány veterinárního dozoru usilují o to, aby se 
v oblasti s výskytem nákazy nacházely pouze re-
gistrované chovy. Ty jsou totiž, na rozdíl od nee-
vidovaných malochovů, pod veterinárním dozo-

rem a musí také plnit přísné podmínky biologické 
bezpečnosti. Naopak jejich dodržování v neevi-
dovaných malochovech nelze zcela uhlídat, proto 
představují velké riziko. 

Během jednání došlo mimo jiné také k dohodě 
s Policií ČR, že v případě potřeby i letos policej-
ní odstřelovači budou moci pomáhat myslivcům 
s odlovem divokých prasat. V nejvíce rizikové 
oblasti uvnitř ohradníků se již téměř divočáci 
nevyskytují. Pokud k nasazení policejních od-
střelovačů dojde, jednalo by se o jiné katastry, 
v nichž je populace divočáků početná a nedaří se 
ji dostatečně redukovat. 

www.svscr.cz

Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí SVS

Ruská federace informovala členské stá-
ty Evropské unie, že obnovuje možnost dovo-
zu plemenných prasat, genetického materiálu 
a vepřových produktů z celé EU včetně Čes-
ké republiky. Tento krok je důsledkem toho, 
že Rusko prohrálo spor s WTO kvůli neopráv-
něnému zákazu dovozu živých prasat a vepřo-
vého masa. Konec omezení importu do Ruska 
je účinný k 6. prosinci 2017, avšak s určitý-
mi výjimkami, které se týkají regionů, kde je 
rozšířen africký mor prasat (AMP). Čeští vý-
vozci prasat, genetického materiálu z prasat 
a některých výrobků z vepřového masa mohou 
znovu vyvážet své produkty do Ruska.

Federální služba veterinárního a rostlinolékař-
ského dozoru Ruské federace informovala Ev-
ropskou komisi o parametrech obnovení dovozu 
živých prasat a produktů z prasat z celého úze-
mí EU. Omezení dovozu se vztahuje na podniky 
členských zemí EU, které leží na správních úze-
mích s nepříznivou nákazovou situací týkající se 
AMP. Restrikce importu se tak ve vztahu k České 
republice týká Zlínského kraje. Ze zasažených 
regionů je povoleno dodávat do Ruska výrobky 
ošetřené technologií, která zaručuje zničení viru 
AMP.

„Obnova dovozu plemenných prasat, genetic-
kého materiálu či vepřových konzerv do Ruska 
je pozitivní zprávou především pro naše vývozce

a chovatele. Určitá omezení exportu tak budou 
přetrvávat ve vztahu ke Zlínskému kraji, kde 
aktuálně řešíme nákazu afrického moru prasat 
u divočáků,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád.

Nadále však platí omezení tranzitu živých 
prasat odeslaných do Ruska přes správní úze-
mí s nepříznivou nákazovou situací AMP 
a tranzitu živých prasat, pocházejících z těchto 
správních území, přes území Ruska. Současně 
platí i tzv. politické embargo – dočasné sankč-
ní omezení dovozů určitých komodit z EU do 
RF.

Rusko zavedlo zákaz dovozu živých prasat 
a vepřového masa v lednu 2012 v souvislosti 

s výskytem afrického moru prasat v některých 
zemích EU. V srpnu 2014 navíc přidalo vep-
řové maso a některé další položky na sankční 
seznam, nicméně se stále odvolávalo na sani-
tární a fytosanitární opatření povolená podle 
pravidel WTO. Evropská unie tento krok na-
padla a po dvouletém sporu Rozhodčí tribu-
nál WTO v srpnu 2017 rozhodl, že ruský zá-
kaz dovozu živých prasat, čerstvého vepřového 
masa a dalších výrobků z vepřového z EU je 
protiprávní a politicky motivovaný. Rusko se 
proti rozhodnutí odvolalo, nicméně odvolání 
bylo zamítnuto. Rusko tak dostalo ultimátum 
do 6. prosince 2017 odstranit neoprávněný
zákaz.

Nová opatření kvůli africkému moru prasat na Zlínsku

S koncem roku skončil monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat

Tři rozsáhlé kontrolní akce nezjistily zbytky pesticidů
v produktech z českých chovů

Rusko částečně uvolnilo dovoz prasat a vepřových produktů z EU

FOTO: Jakub Drimaj
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Hlasujte a zvolte v anketě o nejhezčí sýrovou etiketu roku!!!

Volte na www.sberatel-ksk.cz.
Prodlouženo do konce ledna. Pokud uvedete svůj e-mail, po uzávěrce obdržíte obrázek 

vítězných etiket v elektronické podobě. Za Vaši účast v anketě děkuje vedení 

klubu KSK Praha.



Inspektoři Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekce (SZPI) se při kontrole pro-
vozoven společného stravování v roce 2017 
zaměřili mj. na kontrolu mikrobiologic-
kých požadavků u nabízených pokrmů, suro-
vin a kuchyňských a výrobních zařízení. Cí-
lem kontrol bylo ověřit, zda přítomnost pa-
togenních organismů nepřekračuje povolené 
limity. Mezi sledované parametry náležel vý-
skyt bakterií Listeria monocytogenes, Salmo-
nella, Escherichia coli, norovirů, hepatitidy 
A a dalších patogenů.

Výsledky kontrolní akce ukázaly, že význam-
ná část provozovatelů hrubě podceňuje hygienic-

kou praxi při výrobě ledu do nápojů a dezinfekci 
výrobníků ledu. Téměř polovina hodnocených 
vzorků ledu do nápojů nesplňovala hygienické 
nebo zdravotní limity. Analýza zde prokázala 
nevyhovující hodnoty pro Escherichia coli, en-
terokoky, koliformní bakterie a počty kolonií při 
22 °C a 36 °C. 

Inspektoři vzorky ledů do nápojů odebra-
li v restauracích, pivnicích, barech, cukrár-
nách, rychlém občerstvení, hernách a dal-
ších provozech společného stravování. 
Dotčeným provozovatelům inspektoři naří-
dili, aby provedli důkladnou dezinfekci vý-
robníků ledu a následně aby nechali provést 
mikrobiologický rozbor ledu v akreditované 
laboratoři na vlastní náklady. V odůvodněných 
případech nařídili inspektoři aktualizaci Sanitač-
ního řádu podniku, případně zapracování zásad 
HACCP.

S předmětnými provozovateli zahájí SZPI 
správní řízení o uložení pokuty. Vzhledem 
k velmi neuspokojivým výsledkům bude Po-
travinářská inspekce v těchto kontrolách po-
kračovat v nesnížené intenzitě i během roku 
2018.

Pavel Kopřiva, 
tiskový mluvčí SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce (SZPI) se vzhledem k neuspokojivé situaci
na trhu a množství spotřebitelských podnětů
intenzivně zaměřila na kontroly správného 
označování, původu, bezpečnosti a jakosti 
u čerstvé zeleniny a ovoce a brambor, na-
bízených na trzích, stáncích a u dodavatelů. 

Kontroly probíhaly v období od 1. 12. 2016 
do 31. 10. 2017 a byly zaměřeny kromě správ-
nosti označování i na kontrolu souladu informa-
cí poskytnutých spotřebitelům v bezprostřední 
blízkosti zboží s informacemi v průvodních do-
kladech, dosledovatelnost zboží a odběry vzorků 
pro stanovení obsahu reziduí pesticidů.

Inspektoři provedli u stánkařů, dodavatelů i je-
jich výrobců a dovozců celkem 569 cílených kon-
trol. Z nich bylo provedeno 485 kontrol na stán-
cích, 40 u prvovýrobců, 23 v maloobchodních 
prodejnách, 15 ve velkoobchodních skladech
a 6 ostatních kontrol.

Inspektoři provedli celkem 85 kontrol s ne-
vyhovujícím zjištěním. Nejvíce pochybení bylo 
u stánků, a to v celkem 81 případech. Mezi nej-
častější nedostatky zde patřilo neúplné značení 
všemi povinnými údaji, zejména chybějící infor-

mace o zemi původu a třídě jakosti. Ve 12 přípa-
dech prodejci vůbec neuvedli údaj o zemi původu 
potravin, v 11 případech o něm spotřebitele kla-
mali a celkem v 67 se dopustili porušení předpi-
sů, když nepředložili průvodní doklady k ověření 
správnosti označování. Ve 24 případech prodejci 
dále nesplnili povinnou součinnost o dodatečném 
dodání dokumentace.

Někteří provozovatelé se také provinili nena-
hlášením dovozu produktů dle platné vyhlášky
č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjem-
ce potravin v místě určení, absencí oznámení za-
hájení předmětu činnosti u SZPI a nedodržením 
povinnosti oznámit uvádění čerstvého ovoce, 
zeleniny a brambor na trh.

V jednom případě byl zjištěn jeden nevyhovu-
jící vzorek na obsah pesticidů.

Vlastní jakost prodávaného ovoce a zeleniny  
byla na dobré úrovni a byla zpravidla v souladu 
s předpisy.

Se subjekty, které se dopustily porušení před-
pisů, bylo zahájeno správní řízení o uložení po-
kuty. SZPI bude v cílených kontrolách těchto 
subjektů i nadále pokračovat. 

Radoslav Pospíchal,
SZPI

 Téměř polovina hodnocených ledů 
do nápojů v restauracích

nesplnila zdravotní
a hygienické limity

Inspekce zveřejňuje výsledky 
dlouhodobé kontroly ovoce 

a zeleniny

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
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SOCR ČR:
Loňský rok hodnotíme 

jako úspěšný
Pokud bychom se měli ohlédnout za rokem 2017, tak 

musíme konstatovat, že se z  pohledu Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR poměrně vydařil.

Český maloobchod zažíval příznivé období. Těžil z pozitivního 
stavu celé české ekonomiky a z aktuálního vývoje nákupního 
a  spotřebního chování. Rostoucí příjmy i  pozitivně naladěné 
spotřebitelské klima přispěly k růstu maloobchodních výdajů 
populace. Tržby maloobchodníků například v listopadu dosáhly 
meziročního růstu bezmála 8 %. Největší nárůst zájmu zákazníků 
hlásily internetové obchody. Těm oproti stejnému období roku 
2016 stouply tržby téměř o čtvrtinu.

Stále větší počet lidí již neupřednostňoval jen nejlevnější 
zboží, ale vyhledával kvalitu. Podle měření společnosti GfK 
Češi utratili například za potraviny za poslední rok o 3,7 % více 
než v předchozím období, levnější výrobky stále více nahrazují 
produkty s vyšší kvalitou a cenou. 

I v oblasti cestovního ruchu můžeme být spokojeni, protože zde 
došlo k nárůstu jak domácího, tak i zahraničního cestovního ruchu. 
Zvýšily se tržby za ubytovací služby a zároveň se zvýšil počet 
ubytovaných turistů, a to jak z řad domácích, tak i zahraničních. 
Velmi pozitivní se jeví skutečnost, že ČR je považována za
6. nejbezpečnější destinaci světa.

Tento pozitivní vývoj však neznamená, že není co zlepšovat 
a že se oba obory nepotýkají s velkým množstvím problémů 
a překážek, které brání dalšímu růstu.

Dále je třeba upozornit i na poměrně razantní nárůst mezd jak 
v oblasti obchodu, tak i cestovního ruchu, především v oblasti 
pohostinství. Průměrný nárůst mezd se pohyboval mezi 10–15 %, 
což má pozitivní vliv na kupní sílu obyvatel. Bohužel toto razantní 
zvyšování mezd mělo negativní dopad na některé malé venkovské 
prodejny, které se staly ještě více nerentabilními a často musely 
být uzavírány. Podobné problémy potkaly i některé venkovské 
restaurace, na které velmi negativně dopadl zákaz kouření.

Téměř nulová míra nezaměstnanosti s sebou přináší nejen velký 
tlak na růst mezd, ale i velký problém se zajištěním dostatečného 
počtu pracovníků.

V rámci svých aktivit SOCR ČR mimo jiné intenzivně pracoval na 
stabilizaci a růstu členské základny, která se rozrostla o nové členy, 
což způsobilo celkový nárůst cca o 15 %. 

Jako součást struktury SOCR ČR vznikla Komora obchodních 
řetězců, jejímž hlavním úkolem je posilování dobrého jména 
a  pověsti maloobchodu a  velkoobchodu v  České republice 
a  odstraňování předsudků vůči velkým provozovatelům 
maloobchodních a velkoobchodních prodejen. Tito členové se 
budou více věnovat specifi kům velkých obchodních společností. 
Členy Komory obchodních řetězců, která působí v rámci SOCR ČR, 
jsou nejvýznamnější obchodní řetězce. Ředitelem této komory 
se stal Radek Sazama, který je připraven aktivně řešit jednotlivé 
záležitosti týkající se zájmů členů i celé oblasti obchodu.

V  průběhu roku jsme se samozřejmě potýkali s  různými 
legislativním záležitostmi, které byly aktuálně zaváděny do praxe 
nebo se jejich příprava chystá. Namátkou můžeme jmenovat 
problematiku vysidlování odlehlých venkovských oblastí, EET, 
GDPR, hygieny prodeje nebalených potravin, zákona o omezení 
prodejní doby o vybraných státních svátcích, dvojí kvality potravin 
a v neposlední řadě novely zákona o významné tržní síle a další.

Aktuálními tématy byly bezesporu i   sdílená ekonomika, 
společnost a práce 4.0 záležitosti marží obchodníků, vysoké ceny 
másla a vajec a mnoho dalších.

V  souvislosti s  konáním podzimních parlamentních voleb 
vypracoval Svaz požadavky na budoucí vládu, ve kterých stanovil 
prioritní oblasti, o kterých chce s nově ustavenou vládou vést 
konstruktivní dialog s cílem dalšího rozvoje a prosperity České 
republiky. Konkrétně jde o systém fungování státu a státních 
institucí, podporu podnikání členů Svazu a dále o inovace a nové 
trendy.

Během loňského roku probíhal druhý ročník soutěže Diamantová 
liga kvality, do které se nově zapojily i prodejny s nepotravinovým 
sortimentem. Slavnostní galavečer s vyhlášením a dekorováním 
vítězů se uskuteční 25. ledna 2018.

Pevně věříme, že i  letošní rok přinese spoustu aktivit, které 
podpoří a dále zviditelní dobré jméno SOCR ČR jakožto druhého 
největšího zaměstnavatelského svazu v České republice. 



6 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 1 / 2018

Hurá, nebudu 
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1. Společnost BILLA vyvinula v loňském roce silnou
aktivitu v rozšiřování a v renovaci svých obchodních
ploch. Je to velmi výrazná expanze na našem trhu. 
Mohl byste ji blíže charakterizovat, prosím?
Je pravdou, že v rozšiřování našich ploch nebo jejich 
modernizaci jsme byli v loňském roce velmi aktivní. 
BILLA otevřela celkem 9 nových prodejen a 10 stávají-
cích zmodernizovala, aby lépe vyhovovaly požadavkům 
a přáním zákazníků. Široký sortiment čerstvých a kvalit-
ních potravin, včetně výrobků od lokálních dodavatelů 
a bioproduktů naleznou zákazníci nyní na celkem 220 
prodejnách napříč Českou republikou. V tomto roce má-
me v plánu otevřít dalších 12 fi liálek a nabídnout zákaz-
níkům kvalitní a čerstvé potraviny v dalších městech ČR.

2. Zajišťovat další rozvoj prodeje, to je hlavním 
motivem každého obchodníka. Společnost BILLA 
vyhlásila svoje fi remní vize, jež by měly zákazníkům 
přinést významné bonusy a zájem o nákupy u Vás. 
Další aktivitou je akce BILLA – garance pro 
každého. Jaké efekty přinášejí tyto zajímavé obchodní 
aktivity a splňuje jejich vyhlášení Vaše očekávání?

Orientace na zákazníka a jeho požadavky jsou pro nás 
pochopitelně prioritní. V rámci zkvalitňování našich 
služeb proto neustále rozšiřujeme sortiment čerstvých 
potravin a koncentrujeme se na kvalitu prodávaných 
výrobků a poskytovaných služeb. Zároveň podporujeme 
lokální pěstitele a výrobce v míře, která mezi konku-
renty nemá obdoby. BILLA je synonymem pro kvalitu 
a aktivity, jakými jsou například věrnostní akce nebo 
garance pro každého potvrzují, že si za svými tvrzeními 
stojíme. BILLA je vyhledávána zákazníky právě díky 
těmto aspektům a je po právu lídrem mezi supermarkety. 

3. Při zběžném pohledu ve Vašich prodejnách se zdá, že 
množství nabízených netuzemských potravin dosahuje 
dost velkých podílů. Avšak dle Vašeho nedávno zve-
řejněného hodnocení převažuje výrazně prodej 
potravin od českých dodavatelů. Mohl byste uvést tuto 
statistiku? A je dle Vás zájem našich spotřebitelů ve 
prospěch našich potravin jednoznačný, nebo pořád 
ještě platí, že rozhodující je cena?

BILLA dlouhodobě podporuje české výrobce a produ-
centy. Náš sortiment je tvořen ze 75 % výrobky české 
produkce, z nichž významnou částí jsou produkty vlastní 
výroby, regionální nebo stále více oblíbené biopotraviny. 
Aktuálně je BILLA jedním z nejúspěšnějších podporova-
telů regionálních výrobců a dodavatelů v České repub-
lice a v této podpoře nehodlá polevovat, právě naopak. 
Z pohledu chování zákazníka musím potvrdit, že cena je 
stále tím nejdůležitějším faktorem při nakupování, nic-
méně kvalita a místo původu hraje při rozhodování čím 
dál tím větší roli.

4. Ale ono je to s tou českou potravinou hodně 
zamotané. Termín ČESKÁ POTRAVINA se dostal do
novely zákona o potravinách jako nejčeštější z českého 
a podle mne dost nešťastně. Takže když kritizuji, 
hledám spojence pro názor. Je dle Vás (jako podle 
mne) českou potravinou každá, která je vyrobena 
v české fi rmě, tedy v té, která má české IČ? Nebo 
jen ta, která je vyrobena z české suroviny? Abych to 
upřesnil. Jsou mandle v hořké čokoládě vyrobené 
v POEXu ve Velkém Meziříčí českým výrobkem? A je 
párek např. od Dolejšího z Davle českým výrobkem, 
když obsahuje podíl českého vepřového masa nižší než 
80 %, když české chovy zvládnou stěží 45 %?

Označení potravin termínem „Česká potravina“ se řídí 
jasnými  zákonnými pravidly. U jednodruhových po-
travin je „Českou potravinou“ ten výrobek, který je ze 
100 % vyroben, případně vypěstován v České republi-
ce. U směsných potravin je „Českou potravinou“ pro-
dukt, jehož složky jsou min. ze 75 % českého původu 
a je balen a kompletován na území České republiky. Ty-
to potraviny mohou být označeny českou vlajkou s lo-
gem česká potravina, vzor loga je také pevně stanoven
v zákoně. 

Ve Vámi zmiňovaných případech by párek od Dolej-
šího z Davle musel obsahovat min. 75 % složek české-
ho původu a musel by být vyroben, případně zabalen 

Jaroslaw Szczypka,
generální ředitel společnosti BILLA, spol. s r. o.

N A  N A Š E  A K T U Á L N Í  O T Á Z K Y  O D P O V Í D Á

v Davli, aby tímto termínem mohl být označen. Mandle 
v hořké čokoládě by mohly být označovány termínem 
„Vyrobeno v ČR“, který je podmíněn pouze tím, že je 
produkt v ČR kompletován a balen, ovšem suroviny 
použité při výrobě českého původu nejsou.

5. Poslední dobou se dost diskutuje v obchodním světě 
o účinnosti, či neúčinnosti prodejních akcí, ale i letá-
ků informujících o nich a distribuovaných do domác-
ností spotřebitelů. Jak se staví k tomuto problému spo-
lečnost BILLA?

Distribuci letáků do schránek bereme stále jako jeden 
z hlavních nástrojů komunikace a dle mého názoru se 
v tomto směru v dlouhodobém horizontu nic nezmě-
ní. Český zákazník je oproti zahraničnímu více cenově 
senzitivní a slevové nebo věrnostní akce přímo vyhle-
dává. BILLA pro komunikaci akcí využívá samozřejmě 
i jiných podpůrných nástrojů, včetně komunikace na 
internetu a sociálních sítích.

6. Jedním z marketingových aktivit Vaší společnosti 
je i mobilní aplikace BILLA, ale i časopis GUSTO, 
vydávaný pravidelně již několik let. Jaká je obchodní 
účinnost těchto obchodních nástrojů a budete v nich 
pokračovat?

S nástupem moderních technologií bylo přirozené při-
způsobit naše komunikační kanály požadavkům na-
šich zákazníků. Náš web je plně responzivní i aplika-
ce BILLA je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivá, 
což dokládá stále větší počet návštěvníků a uživatelů. 
Odvrátíme-li se od moderních technologií, ani výroba 
časopisu neztrácí na oblibě, spíše naopak. Nejde jen 
o zákaznický časopis, ale o lifestylové médium, které je 
vydáváno v téměř 400 000 nákladu se zajímavým obsa-
hem a v moderním designu přizpůsobeném životnímu 
stylu našich zákazníků.

7. Každý obchodník a zvláště manažerská osobnost 
má svoje krédo. Jsme na počátku nového roku 2018, 
a to je příležitostí nechat se inspirovat. Jaké je to 
Vaše, prozradíte?

Každý z nás by měl mít to svoje, nicméně to mé zní 
nepolevovat ve svých snech a snažit se v maximální
míře o dosažení stanovených cílů. Seberealizace 
nemá hranic a každý z nás by se měl snažit své sny 
a potenciál ve svém oboru využít a realizovat  na maxi-
mum. 

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.
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www.top-gastro.cz

12. MEZINÁRODNÍ VELETRH GASTRONOMIE A ZAŘÍZENÍ PRO HOTELY A RESTAURACE

souběžně s veletrhem cestovního ruchu

15. - 18. 2. 2018
Výstaviště Praha - Holešovice

Pod záštitou Pořadatel

Zeleninové směsiJednodruhová zelenina Ovoce
V nabídce 70 druhů V nabídce 104 druhů V nabídce 23 druhů

Houby Smoothies
V nabídce 10 druhů V nabídce 3 druhy

www.agrojesenice.cz  |   www.milujememrazene.cz

AGRO Jesenice u Prahy je největším výrobcem 
mrazené zeleniny a ovoce v České republiceˇ
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B ILLA navazuje na úspěšnou a zákazníky 
pozitivně vnímanou kampaň, jež odstartovala 
v loňském roce. Výrobky se sníženými cenami 
označené výrazným červeným vykřiční-
kem BILLA JE LEVNÁ naleznou zákazníci 
supermarketů BILLA v regálech i letos. 

Možnost nakupovat levně i bez sledování sle-
vových akcí na trhu nabídla BILLA svým zá-
kazníkům už vloni. Celoroční kampaní s nabíd-
kou kvalitních produktů pokrývajících položky 
napříč celým sortimentem – od potravin až po 
drogerii a kosmetiku – nabídne nakupujícím 
i v tomto roce. Kampaň odstartovala na začátku 
ledna a v průběhu roku osloví zákazníky hned 
několikrát. 

„Vloni BILLA úspěšně otevřela 9 nových pro-
dejen a 10 stávajících zrekonstruovala. Celkově 
tak v České republice provozuje 220 prodejen 

a zákazníkům nabízí každodenně bohatou pa-
letu kvalitních a čerstvých potravin i výrobků. 
Kampaní ‚BILLA JE LEVNÁ‘ chceme dát zá-
kazníkům i letos možnost nakoupit si produkty 
za výhodné ceny bez nutnosti sledovat slevové 
akce našich konkurentů. Zpětná vazba od na-
šich zákazníků nám potvrzuje, že BILLA je pro 
nakupující symbolem kvality, čerstvosti i ceno-
vé dostupnosti,“ uvedla manažerka korporátní 
komunikace BILLA Česká republika Dana Bra-
tánková. 

Speciální komunikační kampaň se postupně 
objeví ve všech reklamních formátech společ-
nosti. Kromě podpory v médiích s důrazem na 
TV a tisk se trvale zlevněné položky představí 
v týdenních vlnách ve speciálním letáku. Ten na-
leznou zákazníci na speciálně vytvořené webo-
vé stránce www.billajelevna.cz, kde si zároveň 
budou moci zasoutěžit o poukázky v hodnotě 
100 Kč. Položky, kterých se kampaň týká, budou 
označeny na prodejnách speciálním červeným 
wobblerem, stejně jako tomu bylo v loňském ro-
ce. 

Oproti loňské cenové kampani, která byla re-
alizována mateřskou skupinou REWE, vznika-
la tato cenová kampaň v ryze českých podmín-
kách. 

NOVÁ VĚRNOSTNÍ KAMPAŇ
S DISNEY HRDINY 

Společnost BILLA připravila pro své zá-
kazníky další věrnostní akci ve spolupráci se 
společností Disney. Postavy oblíbených hrdinů 
se vrací tentokrát jako motivy na skleničkách. 
Své příběhy u vás doma rozehraje třeba my-
šák Mickey, Minnie, Goofy, Pluto nebo Kačer 
Donald či Daisy. 

BILLA odstartovala novou kampaň pro celou 
rodinu, která potrvá do 27. února. V tomto ob-
dobí budou zákazníci moci sbírat nálepky s lo-
gem Disney, které následně smění za skleničky 
s vybranými hrdiny. „Věrnostní kampaně jsou 
našimi zákazníky velmi dobře vnímány, ať už se 
jedná o akce zaměřené na dospělé nebo děti,“ ří-
ká Simona Breen, marketingová ředitelka BILLA 
Česká republika. „Naši letošní první marketin-
govou kampaň jsme stejně jako vloni zaměřili 
na celou rodinu. Líbivé skleničky se hodí do kaž-
dé domácnosti a nápoj z nich osvěží nejen ma-
lé konzumenty, ale i ty starší,“ dodává Simona
Breen.

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

SE SVÝMI VYBRANÝMI OBLÍBENÝMI DISNEY HRDINY

1 SKLENIČKA ZA 15 NÁLEPEK + 19,90 Kč NEBO ZA 700 BILLA BONUS BODŮ + 19,90 Kč.  
1 NÁLEPKA = NÁKUP ZA 200 Kč. NELZE KOUPIT ZA BĚŽNOU CENU.
TERMÍN KONÁNÍ AKCE 10. 1.– 27. 2. 2018

SBÍREJ V BILLE

sklenicky

©
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BILLA pokračuje v kampaních

NOVÉ PROGRAMY 
REGIONÁLNÍCH POTRAVIN A ROZŠÍŘENÍ 

NABÍDKY SPECIALIT Z ITÁLIE 

Spotřební družstva COOP v České republice 
se specializují na prodej tradičních výrobků 
od českých výrobců. Nově se tyto výrobky více 
propagují na speciálních akcích nebo větší 
reklamou na prodejnách. Některé produkty 
se v České republice ale nevyrábí nebo 
nerostou. Přesto je chceme nabídnout našim 
zákazníkům. Proto, když například nabídneme 
pomerančovou marmeládu, jdeme přímo ke 
zdroji – do Itálie. COOP Česká republika 

proto začal dovážet vybrané speciality přímo 
z Itálie od spotřebních družstev vystupujících 
také pod označením COOP.

Spotřební družstva v Itálii vystupující pod 
značkou COOP jsou největším maloobchodním 
prodejcem v zemi. COOP v Itálii je však více 
než jen obchodník s tradicí od roku 1854. Jeho 
fi lozofi í je nabízet špičkové místní produkty za 
spravedlivé ceny. Byl několikrát oceněný za své 
výrobky COOP, které jsou zaměřené na maxi-
mální dokonalost, jež je pro každého Itala dů-
ležitá. Důkazem správnosti je i skutečnost, že 
více než osm milionů Italů je členy spotřebních 
družstev v Itálii. U výrobků je kromě kvality kla-
den i velký důraz na ekologický způsob výroby, 
odpovědný přístup ke krajině i všem zaměstnan-
cům. Výrobky jsou bez palmového oleje, bez 
geneticky modifi kovaných potravin a většinou 
i držiteli regionálních certifi kátů. Výrobky je 
možné zakoupit na vybraných prodejnách COOP, 
Terno, Trefa a Konzum po celé České republice.

Přes 40 druhů výrobků bylo navíc rozšířeno o vá-
noční nabídku několika nových specialit.

„Prodejny COOP se v České republice orien-
tují především na tuzemské regionální výrobce 
a jejich produkci. Chtějí ale nabízet i další zboží 
v nejvyšší kvalitě, proto jsme se rozhodli pro spo-
lupráci s kolegy z Itálie, kde je kvalita prioritou,“ 
říká Lukáš Němčík ze společnosti COOP.

V regionální oblasti COOP rozšiřuje spolu-
práci s regionálními výrobci a uceleně je ko-
munikuje, aby byli na prodejnách více viditelní. 
Nedostatečná reklama je mnohdy nevýhodou, 
kterou si drobní producenti nesou proti velkým 
výrobcům. Zákazníci se pak rozhodují na prodej-
nách impulzivně a regionální výrobky mnohdy 
přehlédnou. Programy s regionálními produkty 
dnes najdou zákazníci ve většině oblastí České 
republiky. Nejvýraznější jsou v jižních Čechách 
(http://www.znasehoregionu.cz/), východních 
Čechách (http://www.jsme-tu-doma.cz/ ) a zá-
padních Čechách ( http://www.zkdsusice.cz/vas_
dobry_soused/jsme_soucasti_regionu ). I díky 

těmto aktivitám zaznamenala skupina COOP růst 
kolem 7 %.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev 
(Skupina COOP) sdružuje 47 spotřebních druž-
stev, která provozují dohromady téměř 2 700 pro-
dejen s celkovou prodejní plochou okolo 350 000 m2

a zaměstnávají 13 500 lidí. V roce 2016 vykázala čes-
ká a moravská spotřební družstva obrat přes 27 mi-
liard korun. Počet členů družstev je cca 130 000.
Členská družstva vystupují pod společnou 

značkou COOP, která je tak největší sítí prode-
jen potravin v České republice. Více než 400 pro-
dejen potravin je začleněno do maloobchodních 
řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO 
a COOP DISKONT. Kromě obchodní činnosti 
provozuje SČMSD také devět středních odbor-
ných škol, manažerský institut nebo půjčovnu 
automobilů pod značkou Europcar a mobilního 
virtuálního operátora COOP Mobil.

www.skupina.coop/italie
PROTEXT

Nové programy regionálních potravin v COOP

Od 1. března 2017 Lidl přestal prodávat 
jako první obchodní řetězec v ČR jednorázové 
igelitové tašky. Tím jich ušetří ročně více 
než 27 milionů. Nyní rozšířil nabídku 
ekologičtějších variant – zákazníkům nabízí 
papírové, trvanlivé a nově i bavlněné 
s certifikátem Fairtrade.

K používání jednorázových igelitových tašek 
se Lidl v České republice stavěl uvědoměle již 
v minulosti a nikdy je nerozdával ve svých pro-
dejnách zdarma. Letos v březnu je pak dokonce 
jako první z řetězců přestal nabízet úplně. 

Svým zákazníkům nabídl ekologičtější alter-
nativy – papírovou tašku ve 3 velikostech z plně 
recyklovatelného materiálu s logem FSC, nebo 
PEFC, silnou permanentní plastovou tašku ve
2 velikostech. Kromě nich najdou zákazníci 
v prodejnách také termotašku určenou pro chla-
zené a mražené zboží. Novinkou jsou pak bavl-
něné tašky s certifi kátem Fairtrade, dokládajícím 
původ použité bavlny. 

„Jsme rádi, že zákazníci o ekologičtější va-
rianty tašek mají zájem. Nejvíce se prodává 
papírová taška střední velikosti,“ komentuje 
dosavadní prodejní zkušenosti Michal Farník, 
jednatel společnosti Lidl. 

CENY TAŠEK:
permanentní taška malá/velká – 19,90 Kč/29,90 Kč,
papírová taška malá/střední/velká – 2,90 Kč/
4,90 Kč/6,90 Kč, termotaška – 19,90 Kč, bavlněná 
taška Fairtrade – 59,90 Kč

www.lidl.cz

Lidl Česká republika v. o. s.

Lidl rozšířuje nabídku 
ekologičtějších tašek

I G E L I T O V É  N E N A B Í Z Í  U Ž  O D  B Ř E Z N A

Ing. Václav Šedivý, bývalý úspěšný pe-
dagog, milovník řeznické a uzenářské his-
torie, vydavatel několika řad odborných 
zásad, norem a staré literatury z masné-
ho oboru, opět příjemně překvapil. Tento-
krát ojedinělým a dosud postrádaným dí-
lem s názvem Řeznicko-uzenářský termi-
nologický slovník. 

Jedná se o kvalifi kované zpracování od-
borných, slangových a archaických výrazů 
z masné a veterinární literatury. Autor přitom 
navázal na práce několika významných peda-
gogů z konce 20. století a tvůrců technicko-
-hospodářských norem bývalého unitárního 
masného průmyslu. Je pozoruhodné, kolik 
anatomických a technických výrazů se v prů-
běhu minulých století okolo naší praxe v ja-
tečnictví a v masné výrobě vyskytovalo. Jejich 
původ často pochází z praxe českých řezníků 
a uzenářů v zahraničí a také z oblastních jazy-
kových odlišností.

Po stodvacetistránkovém slovníku je kniha 
doplněna aktuálními tématy, jako např. vý-
voj klasifi kace jatečných zvířat při nákupu, 
způsoby třídění výrobních mas a drobů, ve-
terinární razítka apod. Zajímavé je označová-
ní jednotlivých částí výsekových mas v roce 
1936, v padesátých letech a nyní.

Kniha je pro svůj sjednocující obsah vý-
razů a grafi ckých anatomických ukázek vý-
znamnou pomůckou při současné snaze o ob-
rodu středního odborného školství v masném 
oboru. Mimo starších odborníků, kteří si 
stejně jako autor této publikace pamatují 

vysokou úroveň učilišť a průmyslové ško-
ly vybudovaných v minulém století, uvítají 
vydavatelský počin ing. Šedivého jistě i ma-
jitelé a vedoucí pracovníci masného oboru 
včetně funkcionářů Českého svazu zpraco-
vatelů masa. 

Řeznicko-uzenářský terminologický slov-
ník lze objednat na adrese: Ing. Václav Še-
divý – nakladatelství OSSIS, Klokotská 115,
390 01 Tábor, tel.: 381 263 560, 602 941 823, 
e-mail: sedivy@ossis.cz

Josef Radoš

Naše recenze
V Á C L A V  Š E D I V Ý

Ř E Z N I C K O - U Z E N Á Ř S K Ý  T E R M I N O L O G I C K Ý  S L O V N Í K

KAMPAŇ – BILLA JE LEVNÁ
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BioSafe® jsou přírodní potravinářské 
kultury, které zabrání pozdnímu duření 
sýrů a pomohou Vám udržet jejich stálou 
kvalitu. Současně vyhovíte stále rostoucí 
poptávce po přírodních produktech a 
získáte syrovátku s vyšší hodnotou.

Více se dozvíte na chr-hansen.com

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o. 
Kontaktujte: Ing. Ivo Pirochta 

mobil: +420 602 723 729 
e-mail: czipi@chr-hansen.com

BioSa
kultu
sýrů 
kvalit
poptá
získá

Více 

Převezměte kontrolu. 
Nedopusťte, aby Vaše 
snaha vyšla nazmar.
Keep it great ! BioSafe®s

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

� Jednoduchá manipulace
� Vysoká stabilita
� Doporučuje 9 z 10 pekařů

PODVOZEK 
PRO PŘEPRAVKY
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Potravinářský průmysl po celém světě za-
znamenává zvýšenou poptávku po nezávad-
ných, chutných a přírodních produktech, které 
obsahují méně umělých přísad – ale součas-
ně i zvýšený zájem o dlouhou dobu trvanlivos-
ti a udržitelnou produkci/distribuci, která by 
zaručila, aby se potravinami během procesu 
neplýtvalo. 

Představte si, kdybyste jako výrobce mohl 
prodloužit dobu trvanlivosti a udržet vaše mléč-
né výrobky déle čerstvé, a to pouze přirozeným 
způsobem.

Teď můžete! Prostřednictvím bioochrany – což 
je umění používat přírodní mikrobiální potravi-
nářské kultury, které zabrání nechtěným kontami-
nantům, a tím i plýtváním potravinami. Prodlouží 
se také jejich nezávadnost.

Na základě prastarých tradic fermentace a dí-
ky nejnovějším vědeckým poznatkům používáme 
dobré bakterie k tomu, abychom zabránili a zpo-
malili růst špatných bakterií, kvasinek a plísní 
v potravinách. 

Chr. Hansen uvedl na trh úspěšné bioochranné 
kultury, které byly pečlivě vybrány k tomu, aby 
ochránily mléčné výrobky. Jmenují se FreshQ®. 
Mlékárenský průmysl po celém světě si tyto kul-
tury velmi oblíbil.

ÚČINKUJÍ NA VÍCE FRONTÁCH
Stručně řečeno, bioochranné kultury fungují 

díky kombinaci mechanismů, které bojují proti 
škodlivým mikroorganismům v mléčných výrob-
cích, a to následujícím způsobem:

�  Snědí jim potravu: Dobré a škodlivé bakterie 
bojují o stejné živiny, které se v potravinách 
přirozeně vyskytují. Dobré bakterie zkonzu-
mují jídlo, na kterém jsou závislé škodlivé 
bakterie, takže je vyhladoví a zlikvidují.

�  Bude jich víc: Dobré a škodlivé bakterie ta-
ké bojují o místo, což znamená, že dobrých 
bakterií bude více než těch škodlivých, a tím 
je porazí.

�  Bojují s nimi: Dobré bakterie jsou výbornými 
vojáky: jsou schopny vytvářet přirozené orga-
nické sloučeniny známé jako metabolity, které 
útočí na škodlivé mikroorganismy.

�  Vysílají signály: Dobré bakterie mohou do-
konce „signalizovat“ prostřednictvím mezibu-
něčné komunikace, což ovlivní nebo zabrání 
jiným druhům v množení. 

Dobré bakterie udržují potraviny déle nezávad-
né a čerstvé, a to naprosto přirozeným způsobem. 
Nebo jak rádi říkáme: „Keep it great!“

OCHRAŇTE A POSILTE VAŠI ZNAČKU
Portfolio bioochranných kultur Chr. Hansen 

nabízí výrobcům mléčných výrobků možnost 
vyniknout na trhu bez toho, aniž by to ovlivnilo 
složení výrobků; nabízí jim možnost udržovat své 
výrobky čerstvé a nezávadné, a to pouze přiroze-
ným způsobem.

Vybudovat silnou značku vyžaduje čas a úsilí. 
Vše ale může být v okamžiku ztraceno. Informace 
se dnes šíří velmi rychle, obrázky zkažených po-
travin a hrůzostrašné historky o nebezpečných po-
travinách se rychle šíří přes sociální sítě. Stáhnutí 

výrobků z oběhu může mít v krajním případě ka-
tastrofi cké následky pro vaši značku i pro vztahy
s vašimi zákazníky.

Bioochrana přispívá k posílení důvěry, kterou 
obchodníci a spotřebitelé mají k určité značce. 
Všichni budou mít výhody z vašich výrobků. 
Protože až se produkty dostanou ke spotřebiteli, 
budou v takové kvalitě, jakou si obchodníci přáli 
– a to pokaždé. 

Bioochrana pomáhá obchodníkům s potravina-
mi vytvářet svou značku – tedy udržet špičkovou 
kvalitu podle sloganu „Keep it great!“

SNÍŽENÍ PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI 
PRODLOUŽENÍM DOBY TRVANLIVOSTI
Podle Organizace spojených národů je plýtvá-

ní potravinami jedním z největších problémů na 
světě, a to v souvislosti se zabezpečením udržitel-
ného rozvoje do roku 2030.

FreshQ® má potenciál snížit plýtvání jogurtů 
o téměř 30 % – a to pouze v Evropě!*

Odhalila to studie provedená agenturou QBIS 
Consulting jménem fi rmy Chr. Hansen. Kdyby 
se vzaly v úvahu i jiné regiony, potenciál by byl 
obrovský.

Omezení plýtvání potravinami je realizováno 
tím, že se doba trvanlivosti prodlouží o zhruba 
7 dní**, což je možné díky kulturám FreshQ®, 
které jsou schopny zamezit nebo zpomalit růst 
kvasinek a plísní.

Každý rok se vyhodí zhruba třetina všech po-
travin, které se ve světě vyrobí (1,3 miliard tun). 
Kdyby se toto číslo snížilo o 25 %, vzniklo by 
dost jídla pro 800 milionů lidí (zdroj: FAO/UN).

Plýtvání potravinami trápí mnoho spotřebite-
lů, kteří by ocenili, kdyby si mohli koupit jogurt 
s delší dobou trvanlivosti, což by přispělo ke sní-
žení plýtvání – mírné zvýšení doby trvanlivosti 
neovlivní čerstvost výrobků, jestliže je trvanlivost 
prodloužena díky přírodním složkám.

Díky značnému globálnímu vlivu a dosahu
fi rmy Chr. Hansen máme příležitost vybudovat 
udržitelnou budoucnost. Zveme naše zákazníky, 
aby nám v našem úsilí pomohli.

FRESHQ® VÁM POMŮŽE:
�  Vsadit na přírodu

Jestliže přirozeným způsobem zlepšíte kvali-
tu a konzistenci vašich výrobků, udržíte krok 
s požadavky na zdravější produkty bez che-
mických přísad.

�  Převzít kontrolu
Víme, že k vybudování silné značky je zapo-
třebí čas a píle, ale vše může v jediném mo-
mentu ztroskotat. Mějte pod kontrolou rizika 
plynoucí z kvasinek a plísní.

�  Udržet vaše výrobky čerstvé
Po uvolnění na trh se s vašimi výrobky může 
stát cokoliv. Abyste zabezpečili, že si udrží 
vysokou kvalitu po celou dobu trvanlivosti, 
používejte bioochranné kultury FreshQ®.

�  Prodloužit dobu trvanlivosti
FreshQ® vám pomůže prodloužit dobu trvan-
livosti bez nutnosti přidat nežádoucí umělé 
konzervanty. Staňte se preferovaným obchod-
ním partnerem svých prodejců.

www-chr-hansen.com

*)  Tyto výsledky jsou pouze indikací možného ome-
zení plýtvání. Prosím konzultujte zprávu, která je 
dostupná na webových stránkách
www.chr-hansen.com pod článkem „Sustainabi-
lily“ .

**) Opatrný odhad

Odlište se od konkurence prostřednictvím bioochrany 
– a přispějte k omezení plýtvání potravinami

Keep it great!

spotřebitelů říká,
že prémiový produkt 
je vyrobený z vysoce 
kvalitních přírodních 
ingrediencí

respondentů
potvrdilo, že jsou 
ochotni za tento 
produkt zaplatit
více peněz

Nielsen Data – Global Research Survey

Vyhazuje se příliš mnoho jogurtů 

Kvůli velkému obratu, křehké distribuční síti a relativně krátké době trvanlivosti 
mléčné výrobky významnou měrou přispívají k celosvětovému plýtvání 
potravinami a ztrátám (FAO, OECD).

Největším problémem je datum

o 7 dní delší trvanlivost by 
znamenala značný rozdíl

všech jogurtů se vyhazuje proto, 
že jejich doba trvanlivosti
vyprší už na cestě k zákazníkovi

všech jogurtů
se vyhodí

díky bioochraně 
by se ročně 
vyhodilo
o 30 % jogurtů 
méně

CO JE TO BIOOCHRANA?

Bioochrana je přirozený způsob, jak zabránit znehodnocení 
potravin a ochránit je před škodlivou kontaminací.

Bioochrana je umění používat mikrobiální potravinářské 
kultury, které potlačí růst nežádoucích kontaminantů, což 
zabrání plýtvání potravinami a zvýší se jejich nezávadnost.

Bioochrana vám pomůže udržovat výrobky čerstvé a nezávadné, 
a navíc vám umožní vybudovat a ochránit vaši značku!

Nielsen Data – Global Research Survey

Celosvětově

54 %

68 %

spotřebitelů odmítá 
kupovat potraviny 
a nápoje obsahující 
umělé přísady

si dělá starosti 
s dlouhodobými 
zdravotními účinky 
umělých přísad

Celosvětově

Nielsen Data – Global Research Survey

62 %

75 %
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Nezávislí 
obchodníci 

opustili 
Svaz obchodu

Praha – Asociace 
českého tradičního ob-
chodu (AČTO) opustila 

s novým rokem Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR (SOCR). Členství v organizaci ukon-
čila z důvodu rozdílných zájmů. Zatímco AČTO 
hájí zájmy českého nezávislého maloobcho-
du, SOCR vystupuje zejména ve prospěch za-
hraničních obchodních řetězců a klíčové pro-
blémy tradičního trhu neřeší.

O vystoupení ze Svazu obchodu rozhodla val-
ná hromada AČTO v červenci minulého roku, 
a to z důvodu nezájmu vedení SOCR o problémy 
českého nezávislého obchodu, jehož podmínky 
pro fungování jsou v mnoha směrech velmi 
specifi cké. „Dlouhodobě jsme necítili podpo-
ru pro naše klíčová témata. Nechceme se roze-
jít ve zlém, nemůžeme ale být členy organiza-
ce, s jejímiž myšlenkami nesouhlasíme. Tříleté 
členství nám prakticky nic nepřineslo, naopak 
jsme se stali účastníky hry, kterou nechceme 
hrát. Nebráníme se však budoucí spolupráci na 
společných tématech, ovšem nikoliv jako členové, 
ale jako rovnocenní partneři,“ vysvětluje důvo-
dy odchodu předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Ve společném zájmu vidí Asociace českého tra-
dičního obchodu prostor pro řešení témat, jako je 
efektivní dokončení aplikace EET do praxe či zá-
kon o významné tržní síle, který čeští i zahraniční 
obchodníci považují za nedostatečný a selektivní. 
Zákon např. vůbec neřeší významnou tržní sílu 
dodavatele vůči obchodníkovi či producenta vů-
či dodavateli, a vyžaduje tak novelizaci. Naopak 
rozdílné názory panují v otázce používání prakti-
ky predátorských cen; prodej zboží za cenu nižší, 
než jsou náklady obchodního řetězce na jeho po-
řízení, totiž vede ve svém důsledku k poškozování 
ostatních tuzemských prodejců i potravinářů, kteří 
nejsou schopni tomuto tlaku čelit.

Asociace českého tradičního obchodu je his-
toricky první a největší konsolidovaný subjekt, 
který sdružuje české maloobchodníky z oblasti 
malého a středního podnikání. V současnosti má 
AČTO 18 členů z řad českých maloobchodních 
sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje 
na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž 
představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. 
Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých 
členů před trvale nepříznivým působením neka-
lé konkurence, obchodních řetězců i ostatních 
institucí ohrožujících další existenci českých 
obchodů, z velké části zajišťujících obchodní 
obslužnost venkova a odbyt regionálních potra-
vin. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše 
české, a to znamená i podporovat výrobu a pro-
dej českých potravin u nás. Projekt certifi kace 
spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ 
OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO spustilo AČTO 
na konci listopadu 2016.

Tisková zpráva AČTO

Brno – Iniciativa Skutečně zdravá ško-
la vyzývá všechny základní a střední školy, 
aby se zapojily do akce „Miluji jídlo, neplýt-
vám“ a zavázaly se snižovat množství odpadu 
ve školních jídelnách. Skutečně zdravá škola 
připravila pro pedagogy řadu návodů a vzdě-
lávacích metodik, jak žáky a studenty vzdě-
lat o dopadech plýtvání potravinami a mož-
nostech řešení.  

„Miluji jídlo, neplýtvám“ je název výzvy, se 
kterou iniciativa Skutečně zdravá škola postup-
ně osloví základní a střední školy a jejich zřizo-

vatele. „Rádi bychom, aby se do výzvy zapojilo 
co nejvíce škol. Zjistili jsme, že množství vyha-
zovaného jídla ve školních jídelnách je opravdu 
velké a zaslouží si naši pozornost. Nejen že takto 
plýtváme přírodními zdroji a penězi rodičů, ale 
také tolerujeme, že vyhazovat kvalitní potraviny 
je v pořádku. To není dobrý vzor pro budoucí ro-
diče,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Sku-
tečně zdravá škola. 

V České republice se ročně znehodnotí přes 
800 tisíc tun potravin, což představuje 80 kg na 
osobu. Průměrný Čech za život vyhodí více než 
5 300 kg jídla. Každoročně se na světě vyhodí nebo 
zkazí jedna třetina vyrobeného jídla, tedy 1,3 mi-
liardy tun potravin, což je množství, které by do-
kázalo nasytit až tři miliardy lidí. Spolu s jídlem 
vyhazujeme také peníze, které bychom mohli vy-
užít smysluplněji.

Školy by se měly do výzvy zapojit do konce 
února. Pokud to nestihnou, mohou se samozřej-
mě přidat kdykoli. Následně by učitelé měli pro-
vést mezi žáky a studenty osvětu o problemati-
ce dopadů plýtvání potravinami a představit jim 
možnosti jeho předcházení. Poté se školy pustí 
do auditu – změří, jaké množství potravin se v je-

jich školní jídelně vyhazuje. Škola, která se do 
výzvy „Miluji jídlo, neplýtvám“ zapojí, vypra-
cuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní 
cíl snížení množství odpadu z jídelny, a ten se 
snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje 
ukazatele.

Předcházení a snižování plýtvání potravina-
mi je jednou z nejlepších možností, jak zacho-
vat přírodní zdroje a chránit přírodu. Snižová-
ním množství vyhazovaného jídla ve školních 
jídelnách snižuje škola svoji uhlíkovou stopu, 
snižuje množství odpadu na skládkách či ve spa-
lovnách, pomáhá zachovat přírodní zdroje pou-
žívané k produkci potravin, a navíc vychovává 
děti k úctě k jídlu v době, kdy stovky milionů 
lidí na světě každý den hladoví – nemluvě o sni-
žování nákladů na nákup potravin, které se nesní! 
A samozřejmě snižuje náklady za odvoz odpadů 
z jídelny.

Veškeré informace o výzvě, návod na zapojení 
a metodické návody pro učitele jsou dostupné na 
webu http://www.skutecnezdravaskola.cz/miluji-
-jidlo-neplytvam. 

Záštitu výzvě „Miluji jídlo, neplýtvám“ uděli-
la Asociace společenské odpovědnosti. 

PROGRAM 
SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 

Skutečně zdravá škola je komplexní program 
zdravého a udržitelného školního stravování 
a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jíd-
la vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vy-
chutnat a naučily se, jak vzniká. Všechny školy 
plnící program Skutečně zdravá škola nabízí dě-
tem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí v žá-
cích zdravé stravovací návyky. Skutečně zdravé 
školy také umožňují žákům pěstovat bylinky, 
ovoce a zeleninu na školních zahradách, učit se 
základům vaření a navštěvovat místní farmy. Do 
programu se mohou zapojit mateřské, základní 
i střední školy. Mohou se pokusit o získání bron-
zové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií 
programu Skutečně zdravá škola. Momentálně 
je zapojeno 307 škol z celé České republiky 
a 40 z nich již splnilo bronzová kritéria, dvě základ-
ní a jedna mateřská škola splnily stříbrná kritéria.

www.skutecnezdravaskola.cz

Mgr. Tomáš Václavík, 
Skutečně zdravá škola

Iniciativa Skutečně zdravá škola vyzývá 
ke snižování plýtvání potravinami ve školních jídelnách

ACTO
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V Česku se letos otevře první stře-
doškolský obor zaměřený na fast-
foodovou gastronomii. Nový obor 
otevře jedna z výběrových středních 
škol – AHOL z Ostravy. První absol-

venti vyjdou ze školy na jaře roku 
2021. Podle ekonomických studií li-
dé v roce 2021 utratí ve fastfoodech 
rekordních 700 miliard dolarů.

„Od 1. ledna letošního roku zavá-
díme na naší škole nový studijní obor 
‚Fastfoodová gastronomie‘,“ říká 
Miriam Lacinová, ředitelka AHOL – 
Střední školy gastronomie, turismu 
a lázeňství. „Reagujeme tak na ros-
toucí poptávku celosvětových řetězců 
rychlého občerstvení po kvalifi kova-
ných a kvalitních kmenových zaměst-
nancích.“

Popularita řetězců rychlého stravo-
vání zejména mezi mladými lidmi ne-
ustále roste. Průmysl, za jehož zakla-
datele je považován Američan českého 
původu Ray Krog, meziročně roste 

v průměru o 6,6 %. Lídři trhu, McDo-
nald´s a Subway, mají dohromady po 
světě přes 70 tisíc restaurací a zaměst-
návají téměř jeden milion zaměstnan-
ců.

„Fastfoodová gastronomie je vel-
mi specifický obor,“ říká Miriam 
Lacinová. „Vyžaduje velké nároky na 
kvalitu přípravy jídel, disciplínu a pra-
covní nasazení. To všechno budeme 
naše žáky učit.“

První žáci se do nového středoškol-
ského oboru mohou přihlásit do 1. 3. 
S výukou začne AHOL v září letošního 
roku. Během studia se žáci postupně 

naučí zvládat proces přípravy jídel, se-
známí se s provozem kuchyně, se způ-
soby kontroly kvality a bezpečnosti po-
travin a naučí se také, jak vést skladové 
hospodářství fastfoodové restaurace. 

„Studium bude trvat tři roky a bu-
de zakončeno závěrečnou zkouškou. 
Žáci získají výuční list a takřka jistotu 
zaměstnání v řetězcích typu typu Sub-
way, McDonald´s, KFC, Burger King 
apod.,“ prozradila závěrem Miriam 
Lacinová, ředitelka AHOL –  Střední 
školy gastronomie, turismu a lázeňství.

AHOL

Celosvětové řetězce rychlého občerstvení
budou mít v Česku vlastní středoškolský obor

Jak by dopadly volby, kdyby 
v nich kandidovala různá označení 
pro potraviny? S přehledem by zví-
tězily „české“ potraviny s 37 % hla-
sů. Naopak označení kvality „BIO“ 
by zcela propadlo a zůstalo s 2 % 
poslední. Ukazují to výsledky uni-
kátního spotřebitelského průzkumu 
Asociace regionálních značek (ARZ). 

Výsledky naznačují, že se lidé ne-
chávají přesvědčit reklamními kampa-
němi velkých obchodních řetězců a po-
travinářských výrobců, které označení 
„české“ využívají poměrně běžně jako 

označení kvality. Na to je ovšem po-
třeba dávat velký pozor. Pokud něco 
vzniklo v Česku, ještě to neznamená, 
že se jedná o kvalitní, a dokonce ani lo-
kální produkt. „Klíčové je, jakým způ-
sobem produkt vzniká a jaké suroviny 
přitom použijete,“ vysvětluje Kateřina 
Čadilová, národní koordinátorka Aso-
ciace Regionálních značek. „Potravi-
nářské normy jsou v celé EU prakticky 
stejné. Podstatnější než místo vzniku 
potraviny je přístup výrobce k výrobě. 
Ten vždy lépe prověříte v menším pro-
vozu než ve velké továrně na potravi-
ny,“ dodává Čadilová.

Sympatie k jednotlivým označením:
� České – 37 % 
� Domácí – 27 % 
� Regionální – 17 % 
� Zdravé – 9 % 
� Lokální – 5 % 
� BIO – 2 %

Sympatie k „českému“ ostře kontra-
stují s nákupními preferencemi respon-
dentů. 66 % označilo jako rozhodující 
faktor při nákupu „kvalitu“ potravin. 
Jen 27 % respondentů pak původ pro-
duktu. Z toho vyplývá, že spotřebite-
lé v ČR si „české“ potraviny spojují 

s kvalitou a značce kvality „BIO“ ne-
důvěřují.

Výzkum pro Asociaci regionálních 
značek realizovala agentura Nielsen 
Admosphere na reprezentativním vzor-
ku 1017 respondentů, v rámci kampaně 
ARZ – „Jíst s rozumem“, jejímž cílem 
je přispět k informovanosti o skuteč-
ných lokálních potravinách a možnos-
tech jejich nákupu.

Kampaň a její výstupy, včetně celé-
ho výzkumu, je možné nalézt na webu 
www.jistsrozumem.cz a pod hashtagem 
#jistsrozumem

 Asociace regionálních značek

Sympatie k označení „BIO“ dosáhly dna.
Lid si žádá „české“ potraviny

Šumperk – Akční letáky dlouhou 
dobu platily za hlavní marketingový 
nástroj obchodů s potravinami. 
Jejich vliv však s postupem času 
upadá, na což se snaží reagovat 
i zástupci maloobchodu. Své letáky 
proto zeštíhlují, omezují počet 
akčních položek a pomalu zkouší 
také systém bez distribuce letáků. 
Přes původní obavy jejich zrušení 
nakonec v několika případech 
znamenalo nárůst tržeb, především 
díky dobré dostupnosti prodejen 
a celkovým nízkým cenám.

Nejlepší odpovědí na otázku, jak 
nalákat spotřebitele na nákup potravin 
v konkrétní prodejně, byly dlouhodo-
bě akční letáky. Jejich vliv a důležitost 
se však s postupem času snižuje. Jak 

ukazuje letošní průzkum společnos-
ti GfK, od roku 2013 jejich význam 
klesl ze 40 na 33 procent, ve věkové 
skupině 30 až 45 let se přitom slevami 
v letácích řídí pouhá třetina zákazní-
ků. Klesající význam letáků vnímají 
i zástupci maloobchodu. Podle před-
sedy Družstva CBA Romana Mazáka 
se přitom bude snižovat i v budoucnu. 
Maloobchodní síť už proto u některých 
svých prodejen otestovala i úplné vyřa-
zení propagačních tiskovin. „Navzdory 
počátečním obavám se zde tržby ne-
snížily, naopak v některých prodejnách 
došlo dokonce k nárůstu. Lze tedy říci, 
že období letáků je pomalu za námi,“ 
řekl Mazák.

Neznamená to však, že by měly pro-
pagační materiály se slevami v nejbliž-
ší době defi nitivně zmizet. Podle Ma-

záka však obchody musí na klesající 
vliv patřičně reagovat. „Za posledních 
pět let jsme u letáků v prvé řadě zmen-
šili počet položek a výrazně je zeštíh-
lili. Změnou prošel také design, který 
je oproti dřívějšku mnohem jednodušší 
a přehlednější. Letos pak dojde k dal-
šímu výraznému zjednodušení. Zatím-
co dosud se vyrábělo několik různých 
druhů podle rozdělení prodejen, v roce

2018  bude skladba letáků prakticky 
jednotná,“ uvedl Mazák.

ZÁKAZNÍCI OCEŇUJÍ
NÍZKÉ CENY

A DOSTUPNOST
Mezi hlavní faktory, které ke sníže-

ní významu akčních letáků přispíva-
jí, patří například dostupnost daného 
obchodu. Velmi silně se přitom proje-
vuje v malých obcích. Podle předsedy 
Družstva CBA, které velkou část svých 
prodejen soustředí právě na venkov, je 
ovšem důležité, aby obchody tuto vý-
hodu nezneužívaly a potraviny nenabí-
zely příliš draze. Mnohem účinnějším 
nástrojem než akční letáky jsou totiž 
podle Mazáka trvale nízké ceny. „Po-
kud má obchod celoročně nízké ceny, 
zákazník to vnímá. Výrobky proto není 

nutné zařazovat do letáků. Cena bude 
stejná, takže ani prodeje se nezmění. 
V dnešní hektické době, kdy se spotře-
bitelé často uchylují k méně častým, 
ale zato velkým nákupům, pro ně již 
nehraje roli cena jednoho nebo dvou 
produktů, ale celková cenová politika 
obchodu. Jednoduše tedy vnímají, zda 
je obchod levný či drahý, a podle toho 
se rozhodují,“ doplnil Mazák. Kromě 
dostupnosti a nízkých cen pak podle 
něj hraje u zákazníka velkou roli také 
celkový vzhled a prostředí prodejny 
a zároveň šíře jejího sortimentu. Ta by 
měla být tak vysoká, aby zákazník mo-
hl celý svůj nákup zvládnout v jednom 
obchodě a nemusel tuto činnost dělit 
mezi více různých prodejen. 

LESENSKY.CZ s. r. o.

Akční letáky ztrácí na významu. Českým maloobchodníkům
po jejich zrušení dokonce vzrostly tržby

Praha – 61 procent domácností čte 
papírové letáky, ale jen 30 procent 
podle nich i nakupuje; elektronické 
letáky čte 15 procent domácností 
a 10 procent podle nich i nakupuje. 
V hypermarketech nakupuje rychlo-
obrátkové zboží přednostně 46 pro-
cent domácností, v diskontech 
utrácí nejvíce 27 procent domác-
ností a supermarketům dává při 
nákupu potravin a dalšího zboží 
rychlé spotřeby přednost 17 procent 
domácností. Zjištění pocházejí 
z volně prodejné studie GfK 
SHOPPING MONITOR 2018. 

VLIV PAPÍROVÝCH 
LETÁKŮ ŘETĚZCŮ 

S RYCHLOOBRÁTKOVÝM 
ZBOŽÍM 

Úroveň distribuce letáků maloob-
chodních řetězců meziročně klesá, nyní 
letáky dostává 72 procent domácností, 
61 procent domácností letáky také čte. 
Oproti loňskému roku se opět snížil 
podíl respondentů, kteří podle letáků 
nakupují, na celkových 30 procent. 

20 procent domácností letáky nedostá-
vá, protože má na schránce žádost o ne-
vhazování letáků, a 7 procent domác-
ností tvrdí, že k nim letáky nezanáší.

VLIV ELEKTRONICKÝCH LETÁKŮ 
ŘETĚZCŮ S RYCHLOOBRÁTKOU 

Více než polovina českých domác-
ností (67 procent) ví o tom, že někteří ob-
chodníci informují o svých prodejnách 
a jejich nabídce prostřednictvím vlast-
ních elektronických letáků na internetu. 
Elektronické letáky si na internetu pro-
hlíží 15 procent domácností, 10 procent 
domácností podle nich také nakupuje. 

V JAKÉM TYPU PRODEJNY 
UTRATÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI 

NEJVÍCE ZA POTRAVINY 
A DALŠÍ RYCHLOOBRÁTKOVÉ 

ZBOŽÍ? 
Hypermarkety (Albert Hypermar-

ket, Globus, Kaufl and, Tesco Hyper-
market) si po postupném nárůstu v po-
sledních třech letech mírně pohoršily; 
jako hlavní nákupní místo potravin 
a dalšího rychloobrátkového zboží je 

letos uvádí 46 procent domácností. 
Diskonty (např. Lidl a Penny Market) 
si celkově polepšily o 4 procentní bo-
dy na rekordních 27 procent. Obliba 
supermarketů (např. Albert SM, Billa, 
Tesco SM) vzrostla o 1 procentní bod, 
preferuje je 17 procent domácností. 
Menší prodejny (např. COOP, Hruš-
ka, Flosman/Flop) si již třetím rokem 
udržují stejnou 10procentní hladinu 
preferencí. „Trvanlivé kategorie české 
domácnosti nakupují především v hy-
permarketech a diskontech. Distribu-
ce čerstvých potravin je charakteris-
tická relativně vysokými preferencemi 
pro menší (specializovanou) prodejnu. 
U drogistických kategorií (kosmetika, 
osobní hygiena, prací a úklidové pro-
středky) jsou viditelné výrazné prefe-
rence pro specializované drogistické 
formáty, zvláště pak u kosmetiky,“ říká 
Pavel Cabal, Senior Project Manager 
z GfK. 

O STUDII 
GfK Shopping Monitor je vol-

ně prodejná studie, která již od roku 

1997 každoročně poskytuje komplex-
ní analýzu vývoje nákupních zvyk-
lostí českých domácností při nákupu 
rychloobrátkového spotřebního zbo-
ží. GfK Shopping Monitor sleduje 

trendy ve vývoji motivačních fakto-
rů, v preferencích formátů a řetězců, 
ve znalosti řetězců a v jejich spotře-
bitelském hodnocení. 

 GfK 

Podle papírových letáků nakupuje už jen 30 procent domácností
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STÁT SE PLETE DO VŠEHO 
A KOMPLIKUJE NÁM ŽIVOT

Je třeba regulovat obchod a zabývat se 
přiměřenými maržemi.

Miloš Zeman

Jak shodit kila a oslabit korunu…
Miroslav Singer

Každá infl ace je zlo.
Václav Klaus

V minulých týdnech byla, jak říká bývalý 
prezident Klaus, ideální situace. Parlament 
ještě nebyl ustaven, vláda také ne. Obě tyto 
instituce nás tedy nezásobovaly zákony a na-
řízeními, jejichž hlavním cílem je omezit dále 
naši svobodu.

Jak víte, minulý parlament se dokonce 
chlubí množstvím zákonů, které schválil bě-
hem svého volebního období a které až na 
několik výjimek byly k tomu, aby zapleve-
lily právní prostředí v republice tak, že se 
v zákonech nevyznají ani profesionálové 
a v řadě oborů (stavebnictví) je až nemožné 
cokoliv dělat. To vede k tomu, že nám cestu, 
kudy prokličkovat, ukazují často pochybné
fi rmy.

Stát se plete do věcí, do kterých mu nic ne-
ní, a jako tradičně špatný hospodář nám tím 
škodí. Podívejte se na poslední dobu: o svát-
cích zavřeno. Proč ne, ale musí to být roz-
hodnutím obchodníka (Penny 24. 12.), nikoli 
diktátem státu, a jak jsme se už přesvědčili, 
neprospívá to nikomu: ani zákazníkům, ani 
obchodníkům, ani zaměstnancům (často in-
ventury). Trávit svátky v kostelích (doporu-
čení p. Bublana) je také složité, kostely jsou 
zavřené.

Od Nového roku platí povinnost velkých 
obchodníků předávat prošlé potraviny do tzv. 
potravinových bank, které na to většinou ne-
jsou vybaveny. Co je státu do toho, jak na-
loží s prošlými potravinami jejich majitel? 
Asi by je potřebným dal také, ale teď má na 
to zákon.

Stát určuje platy řidičů autobusů u soukro-
mých fi rem!

Cituji často bývalého předsedu vlády, kte-
rý se staral o platy pokladních v Albertu...

Stát se zajímá o marže u soukromých fi -
rem, předseda parlamentu si myslí, že je tře-
ba odložit trestní stíhání důležitých osob, je 
nutno vyrovnat mzdy posilováním koruny 
(Michl) a guvernér ČNB je oceňován za ko-
nec intervencí vůči koruně (k intervencím se 
vždy hlásil).

V Zemědělci byla uvedena beseda vedou-
cích představitelů zemědělství a potravinář-
ství, ve které byly jmenovány hlavní směry 
činnosti. Mimo jiné stát bude klást důraz na 
omezení dovozu zemědělských surovin a po-
travin (cituji: „i neobvyklými způsoby“) .

To je jen několik nesourodých zpráv z po-
slední doby.

To hlavní, co nám všem, potravinářům 
i zemědělcům, komplikuje život, jsou zása-
hy státu. Křiví tím tržní prostředí a výsledky 
jsou smutné.

Stát se vždy ukázal jako špatný hospodář 
a je podivné, jak v dobách relativní ekono-
mické svobody, v zemi, jejíž ekonomika je 
existenčně závislá na otevřeném globálním 
světě, se stále více prosazují zásahy státu do 
ekonomiky a izolacionistické tendence.

Milton Friedman nabízí řešení: snížit vše-
obecné dotace. Jak? Ubrat peníze. Jak? Snížit 
daně!

Nechte nás být...

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier

Šéf krojovaných řezníků
z Horažďovic sedmdesátníkem

 Dne 12. ledna 2018 oslavil své 70. naro-
zeniny pan Ing. Miloslav Šefl er, majitel fi rmy 
Jatky Horažďovice. Ač narozen v Praze 
a celé dětství a jinošství Nuselák, velkou část 
profesního života však žije mimo ni. Vystudoval 
Střední průmyslovou školu masného oboru 
v Navrátilově ulici v Praze a maturitou ji ukončil 
v roce 1967. Pak studia na VŠCHT v Praze na 
Katedře konzervárenství a zpracování masa, 
kde promoval v roce 1974, když i během studia 
stihl odbornou půlroční stáž u uzenářské fi rmy 
ve Vídni, a studium tak musel o rok prodloužit. 
Po tehdejší povinné vojně absolventů vysokých 
škol na jeden rok začal pracovat na tehdejším 
generálním ředitelství Masného průmyslu jako 
technolog. To byl významný základ praxe 
a obrovská škola pro jeho pozdější profesní 
uplatnění, neboť byl v přímém kontaktu se všemi 
42 masokombináty v naší zemi, ale i osobnostmi 
celého masného oboru. V roce 1980, tedy po 
pěti letech na GŘ, přešel do praxe a začal 
pracovat jako mistr bourárny v nově otevřeném 
moderním závodě Masokombinát Písnice. 
V roce 1983 byl jmenován do funkce ředitele 
Masokombinátu Louny, kde působil 11 let a kde 

kromě odborných věcí musel řešit především 
radikální personální obměnu, protože v době 
jeho nástupu pracovali v odborných profesích 
zejména vězni, a to bylo nutné změnit, což se 
mu podařilo. Po revoluci pracoval tři roky jako 
odborný obchodní zástupce dodavatelské fi rmy 
Schaller Wiberg a pak jeden rok jako ředitel 
Masokombinátu Klatovy. Svůj opravdový 
řeznický život však zahájil až v Horažďovicích. 
V roce 1997 si pronajímá od města Městské jatky 
Horažďovice, plně je zprovozní a po šesti letech 
tvrdé práce, tedy v roce 2003, je kupuje. A nejen 
to, od tohoto roku mají Jatky Horažďovice nejen 
nového schopného majitele, ale i oválné razítko 
nezbytné k provozování jatecké činnosti. 

I naše redakce se připojuje k řadě přátel 
oslavence a přeje panu Ing. Miloslavu Šefl erovi 
mnoho pevného zdraví, štěstí v pracovním 
i soukromém životě a prosperitu fi rmy. A pak 
mnoho dalších krojovaných událostí pod jeho 
vedením, které zdobí nejen město Horažďovice, 
jeho jatky, ale celý řeznicko-uzenářský stav. 

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Vladimíra Ondráková, 
předsedkyně představenstva a obchodní ředitelka 

Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.

1.   Hasičská vzájemná pojišťovna loni oslavila
25. výročí od svého vzniku – 25 let na po-
jistném trhu. To je ale mezník novodobý, 
ten historický má letopočet rok 1900. Mů-
žete objasnit tato data? 

Hasičská vzájemná pojišťovna patří mezi menší 
pojišťovny České republiky, avšak jako jediná 
disponuje českým kapitálem. Je důkazem toho, 
že i myšlenka z počátku minulého století může 
přežít, přizpůsobit se a prosperovat v otevřeném 
a dynamickém prostředí, jakým je současný tu-
zemský pojišťovací trh.

Aby byl význam obou letopočtů, tedy založe-
ní pojišťovny v roce 1900 a její obnovení v roce 
1992, zřejmý, je třeba se více se seznámit s his-
torií naší pojišťovny.

Mnohokrát se setkávám s připomínkou, že 
v roce 1900 už existovaly na našem území po-
jišťovací hasičské spolky, které pojišťovaly 
především proti požáru. To je jistě pravda, ale 
nebyly to spolky české, byly německé. Je totiž 
třeba podívat se na to v kontextu doby: v roce 
1900 jsme byli součástí Rakousko-Uherské mo-
narchie s centrem vlády ve Vídni. Úředním jazy-
kem byla němčina a hlavním zájmem monarchie 
bylo především udržet její celistvost a nadvládu 
Habsburků. 

České země sice měly zemskou vládu, ale ta 
podléhala vládě ve Vídni a rozhodně nebylo žá-
doucí, aby se rozvíjely více, než bylo pro monar-
chii zdrávo. To znamenalo, že český průmysl,
bankovnictví nebo pojišťovnictví nebyl nijak 
zvýhodňován a ani podporován a stejně tak to-
mu bylo ve spolkové činnosti. V českých zemích 
se sice spolkové činnosti dařilo, ale především té 
německé, protože česká spolková činnost byla 
zákonem omezena na veřejně prospěšnou čin-
nost, jako byli například dobrovolní hasiči a sa-
maritáni. U spolků šlo především o to, aby se 
zabránilo nárůstu českého národního uvědomě-
ní a pospolitosti. I tak byly dobrovolné hasičské 
sbory na území Čech a Moravy německé, maxi-
málně smíšené a teprve v roce 1868 došlo k zalo-
žení prvního českého hasičského sboru v Třebíči. 
Potom už na Moravě a v Čechách vznikaly další, 
čistě české hasičské sbory a v roce 1871 vznikla 
Dobrovolná jednota hasičská, jejímiž členy byly 
české hasičské sbory.

Tyto nezbytné skutečnosti zmiňuji, protože 
předcházely založení Hasičské vzájemné pojiš-
ťovny. Titus Krška, který se o založení prvního 
hasičského sboru a hasičské jednoty zasloužil, 
se zasloužil také o založení hasičské pojišťovny. 
Podle jeho představ měla sloužit členům hasič-
ské jednoty a poskytovat pojistnou ochranu nejen 
proti škodám na majetku způsobeným požárem, 
ale také proti škodám na zdraví a životech, kte-
ré by členové sborů utrpěli při záchranných čin-
nostech. Měla také fi nančně podporovat činnost 
českého dobrovolného hasičstva. V té době odvá-
děly domácí i cizí pojišťovny 2 % ze zisku vznik-
lého na základě pojištění movitostí a nemovitostí 
proti požárům. Z takto získaných zdrojů šly tři 
čtvrtiny na vybavení hasičských sborů a čtvrti-
na na podporu postiženým hasičům nebo jejich 
pozůstalým. Tyto zdroje však byly pro oba účely 
nedostatečné, pojišťovny je odváděly velice neo-
chotně a navíc – více prostředků plynulo sborům 
německým než českým.

Titus Krška věnoval podpoře myšlenky české 
Hasičské vzájemné pojišťovny obrovské úsilí, 
které se zúročilo, když se v březnu 1897 sešli 
zástupci moravských hasičských žup, aby projed-
nali stanovy pojišťovny a požádali c. k. minister-
stvo fi nancí ve Vídni o schválení. Proces schvá-
lení stanov a povolení k pojišťovací činnosti byl 
však dlouhý a rozhodně ne snadný. Monarchie 
podporovala vznik vlastních (tj. německých) po-

jišťoven především proto, aby se provozní ka-
pitál neodléval do zahraničí, avšak zamýšlená 
hasičská pojišťovna měla být pojišťovnou čes-
kou, měla podporovat české sbory dobrovolných 
hasičů, a tím i národní cítění v českých zemích, 
a tak ministerstvo požadovalo nejen další a dal-
ší změny stanov, ale neustále navyšovalo částku 
základního jmění, kterou bylo nutno shromáždit, 
aby mohla být pojišťovací činnost povolena. No-
vé a nové požadavky ze strany c. k. ministerstva 
nakonec dosáhly takových rozměrů, že vzbudily 
veřejnou kritiku, a to dokonce i od osob, které 
myšlenku založení pojišťovny zpočátku ani ne-
podporovaly.

Nakonec však byly stanovy schváleny a bylo 
také shromážděno nutné základní jmění, i když 
ani to nebylo nijak snadné. Obce, kde byly ně-
mecké hasičské spolky, se na úpisu vesměs nepo-
dílely, řada sborů neměla fi nance, a pokud chtěly 
do pojišťovny vstoupit, musely si půjčit.

17. června 1900 proběhla v Brně ustavující 
valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny, 
která záhy zahájila i vlastní pojišťovací činnost. 
V roce 1913 zahájila svou činnost také Hasičská 
vzájemná pojišťovna v Praze, kterou, po vzoru 
svých moravských kolegů, založily české hasič-
ské sbory.

Rok 1900 se tedy stal rokem založení Hasič-
ské vzájemné pojišťovny. Rokem, od kterého 
bychom mohli počítat léta její úspěšné činnosti. 
Pojišťovna přežila první světovou válku, po které 
se, již v nové Československé republice, slouči-
la se svou pražskou jmenovkyní. Přežila, i přes 
citelné hmotné i personální ztráty, také druhou 
světovou válku. Bohužel nepřežila, jako ostat-
ní pojišťovny, znárodňovací dekrety prezidenta 
republiky, kterými byla nejprve zavedena stát-
ní správa pojišťoven, a nakonec byly sloučeny 
v jednu státní pojišťovnu.

Rok 1991 přinesl konec státního monopolu 
v pojišťovnictví. Znamenalo to, že nyní mohou 
vzniknout soukromé pojišťovny, a ačkoliv od 
vzniku původní, brněnské hasičské pojišťovny 
uběhlo již 90 let, sbory dobrovolných hasičů na 
svou pojišťovnu nezapomněly a nabízené šance 
se chopily.

Iniciativy se chopilo Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, nástupnická organizace SPO. 
Úspěšně obhájilo důležitost a životaschopnost 
pojišťovny v nových poměrech nejen před svý-
mi členy, ale i před schvalovacími orgány. Stej-
ně jako jejich předchůdci na přelomu 19. století 
se i oni poprali s nástrahami schvalování stanov 
a shromažďování základního jmění. Stejně ja-
ko oni se obrátili na sbory dobrovolných hasi-
čů a zahájili proces upisování akcií, jehož vý-
sledkem bylo upsání 3 620 sborů k zaplacení 
21 457 000 korun.

Ustavující valná hromada proběhla v Brně, 
v listopadu 1991, avšak povolení k pojišťovací 
činnosti byla vydána až v létě 1992. Vlastní pojiš-
ťovací činnost byla zahájena 11. listopadu 1992 
zápisem do obchodního rejstříku. Protože bez zá-
pisu v obchodním rejstříku nelze podnikat, pova-
žujeme právě proto listopad 1992 za skutečné da-
tum počátku naší obnovené pojišťovací činnosti.

2.   Držíte mezi pojišťovnami na našem trhu vel-
mi sympatický primát – jste pojišťovna čes-
ká, tedy bez účasti zahraničního kapitálu. 
Přináší tento fakt výrazné obchodní efekty?

Základním obchodním efektem je fakt, že jsme 
plně komerční pojišťovnou s rozsáhlým a konku-
renceschopným portfoliem druhů pojištění.

Jsme především pojišťovna tradičně česká. 
Máme nejen výlučně české držitele akcií, ale na-
ším většinovým akcionářem je veřejně prospěšná 
dobrovolnická organizace, což je jistě výjimečné. 
Na druhou stranu, ačkoliv nepatříme mezi velké 
pojišťovny se zahraničním kapitálem, stále jsme 
tady. Postupně jsme se vyrovnali se všemi ná-
strahami, které přinesl uvolněný pojišťovací trh. 
Se ctí jsme zvládli velké povodně v roce 1997, 
což pro řadu pojišťoven nebylo tak samozřejmé. 
Zvládli jsme i další velké povodně v roce 2002. 
Dokázali jsme absorbovat všechny zákonné 
úpravy v pojišťovnictví, které měly za úkol zpře-
hlednit a ukáznit český pojišťovací trh, a v sou-
časnosti zvládáme i směrnice Evropské unie.

Jen díky podpoře našich akcionářů, našich za-
městnanců, kteří vnímají Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnu jako svou, jsme byli schopni popa-
sovat se s nástrahami dravého současného trhu. 
Hodně nám v tom pomáhají i naši dlouhodobí kli-
enti, kteří nám dávají najevo, že jsou s naší prací 
spokojení a že si jí váží. Pomáhají nám v tom dal-
ší profesní i dobrovolné organizace, které upřed-
nostňují spolupráci s námi právě proto, že jsme 
to my – Hasičská vzájemná pojišťovna. Jsou to 
organizace, jako například Český rybářský svaz, 
profesní organizace Společenstvo kominíků a sa-
mozřejmě pořadatelé České chuťovky. Spoluprá-
ce s takovými partnery pro nás znamená mnoho. 
Znamená to ocenění naší práce, víru v naši sta-
bilnost, známku, že tradiční české činnosti nebo 
řemesla stojí o pojišťovnu, jako jsme my.

Samozřejmě, že ze strany soukromé drobné 
klientely není hledisko, zda jsme výlučně česká 
pojišťovna, až tak rozhodující. Je to pochopitel-
né, rozhodující je cena, servis, případně přidaná 
hodnota. Ale i my, ač jsme pojišťovnou s dlou-
hou tradicí, jdeme s dobou. Umíme reagovat na 
požadavky trhu. V současnosti máme hned ně-
kolik produktů, které jsou moderně pojaté: jsou 
přehledné, rychle sjednatelné a velice variabilní. 

Stejně tak umíme reagovat i na potřeby klien-
tů, co se týče likvidace pojistných událostí. Má-
me vlastní síť likvidátorů a vzhledem k tomu, že 
řada našich zaměstnanců byla nebo ještě stále 
jsou dobrovolnými hasiči, máme z první ruky 
osobní znalosti, co taková pojistná událost obná-
ší. Víme, že nejdůležitější je být na místě rychle 
a jednat pružně, citlivě a vstřícně. Ostatně, prá-
vě toto patří mezi nejdůležitější tradice Hasičské 
vzájemné pojišťovny už od jejího založení v roce 
1900 a my se toho stále držíme. 

3.  No a právě, že jste česká fi rma, Vás přived-
lo i k soutěži Česká chuťovka, které jste již 
několik let partnerem. Jak hodnotíte tuto 
soutěž o dobrý český potravinářský výro-
bek? A prozradíte, které potraviny ve svém 
jídelníčku preferujete?

Je mi potěšením a velice si vážím, že naše pojišťov-
na má možnost být již 3. rokem partnerem České 
chuťovky a že toto „ryze české přátelství“ se čím 
dál tím více prohlubuje. I v roce 2017 nechyběla 
pojišťovna, od počátku příprav letošního ročníku, 
na žádné provázející akci, ať už na tiskových kon-
ferencích či nedávného vyhlášení České chuťovky. 
Mohu říci, že kvalita a české výrobky potvrzují 
pravidlo, že co je české, to je dobré, ne-li výtečné. 

A i naše pojišťovna, která oslavila 25. výročí 
znovuobnovení pojišťovací činnosti, je důkazem 
toho, že myšlenka z počátku minulého století mů-
že přežít, přizpůsobit se a prosperovat v otevře-
ném a dynamickém prostředí a tím držet „české-
ho ducha“ v pojišťovnictví.

Samozřejmě, že i já mám ráda kvalitní českou 
chuť. Snažím se jíst lehčí jídla a dávám přednost 
sezonnímu ovoci a zelenině. Ale ráda si dopřeju 
i dobroty, jako je klasická svíčková nebo právě 
v období Sv. Martina křupavá husička. A o Váno-
cích kapr s bramborovým salátem a samozřejmě 
cukroví. 

4.  Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí řadu 
forem a druhů pojištění. Můžete zdůraznit, 
které se hodí právě po výrobce potravin? 
A prozradíte i nějaké novinky, které pro 
klienty, včetně potravinářů, máte připrave-
né a jimiž je hodláte překvapit?   

Z majetkového pojištění nabízíme pro výrobce 
potravin klasické pojištění podnikatelů. Z hledis-
ka pojištění odpovědnosti je důležité nejen pojiš-
tění provozní odpovědnosti za újmu a za újmu 
způsobenou vadným výrobkem, ale i speciální 
připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
bakteriemi, které tyto potraviny mohou obsaho-
vat, např. listerie, salmonela atd.

5.  Jaké jsou nejžádanější produkty a jaké 
chystáte novinky v roce 2018?

Obecně jsou nejžádanější pojištění určená na 
ochranu majetku. Pro pojištění soukromého ma-
jetku, včetně běžné občanské odpovědnosti, je 
klienty nejvíce poptávané Komplexní pojištění 
občanů. To v kombinaci s Rodinným úrazovým 
pojištěním poskytuje lidem spolehlivé a přiměře-
né pojistné krytí. V oblasti pojištění vozidel je to 
zase Autopojištění a pojištění opravy pozáruční 
vady vozidla. Vyhledávaným pojištěním je i no-
vinka s názvem Fortel, které ocení především 
drobní podnikatelé, kteří nemají tak vysoký ob-
rat. Výhodou této pojistky je především jednodu-
chost sjednání a její variabilita.

Na rok 2018 připravujeme i zcela nové pojiště-
ní obcí, na které bude navazovat i nové pojištění 
podnikatelů, tedy i potravinářů. Tento produkt bu-
de především poskytovat ochranu malým a střed-
ně velkým obcím. Každou inovaci se snažíme 
podpořit i marketingovou formou, a to vše ke 
spokojenosti našich nových i stávajících klientů.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.,
v letošním roce slaví šedesát let od svého zalo-
žení. 1. dubna 1958 vznikl jako Ústřední výzkum-
ný Ústav potravinářského průmyslu (ÚVÚPP)
a velmi rychle se stal významným vědecko-
-výzkumným pracovištěm. 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.,
je vědeckou institucí s dlouhou tradicí. V le-
tošním roce slaví již své 60. výročí, je tedy na-
místě připomenout nejdůležitější milníky této 
instituce. Ústav se od svého založení věnoval 
potravinářským technologiím, koordinoval vý-
zkum s potřebami průmyslu a informoval po-
travinářské závody o všech dosažitelných no-
vinkách a trendech vývoje. V rámci Ústavu byl 
vytvořen další útvar – Středisko technických 
informací (STI) a slovenská pobočka VÚPP 
v Bratislavě, která byla součástí Ústavu až do 
federální úpravy státu 1. 1.1969, kdy byl zřízen 
samostatný Výzkumný Ústav potravinářský se 
sídlem v Bratislavě.

V červenci roku 1967 přešel Ústav pod přímé 
řízení zemědělského a potravinářského výzku-
mu, z něhož později vznikla Česká akademie 
zemědělská (ČAZ). S účinností od 1. 1. 1969 
byl změněn název Ústavu na Česká akademie 
zemědělská – Výzkumný Ústav potravinářské-
ho průmyslu. Po zrušení České akademie ze-
měděls ké v roce 1974 byl Ústav začleněn jako 
Výzkumný Ústav potravinářského průmyslu do 
resortní vědecko-výzkumné základny Minister-
stva zemědělství a výživy. 

Od svého založení až do roku 1991 byl Ústav 
rozpočtovou organizací a samostatným práv-
ním subjektem. Jeho poslání jako jediného re-
sortního výzkumného Ústavu v oblasti potra-
vinářského průmyslu a výživy bylo provádět 
všestranný výzkum a informatiku pro potravi-
nářský průmysl v oborech potravinářské che-
mie a biochemie, potravinářského inženýrství 
a automatizace potravinářských výrob, balení 
a manipulace s potravinářskými výrobky, kon-
strukce a vývoje prototypů unikátních strojních 
zařízení pro potravinářský průmysl, ochranu 
potravinářských surovin, výrobků a provozo-
ven a skladů před škůdci živočišného původu. 
Působnost Ústavu se vztahovala především na 
území České republiky a v některých činnos-
tech pak i na celou federální republiku, a tedy 
i na Slovensko. Pracoviště Ústavu do 90. let mi-
nulého století se nenacházela na jednom mís-
tě, ale v Praze (na Smíchově a ve Strašnicích) 
a v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další praco-
viště Středisko technických informací potravi-
nářského průmyslu sídlilo v Londýnské ulici
na Praze 2.

Významným mezníkem byl rok 1989, kdy 
došlo k přestěhování Ústavu ze starých a již 
nevyhovujících prostor na Smíchově do nové 
moderní budovy v Praze 10 – Hostivaři. O rok 
později se přestěhoval do Hostivaře také Odbor 
potravinářského inženýrství z Prahy 10 – Straš-
nic.

V roce 1992 se Ústav stal příspěvkovou orga-
nizací se změnou fi nancování své činnosti. Část 
rozpočtu byla hrazena příspěvkem Ministerstva 
zemědělství ČR, zbytek formou tzv. účelového 
fi nancování představovaného prostředky získa-
nými na řešení projektů (úkolů) výzkumných 
programů různých poskytovatelů a hospodář-
skou, resp. tzv. jinou činností. Ústav zároveň 
změnil svůj název na Výzkumný ústav potravi-
nářský Praha (VÚPP). 

K dalším změnám došlo k 1. 1. 1993, kdy 
v rámci probíhajících restrukturalizací výzkum-
ných Ústavů resortu Ministerstva zemědělství 
došlo k vyčlenění Střediska potravinářských in-
formací, které se stalo součástí Ústavu země-
dělských a potravinářských informací. Následně 
v roce 1995 oddělení Ochrany zásob přešlo do 
Ústavu rostlinné výroby spolu s celou řešenou 
problematikou. V roce 2006 byla ukončena čin-
nost Vývojové základny potravinářské techniky 
v Hrušovanech nad Jevišovkou.

K 1. 1. 2007 byl Ústav transformován na ve-
řejnou výzkumnou instituci s ofi ciálním názvem 
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 
(VÚPP). Předmětem hlavní činnosti byl základ-
ní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech po-
travinářské chemie a biochemie, mikrobiologie, 
potravinářského inženýrství, zpracovatelských 
postupů a techniky a lidské výživy. V souladu 
se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných vý-
zkumných institucích, provádí a provozuje 
Ústav tzv. další činnost na základě požadavků 
příslušných organizačních složek státu ve ve-
řejném zájmu a podporovanou z veřejných pro-
středků a tzv. jinou činnost podporovanou z ne-
veřejných zdrojů, která je realizována formou 
služeb, jež poskytuje malým a středním potra-

vinářským fi rmám, které nedisponují vlastním 
odborným či technickým zázemím.

Dnes je Ústav svou činností orientován pře-
devším na zlepšení úrovně stravování naší po-
pulace a na ozdravění nabídky potravin na 
našem trhu. Je zaměřen na: zdokonalování po-
stupů při zpracování potravin od začátku vý-
roby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj 
speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mi-
mořádnými zdravotními potravními nároky, na 

vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních 
a hodnotitelských metod, analytiku včetně pro-
vádění specifi ckých rozborů a rovněž na vývoj 
speciálních zařízení a techniky. Aktivita Ústavu 
se v posledních letech skládá z činnosti hlavní 
– řešení výzkumných projektů a úkolů a z čin-
nosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, 
provádění služeb, poradenské a konzultační čin-
nosti. Ústav disponuje 3 hlavními pracovišti: 
Oddělením chemie, mikrobiologie a biochemie 

potravin, Oddělením potravinářských techno-
logií, biotechnologií a inženýrství a Centrem 
transferu technologií. 

Současná nabídka služeb zahrnuje v analy-
tické oblasti zejména rozbory potravinářských 
surovin a výrobků (např. stanovení bílkovin, 
sacharidů, tuků, mastných kyselin, vitaminů, 
vlákniny potravy atd.). Ústav také nabízí vývoj 
receptur pro speciální dietní výživu (např. při 
diabetu, celiakii a fenylketonurii) či z netradič-
ních plodin. K nabídce Ústavu patří mikrobio-
logické rozbory, metody průzkumu autenticity 
potravin vč. druhového určování ryb pomocí 
Real-time PCR, know-how na syntézu mikro-
biální biomasy obohacené biologicky význam-
nými stopovými prvky, využití biomasy k de-
kontaminaci půdy a vody znečištěné ropnými 
produkty, poskytování kultur ze Sbírky mikro-
organismů, vypracovávání metod preparativní 
izolace bílkovin z dodaného vzorku suroviny 
apod. Od roku 2001 byl Ústav také koordiná-
torem projektů, které stojí za vznikem databáze 
bezlepkových potravin. Po ukončení projektu 
byla databáze Ústavem dále rozšiřována a na 
webových stránkách potravinybezlepku.cz je 
k dispozici zdarma. Součástí portálu je rovněž 
poradna, vzorový jídelníček a bezlepkové re-
ceptury.

V inženýrské oblasti Ústav nabízí stanovení 
mechanických, reologických, tepelných a syp-
ných vlastností potravin, odzkušování strojů, 
vývoj unikátních zařízení, testování nových za-
řízení např. pro tepelnou úpravu potravin pro 
výrobce i uživatele (např. konvektomatů, hor-
kovzdušných i mikrovlnných trub, smažicích 
zařízení). Dále pak vývoj nových zpracovatel-
ských technologií a procesů (např. zpracování 
pivovarského mláta, výroba dealergizované jab-
lečné šťávy, využití syrovátky atd.). Ústav se 
také podílel a podílí na nových recepturách a na 
zavádění do praxe nové technologie ošetření 
čerstvých potravin vysokým tlakem – tzv. pas-
kalizaci. Nabídka služeb rovněž zahrnuje tes-
tování potravinářských výrobků (hotových po-
krmů a polotovarů, obalů a nádobí) z hlediska 
vhodnosti pro mikrovlnný ohřev a návrhem po-
třebných úprav. Zabývá se výzkumem v oblasti 
fermentačních technologií a vývojem aplikací 
s použitím nanovláken a nanočástic.

Centrum transferu technologií úzce spolupra-
cuje s komerční sférou jak formou výzkumných 
projektů, tak i klasických komerčních zakázek. 
Podílí se na zavádění inovací a nových tech-
nologií do praxe, realizuje workshopy a semi-
náře pro podnikatele včetně poradenství a ser-
visu v oblasti využití národních i evropských
dotací.

VÚPP nabízí také stáže pro vysokoškolské 
studenty a zaměstnání studentů doktorského 
studia na částečný úvazek. Pomáhá tak mla-
dým vědcům v jejich svízelné fi nanční situaci 
a zároveň jim poskytuje možnost seznámení 
se s pracovišti, která mají zaměření souvise-
jící s tématem jejich disertačních prací a jsou
blíže praxi.

Partnery VÚPP na straně vědy a výzkumu 
jsou především Fakulta potravinářské a bio-
chemické technologie VŠCHT v Praze, Čes-
ká zemědělská univerzita a další univerzity se 
zaměřením na potravinářství nebo zemědělství 
v ČR a v poslední době také AV ČR. Spolupra-
cuje také s pacientskými organizacemi, nemoc-
nicemi, Potravinářskou komorou ČR a se Spo-
lečností pro výživu. Ústav je členem Asociace 
výzkumných organizací AVO, kontaktním mís-
tem Evropské rady potravinářských informací, 
partnerem projektu ICE-E a spoluřešitelem me-
zinárodního projektu High-Tech Europe. Nejvý-
znamnější výsledky výzkumné činnosti Ústavu 
byly a jsou publikovány ve významných zahra-
ničních i domácích časopisech.

Jak už bylo v úvodu zmíněno, tak letošní rok 
je pro Výzkumný ústav potravinářský Praha, 
v. v. i., jubilejní a to se promítne i do některých 
jeho aktivit. Připravuje na duben odbornou kon-
ferenci, která se bude věnovat současným tren-
dům ve speciální výživě. Hlavní oslava výročí 
pro bývalé a současné zaměstnance i širokou 
veřejnost se zajímavým programem proběhne 
16. června v rámci Dne otevřených dveří v areá-
lu VÚPP v Hostivaři. Součástí budou také ochut-
návky potravinářských fi rem. Následovat budou 
i další akce, ke kterým se Ústav připojí např. 
Země živitelka v Českých Budějovicích, Noc 
vědců, Den zdraví se STOBem či Týden vědy 
a techniky.

www.vupp.cz

Výzkumný ústav potravinářský Praha, 
v. v. i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., slaví 60. výročí 

Oddělení chemie, mikrobiologie a biochemie potravin 
�  Vývoj receptur speciálních potravin pro skupiny obyvatel se specifi ckými zdravot-

ními požadavky 
�  Analýza základních i vybraných minoritních nutričně významných složek potravin 

a potravinářských surovin, senzorická analýza 
�  Posouzení zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů z mikrobiologického hlediska 
�  Studium probiotických vlastností mikroorganismů (fenotypová a genotypová cha-

rakterizace), jejich kultivace, vztahy probiotik a prebiotik (synbiotika) 
�  Metody průkazu autenticity potravin včetně druhového určování ryb pomocí Real-

-time PCR 

Oddělení potravinářských technologií, biotechnologií a inženýrství 
�  Měření fyzikální vlastnosti potravin 
�  Výzkum v oblasti fermentačních technologií 
�  Vývoj aplikací s použitím nanovláken a nanočástic 
�  Výzkum a vývoj technologických procesů
�  Výzkum a vývoj nových výrobků, receptur a postupů
�  Separační technologie
�  Sbírka mikroorganismů
�  Potravinářské inženýrství

Centrum transferu technologií 
�  Spolupráce s komerční sférou jak formou výzkumných projektů, tak klasických 

komerčních zakázek 
�  Správa duševního vlastnictví Ústavu 
�  Zavádění inovací a nových technologií do praxe 
�  Realizace workshopů a seminářů pro podnikatele 
�  Poradenství a servis v oblasti využití národních i evropských dotací

Plán aktivit VÚPP 2018
�  duben – konference VÚPP
�  květen – Gluten Free Prague Expo, Skalský dvůr, Den zdraví Prahy 15
�  červen – Den otevřených dveří ve VÚPP
�  srpen – Země živitelka
�  říjen – Noc vědců, Den zdraví se STOBem
�  listopad – Týden vědy a techniky
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ANRITSU - japonská kvalita na českém trhu

www.novumglobal.eu

Možná i vy hledáte spolehlivého pomocníka 

PRŮBĚŽNÉ KONTROLNÍ VÁHY
nejen váží výrobky s vysokou rychlostí a přesností, ale také přirozeně reagují 

na potřeby různých zákazníků, od řízení zpětné vazby pro plnicí stroje 

až po podporu HACCP a GMP.

I Vy si můžete dopřát japonskou kvalitu, spolehlivost a snadnou obsluhu. Tato ja-

ponská firma s 35letou tradicí pro Vás vyrábí i vysoce spolehlivé rentgeny a detek-

tory kovů. Novum Global je exkluzivním dovozcem této značky na český trh, jsme 

Vám plně k dispozici na telefonu 267 997 123 a obchod@novumglobal.eu.

 Vysoká spolehlivost a snadná údržba

 3 modelové řady

- standard 

  (lakovaná ocelová konstrukce 

  do suchého prostředí) 

- nerezové provedení 

  (do vlhkého prostředí) 

- s vysokou citlivostí a přesností.

 Možnost integrace 

více způsobů vyřazování

dle typu produktu, rychlosti a hmotnosti.

 Krytí IP-30 nebo IP-66
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Máte požadavek zajistit, aby veškeré vyro-
bené produkty z výrobní linky měly odpovída-
jící kvalitu a hmotnost? Tuto potřebu spoleh-
livě řeší právě dynamické kontrolní váhy od 
japonského výrobce Anritsu. Značky, která je 
již 53 let garantem kvality.

Svá vysoce kvalitní řešení dodává do celého 
světa a stojí za více než 140 000 instalacemi.

Do portfolia společnosti patří nejen přesné 
dynamické vážicí a kalibrační systémy, ale ta-
ké rentgeny s vysokou přesností detekce a metal 
detektory. Na základě svých bohatých zkušeností 
Vám Anritsu nabízí řešení dle Vašich potřeb.

PRŮBĚŽNÉ KONTROLNÍ VÁHY 
A KALIBRAČNÍ VÁHY JSOU VÝZNAMNOU 

ČÁSTÍ PRODUKCE SPOLEČNOSTI 
ANRITSU 

Dynamické váhy odpovídají specifi ckým po-
žadavkům provozu, každý si může vybrat model 
dle požadované přesnosti, rychlosti i odolnosti. 

Lze tak uspokojit i nejnáročnější uživatele. Mo-
delové řady se vyznačují širokou škálou varia-
bility. Splňují potřebné podmínky spolehlivosti 
a odolnosti ve vlhkém a prašném prostředí i ná-
ročné hygienické normy. Nabízí vysokou rych-
lost kontroly, až 600 produktů za minutu. Rozmě-
ry produktu mohou být až 450 x 450 x 450 mm.
Přesné váhy s nabídkou přesností od 0,1 g* a vá-
živostí od 300 g do 15 kg. (*úředně ověřené vá-
hové systémy).

RENTGENY NÁM POMOHOU ODHALIT 
NEŽÁDOUCÍ ČÁSTI V PRODUKTECH 
V potravinářském průmyslu se často setkává-

me s potřebou odhalit v potravinách cokoli, co se 

mohlo z výrobního procesu do produktu dostat 
omylem. I když budeme k výrobě potravin přistu-
povat s maximální pečlivostí a opatrností, může 
se stát, že při výrobním procesu se dostanou do 
výrobku nežádoucí části (příkladem mohou být 
kamínky, kosti, plasty i kovové části). Odhalit 
nám je pomohou rentgeny, které detekují to, co 
v produktech nemá být a co by mohlo ohrozit 
zdraví zákazníka nebo poškodit dobré jméno 
produktu, důvěru ve značku. Anritsu se výrobou 
a vývojem rentgenů zabývá od roku 2000. Pro-
vozovatelům nabízí potřebné řešení nebo i vývoj 
přímo na míru. Zárukou kvality jsou dlouholeté 
zkušenosti a více než 10 000 instalací.

RENTGENY SPOLEČNOSTI ANRITSU 
JSOU NABÍZENY VE ČTYŘECH 

HLAVNÍCH MODELOVÝCH ŘADÁCH
KD74 je vysoce univerzální systém s osvěd-

čenou praxí, který vyhovuje široké škále bale-
ných výrobků. K dispozici je kontrola včetně 
analýzy tvaru, chybějící položky a kontrola in-
tegrovaného obalu. KD74-h se vyznačuje vyso-
kou přesností detekce, která detekuje až 0.2 mm 
průměru kovové kuličky. Jsou tak vhodné pro 
měkké kontaminanty s nízkou hustotou, jako jsou 
kosti a plasty, stejně jako pro malé kovové čás-
tice. KD74-f se odlišuje jednoduchou konstrukcí 
s integrací rentgenu, ideální řešení pro detekci 
u suchého výrobku. A DualX využívá analýzu 
dvou různých signálů energie x-ray, jasně rozli-
šuje kontaminanty od produktů. Provádí přesnou 
kontrolu kostí s nízkou hustotou v mase a v pře-
krývajících se produktech. Mimo  uvedených 
modelů společnost Anritsu vyrábí i zakázkové 
rentgeny dle požadavku klienta.

Novum Global, a. s.

ANRITSU – značka kvality pro kontrolní dynamické váhy a rentgeny

Před začátkem 
přístupových jed-
nání, která trva-
la devět let, před 
Asociační doho-
dou, podepsa-
nou v roce 1992 
ministrem země-
dělství a místo-
předsedou vlády
Josefem Luxem, 
a před Smlouvou 
o př is toupení

České republiky k Evropské unii, podepsanou
předsedou vlády Vladimírem Špidlou, která 
vstoupila v platnost 1. 5. 2004, byla Česká 
republika ve všech  základních potravinách 
zcela soběstačná. Početní stavy skotu České
republiky dosáhly 3 mil. 506 tis. a prasat
4 mil. 790 tis. Spotřeba masa na obyvatele na rok 
byla vysoká. U hovězího masa dosáhla 28,4 kg,
u vepřového masa 50 kg. Spotřebitelské ceny 
kvalitního tuzemského vepřového masa, mas-
ných výrobků i tuzemského hovězího masa, 
které jsou v dnešní době pro mnohé spotře-
bitele nedostupné, byly na přijatelné úrovni.

Vstup České republiky do Evropské unie pro 
nás výhodný nebyl. Podmínky, které naši politici 
pro Českou republiku vyjednali, byly likvidační, 
jako by se tehdy dohodli, že české zemědělství 
pohřbí. Dohodlo se, že naše zcela soběstačná ze-
mědělská produkce bude postupně zlikvidována, 
aby se k nám mohla dovážet nadvýroba z jiných 
zemí. Zemědělci při štědrých evropských i stát-
ních dotacích, které dostávali náhradou za ome-
zení produkce, nestrádali a nechali si to líbit. Je 
ale třeba se ptát všech tehdejších představitelů 
Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory, 
Zemědělského svazu i Zemědělského výboru Po-
slanecké sněmovny, proč to připustili. Neexistuje 
snad žádná jiná země v Evropě, kde by politici 
vyjednali tak likvidační podmínky vstupu do EU.

Od roku 1990 se základním průvodním jevem 
českého zemědělství stala řízená likvidace rost-
linné a živočišné produkce. Pěstování obilovin 

bylo podmíněno povinným ponecháním části 
orné půdy ladem. Vzrostl význam finančních 
kompenzací. Byl zaveden fond pro poskytová-
ní podpor na přeměnu orné půdy v trvalé louky 
a pastviny. Postavily se bioplynové stanice, pro 
které se jako palivo pěstuje řepka a kukuřice. Ty 
jsou vysoce náročné na živiny a vodu a nejví-
ce degradují půdu. Z podpory těchto biopaliv se 
stal velký byznys zejména zemědělských baronů, 
kteří hospodaří průmyslovým způsobem a nedrží 
se tradičního zemědělského hospodaření. Orná 
půda se tak devastuje a mizí raketovou rychlos-
tí. Podle dostupných informací orné půdy ročně 
ubývá 7 500 ha.

V letech 2004 až 2006 byla v České republice 
zprivatizována voda. Pro uzavření smluv mezi vo-
dárnami a zahraničním koncernem musel hlasovat 
i stát, resp. zástupci Ministerstva zemědělství ČR, 
kteří se zúčastňovali valných hromad vodáren. 
Z uzavřených smluv vodárnám v České repub-
lice zůstala povinnost fi nancovat infrastrukturu, 
ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného 
přešlo na zahraniční koncerny. Ministerstvo ze-
mědělství, které mohlo vyvedení zisků zabránit, 
to neučinilo. V roce 2006 dokonce zcela rezig-
novalo na svůj vliv ve vodárnách, když dopustilo 

zrušení zlaté akcie vodáren, tedy práva minister-
stva vstupovat do jednání a rozhodování vodá-
ren ve vztahu k zahraničním koncernům, čímž 
se zřeklo veškeré kontroly nad děním v nich.

V oblasti živočišné produkce došlo v průběhu 
transformace k masivní likvidaci stád. Předcháze-
lo jí zrušení státní podpory a dotací maloobchod-
ních cen masa a masných výrobků na vnitřním 
trhu. To vyvolalo prudké, až několikanásobné 
zvýšení cen masa na pultech obchodů. Vysoké 
ceny masa ochromily odbyt a spotřebu masa na 
vnitřním trhu. Spotřeba hovězího masa na oby-
vatele na rok rychle klesla o 68 % a roční spotře-
ba vepřového masa na hlavu se postupně snížila
o 16 %. Vznikly přebytky jatečných zvířat a ma-
sa, pro které nebylo na vnitřním trhu v České re-
publice uplatnění a bylo nutné je urychleně řešit.

Již v roce 1991 byla proto připravena a zave-
dena tzv. podpora trhu ve formě intervenčních 
nákupů a vývozů založená na fázi očekávaných 
přebytků. Cenové subvence na podporu vývozu 
dosahovaly u hovězího masa 40–50 % z tehdej-
ších cen. Výdaje na subvence vývozu dosahovaly 
podle dostupných údajů 4 až 6 mld. ročně. Živá 
zvířata a maso se intenzivně vyváželo s velkými 
fi nančními ztrátami do zahraničí. Početní stavy 

skotu České republiky rychle klesly o 2 mil. a 86 tis.
kusů na současný 1 mil. a 420 tis. kusů, tj. na 40,5 %.
Početní stavy prasat klesly o 3 mil. a 226 tis.
kusů, na současný 1 mil. a 564 tis. kusů, tj. na 
32,6 %. Masivní vývoz chovných a jatečných 
zvířat a masa po několika letech překročil hra-
nici potřeb vnitřního trhu a Česká republika se 
stala hluboce nesoběstačnou a trvale závislou na 
dovozu masa ze zahraničí. Vepřové i hovězí ma-
so se začalo stále více dovážet z okolních států, 
které při přístupových jednáních s EU nepřipus-
tily takovou likvidaci svého zemědělství, jakou 
dohodli politici České republiky. Současnou kri-
tickou situaci, kdy již více než polovina potra-
vin prodávaných v našich obchodech nepochází 
z našich polí, zhoršuje pokračující vývoz živých 
jatečných i chovných zvířat i tuzemského masa 
do okolních států, z kterých maso a výrobky zpět 
dovážíme.

Žijeme v otevřeném evropském trhu. V obcho-
dech máme masa a výrobků dostatek, a tak si 
ani neuvědomujeme, že bez dovezených základ-
ních potravin by naše obchody byly poloprázdné. 
Neuvědomujeme si, že jsme závislí na tom, jaké 
potraviny v jaké jakosti a za jaké ceny nám jiné 
státy poskytnou. Děsivé je nejvíce to, že nynější 
stav se považuje za normální. S tím nelze souhla-
sit. Avšak nastavený směr nebude snadné změnit. 
Zvlášť když si dnešní autoři zemědělské politiky 
v dobré víře myslí, že na vnitřním trhu potravin 
České republiky je vše tak, jak má být, v pořád-
ku. A tak nejsou žádné nástroje ani snaha Minis-
terstva zemědělství a ostatních příslušných orgá-
nů, jak nebezpečnou a stále rostoucí závislost na 
dovozu na českém trhu potravin změnit. Je třeba 
si ale včas uvědomit, že žádná společnost bez 
půdy, vody a potravin nemůže dlouhodobě žít.

Miloš Rýznar

Poznámka redakce: Miloš Rýznar se celý 
profesní život věnoval obchodu masem, bilan-
cím výroby a spotřeby masa a cenovým vývojům 
na trhu masem. Patřil vždy k vysoce uznávaným 
odborníkům statistiky surovinového zabezpečení 
masného oboru.

V roce 2017 se díky projektu Paběrkujeme! 
sesbíralo 4,2 tuny zeleniny a ovoce, které 
by jinak zůstaly nesklizené na poli nebo 
vyřazené ve skladech. Během 12 výjezdů od 
června do října roku 2017 sbírali dobrovolníci 
pro potravinovou banku převážně mrkve, 
kedlubny, cibule a dýně. Nejčastějším 
důvodem, proč by se nesnědly, byly od-
chylky od předepsaných kritérií na vzhled, 

nadprodukce nebo poškození vlivem počasí. 
V roce 2018 se paběrkování rozšíří do jižních 
Čech.

Iniciativa Zachraň jídlo, která začala s pro-
jektem paběrkování poprvé v roce 2015, má za 
sebou třetí úspěšnou sezonu. Zatímco v prvních 
dvou letech projektu se jezdilo k zemědělcům 
pouze pro zeleninu, cílem pro rok 2017 bylo za-
jistit přebytky také od ovocnářů. „Oslovili jsme 
57 českých ovocnářů a Ovocnářskou unii a zjis-
tili jsme, že na rozdíl od zelinářů vypěstované 
plodiny tolik nevyhazují. ‚Nevzhledné‘ ovoce se 
zpracovává do moštů nebo se vypaluje. V roce 
2017 navíc byla velice špatná sezona vlivem mra-
zů a jarního sucha, takže přebytky v ovocnářství 
jsme nezaznamenali,“ popisuje situaci Adam 
Podhola, koordinátor projektu. 

Plodiny pro letní happening Jam session, na 
kterém se vařilo 1 000 džemů z vyřazeného ovo-
ce, získala iniciativa Zachraň jídlo z velkoskladů 
a obchodů. „Oslovili jsme 26 velkoskladů, do 
nichž se dováží ovoce a zelenina ze zahraničí, 
které nám poskytly vyřazené ovoce. Jednalo se 
o pomeranče, jablka, třešně, ale i exotické kous-
ky jako manga nebo melouny. Ovoce bylo mír-
ně natlučené, ale úplně v pořádku pro výrobu 
džemů.“ 

Do paběrkování a příprav happeningu Jam se-
ssion se v roce 2017 zapojilo 170 dobrovolníků, 
kteří sběrem na poli strávili 35 hodin. Mezi nimi 
byli zaměstnanci fi rem KPMG a Logio, žáci ze 
základní školy Kladská a také klienti organiza-
ce Jako doma (Kuchařky bez domova). „Skvě-
le strávené odpoledne, mnohem lepší než sedět 
v kanclu, spousta zábavy, zážitků, zeleniny a vše 

pro dobrou věc,“ komentovala výjezd zaměst-
nankyně ze společnosti Logio. 

Zatímco dosud se jezdilo paběrkovat ve pro-
spěch potravinové banky v Praze a v Litoměři-
cích, v průběhu letošního roku se projekt rozšíří 
do okolí Českých Budějovic, kde sídlí aktivní 
potravinová banka. „Chtěli bychom oslovit míst-
ní lidi, předat jim informace, jak se takové paběr-
kování prakticky dělá, a motivovat je, aby začali 
jezdit sami. Doufáme, že se nápad ujme a vznik-
nou nezávislé skupiny tak, jak se to stalo v pří-
padě skupiny Paběrkování po Brněnsku. Díky 
nim se rozšíří povědomí o plýtvání potravinami 
v zemědělství,“ říká produkční Inka Jurková ze 
společnosti Zachraň jídlo. 

www.zachranjidlo.cz

Zachraň jídlo, z. s.

Vývoj českého zemědělství po vstupu do Evropské unie
– ohlédnutí a zamyšlení

Paběrkování se rozšíří do regionů a naváže na úspěšnou sezonu roku 2017
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Výstavba nových nebo modernizace stáva-
jících potravinářských provozů vyžaduje vždy 
nemalé investice. V celkovém procesu je však 
jedna velmi důležitá část, která je často přehlíže-
na a opomíjena jak samotným projektantem, tak 
i investorem. Tou je právě odvodnění provozů, 
které by mělo splňovat často velmi přísné hygi-
enické požadavky. Pavel Edr, specifi er společ-
nosti ACO Stavební prvky, která se zabývá prá-
vě návrhem a dodávkou odvodňovacích systémů 
pro potravinářský průmysl, dodává: „Techno-
logie a výrobní zařízení jsou základem výroby 
jakéhokoliv potravinářského provozu. Je zde však 
ještě jeden klíčový faktor výroby, který ovlivňuje 
kvalitu a zdravotní nezávadnost konečných pro-
duktů, a tím je hygienické odvodnění samotných 
výrobních provozů. V prostorách, kde dochází 
ke zpracování potravin, je velmi důležité, aby 
odvodňovací systémy byly navrženy a vyrobeny 
podle přísných norem. Tím je zajištěna minimali-
zace bakterií a případná kontaminace potravin.“

RIZIKA PLYNOUCÍ
Z NEVHODNÉHO ODVODNĚNÍ

ACO jako jeden z předních světových odbor-
níků na venkovní i vnitřní odvodnění chápe, jak 
zásadní roli hraje právě dobře navržené a prove-
dené hygienické odvodnění v procesu výroby. 
Nevhodné nebo vůbec žádné odvodnění může 

Důležité aspekty při řešení odvodnění 
v potravinářském průmyslu

Zároveň také zabraňuje hromadění tuků a olejů
na podlaze. 

Je tedy zřejmé, že odvodnění má mnohem vět-
ší dopad na bezpečnost v potravinářských provo-
zech, než je na první pohled patrné. 

„Podle našeho názoru je nezbytné, aby projek-
tanti a realizační fi rmy počítali s hygienickým od-
vodněním již ve fázi projektu, a respektovali tak 
legislativní požadavky, jako jsou např. EN22000, 
nebo požadavky HACCP. My, jako odborníci, kte-
ří se touto problematikou zabýváme každý den, 
jsme zde samozřejmě připraveni pomoci s návr-
hem funkčního a hygienického odvodnění jak ve 
fázi projektu, tak i při samotné realizaci,“ dodává 
Pavel Edr. 

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ – NEREZOVÉ 
MODULÁRNÍ ŽLABY ACO

Ideálním řešením pro odvodňování velkých 
ploch jsou štěrbinové a krabicové liniové od-
vodňovací systémy ACO. Je zde možné nastavit 
komplikované tvary liniového odvodňování dí-
ky dobré variabilitě systému. Systém se skládá 
ze dvou typů žlabových profi lů pro různé ap-
likace. Štěrbinový žlab je ideální pro oddělení 
suchých a mokrých částí provozu. Šířka vto-
kového otvoru je 20 mm a mřížka je umístěna 
pouze v místě vpusti. 

Dalším řešením je krabicový žlab. Systém 
nabízí výběr ze dvou šířek provedení – 125 mm 
a 200 mm, avšak i přes relativně malé šířky je 
tento systém schopen zvládnout i větší přítok 
vody. Rošty jsou umístěny po celé délce žla-
bového systému. Zákazník si tak může vytvo-
řit celkový vzhled podlahy výběrem správného 
provedení roštu. K dispozici jsou rovněž rošty 
v protiskluzném provedení, aby byla zajištěna 
ještě větší bezpečnost.

www.aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o.

znamenat zranění způsobená uklouznutím na 
mokré nebo znečištěné podlaze. Dále také na-
rušení vrstev podlahy, která znamenají následné 
přeložky podlah a dočasné uzavření výrobního 
místa. V nejhorším případě to však může vést 
k samotné kontaminaci potravin zdraví nebez-
pečnými bakteriemi a následným skandálům 
a ztrátě dobré pověsti. 

Účinné odvodnění tak pomáhá zabrá-
nit kontaminaci bakteriemi, jako např. Lis-
teria a Salmonella. Existuje mnoho nezá-
vislých studií, které ukazují na množství 
bakterií přítomných právě v odvodnění. Správ-
né odvodnění pomáhá eliminovat hromadění 
kapalin na povrchu, a zabraňuje tak nebezpečí 
uklouznutí – hlavní příčině pracovních úrazů. 

ACO štěrbinový nerezový žlab

ACO krabicový nerezový žlab

SOUBĚŽNĚ S VELETRHEM
SALIMA
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Svijany – Pivovaru Svijany se 
i v dvacátém roce jeho samostat-
né existence dařilo. Celkem uvařil 
o zhruba dvě procenta více piva než 
v roce 2016 a s více než 638 tisíci 
hektolitrů zaznamenal další histo-
rický rekord. Výročí dvaceti let sa-
mostatné existence si ve Svijanech 
připomenou letos v dubnu. 

„Byli jsme připraveni na to, že to bu-
de velice tvrdý rok a že i na nás citelně 
dopadne souběh několika legislativních 
změn, s nimiž se muselo české pohos-
tinství potýkat. Až do konce srpna jsme 
však vykazovali vyloženě mimořádné 
výsledky. O to větší šok nám pak připra-
vilo září, kdy se poptávka skokově sní-
žila až o pětinu. Začali jsme se pomalu 
smiřovat s tím, že možná teprve podruhé 
za posledních dvacet let nepřekonáme 
výstav z předchozího roku,“ uvedl ře-
ditel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 
„Pokles pokračoval i v říjnu, o celkově 
pozitivní bilanci se však nakonec po-
staraly poslední dva měsíce v roce. Dí-
ky nim jsme vyšli se ctí ze zatěžkávací 
zkoušky, které loni celý obor vystavily 
například elektronická evidence tržeb 
nebo zákaz kouření v restauracích.“

Celkem pivovar za celý rok uvedl na 
trh 638 399 hektolitrů piva. Na odbyt 
šlo vedle nejprodávanějšího Svijan-
ského Mázu všech 13 svijanských piv 

včetně pěti speciálů. Podíl lahvového 
a sudového piva zůstal stabilní, rostl 
segment plechovkového piva. Šestinu 
z celkem tří milionů plechovek již pi-
vovar stočil na své nové, na konci roku 
dokončené plnicí lince.   

„Těžili jsme mimo jiné i z vysoké 
dynamiky předvánočního trhu. Třeba 
naše zvláštní edice piva ve vánočních 
obalech z obchodů zmizela během 
okamžiku,“ komentoval loňské vý-
sledky Roman Havlík. „V neposlední 
řadě pak k celkovému nárůstu přispělo 
i zvýšení exportu; na zahraniční trhy 
jsme vyvezli téměř sedm procent naší 
produkce, zhruba o dva procentní body 
více než předloni.“

Stále vyšší oblibu svijanského piva 
během posledních dvaceti let Roman 
Havlík připisuje zejména tomu, že pi-
vovar stále zůstává zcela věrný tra-
dičním postupům výroby českého pi-
va – dvourmutovému vaření, kvašení 
v otevřených kádích a dlouhodobému 

zrání piva v ležáckých sklepích. „Vě-
řím, že z těchto kvalit budeme těžit i do 
budoucna. V příštím roce plánujeme, že 
by se výstav pivovaru měl přiblížit hra-
nici 650 tisíc hektolitrů nepasterované-
ho piva. Současně budeme upevňovat 
i naši pozici největšího dodavatele spe-
ciálních piv pro český trh,“ uvedl dále 
Roman Havlík. 

PŘIPRAVENI NA DALŠÍ RŮST
Po celých uplynulých dvacet let se 

pivovar cílenou investiční politikou 
průběžně připravoval na zvyšování 
výrobních kapacit tak, aby mohl zaru-
čit naprosto stabilní charakter a kvalitu 
všech vyráběných piv. „Celou tu dobu 
jsme intenzivně a s předstihem inves-
tovali do rozšiřování kapacit a techno-
logií, abychom i po více než dvaceti-
násobném nárůstu produkce dokázali 
vyrábět stále zcela stejné pivo jako dří-
ve. Žádný kompromis v podobě náhra-
dy klasického vaření a zrání ve spilce 

pro nás nepřicházel do úvahy. Nikdy 
bychom naše pivo neošidili a naši zá-
kazníci to – zdá se – dokáží ocenit,“ 
komentoval loňský rekordní výstav 
svijanský sládek Petr Menšík. „A le-
tos budeme v investicích samozřejmě 
pokračovat. Čeká nás mimo jiné rozší-
ření kapacity hlavního kvašení pomocí 
asi dvaceti otevřených spílečných kádí 
o celkové kapacitě 4 400 hektolitrů, in-
stalace nových kompresorů do strojov-
ny a výměna vkladače a vykladače ve 
stáčírně lahví. Další investice budou 
směřovat do úseku fi ltrace piva a čis-
tírny odpadních vod,“ dodal.   

Zatím největší investici v celé novo-
dobé historii pivovaru – novou stáčír-
nu plechovek, která za hodinu dokáže 
pivem naplnit až patnáct tisíc plecho-
vek – pivovar uvede do plného provozu 
během prvního čtvrtletí letošního roku. 
Díky investičnímu počinu za více než 
100 milionů Kč by měl v letošním ro-

ce dodat na trh čtyři miliony plechovek 
a v budoucnu do nich plnit až pětinu vý-
stavu. Vlastní stáčírna by měla pivova-
ru otevřít také dveře pro další zvyšování 
exportu. „Nová stáčírna nám dává do 
budoucna nejen velkou obchodní, ale 
i technologickou výhodu. Všechny mož-
nosti, které nám poskytuje, veřejnosti 
představíme na přelomu prvního a dru-
hého čtvrtletí,“ doplnil Petr Menšík.

OSLAVY 20 LET V KVĚTNU   
Na oslavu dvaceti let od okamžiku, 

kdy se 1. dubna 1998 novým vlastní-
kem upadajícího pivovaru s výstavem 
kolem 30 tisíc hektolitrů stala ryze čes-
ká společnost Pivovar Svijany, s. r. o.,
ve Svijanech na květen plánují Den 
otevřených dveří a bohatý kulturní pro-
gram pro širokou veřejnost. 

www.pivovarsvijany.cz

Temper Communication a. s. 

Pivovar Svijany i v obtížných podmínkách loňského roku rekordně 
zvýšil výstav 

Ve středu 20. 12. proběhl křest 
nového piva Bad Flash Black List 
a oslava druhého výročí založení Bad 
Flash barů.  Black IPA, uvařenou spe-
ciálně pro tuto příležitost, pokřti-
li dva hlavní kapitáni Bad Flashe – 
Honza Charvát (Zlý časy) a Libor Kult 
(Kulový blesk). Patronem nového pi-
va v portfoliu Bad Flashe se stal pu-
blicista, autor stand-upů a milovník 
dobrého piva Luděk Staněk. 

 „Bad Flash Black List je černá 
IPA, na jejíž výrobu bylo použito pět 
druhů sladů – plzeňský, vídeňský, 
bavorský, Karamunich a Karafa 3,“ 
říká sládek Bad Flashe a autor receptu 
Martin Vávra. „Použili jsme také dva 
chmely, Bravo a Amarillo, vařilo se 
v Kunratickém pivovaru ve spolupráci 
s Patrikem Godovským,“ dodává Jan 
Charvát, jeden z majitelů Bad Flashe, 
a druhý kolega Libor Kult jej dopl-
ňuje: „Bad Flash Black List je prostě 
sváteční pivo a s podobnými sváteč-

ními speciály se u Bad Flashe budete 
setkávat častěji.“ A Luděk Staněk jeho 
slova potvrzuje: „Pivo mám rád a rád 
tvrdím, že se v něm docela vyznám. To-
hle je ale fakt dost dobrý!“

Poslední měsíc v roce Prostě patřil 
a patří – v prosinci 2013 vznikl náš pi-
vovar a uvařili jsme první pivo (byla 
to Bad Flash Double IPA), v prosinci 
2015 jsme otevřeli první Bad Flash bar 

v Krymský, v prosinci 2016 jsme ote-
vřeli Bad Flash bar v Karlíně a od pro-
since máme nový sklad, který umožní 
expanzi a plány Bad Flashe na příští 
rok. Které rozhodně nejsou malé!

Bad Flash je pivovar, bar i velko-
obchod s pivem. Koncept Bad Flash 
vznikl v roce 2012, kdy dva hospodští 
Jan Charvát (Zlý Časy) a Libor Kult 
(Kulový blesk) se po letech holdová-
ní dobrému pivu, cestování po pivních 
festivalech a obohacení české kultury 
pivy z celého světa rozhodli, že pře-
taví zkušenosti v praxi a začnou vařit 
to, co jim nejlíp chutná. Název Bad 
Flash pak vznikl spojením názvů dvou 
hospod – Bad (Zlý, od Zlejch Časů) 
a Flash (Blesk, od Kulovýho blesku). 
Vznik unikátních pivních barů pak 
již byl jen logickým dalším krokem. 
Bad Flash totiž znamená pivo. Chce-
me, aby vám chutnalo tak, jako chutná 
nám. 

Bad Flash Beers

Křest nového piva Bad Flash Black List

BAD FLASH V ČÍSLECH:
–  2 Bad Flash bary, 12 piv na čepu
–  14 druhů vlastního piva a další se 

stále vymýšlejí (pokusy předtím 
se nepočítají, byly jich desítky)

–  Objem vlastního piva 2013: 10 hl
piva

–  Objem vlastního piva 2017: 1 300 hl
piva

–  Počet druhů piva v lahvích: stov-
ky až tisíce

–  Nejprodávanější pivo: Bad Flash 
Prostě Ležák (klasický ležák, 
10.6 stupňů, 4,7 % alkoholu)

–  Nejsilnější pivo: Bad Flash Tor-
pid Mind (russian imperial stout, 
24 stupňů, 10, 7 % alkoholu)

Nová stáčírna piva do plechovek

Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany

Přerov (ČTK) – Pivovar Zubr le-
tos investuje více než 25 milionů 
korun do pořízení nového systému 
filtrace piva. Bude to největší in-
vestice letošního roku, řekl ředitel 
Pivovaru Zubr Tomáš Pluháček. Za 
posledních 25 let přerovský pivovar 

do modernizace svých technologií 
investoval přes 750 milionů korun.

„Díky rekonstrukci filtrační linky 
chceme dosáhnout toho, aby byla na 
stejné úrovni automatizace a spolehli-
vosti jako ostatní naše výrobní techno-
logie,“ zdůvodnil pětadvacetimiliono-
vou investici Pluháček. Pomocí fi ltrace 
se z piva odstraňují kalicí látky, aby 
mělo požadovanou čirost.

Pivovar Zubr investuje každoroč-
ně do své modernizace miliony ko-
run. Investice nabraly tempo po roce 

1997, kdy Přerov postihly katastrofální 
povodně. Velká voda tehdy zaplavila 
i areál pivovaru. „V posledním čtvrt-
století se zásadních investic dočkaly 
prakticky všechny části pivovaru, a to 
jak ty výrobní, technologické, tak i ad-
ministrativní,“ řekl Pluháček.

Loni Pivovar Zubr investoval zhruba 
15 milionů korun do modernizace lin-
ky na stáčení piva do plechovek, aby 
kvůli rostoucí poptávce výrazně zvýšil 
její výrobní kapacitu. „Trh piva v ple-
chovkách roste a my jsme nyní díky
patnáctimilionové investici do nové 

baličky plechovek schopni zvýšit výkon 
celé linky takřka o 50 procent,“ řekl 
Pluháček. Nová technologie podle něj 
zároveň zvýšila počet variant balení 
i možností grafi cké úpravy balicí fólie.

Pivovar Zubr v předchozích letech 
pořídil také například nové stáčecí a pl-
nicí linky či varnu. Opraveny byly le-
žácké sklepy, spilka, strojovna, kotelna 
i administrativní budova.

Přerovský Pivovar Zubr loni na-
vzdory nepříznivému vlivu zavede-
ní elektronické evidence tržeb (EET) 
a posléze i zákazu kouření v restaura-

cích na prodej sudového piva udržel 
výstav na předloňské úrovni 255 000 hl 
piva. Bylo to nejvíce za posledních ně-
kolik let. Prodej čepovaného piva kle-
sl o tři procenta, výpadek ale pivovar 
nahradil vyšším prodejem lahvového, 
a hlavně plechovkového piva.

Pivovar Zubr patří do pivovarnické 
skupiny středomoravských pivova-
rů Zubr, Holba a Litovel. Jejich roční 
výstav je do jednoho milionu hektoli-
trů piva. Pivovary prodávají svá piva 
především na Moravě a ve východních 
Čechách.

Pivovar Zubr letos investuje 25 milionů korun do nové filtrace
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Praha – Šestý ročník charitativ-
ní aukce designových lahví Pilsner 
Urquell pro Centrum Paraple vynesl
lidem, kteří se následkem nemoci 
či zranění ocitli na vozíku, celkem
1 683 145 korun. Nejdražší originál-
ní kousek podle návrhu uměleckého 
ředitele sklárny Moser Lukáše Jabůr-
ka byl vydražen za 250 000 korun. 

Dražba uměleckých pivních lahví 
je tradičním předvánočním projektem 
značky Pilsner Urquell na pomoc Cen-
tru Paraple. Aukce, v pořadí již šestá, 
proběhla 13. prosince. V aukci se vy-
dražilo celkem deset lahví z originální 
edice k 175. výročí uvaření první várky 
plzeňského ležáku. Každá z vydraže-
ných lahví má zcela unikátní design, 
který symbolizuje jednotlivý milník 
v bohaté historii piva Pilsner Urquell. 
Lahev získalo deset dražitelů, kteří na-
bídli nejvyšší cenu. Hodnota nejdražší 
lahve se tak vyšplhala na rekordních 
250 tisíc korun.

Celý výtěžek aukce jako již tradič-
ně putuje na konto Centra Paraple, 

které pomáhá lidem s poškozením 
míchy. „Mám velkou radost, že dob-
rý nápad Plzeňského Prazdroje se už 
6 let setkává s takovým úspěchem. 
Dražba krásných pivních lahví Pilsner 
Urquell letos Parapleti přinesla peníze 
na sportovní pomůcky a na mzdy asi-
stentů, kteří jsou po ruce, když našim 
klientům chybí vlastní síly. Výsledek 
– 1 683 145 korun je pro nás skvělá 
zpráva, děkujeme!“ říká Zdeněk Svě-
rák, zakladatel Centra Paraple.

Autorem kolekce lahví je umělecký 
ředitel sklárny Moser Lukáš Jabůrek. 
Spojení s Moserem přitom není náhod-
né – přední česká sklárna slavila také 
výročí, na trhu působí už 160 let. Taje 
rukodělného zpracování skla si tu mi-
stři skláři předávají po generace. Spe-
ciální edice pivních lahví tak spojuje 
nejen významné tuzemské značky, ale 
symbolizuje také jejich hodnoty: úctu 
k tradici, perfektnímu řemeslu a vysoké 
kvalitě, díky nimž se české pivo i sklo 
staly proslulými po celém světě. „Za 
výrobou aukčních lahví jsou desítky ho-
din ruční práce, ať už u pece se sklovi-

nou při teplotě 1 150 °C, u vydlabávání 
dřevěných forem nebo ručního brouše-
ní dekoru symbolizujícího sladovnic-
ký ječmen,“ popisuje Lukáš Jabůrek. 
Jedna z vydražených aukčních lahví 
je k vidění v pražském showroomu
sklárny Moser v ulici Na Příkopě. 

Cílem projektu je vydražit lahve, 
a poskytnout tak fi nanční prostředky 
pro Centrum Paraple, které pomáhá 
lidem na vozíku s poškozením míchy 
následkem úrazu nebo onemocnění. 
Pilsner Urquell přitom sází nejen na 
předávání těch nejlepších zkušeností, 
dovedností i tradic, které dávají vznik-
nout unikátním a kvalitním produktům, 
které nás reprezentují doma i v zahra-
ničí, ale i na tu nejlepší tradici pomá-
hat a být solidární k těm, kteří to po-

třebují. „Tradici pomáhat potřebným 
v předvánoční době začali v našem 
pivovaru už jeho zakladatelé, plzeňští 
právováreční měšťané. Tento zvyk zů-
stal v pivovaru zachován a my na něj 
takto opět navazujeme. Všem účastní-
kům dobročinné dražby bychom chtě-
li srdečně poděkovat. Velice nás těší, 
že můžeme tímto způsobem již pošesté 
pomoci lidem, kteří se dostali do těžké 
životní situace,“ uvedl Grant McKen-
zie, marketingový ředitel Plzeňského 
Prazdroje.

Výtěžek aukce designových pivních 
lahví využije Centrum Paraple na ná-
kup terapeutických a sportovních po-
můcek, jako je nový motomed, speciál-
ní kolo pro vozíčkáře handbike, lyže 
monoski nebo vozík na tanec. Část zís-

kaných fi nančních prostředků použije 
na mzdy osobních asistentů, kteří po-
máhají klientům Paraplete v průběhu 
jejich sociálně rehabilitačního poby-
tu při všech běžných denních činnos-
tech – s hygienou, oblékáním, přesuny 
a doprovázejí je při všech aktivitách. 
V Centru Paraple se střídají v nepřetr-
žité 24hodinové službě.

Noví majitelé lahví budou na začát-
ku příštího roku pozváni do pivovaru, 
kde jim budou jejich lahve slavnostně 
předány. Zde si také pod vedením star-
šího obchodního sládka Václava Berky 
budou moci do nich sami načepovat pi-
vo a vychutnat si plzeňský ležák v té 
nejlepší kvalitě.

Bison & Rose, s. r. o.

Charitativní aukce uměleckých lahví Pilsner Urquell pro Centrum Paraple
 vynesla rekordních 1 683 145 korun

vyhlašovatel a producent soutěží PIVEX

generální partner soutěží PIVEX
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Bezpečnost
Rychlost aplikace

Vysoká teplotní odolnost

Podlahy
pro potravinářství bez kompromisů

RemmersCrete je podlahový systém na bázi 
polyuretanbetonu. Jedná se o speciálně for-
mulovaný systém pro ta nejvyšší zatížení  
v potravinářském, farmaceutickém a chemic-
kém průmyslu. Odolává kombinaci tepelného  
a chemického zatížení včetně těžkého mecha-
nického zatížení potravinářských provozů. Spl-
ňuje legislativní požadavky pro potravinářství  
a farmacii.

Díky strukturovaným povrchům zajišťuje bez-
pečný protiskluzný povrch pro pohyb obslu-
hy provozu. Má vynikající odolnost proti obrusu  
a mechanickému rázu.

www. .cz
Remmers s.r.o.  rcrete@remmers.cz  +420 777 480 410

REMMERS SE ZÚČASTNNÍÍ REMMEERSRS SE ZÚČAČASASTTNNSTNNÍÍÍ
CCELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEEKKCCEELOOOSTSTÁTÁTÁTNÍCH PŘŘEHLÍDÍDEEKKKK 

SÝRRŮ PRAHASÝSÝÝRRŮ PPRRA AHA

Tereos TTD,
vedoucí skupina ve výrobě cukru a lihu z cukrové řepy v České republice,

si vás dovoluje v rámci potravinářského veletrhu Salima 2018

pozvat na svůj stánek.

Stánek č. 056, pavilon V.

POZVÁNKA
Salima 2018

27. 2.–2. 3. 2018, BVV Brno
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Na loňském ročníku mezinárodní 
soutěže vín Terravino Izrael moravští 
a čeští vinaři zazářili. Nejenže si 
odvážejí celkem 27 medailí, ale také 
titul absolutního Šampiona soutěže. 
Účast našich vín organizačně 
zajistilo Národní vinařské centrum 
za finanční podpory Vinařského
fondu.

Titul absolutního Šampiona v kon-
kurenci vín z 30 zemí světa získalo 
vinařství Znovín Znojmo za Ryzlink 
rýnský 2015, ledové víno. Toto víno si 
vysloužilo také ocenění za nejlepší ví-
no ČR, dále za Nejlepší víno v cenové 
kategorii 37–49,99 dolarů, a navíc zís-
kalo ještě velkou zlatou medaili. 

Vedle Šampiona si naši vinaři z Izra-
ele odváží také 18 zlatých a 9 stříbrných 
medailí. Rulandské bílé 2015 z Habán-
ských sklepů získalo ocenění za nejlepší 
vino v kategorii 7–10,99 dolarů a zlatou 
medaili. Davinus si za Sommelier Select 
Pálavu 2016, pozdní sběr, odváží stříbr-
nou medaili a ocenění za nejlepší víno 
v kategorii 11–16,99 dolarů. Velkou zla-
tou medailí byl oceněn také Sauvignon 
2016, výběr z bobulí, z Vinařství Čech.

„Je to další neskutečný úspěch pro 
Českou republiku. Výsledky jsou umoc-
něné skutečností, že v některých kate-
goriích bylo pro udělení zlaté medaile 
nutné dosáhnout hranice devadesáti 
bodů,“ komentuje výsledky soutěže 
Miroslav Majer ze společnosti DAVI-

NUS, který v letošním roce předsedal 
jedné z hodnoticích mezinárodních ko-
misí. V porotě ho za Českou republiku 
doplnil ještě Martin Pastyřík, prezident 
Asociace sommelierů České republiky.

V Izraeli se našim vínům tradičně 
daří. Z dosavadních dvanácti ročníků 
se moravská vína stala absolutním me-
zinárodním Šampionem hned šestkrát! 

Dvakrát se jím stalo víno Vinselektu 
Michlovský, po jednom Šampionovi 
mají Vinařství Čech, Štěpán Maňák 
a Mikrosvín Mikulov. Nyní se k nim 
přidává i Znovín Znojmo! 

Zajímavostí soutěže je, že se ode-
hrává ve fi lištínském městě Ashdod na 
cestě mezi Jaffou a Gazou, které je de-
vatenáctkrát zmiňováno v Bibli.

Naše vína sklidila v Izraeli obrovský úspěch

Rok 2017 opět potvrdil neustále 
rostoucí kvalitu moravských a čes-
kých vín a stal se historicky neúspěš-
nějším medailovým rokem. Z meziná-
rodních soutěží si totiž naši vinaři
odvezli celkem 728 medailí, což je 
o 83 více než v roce 2016 a o 228 více
oproti roku 2015. Zahraniční účast 
ve většině případů finančně podpořil
Vinařský fond a organizačně se na ní 
podílelo Národní vinařské centrum.

Mezi oceněními se objevily nejen zla-
té, stříbrné a bronzové medaile, ale také 
úctyhodných 9 šampionů, tedy ocenění 
pro vína mimořádné kvality, která ve 
svých kategoriích nenašla konkurenta.

„Vinaři i jejich zákazníci velmi dob-
ře vědí, že u nás vznikají vynikající ví-
na, ale až srovnání s těmi nejlepšími 

na mezinárodních soutěžích přináší po-
tvrzení, že nejde jen o subjektivní vní-
mání a preferenci domácích produktů,“ 
komentoval mimořádně úspěšný rok 
2017 Ing. Jaroslav Machovec, ředitel 
Vinařského fondu, a dodal: „Zatímco 
v předloňském roce slavili naši vina-
ři rekordní úspěchy zejména díky ví-
nům výjimečného ročníku 2015, loňské 
úspěchy ukazují, že kvalita našich vín 
je bezpochyby světová bez ohledu na 
aktuální přízeň či nepřízeň přírody.“

Kvalitu vinařství jistě dokládá i ob-
držených 9 ocenění Šampion a 2 plati-
nové, 27 velkých zlatých a 177 zlatých 
medailí!

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY 2017
–  Vinařství Horák získalo ocenění Šam-

pion na soutěži Vinalies Internationa-

les v nejnabitější kategorii bílých vín 
za Hibernal, výběr z hroznů 2016. 
V roce 2016 obdržel taktéž titul Šampi-
on, ale mezi růžovými víny za Caber-
net Moravia Rosé, pozdní sběr 2015. 

–  Další 4 Šampiony moravští a čeští 
vinaři získali na soutěži vín MUVI-
NA Prešov pro Pálava, pozdní sběr 
2016, Vinařství LAHOFER, a. s.; 
Ryzlink rýnský, slámové víno 2015, 
Vinné sklepy Lechovice; Rulandské 
modré, pozdní sběr barrique 2015, 
Vinařství Hruška s. r. o.; a pro sekt 
Chardonnay Prestige brut 2015, Bo-
hemia sekt a. s.

–  Dva Šampiony získalo v roce 2017 
vinařství Znovín Znojmo. Jednoho 
z izraelské soutěže Terravino pro 

Ryzlink rýnský 2015, ledové víno, 
a druhého z Concours des Grands 
Vins Blancs du Monde pro Ruland-
ské bílé, pozdní sběr 2016.

–  Za Ryzlink vlašský, výběr z hroznů 
2009, získalo titul Šampion vinař-
ství Vinselekt Michlovský v soutěži 
z Concours des Grands Vins Blancs 
du Monde. 

–  Vinařství Bohemia Sekt si odvezlo ti-
tul Šampion z vinařské soutěže Vino 
Ljubljana za Bohemia Sekt Prestige 
Brut 2014.

–  Nevídaný úspěch sklidilo vinařství 
Sonberk v soutěži Decanter World 
Wine, které obdrželo 2 platinové me-
daile – jednu za nejlepší suché aro-

matické víno (V.O.C. Pálava 2015) 
a druhou za nejlepší české sladké ví-
no (Ryzlink rýnský  2014).

–  Úspěšná byla pro naše vinaře i sou-
těž San Francisco International Wi-
ne Competition, kde získali 3 velké 
zlaté medaile. Vinařství Bojanovský 
sklep za Ryzlink rýnský 2016, ro-
dinné vinařství Vican za Pálavu, vý-
běr z hroznů 2016, a Vinný Dům za 
Frankovku rosé, pozdní sběr 2016.

–  Nejvíce medailí (240) obdržela mo-
ravská a česká vinařství na soutěži 
AWC Vienna.

Moravská a česká vína stoupají na 
oblibě a popularitě, a tak se mohou řa-
dit mezi ta nejlepší na světě. 

Naši vinaři získali loni ve světě více než 700 medailí!

Valtice – zástupci Národního vi-
nařského centra, Svazu vinařů České 
republiky a hodnoticí komise vyhlá-
sili 7. prosince ve Valticích absolut-
ního Šampiona Salonu vín – národní
soutěže vín 2018, nejvyšší a největ-
ší soutěže vín v České republice.
Šampionem a zároveň nejlepším ví-
nem České republiky pro rok 2018 
se stal Ryzlink vlašský 2016, pozd-
ní sběr, s původem hroznů v oblasti 
Morava, podoblasti mikulovské, obci 
Klentnice, viniční tratě Barovsko od 
producenta NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.,
z Drnholce.

Šampion Salonu vín – národní 
soutěže vín 2018 uspěl v konkurenci 
2 020 moravských a českých vín přihlá-
šených do soutěže. Nejprve postoupil 
z nominačního kola Národní soutěže 
vín – vinařské oblasti Morava/miku-
lovské vinařské podoblasti do prvního 
kola a dále do druhého fi nálového kola 
Salonu vín – národní soutěže vín 2018, 
které proběhlo 7. prosince ve Valticích. 
Odborná porota jej v konkurenci dvou 
set fi nalistů soutěže vyhodnotila jako 
absolutního vítěze. Šampion se stal zá-
roveň vítězem kategorie A – bílá vína 
do 12 g/l zb. cukru.

„Jedná se o naši novou vinici v obci 
Klentnice na Pálavě. Trať Bavorsko je 
v nadmořské výšce 360–390 m. n. m.

Patří mezi jednu z našich nejvýše polo-
žených vinic, díky čemuž má nezaměni-
telné terrioir. Jedná se o typický pálav-
ský ryzlink vlašský s medovo-grepovou 
aromatikou i chutí,“ komentuje vítězné 
víno Ing. Petr Ptáček, ředitel NOVÉ-
HO VINAŘSTVÍ, a. s.

Osmnáctiletá tradice, počet přihlá-
šených vzorků, unikátní trojkolový 
systém hodnocení, pečlivý výběr pro-
školených degustátorů a další faktory 
jednoznačně činí ze Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín nejprestižnější soutěž 
vín v České republice.

„Tento Ryzlink vlašský zvítězil ve fi -
nální subkomisi pro výběr šampiona 
poměrně přesvědčivě. Všechna vína 
v hodnocení finální subkomise byla 

opravdu špičková, a o to cennější je 
titul ‚šampion‘ pro toto víno,“ komen-
tuje Ing. Pavel Krška, ředitel Národ-
ního vinařského centra, které soutěž 
organizuje, a doplňuje: „Letos získalo 
titul Zlatá medaile Salonu vín ČR pro 
rok 2018 celkem 59 vinařských fi rem, 
což je absolutní rekord, a svědčí to 
o tom, že počet našich vinařství, kte-
ré dosahují špičkové úrovně, se stále 
rozšiřuje.“

Slavnostní vyhlášení kompletního 
složení Salonu vín 2018, vítězů jed-
notlivých kategorií a nejlepší kolek-
ce proběhne 26. ledna ve Valticích. 
Nová kolekce Salonu vín 2018 bude 
pro veřejnost otevřena opět od soboty 
27. ledna 2017. 

Celoročně je zde prezentováno 
100 nejlepších vín s oceněním „Zlatá 
medaile Salonu vín“. Mimo to jsou 
formou krátkodobých prezentací před-
stavována vína s oceněním „Stříbrná 
medaile Salonu vín“, vína oceněná na 
zahraničních soutěžích, mladá růžová 
vína atd. Součástí expozice je také Síň 
slávy vinařství ČR.

O SOUTĚŽI A SALONU VÍN ČR
V úvodních kolech soutěže, hodno-

tících vína ve vinařských podoblastech 
velkopavlovické, mikulovské, slovác-
ké a znojemské a z vinařské oblasti 
Čechy, bylo ze 2 020 vzorků vybráno 
1 211 nejlepších vín, která postoupila do 
prvního celostátního kola soutěže. Do 
druhého – fi nálního kola, které proběhlo 
7. prosince, postoupilo 200 fi nalistů, ze 
kterých porotci vybrali 100 nejlepších 
vín České republiky, které obdrží titul 
„Zlatá medaile Salonu vín ČR 2018“. 
Vína ve druhé dvoustovce obdrží stří-
brnou medaili. Porota zároveň vybrala 
absolutního Šampiona soutěže, vítěze 
kategorií a nejlepší kolekci.

VÝBĚR DEGUSTÁTORŮ 
A SYSTÉM HODNOCENÍ

V komisích soutěže každý rok zaseda-
jí naši nejlepší degustátoři – držitelé me-
zinárodních degustačních zkoušek dle 
standardů ER, kteří jsou spolu s moder-
ním počítačovým systémem, vícekolo-
vým hodnocením a garancí Svazu vinařů 
ČR zárukou objektivity a výběru skuteč-
ně nejlepších vín z Moravy a Čech.

Zcela zásadním atributem soutěže je 
požadavek na předchozí nalahvování 
přihlašované partie vína.

Salon vín – národ-
ní soutěž vín je také 
jedna z mála soutěží, 
které systémově pro-
vádí kontrolní che-
mickou analýzu sou-
ladu deklarovaných 
a skutečných para-
metrů vína. Zároveň 
je Salon vín – národní 
soutěž vín suverénně 
nejpřísnější soutěž 
v České republice.

TRADICE 
A VÝZNAM 
SOUTĚŽE

Salon vín – ná-
rodní soutěž vín
ČR je nejvyšší sou-
těží vín v ČR. Po-
řádá ji Národní vi-
na ř ské  cen t rum, 

o. p. s., a jako jediná soutěž vín u nás 
má ofi ciální garanci profesní svazové 
organizace – Svazu vinařů ČR. Ročník 
2018 bude již 18. ročníkem. 

ZÁŠTITA
Záštitu nad celou soutěží přebral 

prezident České republiky Ing. Miloš 
Zeman, hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumil Šimek a t. č. ministr ze-
mědělství Ing. Marian Jurečka.

Více o našich vínech na 
www.vinazmoravy.cz, 

www.vinazcech.cz; 
www.salonvin.cz

Omnimedia, s. r. o.

Ryzlink vlašský 2016, pozdní sběr, z NOVÉHO VINAŘSTVÍ 
je nejlepším vínem České republiky pro rok 2018

Degustační komise Terravino Izrael 2017

V komisích soutěže zasedají naši nejlepší degustátoři.
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Samuel Johnson (anglický spisovatel 1709–1784): „Muže zpravidla víc potěší, že má na stole dobrý oběd, … (dokončení v tajence)“
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ENZYMY KLÍČEM
PRO ZLEPŠENÍ STABILITY 
ROSTLINNÝCH BÍLKOVIN

Příjem rostlinných bílkovin a jejich vstřebá-
vání v lidském organismu je stále nižší, než by 
bylo žádoucí, a to díky jejich špatné rozpustnos-
ti a omezené funkčnosti. Finští vědci z VTT se 
však domnívají, že správný druh enzymů by mo-
hl stabilitu těchto bílkovin a jejich pěnotvorné 
vlastnosti zlepšit. Proto zkoumali vliv transglu-
taminázy z bakterie Streptomyces mobaraensis 
a tyrozinázy vláknité houby Trichoderma reesei 
na koloidální stabilitu a pěnotvorné vlastnosti bíl-
kovinných izolátů z ovsa a z bobu (Vicia faba). 

Streptomyces mobaraensis je sporotvorná 
bakterie využívaná v potravinářském průmyslu 
k produkci transglutaminázy. Tento mikrobiální 
enzym je schopný velmi efektivně síťovitě spo-
jovat svalové bílkoviny. Transglutamináza po-
užívaná k modifi kaci textury masných a rybích 
výrobků může být též rostlinného či živočišného 
původu, avšak mikrobiální je z hlediska technic-
kého i ekonomického nejvýhodnější.

Rovněž extracelulární tyrosináza houby Tri-
choderma reesei se vyznačuje schopností zesí-
ťovat bílkoviny, a to zejména mléčné kaseiny.

Vědci tedy ošetřili bílkovinné izoláty uvede-
nými enzymy a zjistili, že transglutamináza zvý-
šila absolutní hodnoty zeta potenciálu a snížila 
velikost částic u ovesných bílkovin. Rovněž vý-
razně zlepšila koloidní stabilitu ovesného izolá-
tu. Toho lze využít při vývoji bílkovinných pěn, 
u kterých je žádoucí, aby měly při uchovávání 
v chladu dlouhodobou trvanlivost. Pěnotvorné 
vlastnosti bobového proteinového izolátu by se 
však se zvyšující dávkou enzymu zhoršovaly.

Tyrozináza měla pouze omezenou zesíťova-
cí schopnost, a to jak u ovesných, tak bobových 
bílkovin. Navzdory určitému, i když omezenému 
zesítění došlo u ovesné bílkoviny k významnému 
snížení rozpustnosti. Tyrozináza neměla žádný 
vliv na zeta potenciál ani na koloidní stabilitu 
žádného z testovaných izolátů, avšak u obou vý-
razně zhoršila jejich pěnotvorné vlastnosti.

Na základě těchto výsledků fi nští vědci do-
spěli k závěru, že oba testované enzymy vedly 
k dosažení významně odlišné funkčnosti fi nál-
ních produktů, a to pravděpodobně díky různým 
mechanismům působení. Možnost strukturování 
rostlinných proteinů pomocí enzymatického zesí-
tění byla vítaná, protože vyžadovala pouze mírné 
reakční podmínky a specifi čnost enzymů. Enzy-
matické zesítění bylo studováno prostřednictvím 
modifi kace texturních a strukturních vlastností 
v potravinářských matricích na bílkovinné bázi 
– na emulzích a pěnách.

V předchozích studiích se vědci z téhož fi n-
ského výzkumného ústavu snažili za pomoci 
skupiny enzymatických preparátů – pektinázy, 
xylanázy a celulázy – extrahovat výživově pou-
žitelné bílkoviny z pokrutinového koláče zbylého 
z lisování řepkového oleje, což je průmyslový 
odpad produkovaný celosvětově v množství oko-
lo 34 mil. tun. Zjistili, že některé řepkové bílko-
viny s dobrým nutričním profi lem mohou též být 
účinnými emulgátory s pěnotvornými vlastnost-
mi. Vše závisí na použitém extrakčním procesu.

Outi Nivala, Outi E. Mäkinen, Kristiina Kru-
us et al.: „Structuring colloidal oat and faba 
bean protein particles via enzymatic modifi ca-
tion.“ Food Chemistry, published online ahead 
of print, 15 September 2017, doi.org/10.1016/j.
foodchem.2017.03.114

KEČUP Z ČERVENÉ ŘEPY, 
MANGA ČI DÝNĚ 

Při výrobě kečupu, této tradiční kořeněné do-
chucovací omáčky na bázi rajčat, začali někteří 
výrobci rajská jablíčka vynechávat a používat 
méně obvyklé suroviny, jako například mango, 
červenou řepu či dýni. Katya Withamová, analy-
tička agentury Mintel, zabývající se průzkumem 
globálního trhu potravin a nápojů, říká: „Výrobci 
rajčatových kečupů, vzhledem k rostoucí konku-
renci ze strany jiných stolních omáček, čelí neu-
stálému problému, jak si zachovat zájem a přízeň 
spotřebitelů a zvýšit přitažlivost svých produktů 
pro děti a dospívající mládež a zároveň oslovit 
i starší, náročnější věkové skupiny.“

V průběhu minulého roku téměř pětina nových 
značek kečupů uvedených na trh v Německu byla 
na bázi alternativních druhů zeleniny a nabízela 
jinou chuť, než je tradiční rajčatová. Ať už se jed-
nalo o dýňový kečup Mild Pumpkin Ketchup fi r-
my Georg Thalhammer či uzený pomeranč Smo-
key Orange fi rmy Herr Edelmann’s nebo kečup 
z organického manga od téže fi rmy. Flavorové 
profi ly těchto nových značek jsou dány přiroze-
ně sladkými, chuťově a aromaticky výraznými 
druhy zeleniny, jako jsou karotka, dýně a červe-
ná řepa, ale též ovocem – mangem a švestkami. 
Takovéto inovace přitahující pozornost spotřebi-
telů díky novým chuťovým zážitkům pomáha-
jí též propagovat přirozenou chutnost zeleniny 
a ovoce.

Ve Velké Británii je u výrobců stolních omáček 
trendem udržet krok se společností The Foraging 
Fox, která vyrábí kečup z červené řepy a nabízí 
jej ve třech chuťových variantách: jemné, uzené 

a ostré. Podle zakladatele fi rmy Frankie Foxe je 
v této soutěži vítězem zdraví prospěšný „clean 
label“ výrobek: „Červená řepa a jablka jsou při-
rozeně sladká, takže není nutné do výrobku při-
dávat příliš cukru. Jablka podporují přirozenou 
sladkost salátové řepy a zároveň tlumí její po-
někud zemitou příchuť.“ Výrobek byl na britský 
trh uvedený před dvěma roky. Prodává se ve více 
než 850 obchodech maloobchodní sítě Waitrose 
a v online ochodu potravinami Ocado.
www.foodnavigator.com 

ŘECKO CHCE POŽÁDAT 
O OCHRANU NÁZVU 

„ŘECKÝ JOGURT“
Řecké ministerstvo zemědělství ustanovilo 

pracovní skupinu, která má koordinovat sběr in-
formací o výrobě řeckého jogurtu a jejich utří-
dění.

Pracovní tým připraví technické podrobnosti 
žádosti o registraci názvu „Greek yoghurt“ (nebo 
yogurt) v registrech Evropské unie chráněného 
označení původu (PDO) a chráněného zeměpis-
ného označení (PGI).

Čtrnáct členů pracovní skupiny nebude za svo-
ji práci na shromažďování informací a vypraco-
vání podkladů pro žádost honorováno a termín 
pro ukončení práce jsou dva roky.

Řecký jogurt není chráněn zeměpisným ozna-
čením a spadá pod Nařízení (EU) č. 1169/2011, 
o poskytování informací o potravinách spotřebi-
telům. Dokonce pokud i Řecko se svou žádostí 
o poskytnutí ochrany názvu „řecký jogurt“ uspě-
je, bude se jednat o ochranu pouze na trzích Ev-
ropské unie. Přitom řada amerických společností 
včetně fi rmy Chobani vyrábějí jogurt, který je 
díky odstranění části syrovátky hustší než běžný 
jogurt, a tedy obdobný, jako je jogurt řecký.

Řecká společnost DASO věnující se obchod-
nímu poradenství a projektovému managementu 
uvádí, že tato kategorie, která je oblíbená už asi 
10 let, bude pravděpodobně i nadále růst. Ve-
likost světového trhu se odhaduje na více než 
50 miliard USD, přičemž výrobek je nejpopu-
lárnější v Evropě (39 %), Asii / Pacifi cké oblasti 
(28 %) a Severní Americe (15 %). Trh v samot-
ných Spojených státech bude v nejbližších letech 
pravděpodobně růst tempem 5 % ročně, v roce 
2020 by měl dosáhnout hodnoty 4 mld. USD, 
což bude představovat více než 50 % celkového 
amerického trhu jogurtů.

V roce 2016 vedlo Řecko spor o používání ná-
zvu „řecký jogurt“ s Českou republikou. Řecko 
není spokojeno ani s komplexní obchodní doho-
dou CETA mezi EU a Kanadou, která nezaručuje 
dostatečnou ochranu chráněného označení půvo-
du pro sýr „Feta“.
www.dairyreporter.com

DALŠÍ VYUŽITÍ ODPADU 
ZE ZPRACOVÁNÍ 

BRAMBOR
Dánští výzkumníci zjistili, že i nejméně hod-

notná část odpadu z brambor, která v současnosti 
končí na skládce, může transformací na přírodní 

aditiva zvýšit svoji přidanou hodnotu až 10tisíc-
krát.

Cílem projektu koordinovaného Dánskou 
technickou univerzitou je vyvinout nástroje na 
skenování proteinových sekvencí v bramboro-
vých zbytcích, jejichž vlastnosti lze využít k pro-
dukci aditiv. Tyto proteiny lze použít při výrobě 
řady potravinářských aditiv, od konzervačních 
přípravků a příchuťových přísad po emulgátory. 
V současnosti se většina zbytků ze zpracování 
brambor používá na výrobu nízkohodnotných 
živočišných krmiv nebo se jednoduše vyhazuje 
jako odpad.

Jednou z výzev je vyvinout extrakční proces, 
který je účinný a nákladově efektivní. Dánský 
projekt PROVIDE (Protein valorization through 
informatics, hydrolysis and separation = valo-
rizace proteinu pomocí informatiky, hydrolý-
zy a separace) je pětiletý, s rozpočtem 21 mil. 
DKK (3 mil. EUR), z čehož 2/3 investic pochází 
z dánského fondu pro inovace. K projektu se již 
přihlásilo pět společností: CP Kelco, KMC In-
gredients, AKV-Langholt, Lime Protein Soluti-
ons a UniBio. S průmyslovými partnery budou 
na projektu spolupracovat i výzkumní pracov-
níci z Dánské technické univerzity a univerzity 
v Aalborgu. 

Výzkumníci odhadují, že reziduální brambo-
rové produkty se v současnosti prodávají za 1 až 
15 DKK za kilogram (0,13 až 2 EUR). 

„Naším cílem je dodat proteinům z rostlinných 
zbytků větší hodnotu. Toho se dobereme apliko-
váním bioinformatických metod v časném stadiu 
výzkumného procesu. Protože u všech hlavních 
plodin jsou již sekvence známé, můžeme k iden-
tifi kaci proteinů přítomných v kterémkoli rostlin-
ném zbytku použít proteomiku. Na základě sek-
vence proteinů můžeme také předpovědět, zdali 
tyto proteiny v sobě skrývají peptidy s vhodnými 
funkcionalitami.“

Bílkoviny extrahované z těchto zbytků by 
se mohly prodávat za cenu až 10tisíckrát vyš-
ší, v závislosti na finálním použití. Manažer 
projektu a vedoucí sekce mikrobiologie a mi-
krobiálně vyráběných potravinářských aditiv 
Egon Bech Hansen uvádí, že nově vyvinuté ná-
stroje přidají hodnotu reziduálním produktům 
a zajistí lepší využití této zemědělské plodiny. 
Aditiva, v nichž budou extrahované protei-
ny použity, poslouží mezi jiným k prodlouže-
ní trvanlivosti potravin. Projekt též přispěje ke 
snížení produkce odpadu ze zpracovatelského 
průmyslu.

Toto není první projekt, v rámci něhož dánští 
vědci zkoumají, jak zvýšit hodnotu odpadu ze 
zpracování brambor. Extrakční metoda vyvinutá 
v roce 2011 umožňuje extrakci vlákniny z bram-
borových zdrtků v průmyslovém měřítku. Zdrtky
jsou bohaté na pektin rhamnogalakturonan I, 
z něhož lze vyrobit různé přísady, kupříkladu 
funkční hydrokoloidy.

Bramborové zdrtky jsou vedlejším produktem 
škrobárenského průmyslu. V Evropě se jich kaž-
doročně vyprodukuje okolo milionu tun a zatím 
pouze nepatrná část se dál využívá.
www.foodnavigator.com, innovationsfonden.dk/
en/node/1632.

Mgr. Tatiana Oldřichová

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
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