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Plzeň – Emeritní plzeňský biskup Franti-
šek Radkovský požehnal velikonoční várce 
plzeňského zlatého ležáku Pilsner Urquell. 

Po pěti týdnech zrání se část velikonoč-
ního piva vydá na 1 300 km dlouhou cestu 
do Vatikánu k papeži, který spolu s ním ob-
drží také tematický dar. Pivovar tak „zlatou 
zásilkou“ pro papeže navazuje na tradici 
starou více než sto let a Pilsner Urquell se 
zúčastní velikonočních oslav přímo v srdci
Říma. 

Více informací přinášíme 
uvnitř listu na straně 23. 

(red)

Požehnání velikonoční várce 
Pilsner Urquell

Rada ministrů pro zemědělství a rybářství 
v Bruselu řešila klíčové parametry budoucí 
podoby Společné zemědělské politiky (SZP). 
Ministr zemědělství Jiří Milek znovu odmítl 
plošné zavedení povinného zastropování pří-
mých plateb, které by na české zemědělství 
mělo zásadní dopady. Evropská komise před-
staví návrh pravidel platných po roce 2020 
pravděpodobně v polovině letošního roku.

„Pokud by se skutečně zavedlo zastropování 
ve výši 60 tisíc eur ročně, což je jedna z disku-
tovaných variant, přišla by Česká republika jen 
na přímých platbách přibližně o pět miliard ko-
run ročně. Proto při každém jednání o budoucí 
podobě Společné zemědělské politiky zdůrazňu-
ji, že je pro nás taková varianta neakceptova-
telná. Jsem rád, že se nám podařilo přesvědčit 
většinu členských států EU, aby zastropování 
přímých plateb nebylo povinné,“ řekl ministr 
zemědělství Jiří Milek.

Při zmíněné variantě zastropování ve výši 
60 tisíc eur by se celkové prostředky na pří-
mé platby snížily téměř o čtvrtinu. V ČR by se 

zastropování dotklo 1 900 zemědělských pod-
niků, které obhospodařují více než dvě třetiny 
české krajiny, zaměstnávají přes polovinu pra-
covní síly v zemědělství a chovají tři čtvrtiny 
veškerého skotu, včetně 89 procent dojnic.

Za důležité v budoucí SZP považuje ministr 
Milek i to, aby rozhodnutí o cílení a distribuci 
peněz zůstalo v kompetenci členských států. 
„Podporuji rovněž zavedení platby na prv-
ní hektary, která pomůže malým zemědělcům, 
současně ale nechci omezovat ty velké,“ uvedl 
ministr Jiří Milek. 

O budoucí podobě SZP ministr Jiří Mi-
lek diskutoval v rámci bilaterálního jedná-

ní i s rakouskou ministryní pro udržitelnost 
a turismus Elisabeth Köstingerovou. Vzá-
jemně si vysvětlili pozice jednotlivých ze-
mí a dohodli se, že budou hledat přijatelný 
kompromis pro rozvoj zemědělství v obou 
zemích, i když mají odlišné historické pod-
mínky.

Jedním z vedlejších témat jednání Rady 
ministrů byl i Proteinový plán EU, který má 
přispět k řešení dlouhodobé nesoběstačnosti 
EU v bílkovinných plodinách. ČR jejich 
pěstování podporuje, protože poutají vzdušný 
dusík a zlepšují úrodnost půdy. Po zavedení 
podpor na pěstování bílkovinných plodin v ro-
ce 2015 v ČR výrazně vzrostly její plochy. V le-
tech 2014 až 2017 to bylo o 112 % (z 20,2 tis. 
ha na 42,9 tis. ha).

Rada také projednala připravovanou Revi-
zi strategie EU o biohospodářství. ČR pod-
pořila zohlednění různého přístupu jednotli-
vých členských států, podpořila vzdělávání, 
výzkum a inovace v oblasti biohospodářství 
a iniciativu států střední a východní Evropy 
– BIOEAST. 

Ministr Milek v Bruselu: Každé jednání 
k budoucí podobě SZP je pro nás důležité

Dvojí kvalita 
potravin

Tak nevím. A nejsem sám, i na toto téma máme 
uvnitř listu glosu Oldřicha Obermaiera. Asi nemají 
politici co dělat. Krásně se to poslouchá, ty argu-
menty o šizení spotřebitelů a chudák sám spotřebi-
tel se náhle cítí podvedený, že dostal v Nutelle o dvě 
a půl procenta kakaa míň než bohatý Němec, a ještě 
za vyšší cenu. Tak za prvé, kolika výrobků v té celé 
a nepřeberné škále potravin nabízených na trhu 
EU se to týká? A koho asi zajímá, co se prodává 
v Hofu, když tam nejezdí nakupovat? A pokud tam 
Cheban jede, ať si vybere, jestli nakoupí u nás, 
nebo za čárou. O tom je právě ten trh. Ale podle 
eurokomisařky Věry Jourové je to šizení a klamání 
spotřebitele a ona má úplný seznam těch špatných 
a klamavých: je to dětská výživa Hipp, sušenky Ba-
hlsen, již zmíněná Nutella, jeden druh Coca Coly, 
ovocné džusy a masové a rybí konzervy. V podstatě 
se jedná o nevýznamný a doplňkový sortiment po-
travin. Kam se poděl obchodní liberalismus a na co 
si chceme v evropském měřítku hrát? Bude snad 
Evropa určovat na svém volném trhu například 
hoteliérům, že ve Vídni, Římě, Paříži a Uherském 
Brodě budou stejné, tedy státem určené ceny za 
nocleh, když všude mají přibližně stejně velké „da-
blrůmy“? A nařídí i tuhost matrací v postelích, to 
aby byl člověk ochráněn mocí, kterou si jako blbec 
sám zvolil? To už tady jednou bylo a trvalo to 41 let.
Chápu to jako skvělé politikum, které se vyrojilo 
právě před loňskými volbami. Na tuto populistic-
kou vábničku se nechal zlákat i minulý ministr ze-
mědělství Marian Jurečka, jinak ale velmi schopný 
člověk na svém místě. Měřeno výsledky voleb, to 
ale moc hlasu nepřineslo. Ale kam se poděli potra-
vinářští odborníci a znalci trhu, kteří nechali a ne-
chávají iniciativy politiků na toto téma rozvíjet dál?

Ale vezměme to popořádku a zkusme si udělat 
rozbor a pohled na věc, jak se potravinářský výrob-
ce, ale i každý další účastník trhu při prodeji po-
travin musí chovat. Potravinářský výrobek, který 
uvádí výrobce či prodejce do oběhu, musí odpoví-
dat jedinému kodexu, a tím je zákon o potravinách 
a tabákových výrobcích. A ten je analogicky platný 
i v dalších zemích EU. Každý potravinářský výro-
bek uvedený na trh pak musí obsahovat veškeré 
údaje o složení výrobku. A má-li potravina svoje 
označení v souladu s obsahem složek v potravině 
obsažené a jsou-li uvedeny i další povinné úda-
je stanovené zákonem, je tato potravina prodejná 
a pro spotřebitelské užití plně vybavena de zákona. 
Čili, když je v Nutelle v Německu 10 % kakaa a v té 
na českém trhu jen 7,4 % a je-li to na obale uvede-
no, nic není v nepořádku. Obchod si prostě tako-
véto zboží u výrobce objednal a takto deklarované 
jej prodává. A cena? Obrací se mi můj liberální 
žaludek, když to mám vysvětlovat. Jen tak pro po-
řádek – státní ceny byly u nás zrušeny k 1. 1. 1991. 
A vyslovím ještě jedno přání. Ať se politika plete 
do cen tam, kde to opravdu řve. Poplatky v ban-
kách, nesmyslné úvěrové podmínky, naše nízké 
důchody, uměle navýšené a nijak neopodstatněné 
a k tomu ještě nijak nelimitované ceny léků, které 
platíme buď z kapsy, nebo z „našeho“ zdravotního 
pojištění. A hlavně – ceny nemovitostí. To, jestli 
utratíme víc nebo méně za potraviny, to nechme 
trhu. Protože tam je opravdová konkurence a my 
občané máme kam před případnými krkavci utéci.

Dvojí potravina je tedy nyní pojem a mediálně 
vděčné téma. Dokonce už se začíná vžívat hrůzný 
termín duální potraviny. A chytá se jej kdekdo. 
Znám hodně odborníků z naší branže a oni ne-
mohou mít jiný názor, než mám já. Jen se většina 
bojí to říkat nahlas, neb by se dotkla mocných. 
Musím se ale těch mocných hodně zastat. Vaří to 
z odborné nevědomosti, protože si myslí, že trhu 
rozumí, když jdou jednou za měsíc do Billy s man-
želkou na nákup. Právě však odborníka by se měli 
vždy zeptat, co s tím či oním problémem, když od-
borníky v řadách mocných nemáme. A odborník 
mlčí a myslí si své. O čem? No, určitě ne o těch 
duálních, chcete-li dvojjakostních potravinách na 
našem velkém, jak by řekl Karel Havlíček Borov-
ský, evropejském trhu.

Ing.  František Kruntorád, CSc.

Pražská šunka bude na seznamu Zaruče-
ných tradičních specialit. Zástupcům Mi-
nisterstva zemědělství a Českého svazu 
zpracovatelů masa se podařilo zápis dojed-
nat u Evropské komise. Výrobek s názvem 
„Pražská šunka“ a evropským žlutomodrým 
logem musí vždy splňovat přesnou receptu-
ru a technologii výroby. 

„Naším cílem je zajištění kvalitních potravin. 
U Pražské šunky jde navíc o zachování tradiční 
metody výroby a receptury, které si uzenáři pře-
dávají desetiletí. Výrobci této vysoce jakostní 
uzeniny teď budou moci využít evropské logo, 
ze kterého zákazník jednoduše zjistí, že si kupuje 
výjimečnou potravinu,“ řekl ministr Jiří Milek. 

Název Pražská šunka, včetně dalších jazy-
kových variant, bude zapsán do rejstříku Za-
ručených tradičních specialit Evropské unie. 
Výrobek s tímto názvem tak bude možné ve 

všech členských státech vyrábět pouze dle za-
psané specifi kace.

Jako Pražská šunka se už od poloviny 
19. století označuje jeden z nejznámějších potra-
vinářských produktů, který má původ v České re-
publice, zejména v Praze. V ČR se  název tradič-
ně používá pro šunku nejvyšší jakosti z vepřové 
kýty, kde je původní oválný tvar masa zachován 
použitím takzvaného pražského řezu. Zároveň 
ji však vyráběli a dodnes vyrábějí v dalších ev-
ropských státech, například v Itálii, Rakousku 
nebo Německu. Právě proto byla jednání o udě-
lení loga poměrně komplikovaná, zástupci České 
republiky se museli s ostatními členskými státy 
shodnout na přesném receptu i způsobu výroby. 

Pražská šunka s logem Zaručené tradiční 
speciality EU má tři varianty: 

Pražská šunka na kosti se od ostatních šu-
nek na kosti odlišuje způsobem výběru a opra-
cování základní suroviny. Dalším znakem je 

specifi cký poměr při výrobě použitých vepřo-
vých kýt a láku, které odpovídají kategorii šu-
nek nejvyšší jakosti. 

Pražská šunka bez kosti je zauzená šunka 
nejvyšší jakosti, u které je významným rysem 
dekorativní povrchové krytí. Odlišujícím prv-
kem je také typický vejčitý nebo válcovitý tvar 
hotového výrobku. 

Pro Pražskou šunku – konzervu je cha-
rakteristický aspik v tenké vrstvě mezi šunkou 
a obalem. Typický je vejčitý tvar plochého oba-
lu (konzervy).

Zaručenou tradiční specialitou může být vý-
robek odpovídající zapsané specifi kaci, u které-
ho je prokázané používání na domácím trhu po 
dobu nejméně 30 let. 

Česká republika měla dosud společně se 
Slovenskem 4 zaručené tradiční speciality: Tra-
diční špekáčky, Liptovský salám, Spišské párky 
a Tradiční lovecký salám.  MZe

Pražská šunka se dostala mezi elitu. 
Získala značku Zaručené tradiční speciality

Přejeme našim čtenářům 
příjemné prožití velikonočních 
svátků a bohatou pomlázku
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Česká republika se připojila k evropské de-
klaraci, jejímž cílem je společné úsilí v bo-
ji proti africkému moru prasat (AMP). Infor-
moval o tom ministr zemědělství Jiří Milek, 
který při návštěvě Zlínska diskutoval s cho-
vateli prasat, zemědělci, myslivci i zástupci
Zlínského kraje a okresní agrární komory 
o opatřeních proti šíření této nemoci. Ev-
ropská komise schválila žádost České repub-
liky o zmenšení zamořené oblasti na méně
než polovinu. Ta od 1. února nezahrnuje
celý okres Zlín, ale pouze jeho severní 
část.

 
„Byl jsem si prohlédnout ohradníky a odchyto-

vé klece, hlavně jsem ale chtěl slyšet názory těch, 
kterých se nákaza bezprostředně týká, tedy země-

dělců a myslivců. Je to důležité pro to, abychom 
jim v boji proti nákaze afrického moru prasat 
mohli nabídnout efektivní pomoc,“ řekl ministr 
zemědělství Jiří Milek.

Postupně jednal se zástupci Zlínského kraje, 
agrární komory a zemědělci, kteří v zamořené 
oblasti hospodaří. Zúčastnil se semináře se členy 
mysliveckých sdružení a chovateli, který pořáda-
la Státní veterinární správa.

„Díky dobré spolupráci všech zainteresova-
ných subjektů se daří nákazu držet na malém 
území, proto jsme mohli zažádat o zmenšení za-
mořené oblasti zhruba o 60 procent, s čímž Ev-
ropská komise souhlasila. Změna vešla v platnost 
od 1. února, kdy vyšla v Úředním věstníku EU, 
a bude také zohledněna v mimořádných vete-
rinárních opatřeních SVS,“ uvedl ústřední ře-

ditel Státní veterinární správy Zbyněk Seme-
rád.

Ministr zemědělství diskutoval v Berlíně 
o opatřeních proti AMP s evropskými rezortními 
kolegy. Česká republika se připojila k deklaraci, 
v níž se hovoří o nutnosti věnovat veškeré úsilí 
zabránění šíření AMP, o zaměření výzkumu na 
epidemiologii a vývoj vakcíny a o metodách udr-
žitelného řízení populace divokých prasat. AMP 
byl i jedním z témat setkání zemí V4+4, které se 
konalo v Budapešti. Ministr řešil téma rovněž 
29. ledna na Radě ministrů v Bruselu, kde upo-
zornil na nutnou koordinaci evropských výzkum-
ných pracovišť a potřebu nalézt efektivní metody 
snižování stavu divokých prasat.

V reakci na rozšíření afrického moru prasat 
mimo území ohraničené pachovými a elektric-

kými ohradníky upravilo Ministerstvo země-
dělství některá z dříve přijatých opatření. Od 
19. ledna dostávají lovci v zamořené oblasti, kte-
rou je nyní celý okres Zlín za každý ulovený kus 
s hmotností do 50 kg 4 000 Kč, za kus nad 50 kg
pak 8 000 Kč, v zóně intenzivního odlovu se zá-
střelné zvýšilo na 2 000 Kč za každé ulovené 
divoké prase. V platnosti zůstává i kompenzace 
pro uživatele honiteb za likvidaci prasat v asa-
načním podniku, a to ve výši 1 000 Kč za sele, 
2 000 Kč za lončáka a 3 200 Kč za dospělý kus 
ulovený v zamořené oblasti. Zvýšilo se i nálezné 
za uhynulá divoká prasata – v zamořené oblasti 
je nyní ve výši 5 000 Kč, v zóně intenzivního od-
lovu 3 000 Kč a ve zbytku republiky  2 000 Kč.
Do odstřelu divokých prasat se znovu zapojila 
i Policie ČR.  MZe

Diskuze na Zlínsku s myslivci a zemědělci
o opatřeních v boji s africkým morem prasat

Ministr zemědělství Jiří Milek jednal s eu-
rokomisařem pro zemědělství a rozvoj venko-
va Philem Hoganem. Postavil se za české ze-
mědělce, když odmítl povinné zastropování 
přímých plateb. Komise musí podle ministra 
konečně vyřešit i nekalé obchodní praktiky 
včetně dvojí kvality potravin a zásadně snížit 
administrativní zátěž zemědělců.

„Za základní pro budoucí podobu Společné 
zemědělské politiky považuji zajištění dosta-
tečných fi nančních prostředků. Naší prioritou 
je, aby zemědělci v celé EU měli rovné pod-
mínky. Proto zásadně odmítám jakékoliv po-
vinné zastropování přímých plateb. Pravidla 
nesmí nikoho diskriminovat a musí zohledňovat 

specifi ka zemědělského sektoru v jednotlivých 
členských státech,“ řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Komisaři zdůraznil, že povinné zastropování, 
při němž by velké podniky přišly o prostředky 
z přímých plateb, by mohlo mít skutečně de-
vastační dopad na české zemědělství. Vedlo by 
ke ztrátě pracovních míst a snížení soběstačnosti. 
Současně uvedl, že si je vědom důležitosti ma-
lých podniků, a je proto připravený podpořit za-
vedení platby na první hektary.

Komisař Hogan uvedl, že nechce ohrozit za-
městnanost ve velkých podnicích, a proto je je-
ho záměrem zohlednit náklady na zaměstnance 
v jednotlivých podnicích. Dále uvedl, že Sdělení 
o budoucnosti Společné zemědělské politiky 

představuje alternativy a konkrétní aspekty 
budoucího nastavení nebyly zatím rozhod-
nuty.

Důležitým tématem bilaterálního jednání by-
lo i zlepšování postavení zemědělců v dodava-
telském řetězci a s tím související problematika 
nekalých obchodních praktik.

„Velký potenciál vidím v posílení sdružování 
producentů. Vítám i rozšíření monitorování cen 
a rozdělování marží u hlavních komodit. Je však 
potřeba najít společné účinné legislativní řeše-
ní,“ uvedl ministr Milek.   

Komisař Hogan si je problému v potravino-
vém řetězci vědom, a proto se snaží zemědělcům 
pomoci legislativním řešením na evropské úrov-
ni. V této souvislosti předloží na přelomu dubna 

a května legislativní návrh, který se bude zabývat 
rovnými a spravedlivými podmínkami v potravi-
novém řetězci.

S eurokomisařem Hoganem hovořil minis-
tr Milek i o snížení administrativní zátěže ze-
mědělců. Podle ministra dosud prezentova-
né návrhy budoucí podoby SZP přílišnému 
zjednodušení nenasvědčují. Požádal proto ko-
misaře, aby se v tomto směru udělaly patřičné 
úpravy. 

Ministr Milek pozval komisaře Hogana na ná-
vštěvu ČR, aby se osobně podíval na jednotlivé 
zemědělské podniky a aby poznal odlišnosti 
struktury českého zemědělství, kvůli kterým ČR 
odmítá povinné zastropování. Eurokomisař po-
zvání přijal. 

Jednání s eurokomisařem Hoganem o zastropování přímých plateb
a o řešení nekalých obchodních praktik

Zemědělci v celé EU musí mít stejné podmínky,
povinné zastropování přímých plateb ministr zásadně odmítá

Ministr zemědělství Jiří Milek na zasedá-
ní ministrů zemědělství zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Budapešti odmítl povinné 
zastropování přímých plateb. Při vyjednávání 
prosadil, aby se požadavek na rovný přístup 
k finančním prostředkům ze SZP pro všechny 
farmy stal součástí společné deklarace, kte-
rou ministři na místě podepsali. 

„Hned na začátku jednání jsem zdůraznil, že 
pro Českou republiku je povinné zastropování 

přímých plateb nepřípustné. Zemědělci napříč 
Evropou musí mít rovné podmínky, nepřipustím, 
aby ti naši byli diskriminováni,“ řekl ministr 
zemědělství Jiří Milek.

Odpoledního jednání v Budapešti se kromě 
představitelů zemí Visegrádské skupiny zúčast-
nili i zástupci Bulharska, Chorvatska, Rumunska 
a Slovinska. Společně diskutovali nejen o podobě 
Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020.

Mimořádnou důležitost jednání podpoři-
la i přítomnost eurokomisaře pro zemědělství 

a rozvoj venkova Phila Hogana. „Na komisaře 
jsem apeloval, aby se návrhy nové Společné ze-
mědělské politiky výrazně zjednodušily. Musí-
me zemědělce ušetřit zbytečné byrokracie, kte-
rá v posledních letech výrazně narostla,“ uvedl 
ministr Milek.

Na závěr jednání podepsali ministři zeměděl-
ství Visegrádské skupiny a Chorvatska společ-
né prohlášení ke Sdělení Komise k budoucnos-
ti potravinářství a zemědělství. Vyzvali v něm 
Evropskou komisi (EK), aby včas vysvětlila, 

jak přispěje ke zjednodušení SZP, a požádali, 
aby všechny zemědělské podniky v EU měly 
rovný přístup k prostředkům ze SZP. Podpořili 
stanovisko Komise, pokud jde o rostoucí úlohu 
inovací a nových technologií a potřebu posílit 
v zemědělství poradenské služby. Řešení těchto 
otázek v rámci SZP by podle ministrů měla lépe 
zohledňovat potřeby malých a středních podniků, 
jejichž možnosti podílet se na technologickém 
vývoji jsou mnohem menší než u velkých země-
dělských podniků.

Konkurenceschopnost evropského potravi-
nářství bylo hlavní téma mezinárodní konfe-
rence Food Forum, kterou v Brně v rámci me-
zinárodních potravinářských veletrhů Salima 
2018 zahájil ministr zemědělství Jiří Milek. 
Ve svém vystoupení se zaměřil především na 
nekalé obchodní praktiky a ochranu spotře-
bitelů před dvojí kvalitou a falšováním po-
travin.

Evropská komise v loňském roce zahájila ce-
loevropskou veřejnou konzultaci na téma, jak 
učinit potravinový řetězec spravedlivější. Přes
90 procent dotázaných uvedlo, že nekalé obchod-
ní praktiky mají zásadní negativní dopad na fun-
gování potravinového řetězce a požadují předlo-
žení legislativního řešení ze strany EK. „Dvojí 
kvalita potravin, podnákladové ceny a rozdílné 
marže na stejných výrobcích, to jsou hlavní ne-
kalé obchodní praktiky, které musíme řešit. Proto 
usilujeme o to, aby Komise řešila tyto praktiky 

formou evropského právního předpisu,“ řekl mi-
nistr zemědělství Jiří Milek.

O nekalých obchodních praktikách jednal 
ministr Jiří Milek v Paříži s francouzským mi-
nistrem zemědělství a potravinářství Stéphanem 

Travertem. Ocenil návrh legislativního balíčku, 
který letos v lednu představila francouzská vláda, 
a rád by se jím inspiroval. „Podle této legislativy 
by zemědělci a potravináři mohli prodávat své 
výrobky se ziskem a supermarkety by měly mít 

povinnost prodávat potraviny se ziskem minimál-
ně deset procent, aby nebyly prodávány za nižší 
ceny, než jsou jejich výrobní náklady. Mimo jiné 
by návrh měl zajistit, aby nejméně padesát pro-
cent potravin dostupných na veřejných místech, 
jako jsou školy či nemocnice, pocházelo z lokální 
produkce,“ uvedl ministr Milek.

V souvislosti s kvalitou potravin ministr při-
pomněl trendy posledních let, kdy se lidé vrací 
k českým potravinám, a to i díky podpoře zna-
ček kvality. „Ministerstvo zemědělství se zamě-
řuje na vzdělávání spotřebitelů, aby požadovali 
kvalitní české potraviny. V tom chceme i nadále 
pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Dvojí kvalita potravin je dlouhodobě důleži-
té téma i pro slovenskou ministryni zemědělství 
a rozvoje venkova Gabrielu Matečnou. „Jde 
o problematiku, kterou jsme otevřeli během slo-
venského předsednictví a kterou následně potvr-
dila i třetina zemí EU. Podvádění spotřebitelů 
nebudeme tolerovat. I proto prosazujeme vytvo-
ření jednotné metodiky testování dvojí kvality 
potravin. Zároveň upřednostňujeme přijetí legis-
lativy na evropské úrovni,“ uvedla na konferenci 
Food Forum Matečná.

Ministr Milek na brněnském výstavišti navští-
vil rovněž mezinárodní potravinářský veletrh Sa-
lima. Na programu měl i jednání s brněnským 
primátorem Petrem Vokřálem nebo prezidentkou 
Svazu obchodu a cestovního ruchu Martou No-
vákovou.

Ministr Milek: Musíme vyřešit podnákladové ceny v obchodních 
řetězcích, budu usilovat o změnu zákona o významné tržní síle

Záběr z konference
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Loňský rok byl pro Státní veterinární správu
(SVS) jedním z nejnáročnějších v historii. 
Její připravenost během několika měsíců 
prověřily dvě závažné nákazy – po deseti
letech se do ČR vrátila vysoce patogen-
ní ptačí chřipka a poprvé se zde objevil af-
rický mor prasat. Úřední veterinární lékaři 
museli v průběhu roku řešit i několik meziná-
rodních kauz v oblasti potravin živočišného 
původu. Vrcholily také přípravy nejrozsáhlej-
ší novely veterinárního zákona v posledních 
letech. Navzdory tomu nedošlo k výrazné-
mu omezení dozorové činnosti a například 
celková výše vybraných pokut za zjištěná 
porušení zákona vzrostla meziročně o je-
den milion korun na rekordních 29,5 milio-
nů Kč.

Po téměř deseti letech se v lednu loňského 
roku vyskytla na našem území vysoce patogen-
ní ptačí chřipka (HPAI). Výskyt pravděpodobně 
souvisel s vysokými mrazy a migrací volně žijí-
cích ptáků přes území ČR. Celkem bylo díky při-
jatým opatřením zdoláno 39 ohnisek této nákazy 
a situaci se podařilo dostat poměrně rychle pod 
kontrolu. Od konce června je tak ČR opět prostá 
ptačí chřipky, což je nesmírně důležité pro uvol-
nění obchodu s drůbeží a drůbežími produkty.

V závěru června byl na území našeho státu 
poprvé v historii potvrzen africký mor prasat 
u uhynulého divočáka v lokalitě Příluky u Zlína. 
Do konce roku byla nákaza potvrzena zhruba 
u 205 kusů uhynulých a ulovených divokých 
prasat, všechna se nacházela v malé oblasti 
okresu Zlín. Díky přijatým opatřením se zatím 
daří bránit šíření nákazy do dalších oblastí a ze-
jména do chovů domácích prasat.

„ČR v loňském roce udržela nákazové statusy, 
které ji v minulosti udělila Světová organizace 
pro zdraví zvířat (OIE) a které napomáhají čes-
kým podnikatelům s otevíráním trhů ve třetích 
zemích,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád. 

Loni v ČR pokračovaly programy pro tlume-
ní a likvidaci některých nákaz. Díky jednomu 
z těchto programů je například v současnosti 
99,9 procent chovů skotu v ČR prostých 
infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). 
V současnosti probíhá na základě nařízení SVS 
ozdravování ve zbylých 18 hospodářstvích. Je 
předpoklad, že do koce roku by měly být ofi ci-
álně bez nákazy všechny chovy. „Na jaře 2019 
bychom rádi zaslali Evropské komisi žádost 
o přiznání statusu země prosté této nákazy,“ do-
dal Semerád. 

Mezi dlouhodobé cíle SVS patří i zlepšování 
životní pohody zvířat (welfare). SVS každoročně 
uskuteční v této oblasti tisíce kontrol. V loňském 
roce jich bylo takřka 7 500. Kontrolovány byly 
zejména chovy zájmových zvířat (2 368 kontrol) 
a chovy hospodářských zvířat (2 290 kontrol). 
Procento zjištěných závad se mírně snížilo na 
13,7 % v chovech hospodářských zvířat. V zá-
jmových chovech je podíl zjištěných závad dlou-
hodobě vyšší. Loni klesl z předloňských 24 % na 
22 %. Nejčastějšími nedostatky byly nevhodné 
podmínky chovu, omezování výživy a napáje-
ní, nezabezpečení zvířete proti úniku, opuštění 
zvířete a nevhodné způsoby uvazování. SVS 
na základě zjištění při kontrole podala celkem
403 podnětů obcím s rozšířenou působností. Loni 
pokračoval trend, v jehož rámci stále přibývá po-
díl kontrol provedených na základě obdrženého 
podnětu. Loni jich bylo 2 624.

V oblasti veterinární hygieny bylo loni pro-
vedeno zhruba 47 000 kontrol. Přes mírný me-
ziroční pokles přibylo mimořádných kontrolních 
akcí zaměřených na problematické komodity 
či zdraví nebezpečné látky v potravinách. Těch 
uskutečnili veterinární inspektoři napříč celou 
ČR celkem 11. Zaměřili se v nich například na 
zjišťování zbytků pesticidů v potravinách, látky 

zadržující vodu v mase, polotovary k přípravě 
kebabů či plnění podmínek pro užívání označení 
Česká potravina.

Celkový počet závad zjištěných při kontrolách 
v oblasti potravin živočišného původu klesl z pěti 
procent na 3,9 procenta. Pokles je způsoben pře-
devším nižším počtem kontrol v místě určení, 
které vykazují vyšší množství administrativních 
závad. Spektrum závad bylo podobné jako v roce 
2016. Převládaly prohřešky v dodržování správ-
né výrobní a hygienické praxe, označování potra-
vin a ve vedení dokumentace.

Vzhledem k stále rostoucímu objemu me-
zinárodního obchodu s potravinami v rámci 
globalizovaného světového trhu přibývá mezi-
národních kauz s nebezpečnými či závadnými 
potravinami. V loňském roce patřily mezi ty nej-
větší a z pohledu médií nejvíce sledované pří-
pady s problematickými živočišnými produkty 

z Brazílie a nelegálním používáním nepovoleného 
biocidu fi pronilu v chovech drůbeže v Belgii 
a Nizozemsku. V žádné české potravině nebyla 
tato látka prokázána, nebylo zjištěno ani její po-
užití v tuzemských chovech. V několika přípa-
dech byl fi pronil zjištěn ve vejcích či vaječných 
produktech ze zahraničí. Zboží z těchto zásilek 
bylo okamžitě stahováno z trhu a likvidováno či 
vráceno zpět.

Neméně důležitá je úloha veterinárního do-
zoru při odbavování zásilek živých zvířat 
a živočišných produktů při vývozu. Za loňský rok 
úřední veterinární lékaři vydali a potvrdili po pro-
vedené veterinární kontrole více než 10 000 zá-
silek živých zvířat a živočišných produktů do 
třetích zemí. České fi rmy vyvezly do zemí mi-
mo EU v loňském roce více mléka a mléčných 
výrobků, krmiv či násadových vajec než v roce 
2016. Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu 
živočišné produkce z ČR do třetích zemí proto 
vedou řadu dlouhodobých jednání se zahranič-
ními partnery.

Zástupci SVS se i loni aktivně účastnili ce-
lé řady odborných konferencí. Organizace se 
prezentovala na květnové Národní výstavě hos-
podářských zvířat v Brně a již tradičně také na 
agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovi-
cích. V průběhu podzimu si SVS prostřednictvím 
řady společenských a odborných akcí připomněla 
50. výročí své existence. V loňském roce SVS 
uskutečnila první ročník projektu „Máme rádi 
zvířata“, v rámci kterého proběhlo v mateřských 
školkách po celé ČR takřka 260 přednášek o zá-
sadách správného chování k domácím i volně 
žijícím zvířatům pro téměř 6 000 předškolních 
dětí. Vzhledem k velkému zájmu by SVS v tomto 
projektu pokračovala i v roce 2018, neboť zvyšo-
vání povědomí o etických zásadách chovu zvířat 
je v zájmu nejen SVS, ale celé společnosti.

„Mezi priority pro letošní rok patří přede-
vším udržení mezinárodních statusů deklarují-
cích příznivou nákazovou situaci na území státu, 
zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin ži-
vočišného původu a ochrana spotřebitelů před 
klamáním,“ uzavřel Semerád.

Loňský rok byl pro SVS jedním z nejnáročnějších v historii

Úřední veterinární lékaři Státní veterinár-
ní správy (SVS) ve spolupráci s Celní sprá-
vou ČR provedli mimořádnou kontrolní ak-
ci. V jejím rámci zkontrolovali po celé České 
republice celkem 48 dopravních prostředků 
přepravujících živočišné produkty, z toho ve
30 procentech případů zjistili nějakou záva-
du. Nejčastějším pochybením bylo chybějí-
cí či nesprávné značení převáženého zboží. 
Zpět do místa původu bylo vráceno několik 
stovek kilogramů nevyhovujících produktů.

Kontroly v rámci akce proběhly ve všech kra-
jích České republiky. Účastnily se jich takřka tři 

desítky veterinárních inspektorů. Celníci za pří-
tomnosti zástupců SVS zastavili celkem 154 do-
pravních prostředků. Kontroly ukázaly, že nece-
lá třetina (48) přepravovala živočišné produkty, 
k jejichž kontrole je SVS oprávněna.

Při těchto kontrolách bylo u 14 automobilů 
zjištěno celkem 20 závad. Bezmála v jedné tře-
tině případů se jednalo o problémy s označením 
převáženého zboží. Ve třech případech bylo zjiš-
těno, že příjemce zásilky ze zahraničí dopředu 
nenahlásil příslušné krajské veterinární správě 
příchod zboží. Ve stejném počtu případů neměl 
přepravce požadovanou registraci pro přepravo-
vání potravin živočišného původu. Mezi další 

zjištěné závady patřily nedostatečné průvodní 
doklady, nedodržení předepsaných přepravních 
teplot. V jednom případě byla zjištěna také ne-
dostatečná hygiena přepravy.

Na základě zjištění při kontrolách bylo vráce-
no zpět do Polska zhruba 300 kilogramů drůbe-
žího masa. Podobný osud potkal také několik de-
sítek kilogramů hovězího loje původem z Belgie. 

„Vzájemná spolupráce s celní správou podob-
ně jako Policií ČR dlouhodobě velmi dobře fun-
guje a přináší slibovaný efekt,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Díky této spolu-
práci se daří vytipovávat potenciálně problémové 
zásilky a v některých případech také konkrétní 

provozovny. Příslušníci policie a celní správy 
mohou na rozdíl od veterinárních inspektorů na 
základě platné legislativy zastavovat jedoucí vo-
zidla, která SVS může následně zkontrolovat z ve-
terinárního pohledu,“ doplnil  Semerád.

Zmíněná kontrolní akce není zdaleka jediným 
případem úspěšné spolupráce s Celní správou 
a Policií ČR v letošním roce. V dosavadním 
průběhu letošního roku bylo společnými silami na 
silnicích zastaveno a zkontrolováno 70 vozidel. 
Při kontrolách bylo zjištěno celkem 35 závad. 
Například v polovině února společná kontrola SVS 
s celníky u Prahy odhalila převoz více než jedné 
tuny živočišných potravin neznámého původu.

Státní veterinární správa (SVS) upozorňu-
je na stále přetrvávající hrozbu ptačí chřipky 
v Evropě. Události prvních měsíců roku 2018 
spojené s výskytem vysoce patogenní pta-
čí chřipky u volně žijících ptáků v několika 
evropských zemích (Velká Británie, Dánsko, 
Švédsko, Německo, Nizozemí, Irsko) a první 
výskyt v chovu drůbeže v Nizozemí upozorňují 
na trvající riziko zavlečení nákazy do chovů 
drůbeže. Obranou před rozšířením nákazy do 
chovů drůbeže je především důsledné dodržo-
vání pravidel biologické bezpečnosti, jako je 
například zasíťování nebo zastřešení chovů.

První ohnisko vysoce patogenní ptačí chřip-
ky (HPAI) subtypu H5N6 na území Evropy bylo 
potvrzeno dne 26. 2. 2018 v Nizozemí. Výskyt 
HPAI subtypu H5N6 byl potvrzen u volně žijí-
cích ptáků v Irsku, Švédsku, Spojeném Králov-
ství, Dánsku, Nizozemí a Německu. Volně žijící 
ptáci představují přirozený rezervoár virů ptačí 
chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy 
drůbeže. 

„V současné době je namístě upozornit na pre-
venci před zavlečením nákazy do chovů. To zna-
mená dodržovat pravidla biologické bezpečnosti, 

a především zamezit kontaktu volně žijících ptáků 
s drůbeží, s krmivem a s napájecí vodou, zasíťovat 
nebo zastřešit výběhy a krmení předkládat pod 
přístřešek,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád a dodal: „Pro včasné rozpoznání nákazy 
je pak nezbytné sledovat zdravotní stav chované 

drůbeže a vše podezřelé, jako jsou úhyny, snížení 
příjmu potravy či pokles snášky, neprodleně na-
hlásit místně příslušné krajské veterinární správě 
nebo soukromému veterinárnímu lékaři.“

Dále SVS doplňuje, že komerční chovy drů-
beže mají zákonnou povinnost hlásit následující 

změny zdravotního stavu: pokles v příjmu po-
travy a vody o více než 20 %, pokles v produkci 
vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny 
a zvýšenou úmrtnost vyšší než 3 % týdně. 

Aktuální nákazovou situaci v Evropě i v ČR 
a informační letáky pro veřejnost a chovatele 
je možné nalézt na stránkách Státní veterinární 
správy.

Poslední vlna výskytu aviární influenzy se 
v ČR objevila zkraje loňského roku. Na území 
ČR bylo postupně vyhlášeno celkem 39 ohni-
sek ptačí chřipky v chovech drůbeže. Virus byl 
ve stejném období potvrzen také u 51 volně žijí-
cích ptáků v celkem 13 krajích. Poslední ohnisko 
v malochovu drůbeže v Poseči bylo vyhlášeno 
22. března 2017. Od tohoto data již k žádnému 
novému potvrzení nákazy v chovu nedošlo. Svě-
tová organizace pro zdraví zvířat (OIE) zveřejni-
la v září ofi ciální prohlášení, že je ČR od 23. 6. 
2017 prostá ptačí chřipky. Tento krok je nesmírně 
důležitý pro obchodování s drůbeží a drůbežími 
produkty s třetími zeměmi.

www.svscr.cz
Petr Vorlíček,

tiskový mluvčí SVS

Při kontrole s celníky zjistili veterinární inspektoři závadu 
u 30 procent zásilek živočišných produktů

Ptačí chřipka u volně žijících ptáků v západní Evropě ukazuje,
že riziko zavlečení nákazy do chovů trvá
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SOCR ČR 
se ke „dvojí kvalitě“ 

staví čelem
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR zastupuje mimo jiné 

i největší obchodní řetězce, které od 90. let minulého sto-

letí investovaly v Česku více než 350 miliard korun, ročně 

odvádějí na daních přes 20 miliard korun a zaměstnávají 

bezmála 80 tisíc lidí. Navíc právě díky nim se daří realizovat 

export českých potravin v hodnotě přes 16 miliard korun za 

rok. Zároveň to jsou fi rmy považující důvěryhodnost zboží, 

které svým zákazníkům nabízejí, za klíčový faktor jejich 

loajality, jíž si nesmírně váží. Svaz je proto přesvědčen, že 

nechtějí být součástí problému „dvojí kvality“ potravin, ale 

naopak zásadní součástí jeho řešení.

Spíše než sjednocení kvality potravin, které se jeví jako znač-

ně obtížné, je důležité nastavit pravidla pro transparentní ozna-

čení různého složení nebo i chutě potravin. Někteří výrobci 

respektují lokální preference, je ovšem zásadní, aby nedochá-

zelo ke klamání spotřebitele tím, že výrobek může vypadat stej-

ně, ale přitom má rozdílné složení, rozdílné chuťové vlastnosti 

apod. 

Rozdílná kvalita nemusí vždy znamenat nižší kvalitu, ale pou-

ze skutečnost, že testované výrobky jsou nějakým způsobem 

odlišné. Při prezentaci výsledků testů se pak obvykle zapomíná 

na různé typy odlišností legitimně vznikajících při výrobě na 

různých výrobních zařízeních a z jiných surovin. Z toho násled-

ně vyplývá, že například jednotliví nákupčí řetězců v Česku (ale 

ani v žádné jiné zemi) neznají složení všech výrobků v ostatních 

zemích EU, proto nemají možnost porovnávat a kontrolovat, 

zda se produkty dodávané na tuzemský trh liší od těch dodá-

vaných jinde. A navíc nikdo nedefi noval, která země má být 

považována za standard pro srovnávání. 

Evropská komise schvaluje, že se zboží stejné značky a s týmž 

nebo podobným balením mezi jednotlivými členskými státy 

může lišit, pokud výrobky splňují právní požadavky EU a je-

jich označování neuvádí spotřebitele v omyl ohledně hlavních 

vlastností výrobků. „Volný pohyb nutně neznamená, že každý vý-

robek musí být ve všech částech jednotného trhu stejný. Spotřebi-

telé mohou nakupovat výrobky podle vlastního výběru a provozo-

vatelé podniků zase mají možnost uvádět na trh a prodávat zboží 

s různým složením nebo různými vlastnostmi za předpokladu, že 

plně dodržují právní předpisy EU,“ uvádí Komise v oznámení ze 

září 2017.

Je zapotřebí zdůraznit, že kvalita potravin v  českých ob-

chodech se v posledních letech významně zlepšuje. Zejména 

z hlediska potravinové bezpečnosti, transparentnosti původu, 

důvěryhodnosti poskytovaných informací na obalech výrobků, 

ale také z hlediska jejich vlastního složení. 

Není možné říct, že máme v Česku horší kvalitu potraviny než 

v západní Evropě. Pravdou nicméně zůstává, že s ohledem na 

kupní sílu obyvatel se v obchodech v západní Evropě objevuje 

větší množství luxusnějších či kvalitnějších výrobků v jednot-

livých kategoriích. Ostatně od zveřejnění prvního průzkumu 

kvality v červenci 2017 došlo k výraznému posunu. Jak výrobci, 

tak i obchodní řetězce avizovali, že budou u některých produk-

tů měnit recepturu. 

Svaz nemá s  uplatněním případných nových celoevrop-

ských regulací „klamavých praktik“ zásadní problém, přesto se 

přimlouvá za jiný než regulační způsob ochrany spotřebitele. 

V úvahu připadá například výčet výrobků, které jsou v různých 

zemích EU prodávány ve stejném obalu, ale s odlišným slože-

ním. Vzhledem k tomu, že jde o marginální počet, neměl by 

být problém s vytvořením webové – třeba i mobilní – aplikace, 

která by takové produkty obsahovala. Spotřebitel by byl tímto 

způsobem informován o výrobcích, jež mají při stejných oba-

lech rozdílné složení. Zároveň by měl možnost volby při jejich 

nákupu (tu má již nyní) a dále by věděl, jakých konkrétních pro-

duktů se případné „klamavé praktiky“ – pokud se tento termín 

bude užívat – týkají. 

Výsledky komplexních laboratorních 
rozborů burčáku a částečně zkvašeného 
hroznového moštu (ČZHM) ukázaly, že pro-
dejní sezona v roce 2017 přinesla vyšší 
podíl nevyhovujících vzorků než v před-
chozích letech. 

V loňské sezoně inspektoři Státní ze-
mědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 
prověřili celkem 458 prodejních míst bur-
čáku a částečně zkvašeného hroznového 
moštu (ČZHM). V 51 případech inspektoři 
vedle kontroly provozovny a dokumentace 
přistoupili i k odběru vzorku pro analýzu 
v laboratoři. Inspektoři uskutečnili kontroly 
u prodejců i u výrobců, a to zejména u těch, 
jejichž vzorky v minulosti nevyhověly po-
žadavkům právních předpisů. Tyto odběry 
se ve zvýšené míře uskutečňují i na základě 
podnětu spotřebitele.

Laboratorní rozbor prokázal pochybení 
u sedmi vzorků, přičemž v některých přípa-
dech vzorek nevyhověl ve více hodnocených 
znacích. Inspektoři zjistili pochybení u násle-
dujících parametrů: přídavek vody (až 26 %), 
etanol z přidaného cukru, syntetická barviva: 
azorubin, tartrazin, patentní modř V, nedekla-
rovaný oxid siřičitý, neodpovídající geogra-
fi cký původ (zneužití chráněného tradičního 
výrazu – burčák). Kompletní přehled vyho-
vujících i nevyhovujících vzorků najdete na 
webových stránkách SZPI.

Dále inspektoři při kontrolách u šesti 
provozovatelů zjistili, že prodávali burčák 
a ČZHM bez úředně schválené průvodní 
dokumentace, a na místě uložili opatření 
o zákazu uvádění potraviny na trh.

V předchozí sezoně 2016 inspektoři ode-
brali k laboratornímu rozboru 69 vzorků 
a nevyhověly 4 z nich, v roce 2015 prošlo 
laboratoří 79 vzorků a požadavkům právních 
předpisů nevyhověly 2 vzorky.

Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI 
mj. zaměřuje na hygienu prodeje, senzo-
rické požadavky – inspektor na místě hod-
notí chuť, vůni a barvu nápoje, označování 
a průvodní dokumentaci. Při odběru vzorku 
laboratoř SZPI v Brně prostřednictvím hod-
not izotopových poměrů stabilních izotopů 
vodíku měřených na nukleární magnetické 
rezonanci a izotopových poměrů stabilních 
izotopů kyslíku a uhlíku měřených na hmot-
nostním spektrometru prověřuje geografi cký 
původ hroznů, ze kterých byl burčák vyro-
ben. Dále je sledována např. přítomnost syn-
tetických barviv, etanolu z přidaného cukru 
nebo množství přidané vody.

Burčák je národní legislativou chráněný 
tradiční výraz, jehož použití je vyhrazeno pro 
částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený 
z hroznů révy vinné sklizených a zpracova-
ných v České republice v daném roce a pro-
dejní sezona je ohraničena obdobím od 1. 8.
do 30. 11. Výrobek totožných parametrů, 
ovšem vyrobený z hroznů sklizených mimo 
ČR, je možné prodávat pod názvem „částeč-
ně zkvašený hroznový mošt“, nikoliv „bur-
čák“. Případné zneužití tradičního výrazu 
– burčák je považováno za klamání spotřebi-
tele a SZPI v takových případech přistupuje 
k zahájení správního řízení a uložení pokuty.

Mgr. Radoslav Pospíchal, 
SZPI

Kontrola burčáků prokázala 
přídavek vody, syntetická barviva 

i zneužití názvu

Nepřehlédnutelná osobnost pekařského 
oboru Ing. Jaromír Dřízal oslavil 20. února 
2018 svoje šedesáté narozeniny. Ruka, mo-
zek a duše Svazu pekařů a cukrářů v Čes-
ké republice a neúnavný bojovník za zá-
jmy všech pekařů se dožívá svého jubilea
v plné síle. K tomuto výročí Mirkovi my všich-
ni v redakci a já osobně velmi srdečně gratu-
lujeme.

Pekař od píky, absolvent pardubické průmys-
lovky v oboru zpracování mouky a pak inženýr 
na ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské 
v Praze prošel řadou funkcí v provozech pekáren 
v Praze. Od roku 2008 vede pekařské seskupení 
jako výkonný ředitel i předseda Svazu. Bere svoji 
práci jako poslání. Zavedl řadu novinek ve sva-

zové činnosti, hojně publikuje v potravinářských 
periodikách. Podporuje výchovu mladé genera-
ce nových odborníků a je velmi činný i navenek 
Svazu. Je členem představenstva Potravinářské 
komory ČR a SR a Národního ústavu pro vzdělá-
vání. Obdivuhodná je i jeho mimopracovní čin-
nost. Jako velký cestovatel navštívil již přes 40 ze-
mí. A je také vášnivým návštěvníkem divadel, 
výstav, koncertů, artových kin. Pořádá besedy 
s významnými osobnostmi. V životě soukromém 
je pyšným otcem syna Jana – hudebního sklada-
tele, a dcery Anny – absolventky ČZU v Praze.

S Mirkem chodíme pravidelně jednou za rok 
na ryby. Ta fotka je z roku 2016, to když jsme 
nechytli vůbec nic. Ale to byla opravdu výjimka. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Ing. Jaromír Dřízal – životní jubileum

S oslavencem Mirkem Dřízalem na rybách
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Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (SZPI) uskutečnila v roce 2017 cel-
kem 45 530 vstupů do provozoven potravi-
nářských podniků, provozoven společného 
stravování, celních skladů a internetových 
obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 
27 077 kontrolních vstupů do provozoven ma-
loobchodního prodeje, 11 522 vstupů do pro-
vozoven společného stravování, 9 653 vstupů 
ve výrobě potravin, 2 081 kontrol ve velkoskla-
dech, 840 v prvovýrobě, 443 v celních skla-
dech a 792 v ostatních místech (např. při pře-
pravě apod.).

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila 
celkem 3 184 nevyhovujících šarží potravin 
a ostatních výrobků, což představuje cca 15 % 
hodnocených vzorků. Nejvíce nevyhovujících 
šarží inspektoři odebrali v maloobchodní síti – 
celkem 2 583.

Z hlediska země původu inspekce v loňském 
roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potra-
vin dovážených z tzv. třetích zemí, u kterých 
nevyhovělo požadavkům národních nebo ev-

ropských předpisů 27,6 % hodnocených šarží. 
U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 
17 % kontrolovaných šarží, tuzemské potravi-
ny nevyhověly v 9,9 %.

Mezi nejproblematičtější komodity z hle-
diska kontrolních výsledků patřil med (51 % 
nevyhovujících šarží z hodnocených), masné 
výrobky (18 %), ryby (18 %), víno (18 %), 
čerstvé ovoce (17 %), mléčné výrobky (14 %) 
a doplňky stravy (12 %).

Nejproblematičtějším typem provozoven, 
stejně jako v letech 2016 a 2015, byl segment 
společného stravování. Inspekce provedla v re-
stauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrár-
nách a dalších typech provozoven společného 
stravování celkem 11 522 kontrol a zjistila zde 
2 973 pochybení, z čehož 2 072 pochybení se 
týkalo nedodržení správné hygienické praxe. 

K uzavření provozovny na místě při kontrole 
došlo v celkem 59 případech. Porušení práv-
ních předpisů inspektoři konstatovali u každé 
čtvrté kontroly v segmentu.

Inspektoři SZPI provedli celkem 650 kon-
trol přímo zaměřených na internetový prodej 
potravin. Kontroly SZPI se v rostoucí míře 
zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či 
propagovaných na sociálních sítích, jako je na-
příklad Facebook a Twitter.

V roce 2017 bylo pravomocně skončeno 
2 172 správních řízení vedených s provozo-
vateli potravinářských podniků, v nichž byly 
uloženy pokuty v celkové výši 111 450 300 Kč.
Inspekce zároveň vloni uložila 11 837 záka-
zů uvádět potraviny do oběhu a celková hod-
nota takto zakázaných potravin představovala 
28 133 593 Kč.

Inspektoři Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce (SZPI) v roce 2017 hodnotili cel-
kem 1524 vzorků vín. Z tohoto počtu při hod-
nocení na místě nebo v laboratoři nevyhovělo
požadavkům právních předpisů 275 vzorků, 
což představuje 18 % z hodnocených vzorků.

Výsledek kontrol SZPI z roku 2017 ukazuje 
významné snížení počtu zjištěných nevyhovují-
cích vzorků vín i podílu nevyhovujících vzorků 
ze vzorků hodnocených při srovnání s předcho-
zími lety. V roce 2016 inspektoři SZPI hodnotili 
1436 vzorků vín a požadavkům právních předpi-
sů nevyhovělo 561 vzorků (podíl 39 %), v roce 
2015 bylo hodnoceno 1536 vzorků a nevyhově-
lo 531 vzorků (podíl 35 %), v roce 2014 bylo 
hodnoceno 1041 vzorků a nevyhovělo 452 vzor-
ků (podíl 43 %), v roce 2013 bylo hodnoceno 

1134 vzorků a nevyhovělo 415 vzorků (podíl 
37 %).

Výsledek loňských kontrol ukázal i pokles 
počtu vzorků vín, u kterých analýza prokázala 
falšování (obzvlášť hrubé porušení enologických 
postupů). V roce 2017 inspektoři zjistili celkem 
34 vzorků falšovaných vín (20 z těchto vzorků 
nevyhovělo pro přítomnost tzv. syntetických 
aromat. Příslušnou laboratorní metodu SZPI 
akreditovala v roce 2017, v předchozích letech 
se proto tento typ prohřešku neprojevil), v ro-
ce 2016 inspekce zjistila 34 vzorků falšovaných 
vín, v roce 2015 šlo o 83 vzorků, v roce 2014 
o 74 vzorků a v roce 2013 o 121 vzorků. 

Nejnižší podíl nevyhovujících vzorků inspek-
toři SZPI v roce 2017 zjistili v kategorii lahvo-
vých vín původem z České republiky, kde po-
žadavkům právních předpisů nevyhovělo 5,7 % 

hodnocených vzorků a pouze u 0,1 % vzorků la-
boratorní rozbor prokázal falšování. U lahvových 
vín původem z ostatních zemí nevyhovělo 23 % 
hodnocených vzorků.

„V tento okamžik je předčasné hovořit o zá-
sadním zlepšení situace na trhu, závěry je možné 
učinit až po delším časovém období. Údaje za rok 
2017 však naznačují trend, který bychom i díky no-
vele vinařského zákona a zachováním našeho cí-
leného kontrolního úsilí rádi v příštích letech udr-
želi.“ říká ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Situaci na trhu s vínem ovlivnil v posledním 
období mj. zvyšující se kontrolní tlak SZPI (např. 
díky zavádění nových laboratorních metod) 
a novela zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnic-
tví a vinařství. Novela z pohledu SZPI přináší 
několik klíčových nástrojů pro omezení černého 
trhu s vínem: (1.) oznamovací a uskladňovací 

povinnost pro dovezené a nebalené víno a další 
vinařské produkty, jejichž dovoz musí od 1. 4. 
2017 dovozce oznámit SZPI a následně po dobu 
10 dní uskladnit ve své provozovně, aby mohli 
inspektoři SZPI provést kontrolu a (2.) úprava re-
žimu prodeje sudového vína, která od 1. 1. 2018 
jasně stanovuje odpovědnost za jakost a bezpeč-
nost nebaleného vína tím, že umožňuje prodej 
sudového vína pouze registrovaným výrobcům 
nebo příjemcům.

Novela zákona nepřinesla snížení počtu vino-
ték, jak se obávali někteří provozovatelé. Počet 
provozovatelů vinoték, kteří splnili registrační 
povinnost u SZPI, se naopak meziročně zvýšil 
a Inspekce nyní eviduje přes 5  700 vinoték.

Pavel Kopřiva, 
tiskový mluvčí SZPI

Kontroly SZPI 2017: nevyhovělo 15 % hodnocených potravin, 
nejméně prohřešků měly tuzemské

Nevyhovujících vín zjistila Potravinářská inspekce 
meziročně o polovinu méně

Ing. Oldřich Obermaier jubilující
Když jsem v roce 2008 psal naše-

mu kolegovi a mému dobrému příte-
li panu ing. Obermaierovi gratulaci 
k jeho šedesátinám, tak jsem do ní 
uvedl známý citát španělského reži-
séra Louise Boñuela, a sice „Na stáří 
nezáleží, pokud ovšem nejste sýr“.

Pan inženýr samozřejmě sýrem ne-
ní, zato je to skvělý mlékař a sýrař, 
který „zraje jako víno“, nebo právě 
jako ten dobrý uleželý, nebo chcete-li 
archivní sýr. A k těm jeho tehdejším 
šesti křížkům letos v únoru přibývá 
křížek již sedmý. Je tu tedy sedmde-
sátka a náš kolega se jí dožívá v plné 
kondici, a především ve stálé aktivní 
mlékařské práci.

Už asi nemá smysl připomínat jeho 
úspěšnou mlékařskou pouť přes řadu 
významných pracovních pozic, po-

čínaje působením v oddělení tvorby 
norem na bývalém generálním ředi-
telství Mlékárenského průmyslu přes 
dlouholeté vedení Výzkumného ústa-
vu mlékárenského až po jeho fungo-
vání ve francouzské skupině s dneš-
ním jménem „SAVENCIA Fromage 
& Dairy“ (dříve Soparind/Bongrain), 
které významně pomohl etablovat 
se na českém trhu, a tím také přispět 
k rozvoji sýrařství u nás. Dnes i nadá-
le zůstává váženým členem správní 
rady této společnosti v České repub-
lice, a především odbornou autoritou 
pro její zaměstnance. 

Ocenit je třeba i to, že to byl právě 
on, jenž pod dobu třiceti tří let vedl 
Český komitét Mezinárodní mlé-
kařské federace, který byl zejména 
v době předrevoluční jednou z má-

la možností, jak udržovat kontakt 
s rozvinutým mlékařským světem. 
Několik let byl také místopředsedou 
Českomoravského svazu mlékáren-
ského, a já musím z vlastní praxe 
potvrdit, že moje spolupráce s ním 
byla vždy velmi úzká, aktivní a že byl 

mým skutečným zástupcem v této 
naší stavovské organizaci. 

Veliké pocty se mu dostalo také ze 
zahraničí, a to z Francie, která ho za 
jeho významný přínos pro spoluprá-
ci a rozvoj českého a francouzského 
mlékařství a potravinářství ocenila 
v roce 2016 druhým nejvyšším fran-
couzským vyznamenáním Mérite ag-
ricole (Řád zásluhy v zemědělství).

Ing. Obermaier byl a stále zůstává 
důležitým komentátorem dění a vý-
voje mlékárenství. Publikoval něko-
lik odborných prací a možná sledu-
jete jeho časté komentáře v médiích 
k aktuálním otázkám oboru. Nikdy 
se nebál otevřeně vyjádřit svůj osobní 
názor. Jeho příspěvky mohou být pro 
někoho někdy nepříjemné, pichla-
vé, jiní je považují za kontroverzní 

a až příliš liberální, ale pravdou je, 
že jeho myšlenky mají z dlouhodo-
bého hlediska svoji logiku a že vždy 
vyvolávají další důležitou diskuzi 
ovlivňující naše chování, což rovněž 
posouvá náš obor vpřed.

Chtěl bych proto jednak jménem 
svým, ale samozřejmě i jménem 
svých kolegů-mlékařů popřát panu 
Ing. Oldřichu Obermaierovi k jeho 
letošnímu životnímu výročí pevné 
zdraví a hodně životní pohody. Přát 
další úspěchy už není snad ani třeba. 
Jednak jich již má dost a jednak ty 
další, které určitě ještě přijdou, budou 
jenom zaslouženým bonusem.

Jiří Kopáček,
předseda Českomoravského 

svazu mlékárenského

Evropští zákazníci nakupují přes internet u zahraničních maloobchodníků

�  Online zákazníci jsou více otevře-
ní nákupům z celého světa a na-
kupují na e-tržištích prostřednic-
tvím svých mobilních telefonů 

�  71 procent online zákazníků na-
kupuje od zahraničních maloob-
chodníků 

�  96 procent online zákazníků na-
kupuje na tržištích

�  43 procent uživatelů smartphonů 
nakupuje prostřednictvím svých 
mobilních telefonů

Brusel – UPS (NYSE: UPS) – Sedm 
z deseti evropských online zákazní-
ků nakupuje zboží u maloobchodní-
ků mimo domovskou zemi, a to hlav-
ně kvůli lepším cenám a ve snaze 
najít konkrétní produkt či značku. 
To podle evropské studie UPS Pul-
se of the Online Shopper™ 2017 pro 
maloobchodníky představuje pří-
ležitost komunikovat se zákazníky 
v různých zeměpisných oblastech 
a současně klade zvýšené nároky na 
širokou nabídku pro zákaznicky ori-
entovaných služeb, která splní oče-
kávání online spotřebitelů.

Podle zjištění studie zákazníci u přes-
hraničních nákupů na internetu zo-
hledňují především zabezpečení platby 
(75 %), jasně uvedené celkové nákla-

dy u objednávky včetně cla a poplatků 
(72 %), jasný postup pro vrácení zboží 
(63 %), uvádění veškerých cen v měně 
země kupujícího (63 %) a rychlost do-
ručení (62 %).

„Internet dělá z nakupování skuteč-
ně globální fenomén, umožňuje maloob-
chodníkům uvádět na trh a prodávat vý-
robky zákazníkům po celém světě. Podle 
zjištění našeho výzkumu téměř tři čtvrti-
ny evropských zákazníků nakupují přes 
internet v zahraničí, což otevírá příle-
žitosti pro malé i velké maloobchodní-
ky, kteří chtějí rozšířit své podnikání,“ 
uvedl Abhijit Saha, viceprezident mar-
ketingu společnosti UPS Europe. „Po-
sláním UPS je pomáhat těmto fi rmám 
realizovat přeshraniční obchody stejně 
snadno, jako by je prováděli v rámci 
jednoho města,“ dodává Abhijit Saha.

Podle zjištění studie UPS téměř 
všichni evropští online zákazníci (96 %)
nakupují na e-tržištích, tedy online 
platformách třetích stran maloobchod-
níků. Celkem 67 procent z nich odů-
vodňuje svůj nákup na e-tržišti lepší 
cenou a 43 procent uvádí širší výběr 
produktů v rámci dané kategorie.

Více než polovina internetových 
zákazníků (52 %) v Evropě považuje 
škálu přepravních možností za klíčový 
faktor zohledňovaný při výběru zboží, 
zatímco 75 procent vnímá jako důleži-
tou možnost bezplatného vrácení zbo-
ží. Vedle toho 63 procent nakupujících 
má zájem o přepravu na alternativní 
místo s prodlouženým časem doruče-
ní, pokud je cena za přepravu nižší než 
při přepravě zboží na jejich domovskou 
adresu.

Maloobchodníci potřebují uvažovat 
v „uživatelském rozhraní pro mobilní 
telefony“, které refl ektuje stále rozšíře-
nější používání smartphonů za účelem 
nakupování. Podle studie 43 procent 
uživatelů smartphonů realizovalo své 
nákupy prostřednictvím mobilního te-
lefonu. Zákazníci používají své mobily 
také k řadě dalších úkonů souvisejících 
s nakupováním včetně vyhledávání ob-
chodů nebo informací týkajících se ob-
chodu (78 %), sledování objednávek 
(78 %) a porovnání cen mezi obchod-
níky (75 %).

Donath Business & Media

1   Vychází z průzkumu realizovaného mezi 

6 400 online zákazníky ve Franci, Itálii, Ně-

mecku, Polsku, Španělsku a Velké Británii.
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1.  V potravinářském průmyslu dost často 
znějí hlasy o nedobrých podmínkách v celém 
odvětví a v pekařském oboru možná nejhla-
sitěji. Spolu se známe řadu let a od Vás jsem 
tento stesk nikdy neslyšel. Co spolu mluvíme, 
samý nápad a k tomu většinou už zrealizova-
ný. Vloni jste otevřeli novou supermoderní 
pekařskou kapacitu v Rosicích, letos za pár 
dní spustíte novou výrobní jednotku na tous-
tové chleby na Zelené louce. Čím to tedy je, že 
PENAM, a. s., nestrádá? 

Ani PENAMU se v současné době přebyteč-
ných pekařských kapacit a na nekoncentrovaném 
trhu, při nárůstu spotřeby mraženého pečiva ne-
žije lehce. Ale na rozdíl od většiny pekařských 
kolegů nebrečíme a snažíme se s tím něco dělat. 
Základem je správně si postavit vizi a strategii 
společnosti a pak ji realizovat. U nás ve fi rmě 
tomu top management věnuje velkou část svého 
pracovního času. Na tvorbě poslední strategie na 
roky 2017–2021 se dokonce na ní podílel širší 
tým, asi padesáti kolegů, PENAMU. Platformou 
se stala strategická konference, které se každý 
rok účastní kromě top managementu i střední 
management pekáren a mlýnů a náš junior tým. 
Naší strategií, po vstupu AGROFERTU tehdy 
jako jediného společníka do společnosti s ruče-
ním omezeným, bylo stát se pekárenskou jednič-
kou a rozšířit svoje působení na Slovensko. To se 
nám povedlo a dnes je naší vizí stát se pekařem 
první volby. Naše přesná vize zní: „Věříme, že 
díky inovativnímu přístupu a nadšení z poctivé 
pekařiny budeme pekařem první volby“. Tím, že 
se na tvorbě vize a strategie podílí širší manage-
ment, je tato strategie lépe vnímaná řadovými za-
městnanci, než když někdo vizi a strategii napíše 
v kanceláři. Důležitější než samotné stanovení 
vize a strategie je její realizace. Spousta krásných 
vizí končí v kancelářském stole šéfa. To je pak 
k ničemu. My dnes dle stanovené strategie do-
končujeme projekt páteřních pekáren a z posled-
ní  strategické konference vznikl neméně důležitý 
projekt koncových pekáren.                

2.  Ano, a s tím souvisí i charakter výrobní zá-
kladny celé společnosti, a zejména dělby prá-
ce mezi jednotlivými provozy. Máte jich nyní 
11 a tento počet po uvedení všech nových ka-
pacit na plánovanou výrobu nejspíše nezůsta-
ne. Mohl byste představit současnou výrobní 
strukturu PENAMU a uvést, jak se bude na-
dále dělba mezi jednotlivými závody vyvíjet? 
Ale i zmínit systém toku vyrobených výrobků 
do tržní sítě. 

Dnes provozujeme 11 pekáren po celé Mo-
ravě, v Herinku u Prahy, v jižních a západních 
Čechách. Kromě východních a severních Čech 
pokrýváme celou Českou republiku. Jak jsem 
zmiňoval, dělíme naše pekárny na páteřní, kon-
cové a jednu speciální. V každé páteřní a kon-
cové pekárně vyrábíme čerstvý rohlík, housku 
a chléb, dále určitý objem jemného nebalené-
ho pečiva a cereálního pečiva. Páteřní pekárny 
(Herink, Rosice a Olomouc) jsou velkokapacit-
ní pekárny, jež vyrábí ten druh baleného sorti-
mentu, který má smysl vyrábět na jednom místě 
z hlediska efektivity, produktivity a umožňuje 
to i jejich trvanlivost. Páteřní pekárny tak vyrá-
bí balené běžné chleby, balené speciální chleby, 
veky a pekárna v Herinku nově toustové chleby. 
Tyto balené výrobky pomocí noční reexpedice 
dostáváme na koncové pekárny a z nich pak pu-
tují do jednotlivých obchodů v okruhu cca osm-
desáti kilometrů kolem pekárny. Nebo část bale-
ného sortimentu může putovat z páteřní pekárny 
i přímo do centrálních skladů řetězců. Speciální 

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

Vzdělání: 
1987–1992  VŠE Praha, fakulta výrobně-ekonomická

Profesní kariéra:
1992–1994 soukromý podnikatel
1994–1995  Bankovní dům SKALA, a. s. – úvěrový pracovník
1995–2004  Odkolek a. s. – vedoucí fi nančního oddělení, ředitel pekárny,

ředitel pekárenské divize
2004–doposud  PENAM, a. s. – generální ředitel, předseda představenstva
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Jaroslav Kurčík

 Ing. Jaroslav Kurčík,
předseda představenstva a generální ředitel 

společnosti PENAM, a. s.
pod výrobními náklady, které umožní pekařům 
platit zaměstnancům mzdy těsně nad úrovní mi-
nimální mzdy. Pozitivní je, že již vzniká určitá 
skupina výrobků s vyšší přidanou hodnotou, kde 
můžeme realizovat zajímavější ziskovost. Jedná 
se o různé speciální chleby, toustové chleby, fi t 
produkty a vyšší řady jemného pečiva. Bohužel 
jejich objem na celkové výrobě je zatím malý, 
i když je tam pozitivní vývoj. Toto může být pro 
pekaře směr do budoucna, i když rohlík a klasic-
ká Šumava zůstanou asi fenomény dál.

4. Pracovníci. Zjednodušeně problém o počtu 
pracovníků a o zvyšování mzdových nákla-
dů díky nezbytnému zvyšování mezd. Jaký-
mi cestami zabezpečuje PENAM dostatek lidí, 
zejména ve výrobě, a co na trhu práce podle 
Vás chybí, aby se nynější stav radikálně zlep-
šil? A jak silně se v ekonomice Vaší společnosti 
projevuje dražší pracovní síla? 

Problém s nedostatkem pracovníků řeší větši-
na fi rem v Čechách, pekaře nevyjímaje. Potkávají 
se dva faktory, nedostatek pracovníků a rychle se 
zvyšující průměrné mzdy. V Čechách je prakticky 
nulová nezaměstnanost, dnes nepracuje opravdu 
jenom ten, kdo pracovat nechce nebo nemůže. To 
vytváří na trhu situaci, kdy si fi rmy mezi sebou 
přetahují zaměstnance, a to roztáčí spirálu nárůstu 
průměrných mezd. Určitou možnost vidím v ote-
vření pracovního trhu, hlavně směrem k Ukrajině. 
Již dnes existuje možnost získat v rámci „projektu 
Ukrajina“ pracovní sílu z této země, bohužel celý 
proces je spojený s obrovskou administrací a počet 
otevřených míst je nízký vzhledem k potřebě vol-
ných pracovních míst. V této oblasti by vláda měla 
udělat ráznou změnu, zjednodušit proces a zvýšit 
limity. Bude to ve prospěch celé ekonomiky, pro-
tože ekonomika roste, ale bez pracovní síly fi rmy 
nebudou moci tento stav využít, nebudou moci zís-
kat nové zakázky, protože je nebude mít kdo vyro-
bit. A vyrobí ji jiné fi rmy z jiných zemí. My v PE-
NAMU jsme v rámci „projektu Ukrajina“ získali 
70 nových kolegů. Bez nich bychom měli velmi 
ztíženou situaci například při rozjezdu nové tous-
tové linky. V PENAMU se snažíme tuto situaci 
řešit stabilizací stávajících zaměstnanců, zvyšo-
váním fi nančních i nefi nančních benefi tů, zlepšo-
váním pracovního prostředí, zlepšováním fi remní 
kultury a nové zaměstnance získávat v „projektu 
Ukrajina“. PENAM má za sebou dva roky, kde 
nárůst průměrných mezd dosáhl každý rok více 
než 10 %. Jsem tomu rád, i když to společnost stálo 
každý rok několik desítek milionů korun.

5. Vy i celá společnost PENAM, a. s., máte 
v tomto čase před sebou významný mezník 
– otevření nové výrobní kapacity na tousto-
vý chléb. Mohl byste celou tuto novou výrob-
ní jednotku představit a uvést o ní bližší infor-
mace? A zejména sdělit, kdy bude spuštěna do 
provozu, ale i slavnostně otevřena.

Nová toustová linka, přesněji řečeno, nová tous-
tová pekárna je to, na co jsem se já osobně i moji 
kolegové velmi těšili. Do zprovoznění linky v Pe-
kárně Zelená louka na Herinku jsme toustový chléb 
pro Českou republiku vyráběli na lince v pekárně 
v Rosicích a v maďarském CERESU, naší dceřiné 
společnosti. V lednu jsme započali se zkušebním 
provozem a v březnu dojde k slavnostnímu otevře-
ní. Samotnému otevření však předcházelo několik 
měsíců přípravných prací, jednak na samotném 
projektu pekárny a jednak na marketingově-ob-
chodní přípravě. Náš marketingový tým objel vel-
kou část Evropy a ochutnal přes osmdesát vzorků 
různých výrobců v Evropě. Na základě toho vznik-
lo zadání pro technology, kteří v laboratořích a pak 
v sesterské německé společnosti Lieken vyrobili 
ten pravý toustový chléb. Toust s ambicí nejlep-
šího toustu ve střední Evropě. Již prvně vyrobené 
výrobky na nové lince tuto ambici potvrzují. Rok 
2018 bude pro PENAM rokem toustů a kromě již 
tradičně vyráběných toustových chlebů chceme na 
trh přivést i novinky. Zákazníci se mají na co těšit.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

pekárna v Prostějově vyrábí balené jemné pečivo 
(záviny, buchty). V letech 2014 až 2018 jsme do 
páteřních pekáren investovali 1,6 mld. Kč a vy-
tvořili vysokoproduktivní, nejmodernější pekár-
ny v Čechách i ve střední Evropě. Unikátní, na 
české poměry, jsou naše balírny a clean roomy. 
S nimi chceme dosáhnout toho, aby PENAM byl 
v oblasti balené produkce clean label a E free vý-
robcem. Současnou strategii koncových pekáren 
podřizujeme požadavkům trhu, a to hlavně v ob-
lasti regionality. I když je PENAM celorepubli-
kovým výrobcem, chceme, aby to bylo spojení 
centrálních výrob, tam, kde je to účelné, a sítě 
regionálních pekáren, připravených uspokojit 
potřeby zákazníků, které mohou být v jednotli-
vých regionech rozdílné. Proto každá naše pekár-
na vyrábí také specifi cký regionální typ chleba, 
například v Herinku Jesenický chléb, v Rosicích 
Chalupářský bochník, v Českých Budějovicích 
chléb, který se jmenuje „Jsem Jihočech“, ve Zlí-
ně Zlínský bochník atd. Naše představa koncové 
pekárny je menší až střední, pružná, nízkonákla-
dová pekárna s managementem, který se chová 
tak, jako by mu pekárna patřila a byl místním 
živnostníkem. 

3.  Před zhruba deseti lety jste v našem časo-
pisu Potravinářská Revue publikoval článek 
o ekonomice našeho pekárenství.  Tenkrát vy-
cházela rozhodující ziskovost z výroby a pro-
deje chleba a běžného pečiva. Od té doby se 
řada obchodních, ale zejména ekonomických 

podmínek změnila. Můžete charakterizovat, 
jak je to nyní a čím za tu dobu pekařina pro-
šla? A zejména proč jsou nynější podmínky 
jiné, když spotřebitel konzumuje v podstatě 
stále stejná množství pekařských výrobků?

Deset let je dlouhá doba a vše se vyvíjí. Dneš-
ní ekonomika je poplatná současné tržní situaci 
– na jedné straně velké síle odběratelů, hlavně 
řetězců, na druhé straně velké roztříštěnosti pe-
kárenských výrobců, nárůstu spotřeby, a tím i vý-
roby mraženého pečiva a malé specializaci peká-
renských výrobců. Rohlík a klasický konzumní 
chléb se více a více stává komoditním výrobkem. 
I když jejich prodej mírně klesá, pořád tyto hlav-
ní výrobky tvoří největší podíl na tržbách, i ab-
solutních krycích příspěvcích, jejich ziskovost 
však v absolutní hodnotě i procentně klesá. Je 
to paradox, že i při zvyšujících se mzdách a růs-
tu kupní síly není prakticky možné zvýšit ceny 
základního pečiva. Dle mého názoru by to ko-
nečný spotřebitel unesl a ve fi nále by získal no-
vou přidanou hodnotu v podobě nových inovací. 
Rohlík za 2,50 Kč v prodejně by nebylo nic, co 
by mělo zruinovat běžnou českou domácnost. 
To by umožnilo pekařům dostat férovou cenu, 
která by jim zabezpečila rozumnou rentabilitu, 
umožňující investovat do budoucnosti, zvyšo-
vat mzdy zaměstnancům, které v pekárnách pa-
tří k nejnižším ve zpracovatelském průmyslu. 
Je smutné, když si přečtete, jak maloobchodní 
řetězce svádí boj o prodavačky a nabízejí jim 
plat 28 tisíc korun,  a přitom nakupují za ceny 
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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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Už několik měsíců se Globus zabývá vymý-
cením dvojí kvality v rámci svých privátních 
značek. Od června 2018 tak již nebude mít 
v sortimentu vlastních značek žádné pro-
dukty dvojí kvality. Produkty, které nejsou 
identické s těmi německými, pro své zá-
kazníky odliší. Produkty dodavatelů, které
nesou označení privátních značek Globusu, 
podléhají ještě zevrubnějšímu drobnohledu, 
než je běžné. Počet kontrol i náklady na 
testování a celkový dohled nad kvalitou vý-
robků řetězec výrazně zvýšil.

ZÁVAZEK GLOBUSU
Globus v tuto chvíli nabízí pod privátní-

mi značkami stovky produktů. „S označením 
Korrekt, Globus a Natuvell nabízíme celkem 
667 produktů. U 402 z nich máme identické-
ho výrobce a složení s německými Globusy. 
U dalších se pak snažíme, stejně jako Globus 
v zahraničí, podporovat regionální dodavatele, 
tedy dodavatele z Česka. Nechceme ohrozit na-
ši dlouhodobou spolupráci s těmito dodavateli, 
jejich produkty jsou našimi zákazníky velmi ob-
líbené,“ vysvětlila Pavla Hobíková. „Abychom 
je však srozumitelněji zákazníkům již na první 
pohled odlišili, neponesou jméno vlastní znač-
ky jako ty německé, ale budou mít nové, jedno-
duché oranžovobílé obaly s označením ‚Dobrá 
kvalita – Nízká cena‘. Konkrétně půjde o více 
než čtyři desítky produktů napříč sortimentem 
od našich osvědčených dodavatelů,“ uzavřela 
Hobíková s tím, že jde z naprosté většiny o vý-
robky s nejvýhodnější cenou v rámci nabídky 
hypermarketu.   

ČASTĚJŠÍ KONTROLY 
V NEZÁVISLÝCH LABORATOŘÍCH 

NA ÚČET GLOBUSU
Globus v uplynulých měsících přitvrdil do-

hled nad produkty dodavatelů privátních zna-
ček. Na konci roku 2017 prověřil řetězec ve 
spolupráci s dodavateli a Globusem Němec-
ko všechny výrobky vlastních značek. Revi-
ze sortimentu dělal pravidelně, nově se však 
kontinuální kontrola týká hned stovek výrobků 
najednou, je detailnější a probíhá prakticky ne-
přetržitě. „Spokojenost našich zákazníků je pro 
nás nesmírně důležitá. Preventivně proto kon-
trolujeme produkty pro naše privátní značky, 
zda splňují to, co je uvedeno na etiketách, a na 
čem jsme se s dodavateli domluvili,“ uvádí 
Pavla Hobíková, mluvčí hypermarketů Globus. 
Podle ní se věnuje hypermarket i podrobnějším 
zkoumáním obsahu a složení. Například čers-
tvé potraviny, jako jsou mléčné výrobky či uze-
niny, prošly komplexním testováním nezávislé 
certifi kované laboratoře. Ty budou pokračovat 

napříč výrobky privátních značek a náklady za 
zkoumání nese sám hypermarket Globus. 

„Testy, které jsme do této chvíle nechali dě-
lat, ukázaly, že produkty jsou v pořádku,“ řekla 
Hobíková a dodala: „Produkty, které od výrob-
ců odebíráme, musí splňovat veškerá platná 
legislativní i bezpečnostní kritéria. Jsou to 
z naprosté většiny výrobky, které tito výrobci 
pod svými značkami běžně na trhu prodávají, 
a pro dodávky do Globusu se jejich složení ni-
jak nemění.“ 

V souvislosti se zvyšováním kvality sorti-
mentu Globus vypsal u několika vytipovaných 
výrobků nová výběrová řízení s cílem zvýšit 
kvalitu výrobků, mimo jiné i také na Pizzu sa-
lámovou, která dosud byla v nabídce pod znač-
kou Korrekt. Ta v původním složení již v re-
gálech není a Globus nabídne nové složení se 
sýrem a se změnou nevyhovujících ingrediencí. 

www.globus.cz
GLOBUS ČR, k. s. 

Velkoobchodní prodejny MAKRO ČR projdou 
kompletním re-designem. Proměny se po Sto-
důlkách (září 2017) dočkají nejdříve poboč-
ky v Ostravě, Brně, Hradci Králové, Českých 
Budějovicích, Ústí nad Labem a ve Zlíně (bře-
zen 2018). Do sortimentu všech poboček bude
navíc průběžně zalistováno 1 500 nových 
položek.

Aktualizovaný design prodejen vychází z kon-
ceptu MAKRO Inspirace, který byl použit prvně 
v loňském roce v prodejně v Praze ve Stodůlkách. 

Re-design se zaměřuje na celkový vzhled obcho-
du i přestavbu konkrétních oddělení, jako je pe-
kárna, oddělení trvanlivých potravin, oddělení 
alkoholu či ovoce a zeleniny. Změny ve vnitřním 
vzhledu obchodu akcentují nové trendy, teplé bar-
vy a přírodní materiály. V některých obchodech 
vznikne, po vzoru Stodůlek, i inspirativní otevře-
ná kuchyně. Například zlínská prodejna MAKRO 
tak získá nový prostor pro workshopy a ochut-
návky. Realizace rozsahu přestaveb je individu-
ální a liší se podle potřeb jednotlivých prodejen. 
„Úpravami vždy projde prostředí vstupu do pro-
dejny, navigační prvky jednotlivých oddělení, čel-
ní plochy regálových uliček a přímo na prodejní 
ploše vzniknou nové POS se zajímavými nabíd-
kami a produkty,“ vypočítává plánované změny 
Martin Všetečka, ředitel pro kanál Cash & Carry 
MAKRO ČR, a dodává: „Při přestavbě jednot-
livých oddělení pak vycházíme z potřeb místních 
zákazníků z řad podnikatelů, kteří se námi chtějí 

nechat inspirovat. Prodejny proto reagují na sou-
časné trendy v oblasti potravin a gastronomie.“

Nový sortiment přinese zákazníkům na 
1 500 položek. MAKRO věnovalo pozornost 
především spolupráci s lokálními dodavateli 
a zacílilo na speciální sortiment pro gastro pro-
fesionály a labužníky, který není dostupný v běž-
ných řetězcích. Mezi nové produkty patří např. 
Prager Cider, Tátův sad, Jarritos či Fentimans 
limonády, dále značky Nutrifee, Lifefood, Crosti-
ni, či Tretter´s. Rozšířena byla i nabídka českých 
řemeslných piv, např. o Pivovar Matuška. „Ptali 
jsme se zákazníků na jejich názor a potřeby. Na 
základě toho jsme se zaměřili na oblast zdravého 
stravování a organických potravin včetně tzv. su-
perpotravin. Rozšířili jsme také etnickou kuchyni 
včetně asijské, balkánské nebo mexické,“ popisu-
je změny v nabídce Martin Všetečka.

Modernizace prodejen je součástí obchodní 
strategie řetězce, jehož pozornost se přesouvá od 

prodeje ke službám. V rámci této cesty MAKRO 
buduje Distribuční centrum, rozšiřuje logistické 
služby a přistoupilo k přeměně prodejen v cen-
tra služeb a inspirace. Nový koncept MAKRO 
Inspirace má za cíl přinášet zákazníkům infor-
mace, novinky a inspiraci z oblasti gastronomie. 
Prodejny mají zároveň sloužit jako místa, kde se 
mohou profesionálové setkávat a sdílet své zážit-
ky nebo se naučit něco nového při workshopech 
a řízených ochutnávkách. 

Řešení navrhl interní tým MAKRO ve 
spolupráci s italskou společností Costa, českou 
fi rmou Refuel a architektem Janem Skoupým. 
Implementace konceptu pro jednotlivé pobočky 
probíhá ve spolupráci s lokálním týmem 
a v přímé reakci na preference zákazníků.

www.makro.cz
 

Inspiro Solutions s. r. o.

MAKRO rozšiřuje prodejní koncept MAKRO Inspirace. 
Všechny prodejny se postupně přemění na místa plná inspirace

Praha – Výživové trendy se často mění 
a spotřebitelé neustále sledují novinky. Čím 
dál tím více je patrné, že zákazníci maloob-
chodních řetězců kladou větší pozornost na 
výrobky, které kupují, čtou etikety, ale také
detailně sledují složení vybraných výrobků 
s ohledem na své vlastní potřeby. Společ-
nost Tesco reaguje na tyto měnící se potřeby 
svých zákazníků tím, že do své nabídky zavá-
dí nové mléčné výrobky.

S cílem přizpůsobit se potřebám trhu, ale také 
předvídat nové trendy, společnost Tesco uvádí na 
trh nové produkty a rozšiřuje nabídku. Zákazníci 
se dočkají více než 200 novinek v každé zemi 
střední Evropy, z nichž více než polovina jsou 
produkty vlastní značky.

„Spotřebitelé častěji vybírají produkty, které 
odrážejí zdravý životní styl, což vyplývá ze změ-
ny jejich stravovacích návyků a touhy vyzkou-
šet novinky,“ říká Petr Wagner, manažer nákupu 
mléčných výrobků Tesco ve střední Evropě. 
„Když zákazník koupí jogurt, klade si spousty 
otázek. Jaké množství cukru bylo použito při vý-
robě? Obsahuje pravé bakteriální kultury s po-
zitivním účinkem na žaludeční mikrofl óru? Jaké 
množství bílkovin obsahuje? Při vývoji naše-
ho sortimentu jsme mysleli stejným způsobem, 

a proto je nyní tak široký a inovativní, a odpovídá 
všem novým požadavkům a trendům,“ dodává 
Petr Wagner.

Mezi nové mléčné produkty prodávané pod 
vlastní značkou patří kupříkladu přírodní jogurt 
s bakteriemi Bifi dobacterium, které podporují 
trávicí systém a chrání před patogenními bakteri-
emi, dále pak mléčné nápoje různých chutí (např. 
lesní ovoce, jahody) s paracasei probiotických 

bakterií, které pomáhají předcházet problémům 
trávicího systému. 

Dále je pro labužníky určená řada, ve které je 
např. jogurt s celými plody, jako jsou borůvky 
nebo jahody, pro zákazníky, kteří si hlídají váhu, 
je v nabídce jogurtový nápoj s omezeným obsa-
hem tuku (0,1  % tuku) v široké nabídce chutí, 
např. citron a limetka, višně nebo borůvky. Po 
moderních trendech následuje také zavedení jo-

gurtových nápojů s vysokým obsahem bílkovin. 
Na své si přijdou i milovníci sýrů, mohou se těšit 
kupříkladu na pravý italský parmezán, kozí sýry 
nebo jadel.

www.itesco.cz

Tesco Stores ČR a. s.

Tesco rozšiřuje nabídku mléčných výrobků vlastní značky
2 0 0  N O V I N E K  V  K A T E G O R I I  M L É Č N Ý C H  V Ý R O B K Ů  J E  N O V Ě  D O S T U P N Ý C H  N A  O B C H O D E C H  T E S C O , 

P O L O V I N U  T V O Ř Í  P R O D U K T Y  V L A S T N Í  Z N A Č K Y

Označení privátních značek ponesou výhradně výrobky, 
které jsou identické s těmi německými. Hypermarket zintenzivnil 

i stávající kontroly produktů privátních značek  
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Maso a reklama
Často si kladu otázku, zda má reklama 

v našem oboru odpovídající úroveň a hlavně 
potřebnou účinnost. Zatím se mi nepodařilo 
rozptýlit obavy z toho, že tomu tak vždy není. 
Příčinu vidím v nízkém stupni odbornosti od-
povědných pracovníků, kteří reklamu zadáva-
jí a určují její obsah.

Věnujme se čisté reklamě jako součásti ko-
merčních komunikací. Nejprve však bude vhod-
né připomenout některé pojmy, které se tématu 
úzce dotýkají.

Propagace je nadřazený pojem pro jednotlivé 
části komerčních komunikací.

Podpora prodeje je marketingová technika, 
která má za cíl zvýšit prodej výrobků. Jde o řadu 
nástrojů, které vedou odběratele nebo zákazníka 
k uskutečnění nákupu. Jedná se o širokou šká-
lu akcí, jako např. rabat, různé prémie, vzor-
ky, výstavy, soutěže, hry, akce na místě prodeje 
apod.

Práce s veřejností je marketingová technika, 
s jejíž pomocí jsou předávány informace o vý-
robcích a službách. Jejím cílem je vytvoření pří-
znivého klimatu a podpory veřejnosti pro dosa-
žení marketingových záměrů.

Sponzoring je komunikační technika, která 
má za cíl fi nančně podpořit určitou událost nebo 
dílo tak, že organizace dostává příležitost prefe-
rovat svoji osobní značku, název organizace či 
nějaké reklamní sdělení.

Přímý marketing je technika, která využí-
vá komunikační média k dosažení poptávky či 
prodeje. Jedná se o oslovení diferencovaných 
skupin zákazníků.

Reklama je tvorba a distribuce informa-
cí dodavatelů zboží nebo služeb, nabízených 
s komerčním cílem. Patří sem inzerce, televiz-
ní a rozhlasová reklama, reklama v kinech, au-
diovizuální snímky a nejrůznější vnější rekla-
ma. 

Při zadávání reklamy je nutné především 
identifi kovat stávající a potenciální odběrate-
le, jejich potřeby a požadavky, dále lidi, kteří 
rozhodují o nákupech, a potřebné komunikační 
kanály. 

Odborníci na vytváření reklamy mají ve svém 
řemeslném arzenálu mnoho příkladů, co dobrého 
může reklama pro společnost udělat. Kromě ší-
ření informací o produktech a službách se jedná 
např. o zvyšování kvality zboží a šíři výběru. 
Rádi poukazují na prosperující světové výrobce, 
u kterých je reklama ve všech možných formách 
co nejvíce rozšířená. Tito producenti reklamy 
umí velmi dobře vyvracet argumenty brojící pro-
ti reklamě, jako např. že reklama je vyhazování 
peněz, které ve svém důsledku zaplatí spotřebi-
tel, nebo že reklama je manipulace s lidmi apod. 
Při jednání s těmito odborníky na reklamu je na-
místě určitá obezřetnost.

Mezi negativní působení reklamy patří např. 
rušení při čtení novin a při poslouchání rozhlasu 
či sledování televize. Vůbec si neuvědomuje-
me, že bez reklamy by nebyly komerční rádiové
a televizní stanice a řada tiskových periodik. 
Škoda jen, že se jedná o média, která se často 
snaží získávat své příznivce vulgaritou, násilím 
a pomluvami ze společnosti známých osobností, 
které často nejsou dobrým vzorem zejména pro 
mládež. Reklama tak nepřímo útočí na morálku 
členů společnosti.

Při výběru prostředků reklamy je nutné si 
uvědomit zákony smyslové paměti. Zapama-
tování si obrázku je mnohem snazší než zapa-
matovat si slovní sdělení. Co vidíme, tomu ví-
ce věříme. Nejúčinnějším prostředkem je však 
kombinace obrázku a slova. U slov však mu-
síme dbát na srozumitelnost a správný výběr. 
Platí zde zásada používat krátká, obrazná slo-
va a krátké věty. Často se v reklamě setkává-
me se snahou o předání komplexní informace 
v jedné větě, a tak vzniká, po řeznicku řečená, 
„tasemnice větná“. Důležitá je také volba pís-
ma. Mnoho druhů písma způsobuje roztěkanost 
čtenáře. Psací písmo je hůře čitelné než písmo 
tištěné. Velmi důležité jsou barvy. Např. modrá 

se v reklamě používá pro vyjádření krásy a čis-
toty. Z pohledu našeho masného oboru patří 
veterinářům. Bílá barva vyjadřuje také čistotu, 
zelená svěžest, přírodu a chlad. Pro nás řezníky 
a uzenáře bude vždy základní barvou červená, 
která symbolizuje sílu, život, dynamiku a vzru-
šení. Je také nápadná a přitahuje pozornost. Pří-
kladem je historický stavovský znak – bílý lev 
v červeném poli. Chceme-li zdůraznit vztah na-
šeho oboru k zemědělství či obecně k přírodě, 
je možné kombinovat oborové barvy se zele-
nou.

Jedním ze základních prvků reklamy je logo 
organizace. Je to vlastně symbol s motivačním 
faktorem, působící také jako vizuální zkratka. 
Logo má mít jasný význam. Má vytvořit pocit 
známosti, která vzbuzuje důvěru. Obecně platí, 
že dobré logo musí být dobře zapamatovatelné. 
Mělo by navozovat pozitivní emoce a mít vý-
znam ve smyslu spojení s fi rmou a jejími pro-
dukty.

Já jsem se s tvorbou loga seznámil při uvá-
dění Masokombinátu Planá nad Lužnicí do 
zkušebního provozu. Ve snaze zajistit novému 
závodu krásné logo jsem se obrátil na odborní-
ka a vysvětlil mu svoji představu. Ta však byla 
v rozporu se všemi zásadami, které se snažím 
v tomto článku uplatnit. Protože jsem byl vel-
kým patriotem města Tábora a nechtěl poško-
dit ani město, tenkrát ještě městys Planá nad 
Lužnicí, požadoval jsem, aby v návrhu byl ve 
zkratce zobrazen táborský hrad Kotnov, a Planá, 
která je charakterizovaná řekou Lužnicí, měla 
být připomenuta modrou vlnovkou znázorňu-
jící řeku. Samozřejmě, že jsem nezapomněl ani 
na řeznického lva. Také se mi v té době líbily 
červenobílé pruhy, a tak jsem je chtěl v logu 
nového závodu také mít. Zkušený grafi k se mi 
samozřejmě vysmál a princip zákonitosti loga 
mi vysvětlil. Po vzájemné dohodě jsme zvolili 
lva, jehož zrcadlová podoba vyjadřovala slovní 
zkratku masokombinátu.

Dalším fenoménem, který má emocionální 
charakter, je značka, která se skládá ze dvou prv-
ků, a sice symbolismu a významu značky. Do 
symbolismu zařazujeme logo, jméno, styl nápisu 
a barvu. Do významu pak patří způsob chápání 
značky odběrateli nebo spotřebiteli.

Výklad klasické úlohy reklamy je velmi 
jednoduchý. Jedná se vlastně o informace, 
přesvědčování a prodávání. Současná moder-
ní reklama má být postavena na předpokladu 
pravdy, legálnosti, slušnosti a společenské zod-
povědnosti. Moje osobní zkušenosti s reklamou 
masných organizací jsou však dosti negativní. 
Již jsem se zmínil o široké škále tiskových pe-
riodik, komerčních rozhlasech a televizí, které 
vlastně vznikly z prostředků na reklamu. Náplň 
jejich činnosti je však vždy poplatná zadavateli 
reklamy, což se projevuje formou tzv. informač-
ního mixu, směřujícímu často k bulvárnímu po-
jetí předávaných zpráv. Toto povrchní, bulvární 
pojetí se pak zpětně dostává do reklamy, což je 
v rozporu s budováním věrohodného a seriózní-

ho jména konkrétního výrobce. Domnívám se, 
že na odběratele či konečného spotřebitele mas-
ných výrobků zapůsobí více zdvořilá reklama, 
vycházející z pravdivé informace, opírající se 
o dlouhodobě pěstovaný charakter organizace. 
Pro naplnění cíle reklamy a soustavné upevňo-
vání věrohodnosti značky je však nutná také 
odpovídající jakost výrobků, což je v současné 
době velký problém zejména u výrobců, kteří 
větší část produkce dodávají velkým obchod-
ním řetězcům. A tak se stává, že systému vaz-
by seriózní reklamy na solidní jakost výrob-
ků odpovídají převážně menší a středně velké, 
zpravidla rodinné podniky, které si váží historie 
a již vybudovaného jména své organizace. Ja-
ko příklad protikladu jakosti výroby a reklamy 
lze uvést některé výrobce skupiny masových 
konzerv, kteří úroveň své výroby dovedli do 
stavu, který lze charakterizovat téměř jako fal-
šování potravin, a to bez ohledu na to, že jsou 
schopni do svého reklamního arzenálu zapojit 
kohokoliv, třeba i Boleslava Polívku. Z kate-
gorie uzenářských výrobků může posloužit ja-
ko negativní příklad šunkový salám, vyráběný 
některými podniky pro velké obchodní řetězce. 
Tento druh degradovaný nesmyslným cenovým 
požadavkem odběratele postrádá jakoukoliv 
souvislost s tradičním českým výrobkem. Jed-
ná se zpravidla o spojku s minimem bílkovi-
ny masa, impregnovanou patřičnými aditivní-
mi látkami, v níž se vyskytuje malé množství 
špatně vytříděné vepřové vložky, nedosahující 
často ani 10 % obsahu. Takový výrobek značku 
samozřejmě neupevňuje, naopak působí nepří-
znivě na konečného spotřebitele a ve svém dů-
sledku výrobce poškozuje.

V období první republiky a bezprostředně po 
válce byla úrovni reklamy věnována také znač-
ná pozornost. Z dnešního hlediska i potřeb se 
však jeví tato reklama jako úsměvná záležitost. 
Inzerce opírající se o „tisíce děkovných dopisů“ 
a hesla jako „jaternice, jelita – to je naše kvalita“ 
nebo „Cibulkovo sádlo mastí celé vlasti“ jsou již 
dávno překonané. Starou, již přežitou reklamu 
však nelze stejně tak jako celou řadu vážných 
společenských procesů kategoricky hodnotit 
prizmatem současnosti.

Někdy na přelomu padesátých a šedesátých 
let minulého století byl v řeznických prodejnách 
vyvěšován stylizovaný obrázek kulatého pra-
sátka, doplněný textem: V tomto týdnu vydá-
váme … % vepřového masa. Vedle textu bylo 
vystřižené okénko, do kterého se jednoduchým 
způsobem pomocí mechanického kolečka zasou-
valo dvouciferné číslo, které udávalo stanovený 
procentuální podíl vepřového výsekového masa. 
Jednalo se o období, kdy trh byl sanován převáž-
ně hovězím a telecím masem. Vepřového se vy-
sekávalo asi 20 až 30 %, s výjimkou vánočních 
a novoročních svátků, kdy se podíl vepřového 
vyšplhal na zhruba 60 %. V tomto případě se 
jednalo jen o jakousi pseudoreklamu.

Rád vzpomínám na průkopníka a tvůrce kva-
litní a účinné reklamy, který vyrostl v řeznic-
kém prostředí. Jeho profesní jméno je Solar, 
občanské Slabý. Byl jedním z členů táborské 
rodiny Slabých. Jeho dva bratry, řezníky, zavál 
osud na dlouhou dobu do Paříže, odkud se po 
válce vrátili zpět do Tábora. Měl jsem tu čest, že 
jsem po vyučení a krátké praxi v průmyslovém 
závodě mohl pracovat ve větší řeznické a uze-
nářské prodejně, která patřila jednomu z nich, 
panu Antonínovi Slabému. Rád přiznávám, že 
mě můj šéf při práci v obchodě cílevědomě spo-
lečensky kultivoval, za což jsem mu do dneška 
vděčný.

Reklamní odborník a podnikatel Solar byl ze-
jména v období první republiky ve své profesi 
velmi uznávaný. Pracoval např. pro Baťu, ob-
chodní domy a další velké obchodní a průmys-
lové organizace. Jeho heslo bylo: „Dobrý vítr do 
Vašich plachet!“ Vedle odborníka na reklamu byl 
také dobrým učitelem, zaměřeným na obchodní 
problematiku a etiku. Proto si dovolím ocito-
vat jednu kapitolu z jeho almanachu s názvem 
„Okolo pultu“ z roku 1939:

„Buďme hrdi na to, že jsme obchodníky! Už 
dávno není pravda, že je obchod něco nedů-
stojného, nečestného. Už dávno není pravda, 
že obchod není fair, že je to švindl. Dnešní ob-
chod, moderní obchod, vybudovaný na myšlence 

služby zákazníkovi a dobré vůle (good will), je 
mravnější, čistší a lidštější než politika, je právě 
tak čistý jako věda, umění a znamená pro civi-
lisaci a kulturu, pro mravní povznesení člově-
ka a jeho zdravotní a duševní vývin hodnotný 
přínos. Bohužel, mnoho našich spoluobčanů 
se dosud dívá na obchod brýlemi předsudků, 
vzniklých před více než dvěma tisíci lety. Tehdy 
staří Řekové měli pro obchod a zlodějství jedno-
ho boha – Herma. A staří Římané měli příslo-
ví „Caveat emptor“. (Ať se má na pozoru ten, 
kdo kupuje, aby nebyl ošizen.) Bývaly doby, kdy 
mrav a náboženství zakazoval obchod jako něco 
nečestného. Jistě je mnoho našich spoluobčanů 
ještě dnes hodně pod vlivem známého výjevu, 
o němž mluví evangelista Lukáš v 19. kapito-
le: „A všed do krámu počal vymýtati prodavače 
a kupce z něho, řka: Psáno jest – Dům můj, dům 
modlitby jest, vy jste jej pak učinili peleší lot-
rovnou. A peleš lotrovská tj. chuť po zisku a ne 
po službě.“ To bylo v povědomí mnoha mozků 
Kainovo znamení hříchu a hanby, vypálené na 
čele obchodu. A tak se nemůžeme nijak divit, že 
ve středověku čeští obchodníci (zvaní tehdy kra-
máři), kráčeli za svou zelenou korouhví s červe-
nými vahami při procesích, a když se šlo naproti 
novému králi, teprve třináctí, zcela na konci, 
zatím co řezníci šli první, zlatníci druzí, platnéři 
(kovořemeslníci) třetí, kožišníci, jirchám a ko-
žebarvíři čtvrtí, krejčíři pátí, ševci šestí, nožíři 
sedmí, sladovníci osmí, pekaři a mlynáři devátí, 
bečváři desátí, soukeníci jedenáctí a lazebníci 
alespoň dvanáctí. Stejně z kopce pohlíželi na 
obchod i sami Arménové, ti znamenití obchod-
níci, kteří mají přísloví: „S přítelem obědvej, 
ale neobchoduj!“ Proč však choditi tak dale-
ko. Naše přední Akademie československá má 
mezi svými absolventy po pěti letech jen 1,68 
% samostatně výdělečně činných, po deseti le-
tech 7,44 %, po patnácti letech 10,28 %. Ostatní 
proud absolventů pohltí hlavně peněžní ústavy! 
Velkou vinu na tom všem nesou naši rodiče – mít 
syna „pánem“. Obchodník jim není „pán“, není 
dost „nóbl“. Úkolem naší obchodní generace je 
ospravedlnit a očistit obchod v očích naší veřej-
nosti. Jak? Tím, že my obchodníci budeme lepší, 
inteligentnější a sebevědomější.

 V období administrativně-direktivního říze-
ní národního hospodářství bylo místo reklamy 
z obchodního systému zcela upozaděno. Vý-
robky z masa byly po velkou část tohoto ob-
dobí distribuovány podle předem stanovených 
odbytových kvót, do přesně defi novaných ob-
lastí. Jednalo se o produkt plánovaného hos-
podářství. Jednotlivé národní podniky a jejich 
závody se snažily téměř výhradně budovat dob-
ré jméno pomocí svých značek a log. Klasická 
reklama byla nahrazena jakousi unifi kací, vy-
jádřenou tzv. sektorovými barvami, mezi kte-
ré patřila v případě masného průmyslu červená 
a bílá.

Vzpomínám si na událost spojenou s pořizo-
váním sektorové barvy na vozidla pro svoz ja-
tečných zvířat na jatky. Po převzetí organizace 
nákupu v osmdesátých letech od Zemědělského 
zásobování a nákupu převzal Masný průmysl 
i vozový park. Auta však měla zelenou barvu. 
Generální ředitelství masného průmyslu naří-
dilo barvu vozů změnit na vínovou, která lépe 
odpovídala představám o sektorových barvách, 
a zároveň na ní nebyly tak vidět produkty vy-
měšování zvířat. Někteří méně poslušní vedoucí 
pracovníci na úrovni podniků, kterým se nechtě-
lo zajistit nařízenou změnu barvy, přišli s origi-
nálním argumentem. Podle nich měla červená 
barva dráždit býky a být příčinou pracovních 
úrazů, což byl samozřejmě nesmysl.

Poměrně velká pozornost byla v té době vě-
nována etiketám na konzervy a prstencovým 
etiketám nebo přívěskům na trvanlivé salámy. 
V některých případech byla používána výtvarně 
velmi kvalitně zpracovaná litografi e. Tak např. 
pro „kolébku konzervárenského průmyslu“ zá-
vod Studená připravil obchodní útvar podniku 
Jihočeský průmysl masný návrh potisku, který 
spočíval v úzkých pruzích bílé a stříbrné bar-
vy, doplněné logem a nápisy v barvě výrazně 
červené. Stříbrná barva byla vlastně pocíno-
vaným povrchem plechu, takže k potisku sta-
čily barvy dvě. Snahou podniku byla v tomto 
případě dobrá rozpoznatelnost vystavovaných 
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Výroba masa klesla

Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách vyro-
beno 114 124 tun masa. Produkce hovězího 
masa meziročně klesla o 4,0 %, vepřového 
o 0,6 %, kdežto produkce drůbežího masa se 
zvýšila o 2,0 %. 

V roce 2017 došlo k poklesu ve výrobě ho-
vězího masa (−5,9 %). Pokračovala také sni-
žující se výroba vepřového (−4,2 %). Ve výrobě
drůbežího se podařilo zachovat trend rostoucí 
(+1,5 %). Ceny zemědělských výrobců jateč-
ných zvířat se vyvíjely opačně, u skotu byly
vyšší o 2,3 %, u prasat o 11,1 %, kdežto 
u kuřat o 1,0 % nižší než v roce 2016. 

PORÁŽKY A VÝROBA MASA
Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách poraženo 

60,8 tis. ks skotu, což je meziročně o 5,1 % mé-
ně, z toho bylo 24,5 tis. býků (−5,7 %), 26,6 tis. 
krav (−5,6 %) a 7,1 tis. jalovic (+3,3 %). Cel-
ková produkce hovězího masa činila 18 183 tun 
(−4,0 %). Snižování výroby hovězího masa se 
zpomalilo, vzhledem k sezonně nižší produkci 
ve třetím čtvrtletí byla výroba hovězího dokonce 
o 14,4 % vyšší.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo také k mírnému 
oživení výroby vepřového masa. Celkově bylo 
poraženo 600 tis. prasat, tj. meziročně o 2,3 % 
méně, a vyrobeno 54 755 tun, tj. o 0,6 % méně, 
avšak vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí byla 
výroba vepřového masa o 7,7 % vyšší.

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziroční-
mu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 121 tun
(+2,0 %). 

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

se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšily u všech 
kategorií: u býků o 0,9 %, u krav o 7,9 %, u ja-
lovic o 6,9 % a u telat o 13,2 %. Průměrná cena 
jatečných býků byla 47,61 Kč za kg v živém nebo 
86,55 Kč za kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat 
meziročně klesly o 5,1 %. Zemědělci prodávali 
jatečná prasata za průměrnou cenu 30,99 Kč/kg 
živé hmotnosti nebo 40,29 Kč/kg jatečné hmot-
nosti, což je také o 4,21 Kč/kg méně než v před-
cházejícím čtvrtletí.

Ceny jatečných kuřat se držely téměř na loňské 
úrovni, byly jen o 0,7 % nižší. Výrobci prodávali 
jatečná kuřata I. třídy jakosti za průměrnou cenu 
22,92 Kč za kg v živém.

ROK 2017 – VÝROBA, CENY 
ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ, 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

SKOT A HOVĚZÍ MASO
V roce 2017 bylo v ČR poraženo 227,4 tis. 

ks skotu (−5,9 %) a bylo vyrobeno 67 714 tun 
hovězího a telecího masa (−5,9 %). Na poklesu 
porážek se projevily snížené stavy býků ve výkr-
mu během roku 2016. Přestože se zvýšil dovoz 
zvířat k porážce, domácí produkce hovězího ma-
sa nedosáhla úrovně předcházejícího roku a byla 
nahrazena zvýšeným dovozem hovězího masa ze 
zahraničí. S poklesem vývozu zástavového skotu 
se stavy býků ve výkrmu během roku začaly na-
vyšovat. Od nich se bude odvíjet produkce masa 
v roce 2018.

Ceny výrobců jatečného skotu byly v roce 
2017 průměrně o 2,3 % vyšší než v roce předchá-
zejícím, z toho u jatečných býků o 1,2 %, u krav 
o 3,9 %, u jalovic o 3,7 % a u telat o 8,3 %. Prů-
měrná cena jatečných býků byla 47,48 Kč za kg 
v živém nebo 86,40 Kč za kg v jatečné hmotnosti. 
V průběhu roku se ceny příliš neměnily a pohy-

bovaly se od 85,37 Kč/kg (minimum v únoru) do 
87,44 Kč/kg (maximum v červenci).

Podle předběžných výsledků zahraničního ob-
chodu1) v období od prosince 2016 do listopadu 2017 
se obrat obchodu s živým skotem meziročně snížil. 
Pokles byl zaznamenán na obou stranách obchodu, 
takže bilance vyjádřená v hmotnostních jednot-
kách zůstala téměř stejná a dosáhla 78 207 tun.
Pokles obratu byl způsoben omezením obchodu 
se zvířaty k dalšímu chovu (−10,4 tis. ks doveze-
ných a −9,6 tis. ks vyvezených). U skotu určeného 
k porážce došlo ke zvýšení dovozu (na 2 181 tun; 
+18,9 %), z toho především krav, naopak vývoz 

PRASATA A VEPŘOVÉ MASO
V roce 2017 bylo na jatkách poraženo 

2 337,8 tis. prasat (−3,7 %) a vyrobeno 211 001 tun
vepřového masa (−4,2 %). Snížená výroba vep-
řového masa navazovala na nižší stavy prasat ve 
výkrmu během roku a vzhledem k nižšímu ob-
ratu zahraničního obchodu1) s jatečnými prasaty 
se dovoz vepřového masa opět nepatrně zvýšil.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat 
v roce 2017 byly meziročně vyšší o 11,1 %. Cho-
vatelé prodávali vykrmená prasata v průměru za 
32,52 Kč/kg živé hmotnosti nebo za 42,27 Kč/kg 
v mase. Nejvyšší cena byla v červenci (45,34 Kč/
kg) a poté až do prosince klesala na roční mini-
mum (38,86 Kč/kg).

Bilance zahraničního obchodu1) s živými pra-
saty v období od prosince 2016 do listopadu 2017 
byla kladná (22 031 tun). Na straně dovozu pře-
vládala mladá prasata a na straně vývozu prasata 
jatečná. V průměrné hmotnosti 26,2 kg se dovez-
lo 202,3 tis. ks selat a podstatně vyšší množství 
(229,8 tis. ks) v průměrné hmotnosti 116,7 kg
se vyvezlo prasat jatečných. Jejich hmotnost 
(26 823 tun v živém) představovala více než 
desetinu roční produkce vepřového masa v ČR. 
Selata se dovážela z Německa, Dánska a Nizo-
zemska, jatečných prasat se nejvíce vyvezlo na 
Slovensko, do Maďarska a Německa.

Schodek zahraničního obchodu1) s vepřovým 
masem (−228 189 tun) se meziročně mírně pro-
hloubil (o 5 147 tun); dovoz činil 263 787 tun 
(+1,5 %), vývoz 35 598 tun (−3,1 %). Vepřové 
maso se dováželo z Německa, Španělska, Polska 
a Belgie; největším odběratelem bylo Slovensko.

DRŮBEŽ A DRŮBEŽÍ MASO
Výroba drůbežího masa se v roce 2017 mírně 

zvýšila na 158 906 tun (+1,5 %).
Průměrná cena zemědělských výrobců jateč-

ných kuřat za rok 2017 byla lehce nižší (−1,0 %) 
než v roce 2016 a u kuřat I. třídy jakosti dosáhla 
23,23 Kč/kg živé hmotnosti. V lednu začínala na 
ročním maximu (24,27 Kč/kg), na minimální hod-
notu se dostala v červnu (22,17 Kč/kg) a do konce 
roku se pohybovala kolem ročního průměru.

Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období 
od prosince 2016 do listopadu 2017 vykázal klad-
nou bilanci 41 629 tun, z toho dovoz činil 4 437 tun
(−16,4 %) a vývoz 46 066 tun (+1,6 %). Na tomto 
výsledku se nejvíce podílel meziročně nižší dovoz 
(3 070 tun; −23,2 %) a vyšší vývoz (28 957 tun;
+5,9 %) jatečných kuřat a slepic. Obdobně ob-
chod s mláďaty drůbeže zaznamenal zvýšený 
přebytek způsobený meziročně sníženým dovo-
zem (13,0 mil. ks; −7,0 %) a zvýšeným vývozem 
(89,2 mil. ks; +4,0 %) jednodenních kuřat. Živá 
drůbež se dovážela hlavně z Maďarska (jedno-
denní kuřata), Německa (mláďata) a Slovenska 
(mláďata i jatečná kuřata a slepice), vývozy smě-
řovaly na Slovensko (mláďata a jatečná drůbež), 
do Německa (jednodenní kachňata, jatečná kuřata 
a jatečné krůty), Polska (všechny kategorie drů-
beže) a Rumunska (jednodenní kuřata).

Dovoz i vývoz drůbežího masa meziročně po-
klesly, a to na 116 785 tun (−2,3 %) dovezeného 
a 34 372 tun (−7,2 %) vyvezeného masa. Drůbeží 
maso se dováželo nejvíce z Polska a zvýšil se do-
voz z Německa, vyváželo se hlavně na Slovensko.

Český statistický úřad

1)  Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou 
zahrnuty obchodní operace realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost 
vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské 
jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod 
osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

zaznamenal pokles (na 47 614 tun; −4,0 %), a to 
jatečných krav i býků. Živý skot se dovážel pře-
vážně ze Slovenska (k porážce); vývozy směřo-
valy nejvíce do Rakouska (k porážce i k dalšímu 
chovu), Turecka (převážně k chovu) a Německa 
(k obojímu účelu s převahou k porážce).

Meziročně se prohloubil schodek zahraniční-
ho obchodu1) s hovězím masem. Jeho dovoz se 
zvýšil na 37 283 tun (+19,8 %) a vývoz zůstal 
téměř stejný (10 322 tun; −0,1 %). Hovězí maso 
se dováželo hlavně z Polska, Nizozemska a Ně-
mecka; vyváželo se nejvíce na Slovensko a do 
Nizozemska.
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 Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí/Rok  
4/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017

Výroba masa tuny jat. hm. 114 347 105 770 110 736 107 205 114 124 
%1) 100,7 96,5 96,6 97,2 99,8 

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. hm. 18 937 17 110 16 521 15 900 18 183 
%1) 101,6 95,4 91,9 93,0 96,0 

vepřové tuny jat. hm. 55 060 51 665 53 745 50 835 54 755 
%1) 96,9 95,4 93,4 94,8 99,4 

skopové a kozí tuny jat. hm. 61 25 62 47 59 
%1) 118,3 38,8 255,7 147,5 96,0 

drůbeží tuny jat. hm. 40 307 36 964 40 402 40 419 41 121 
%1) 105,9 98,8 103,2 102,0 102,0 

1) stejné období předchozího roku = 100 %

Tabulka:  Výroba masa



výrobků ze závodu Studená v prostorách ma-
loobchodních jednotek. Škoda, že časté orga-
nizační změny a výměna vedoucích pracovní-
ků přinesly zánik zavedené podoby výrobků 
fi rmy.

Mezi největší nedostatek současně praktiko-
vané reklamy v našem oboru je neujasněnost za-
davatele, čeho chce a jakými prostředky dosáh-
nout. Dále je to nízká profesní, to je technická 
a technologická kontrola daného návrhu reklam-
ní agentury. A tak v současné reklamě můžeme 
vidět špatnou mozaiku v nákroji trvanlivého sa-
lámu, nesprávnou barvu nákroje šunky, nedoko-
nale tvarované drobné výrobky a mnoho dalších 
závad na kráse výrobků. Na velkých reklamních 
plochách najdeme nesoulad mezi objekty, které 
tvoří např. zdařilá a příjemná postava, která pre-
zentuje neesteticky působící výrobek, nebo obrá-
ceně. Také hesla nebo popisky k obrazům bývají 
často mizerné, včetně využívání tzv. profl áknu-
tých osob s pochybnou pověstí ze šoubyznysu, 
kterým značná část společnosti, a tím i spotřebi-
telům není nakloněna.

Za svoji dlouholetou profesní dráhu jsem 
v souvislosti s reklamou zažil také veselé pří-
hody. Jedna potravinářská fi rma uváděla na trh 
nový výrobek. Tištěné upoutávky, které měly 
veřejnost o výrobku informovat, rozdělila do 
tří časově oddělených fází. V první fázi byly 
vylepeny letáky s jednoduchým textem: „Po-
zor, pozor! Na co, na co?“ s příslušným logem 
podniku. Druhá fáze zněla: „Už to bude, už to 
bude!“, a konečně třetí leták již detailně uvedl, 
o co se a v jakém termínu jedná. Protože letáky 
byly ve velkém počtu vylepeny na všech re-
klamních plochách malého města, staly se před-
mětem zájmu mládeže, která byla inspirována 
především prvním heslem: „Pozor, pozor! Na 
co, na co?“ a s velkou chutí na leták doplňo-
vala odpověď: „na h . . . .“. Druhá příhoda se 

týkala organizace, která v období transforma-
ce hospodářství krátce zablikala jako padající 
hvězda. Organizace se prezentovala krátkým 
heslem, které mělo pravděpodobně vyjádřit 
podnikatelskou dynamiku a velký kapitálový 
potenciál. Slogan zněl: „Síla býka“ a byl do-
plněn grafi kou na toto téma. Také toto heslo 
vyvolávalo asociaci a chuť, v tomto případě pak 
především v řadách odborníků, slogan doplnit. 
Upravené heslo pak znělo: „Síla býka – rozum 
vola“.

Reklama na potravinářské výrobky by neměla 
obsahovat tzv. bulvární praktiky. Taková rekla-
ma vyvolává podezíravost u těch, které chceme 
oslovit. Lze doporučit používání seriózních, tj. 
pravdivých způsobů prezentace, šetřit s nadsáz-
kou a nepřipustit neodbornou prezentaci výrob-
ků, modelů a prostředí. V případě mluveného 
slova je důležité nepoužívat expresivních výrazů 
a držet se stručného a výstižného textu. Zadava-
telé i tvůrci reklamy by také měli věnovat ma-
ximum prostoru dosaženým úspěchům a historii 
organizace.

Celé uplynulé čtvrtstoletí trvalo, než rekla-
ma v našem masném oboru částečně vybředla 
z nedbale a neodborně zpracovaných námětů, 
které často spíše než účelnou propagaci, slou-
žící k zvýšenému prodeji výrobků, připomínaly 
nepovedené grafi cké zmetky. Jeden z předních 
masných producentů z Českomoravské vyso-
činy dokonce ponižoval své zaměstnance tím, 
že je ve snaze o vytvoření zábavné relace pre-
zentoval jako debily. Jsem rád, že v součas-
né době i reklama tohoto výrobce patří mezi 
nejlepší. V zájmu objektivity je nutné přiznat, 
že se úroveň reklamy v současné době značně 
zlepšuje. 

S heslem pana Solara: „Dobrý vítr do Vašich 
plachet!“ 

 Josef Radoš                                                                         
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Praha – Asociace českého tra-
dičního obchodu (AČTO) představila 
neuspokojivé výsledky nezávislého 
průzkumu, který mapoval dodržová-
ní zákona o evidenci tržeb v malo-
obchodě. Celorepublikový průzkum 
ukázal, že 13 % českých a celých 
19 % asijských prodejen nevydává 
zákazníkům účtenky, přičemž situa-
ce je horší ve městech, kde panu-
je větší anonymita. Tato skutečnost 
vede ve svém důsledku opět ke zne-
výhodňování poctivých obchodníků.

Zatímco na venkově je situace vyrov-
naná a oba segmenty nezávislého trhu, 
tedy čeští obchodníci i asijští prodejci, 
se chovají shodně a účtenky spíše vy-
dávají, neboť své zákazníky znají a po-
tenciální kontrolu jsou schopny iden-
tifi kovat, ve městě je situace odlišná. 

„Poměr nevydaných účtenek 12 : 21 %
v neprospěch asijských obchodníků 
jasně ukazuje na větší anonymitu měs-
ta, a tedy i větší možnost zákon obchá-
zet. Proto by zejména ve městech měly 
být kontroly u problémových skupin 
obchodníků důslednější. Jedině tak lze 
dosáhnout požadovaného cíle narov-
nání tržního prostředí,“ uvádí Zdeněk 
Juračka, předseda AČTO.

Tři čtvrtě roku po zavedení EET 
v maloobchodě a i po spuštění 
účtenkové loterie objednalo AČTO 
průzkum u nezávislé analytické spo-
lečnosti Nielsen ČR. Ve světle získa-
ných dat musí Asociace konstatovat, 
že z hlediska dodržování a vymáhání 
zákona je situace nedobrá. „Výsled-
ky jsou v některých regionech tra-
gické a potvrdily naše obavy,“ říká 
Jiří Štorch, předseda Družstva ESO 
MARKET a člen představenstva 
AČTO.

„Bylo zkontrolováno celkem 614 po-
travinářských prodejen v rámci celé 

ČR. Polovina prodejen byla provo-
zována českými podnikateli, druhá 
polovina pak asijskými obchodníky. 
V celkových číslech účtenku nevydalo 
13 % českých a 19 % asijských pod-
nikatelů,“ uvádí Lubomír Mechura ze 
společnosti Nielsen. Zcela nepřijatelná 
je situace v některých krajích. V Praze 
nebyla vydána účtenka ve 27 % přípa-
dů českých, a dokonce ve 36 % případů 
ostatních prodejen. Ještě hůře dopadly 
nákupy ve Středočeském a Jihomorav-
ském kraji, kde nebyla účtenka vydána 
ve 42 %, resp. 47 % případů asijských 
prodejen! Pro české obchodníky nedo-
padla situace dobře v Ústeckém kraji, 
kde účtenku nevydalo 35 % českých 
obchodníků, což je o 20 % více než 
v případě asijských.

„V kontextu těchto výsledků je ne-
pochopitelná situace, kdy u obchod-
níka, jehož tržby i počty nákupů po 
zavedení evidence jsou zcela kontinu-
ální s výsledky před jejím zavedením, 
proběhly v několika týdnech po zave-

dení EET celkem tři kontroly dodržo-
vání zákona, aniž by zjistily jakékoliv 
jeho porušení. Je příznačné, že se jed-
nalo o prodejnu v Praze, která jinak 
dle výsledků průzkumu vykazuje jedna 
z nejhorších zjištění v rámci celé ČR,“ 
komentuje dále situaci Jiří Štorch.

Asociace českého tradičního obcho-
du patří mezi profesní sdružení, kte-
rá vyjádřila podporu zavedení EET. 
Hlavním důvodem byla skutečnost, že 
v současnosti neexistuje jiný opravdu 
funkční nástroj, který je schopen na-
rovnat tržní prostředí v ČR. Tradiční 
obchodníci však svou podporu podmí-
nili splněním třech základních podmí-
nek:
1.    EET bude zavedeno plošně bez vý-

jimek, neboť vyjmutí určité části 
podnikatelů z povinnosti evidovat 
elektronicky tržby by naopak tržní 
prostředí ještě více pokřivilo.

2.    Náklady na zavedení EET budou 
všem podnikajícím subjektům re-
fundovány.

3.    Dodržování zákona bude důsledně 
kontrolováno a zcela zjevné poku-
sy o obcházení registrace tržeb bu-
dou řádně postihovány. V této sou-
vislosti AČTO přivítalo prohlášení 
ministerstva fi nancí, že u subjektů, 
které nebudou vykazovat žádné 
anomálie, nebude naopak důvod ke 
zbytečným a pro podnikatele velmi 
zatěžujícím kontrolám.

Ani jedna z výše uvedených podmí-
nek nebyla splněna. Jestliže je AČTO 
ochotno diskutovat o určitých úpravách 
a zjednodušení evidence pro nejmen-
ší podnikatelské subjekty, zcela jasně 
prohlašuje, že trvá na dodržení zbývají-
cích dvou podmínek. K úhradě nákladů 
na zavedení EET se zavázala ve svém 
prohlášení vláda, která EET na zákla-
dě návrhu MF ČR vedeného současnou 
vládní stranou zavedla. Tento veřejný 
slib nebyl splněn.

Tisková zpráva AČTO

Kontroly EET selhávají, narovnání tržního prostředí 
je pouze zbožným přáním, ukázal nezávislý průzkum

ACTO

Praha – Finanční gramotnost Če-
chů se zlepšuje. Češi ale stále dě-
lají chyby, kvůli kterým se často 
dostávají do finančních problémů. 
Špatné hospodaření se projevuje 
i v nákupu potravin. Češi neumě-
jí nákupy plánovat, často podléhají 
slevám a akcím. Přebytečné potra-
viny pak končí v odpadcích.

Podle průzkumu společnosti KPMG 
z roku 2016 nakupuje 71 procent 
Čechů podle nákupního seznamu, ale 
66 procent z nich nakonec nakou-
pí nad jeho rámec. „Mnoho Čechů 
si již píše seznam toho, co potřebuje 
nakoupit, nicméně v obchodě se pak 
nechá relativně snadno zlákat ke kou-
pi dalších potravin nebo skrze akce 
k většímu množství, než byl původní 
záměr. Lidé potom s množstvím pře-
bytečných potravin neumějí naložit 
a kvůli špatnému skladování se jim 
rychleji zkazí. Jen české domácnosti 

vyhodí ročně 254 tisíc tun jídla v něko-
likamilionové hodnotě, a právě špatné 
plánování nákupů má na vyhazová-
ní potravin velký podíl,“ řekl Martin 
Prokop, autor projektu zfarmydomu.
cz. 

Podle loňského průzkumu agentury 
STEM/MARK nakupuje potraviny on-
line necelých 12 procent Čechů. Podle 
Prokopa jsou ale právě online nákupy 
cestou k omezení nákupu zbytečného 
množství potravin. „Během nákupů po-
travin na internetu jsou lidé méně ná-
chylní k tomu podlehnout slevě. Navíc 
se zpravidla drží přesněji svých sezna-
mů. Reklamní triky obchodníků totiž 
nepůsobí v online světě na zákazníky 
tak silně jako v kamenných prodej-
nách. Jednou z největších výhod ná-
kupů potravin na internetu je možnost 
předem si promyslet skutečnou spo-
třebu, a uchránit se tak impulzivním 
nákupům. To již samo o sobě šetří zá-
kazníkům peníze. Další výhodou v pří-
padě nákupu v e-shopu je bezesporu 
možnost pečlivě si prostudovat slože-
ní jednotlivých potravin, v našem in-
ternetovém obchodě navíc i možnost 
vyhledat si konkrétního producen-
ta dané potraviny,“ vysvětlil Martin 
Prokop.

Vyhazování potravin ale není jen 
problémem domácností. Tuny potravin 
vyhodí i samotné obchodní řetězce. Ty 
s plochou nad 400 metrů čtverečních 
mají sice od ledna 2018 povinnost ode-

vzdávat jídlo, které by jinak skončilo 
v odpadcích, do potravinových bank, 
v těch ale nekončí zdaleka všechny 
přebytky, některé stále míří do koše. 
Řešením je prodej potravin na zakáz-

ku, a tedy nulové odpisy neprodejných 
potravin. V zahraničí už zakázkový 
prodej potravin není nic výjimečné-
ho. V Česku je takový obchod zatím 
jediný. 

„Prodej potravin na zakázku funguje 
na unikátním principu, kdy žádný výro-
bek není vyroben, žádná plodina není 
zbytečně sklizena, žádné zvíře není po-
raženo, pokud si je zákazník neobjedná. 
Existují tři takzvané uzávěrky objedná-
vek – ve čtvrtek, neděli a pondělí, do 
kterých si zákazníci mohou objednat 
konkrétní potraviny. Po uzávěrce jsou 
automaticky objednávky sumarizovány 
a zaslány jednotlivým producentům. Ti 
mají tři dny na výrobu a přípravu objed-
návky. Následně se zboží sváží na jedno 
místo, kde se začínají kompletovat ob-
jednávky zákazníků. Kompletní objed-
návky jsou zákazníkům buď ekologicky 
rozváženy, nebo si je vyzvedávají na vý-
dejních místech. O všem jsou zákazníci 
průběžně informováni systémem pro-
střednictvím e-mailu a sms,“ vysvětlil 
fungování zakázkového prodeje Martin 
Prokop.

Zakázkovému prodeji potravin, kte-
rý v Česku funguje od září 2017, při-
cházejí Češi na chuť. Nejčastěji takto 
kupují mléčné výrobky, maso, ryby 
a zeleninu. „70 procent zákazníků e-
-shopu tvoří ženy. Z počátku si lidé ob-
jednané potraviny vyzvedávali osobně 
na výdejních místech, v současné době 
je větší zájem o rozvoz,“ doplnil Mar-
tin Prokop.

www.zfarmydomu.cz

pearmedia

Snížení plýtvání potravinami: budoucnost je v jídle na zakázku 

S polečnost BILLA představu-
je nový formát svého in-store rá-
dia a spouští své vlastní rádio – 
Rádio BILLA. Pro své zaměstnance 
bude nově vysílat live ranní show 
a svým zákazníkům představí zce-
la nový zákaznický program, který 
je bude doprovázet při jejich na-
kupování po celou otevírací dobu. 

Informace o slevách z akčních le-
táků oživené hudbou doprovází zá-
kazníky prodejen BILLA již od roku 
2001. Po 17 letech přechází BILLA 
na zcela jiný formát – představuje 
Rádio BILLA. Zcela zásadně mění 
obsah zákaznického programu, kte-

rý bude vysílán každý den od 7.00 
do 21.00 hodin a nově spouští živou 
ranní show pro zaměstnance všech
220 poboček. 

Zaměstnancům Billy přináší Rá-
dio BILLA novou ranní show, která 
jim zpříjemní vstup na ranní směnu 
a bude je informovat o všech důleži-
tých novinkách z centrály, ostatních 
prodejen i zprávách z domova a za-
hraničí či aktuální předpovědi počasí. 
Nebude chybět také možnost nechat 
si zahrát písničku na přání z široké 
nabídky hudebního playlistu. 

Zákazníkům pak Rádio BILLA 
přinese každý den automatizovaný 
zákaznický program, který bude no-
vě složen nejen z informací o aktu-
álních slevách, ale nakupujícím na-
bídne i nejrůznější rady a tipy nebo 
zajímavé nápady. Od září tohoto roku 
přejde Rádio BILLA navíc plně do 
formátu live vysílání. 

„Tento informační kanál chceme 
využít pro komunikaci nejen na naše 
zákazníky, jak tomu bylo doposud, 
ale i naše zaměstnance. Speciál-
ní naživo vysílaná ranní show bu-
de sloužit pro komunikaci novinek 
společnosti, akcí i marketingových 

kampaní a nových projektů, kte-
ré plánujeme,“ říká Simona Breen, 
marketingová ředitelka BILLA ČR. 
„Našim zákazníkům nabídneme 
v rámci vysílání rovněž zcela nový 
obsah. Dodavatelům BILLA dá nový 
formát našeho vlastního rádia mož-

nost využít tento kanál pro komuni-
kaci svých produktových novinek,“ 
dodává Simona Breen. 

Tímto projektem se BILLA ne-
chala inspirovat od svých zahranič-
ních sesterských společností spa-
dajících pod rakouskou skupinu 
REWE, kde vlastní rádio vysílá pod 
značkou RADIO MAX např. pro 
BILLU, BIPU, MEKUR nebo 
PENNY. 

RADIO MAX má vedoucí posta-
vení na evropském trhu v segmentu 
rozhlasových POS stanic a je sou-
částí skupiny REWE International 
AG. Z mediálního domu ve Vídni 
vysílá do 10 evropských zemí a den-
ně osloví více než 10 milionů poslu-
chačů.

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o. 

BILLA jako 1. supermarket v ČR spouští své vlastní rádio
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Kamille s. r. o.,
V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek
Tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com
www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz
a dovoz živých zvířat.

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

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

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

S důvěrou se na nás obraťte!

77%
VYPRODUKOVANÝCH OBALŮ SE VYTŘÍDILO
A ZRECYKLOVALO ZA MINULÝ ROK

 www.jaktridit.cz www.ekokom.cz
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Praha – Více než tisícovka obchodníků a je-
jich dodavatelů diskutovala na Retail Sum-
mitu 2018 o tom, jak dosáhnout rovnováhy
na maloobchodním trhu. Ten se momentálně
razantně mění nejen díky nástupu nových 
technologií, ale též s ohledem na explozi 
mzdových nákladů, posuny ve spotřebitelské 
poptávce a nástup nových hráčů. 

 
Prodej v kamenných obchodech vs. na inter-

netu, člověk vs. umělá inteligence, emoce vs. 
rozum. Hledání rovnováhy je horké téma a Re-
tail Summit 2018 se mu proto věnoval z pohle-
du všech zásadních aktérů maloobchodního trhu. 
V pražském Clarion Congress Hotelu se ve dnech 
5.–7. 2. 2018 setkalo více než tisíc obchodníků 
a dodavatelů, aby diskutovali, jak dál na trhu, jenž 
se vyznačuje vysokou dynamikou změn a součas-
ně se na něm projevuje řada protichůdných zájmů. 

ČLOVĚK JAKO ZDROJ 
(NE)ROVNOVÁHY

Hlavní program Retail Summitu 2018 logic-
ky zahájila série vystoupení věnovaných klíčo-
vému prvku trhu – člověku. Psychiatr Radkin 
Honzák obchodníkům vzkázal, že člověk, který 
se hrdě onálepkoval jako Homo sapiens sapiens 
(tuplovaně rozumný), se formuje v Homo stu-
pidus consumens. „Zvykl si totiž, že když něco 
nefunguje, místo toho, aby to opravil, to prostě 
vrátí, vymění nebo vyhodí. To má nejen dopady 
do osobního života, ale i do byznysu. Je stále těžší 
udržet si s partnerem a zákazníkem dlouhodobý 
vztah,“ říká psychiatr. Dalším výrazným zdrojem 
nerovnováhy pak je vývoj celé naší společnosti. 
Jak dodal novinář a komentátor Jindřich Šídlo 
(Seznam.cz), klesá důvěra těch, které se snažíme 
oslovovat – to je ostatně jeden z fenoménů, jenž 
spojuje svět médií se světem obchodu. 

Opravdu velkou výzvu pro dnešní podniká-
ní na maloobchodním trhu představil Jan Binar, 
prezident Asociace komunikačních agentur. Os-
tře napadl konstrukt konzumenta, člověka v „ná-
kupním módu“. Člověk podle něj takový totiž 
nikdy nebyl a nebude. Neexistuje věrnost, je jen 
pohodlnost a setrvačnost. „Většinu času jedeme 
na autopilota, nanejvýše sáhneme po tom, co má 
v naší mysli nejsilnější pozici. Silnou pozici při-
tom mají jen jednoduché a jednoznačné vjemy 
navázané na silné emoce,“ říká Binar. Podle něj 
by obchodníci měli lidem život i volbu zjedno-
dušovat, a ne komplikovat. „Lidé chtějí nechat 
autopilota a emoce, aby je bezpečně provedly 
životem. Nevymýšlejme komplikovaná, nepřiro-

zená řešení. Přestaňme lidi obtěžovat, nebo nás 
ze svého života vytěsní,“ varuje.

Nicméně realita dnešního retailu je většinou 
v příkrém rozporu s tím, po čem Jan Binar vo-
lá. Potvrdili to Lubomír Galatík ze společnosti 
Aruba a Pavel Vrtiška z RETAILTrek. Většina 
obchodníků se dnes snaží zasílat reklamní nabíd-
ky svým zákazníkům skrze různé marketingové 
kanály, nedokáží ale oslovit klienta ve správný 
čas a na správném místě. S využitím moderních 
technologií přitom lze vybudovat platformu pro 
navazování a rozvoj vztahů se zákazníky tak, 
abychom je neobtěžovali, a naopak jim pomáha-
li zjednodušovat si život. Nejde přitom o krásnou 
vizi, ale o řešení implementované na prvním pro-
jektu již také v České republice.

TRŽNÍ ROVNOVÁHA 
NENÍ SCI-FI

Druhý programový blok otevřel vzácný host 
Retail Summitu 2018 Albrecht Hornbach, před-
seda představenstva HORNBACH Management 
AG. Zahájil sérii vystoupení klíčových postav 
z retailu, bank i dodavatelských fi rem, ve kterých 
byly prezentovány příklady toho, jak dosáhnout 
vyváženého přístupu. Pan Hornbach upozornil na 
rychlé změny v souvislosti s digitalizací. Zdůraz-
nil však, že jeden zásadní aspekt podnikání zůstá-
vá neměnný, stále stejně důležitý jako v minulos-
ti. Firmy musí rozpoznat zásadní výzvy předem, 
v rané fázi vývoje, a reagovat na ně včas. Přístup 
Hornbachu dokazuje, že se vyplatí přemýšlet ne-
tradičně a zkoušet nové nápady – a to i v případě, 
že neexistuje žádná záruka úspěchu.

Espen B. Larsen, CEO Penny Marketu, zdů-
raznil potřebu rovnováhy v rámci celého tržní-
ho ekosystému, ve kterém každý z hráčů musí 
převzít svoji roli a současně realizovat své cíle. 
Obchodník má v „potravinovém řetězci“ velmi 
důležitou funkci, ale podstatná je také zodpo-
vědná spoluúčast dalších vzájemně propojených 
zúčastněných stran (stakeholderů): prodejců, do-
davatelů, spotřebitelů či zástupců státní správy. 

Organickou součástí nového ekosystému jsou 
také banky, které se, jak dokladoval Marek Ditz, 

člen představenstva ČSOB, mění v souladu s no-
vými požadavky klientů. Ti očekávají stále více
fi nančních služeb bez ohledu na to, kde právě 
jsou, a nechtějí záviset na tradičních bankovních 
kanálech. Banka proto musí nabídnout klientům 
rostoucí množství služeb prostřednictvím třetích 
stran. Tradiční bankovnictví je přitom rozkládáno 
na kousky (identifi kace klientů, risk scoring, čer-
pání úvěru, platby atd.) a je nově snadno připoji-
telné ke službám dalších hráčů, zejména retailerů. 

Grant Liversage, generální ředitel Plzeňského 
Prazdroje, vidí cestu k rovnováze v podnikání 
v ČR v zabránění komoditizaci, rozvoji jednot-
livých prodejních kanálů a dosažení „triple win“ 
situace. To vyžaduje úzkou spolupráci dodava-
tele s obchodními partnery, například v oblasti 
plánování poptávky nakupujících podle situace 
konkrétních retailerů. Tomáš Formánek ze spo-
lečnosti Logio zároveň poukázal na neschop-
nost retailerů správně pracovat s cenami v rámci 
celého, neustále se zvětšujícího produktového 
portfolia. Řešení, které v Logiu interně nazývají 
„produktová zabijačka“, dokáže s využitím so-
fi stikovaných analýz a umělé inteligence uspo-
řit dodavatelům i obchodníkům desítky procent 
v nákladech, jak dokazují konkrétní čísla z fi rem 
v ČR a SR.

ČEŠTÍ OBCHODNÍCI 
UKAZUJÍ CESTU VPŘED

V závěrečném programovém bloku vystoupili 
nejdříve tři vrcholoví zástupci nezávislých čes-
kých fi rem, které spojuje jasná vize obchodování 
v propojeném světě. Představená řešení však již 
byla velmi specifi cká a odpovídala příslušnému 
segmentu trhu i fi lozofi i podnikání jednotlivých 
retailerů.

Petr Borkovec, CEO skupiny Sklizeno, pre-
zentoval strategii českého obchodníka nového 
typu. Sklizeno se opírá o vlastní distribuční sys-
tém, centrální gastro provozy a off-line i on-line 
maloobchod. Významným růstovým faktorem 
je v našich podmínkách jinak stále nedostatečně 
rozvinutá kooperace – propojování podnikatelů 
a konceptů. Do vybraných výrobců a zpracova-

telů skupina investuje a pomáhá jim ke stabilitě, 
růstu a udržení kvality, a přispívá tak zásadním 
způsobem k rozvoji nezávislého, „nekorporátní-
ho“ byznysu u nás. 

Další velmi inspirativní podnikatelský příběh 
nabídl Jan Vraný, komerční ředitel Notino. Uká-
zal, že e-commerce opravdu umožňuje obcho-
dovat bez hranic. Tento e-shop prodává parfémy 
již do 23 zemí. Třetí pohled na hledání rovno-
váhy na novém trhu představil David Vejtruba, 
ředitel marketingu Solvent ČR, která má kořeny 
v tradičním obchodě. Významnou strategickou 
otázkou proto pro něj je nalezení rovnováhy me-
zi tím, co Solvent vždy byl a co je součástí je-
ho DNA (velkoobchod), a tím, co do budoucna 
musí být – tedy moderní obchodník, či dokonce 
„omnichannel retailer“. Tyto postupné posuny ve 
struktuře obchodního podnikání fi rmy logicky 
vynucují i změnu marketingové strategie a ka-
nálů, kterými probíhá komunikace se zákazníky. 
Samostatnou kapitolou je hledání nové rovno-
váhy ve vztahu s dodavateli. Zásadně se změ-
nila role značek, ovládaných oběma typy fi rem. 
Retail je dnes jednoznačně „branded business“ 
a s dodavateli regulérně probíhají diskuse na té-
ma, „která značka je více“. 

Hlavní program Retail Summitu 2018 uzavře-
lo společné vystoupení Pavla Jiruše, specialisty 
pro maloobchodní řešení v Microsoft, a Martina 
Rysa, competence leadera společnosti Adastra. 
Věnovali se konkrétním možnostem, které digita-
lizace nabízí retailu pro zlepšení poskytovaných 
služeb a komunikace se zákazníkem. Na před-
nášku navázalo praktické seznámení s „New Ge-
neration Store“, replikou prodejny budoucnosti, 
kde si účastníci Summitu sami na sobě mohli vy-
zkoušet jednotlivé scénáře zásadní inovace retai-
lového byznysu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O RETAIL SUMMITU 2018

–    Retail Summit 2018 byl připraven Svazem 
obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha 
a společností Blue Events. V jeho průběhu se 
kromě velkého plenárního jednání uskutečnilo 
i 14 specializovaných diskusních sekcí a řada 
fi rem představila svá řešení pro obchodování 
na novém trhu prostřednictvím svých expozic. 

–    Retail Summit byl spojen s udílením význam-
ných ocenění nejúspěšnějším obchodníkům 
– pod patronací společnosti Mastercard jsou 
během slavnostního večera uděleny ceny Ob-
chodník roku 2017. Rozhodnutí o vítězi kate-
gorií „Zákaznický zážitek“ ovlivnili svým hla-
sováním účastníci Summitu. 

–    Letošní 24. ročník patřil z hlediska účasti mezi 
nejúspěšnější v historii.  Na setkáních organi-
zovaných v průběhu tří dnů se zúčastnilo přes 
tisíc reprezentantů fi rem i institucí. Retail Su-
mmitu 2018 se účastnily jak velké obchodní 
řetězce, tak klíčoví hráči e-commerce a nezá-
vislého českého obchodu. Výrazné bylo jako 
již tradičně také zastoupení dodavatelů zboží, 
služeb a technologií.

–    Summit se konal díky podpoře šesti desítek fi -
rem a institucí, největší podporu poskytly spo-
lečnosti Aruba a RETAILTrek, Bel Sýry, ČSOB, 
Deloitte, Diebold Nixdorf, GS1, Kofola, Lo-
gio, Mastercard, Microsoft, Nielsen, Plzeňský 
Prazdroj, TCC a Toyota.  

Blue Events, s. r. o.

STEJNÉ POTRAVINY 
V CELÉ EU

Je to neškodné tak dlouho, dokud to nezačne 
škodit. 

(National Geographic, leden 2018)

Téma tzv. dvojí kvality potravin je stále ži-
vé. Ačkoli jde o banální a marginální problém, 
bude se jím zabývat Evropská komise a komi-
sařka Jourová i někteří poslanci si téma vzali za 
své, a je je tak hodně vidět.

Hlavní téma zní: Potraviny budou mít stejné 
složení ve všech zemích EU. K tomu mě na-

padá: V dobách centrálně plánované ekonomi-
ky bylo v normách uvedeno složení potravin, 
podle něhož se v celé republice vyráběly po-
traviny. (Protože někdy nebyly předepsané su-
roviny, složení se měnilo a byly na to výjimky 
z norem, říkalo se jim tabulky záměn.) Pak na-
stoupilo tržní hospodářství a o kvalitě potravin 
by měl rozhodovat zákazník. Co kupuje, to mu 
dejme, říkal předseda vlády v demisi Babiš. Je 
to jednoduché. Pak začala akce s rybími prsty 
a objevy slovenské asociace spotřebitelů. Nic 
moc – potravin, které byly na hraně nekalých 
obchodník praktik, bylo jen několik.

V TV ukazují kečup ve dvou baleních, pro 
náš trh samozřejmě v menším, jako příklad ne-
kalých obchodních praktik. Na dotazy odpoví-
dají zákazníci-spotřebitelé, že s dvojí kvalitou 
nesouhlasí. To je správné, vždyť i předseda EU 
Juncker se nás zastává: Češi mají nárok na stej-
né kakao jako ostatní...

Z toho všeho křiku pak vyplývá závěr: Ne vy 
zákazníci, kteří kupujete, co vy chcete, ale my 
v EU víme, co vy chcete: Budeme mít stejné 
složení potravin v celé EU.

Podobné praktiky zlikvidují EU rychleji, než 
se to povede panu Draghimu, který chce evrop-
ské dluhy rozdělit členům EU. 

 Co tím chci říci: Tady nejde o potraviny 
a nekalé obchodní praktiky, tady jde o to, zda 
o tom, jaké budeme mít potraviny, budeme 
rozhodovat při koupi v obchodech my, nebo 
úředníci EU. Zatímco o aktivitách bankéřů 
mnoho nevíme, do potravin mluví kdekdo, 
protože jíme všichni. A jestli budeme zase 
mít evropské normy složení potravin, budeme 
na tom jako v dobách, kdy jsem projednával 
společné normy RVHP (společné pro Uzbekis-
tán, ČSSR i NDR...). Podle toho to vypa-
dalo.

Nějak nám občan (zákazník) vypadává ze 
hry...

Retail Summit 2018: Rovnováha vyžaduje 
spolupráci a respekt k člověku

2018

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
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Nové potravinářské výrobky pro ob-
chod a gastronomii, přehlídka nejmo-
dernějších technologií i pavilon obalo-
vého a tiskařského průmyslu. Veletrhy 
SALIMA a EmbaxPrint se v Brně pořáda-
jí už přes čtyřicet let a o jejich nabíd-
ku je stále velký zájem. Letos se v rámci
potravinářských veletrhů poprvé uskuteč-
nil veletrh SALIMA Technology a také Fes-
tival chutí, oslovující všechny milovníky 
dobrého jídla a pití. Za pět dnů od úterý 
27. února do soboty 3. března prošlo bra-
nami výstaviště 23 tisíc návštěvníků. 

Ve společném termínu 27. 2.–2. 3. 2018 
v Brně proběhlo šest příbuzných veletr-
hů. Od tradičního potravinářského veletrhu 
SALIMA se důsledněji vydělila prezen-
tace potravinářských technologií, které se 
soustředily do pavilonu V pod hlavičkou 
SALIMA Technology. Nechyběl tradiční 
vinařský veletrh VINEX, pekařský a cuk-
rářský veletrh MBK nebo přehlídka zaříze-
ní pro hotely, restaurace a veřejné stravování
INTECO. K potravinářství má velmi blízko 
obalová technika, protože 80 až 90 procent 
produkce obalů je vázáno právě na výrobu 
potravin a nápojů. Z tohoto důvodu se ve stej-
ném termínu jako SALIMA už řadu let ko-
ná veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, který 
letos oslavil jubilejní 30. ročník. Nově tuto 
odbornou přehlídku doplnil třídenní Festival 
chutí, určený široké veřejnosti. Jeho brány se 
otevřely s dvoudenním zpožděním ve čtvrtek 
1. března a trval až do soboty 3. března. 

Veletrhů se letos zúčastnilo 889 vystavují-
cích a zastoupených fi rem, což je význam-
ný nárůst oproti minulým ročníkům. Mezi 
nimi bylo 48 procent fi rem zahraničních, 
zastoupeno bylo dalších 471 značek. Vysta-
vovatelé přijeli z 39 zemí, vůbec poprvé také 
z Indonésie, Tuniska a Běloruska. „Letošní po-
travinářské veletrhy a veletrhy obalové a tis-

kařské techniky opět prokázaly, že jsou důleži-
tou obchodní platformou pro dané obory. Těší 
nás zvýšený zájem vystavovatelů i návštěvní-
ků,“ říká Jiří Kuliš, předseda představenstva 
a generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. 

Expozice obsadily celkem pět pavilo-
nů: potravinářské veletrhy haly A1, A2 
a V, veletrh EmbaxPrint zaplnil pavilon G1 
a v pavilonu C se konal Festival chutí. Mi-
mořádně vysoká byla zahraniční účast. Ofi -
ciální expozice s vládní podporou na veletrhu
SALIMA otevřely Řecko, Bělorusko, Tunis-
ko a Indonésie, incomingové mise podnika-
telů přijely z Ruska, Srbska, Spojených arab-
ských emirátů a Tuniska. 

Z tuzemských organizací měly vlastní stá-
nek Ministerstvo zemědělství ČR, Státní ze-
mědělský intervenční fond, Potravinářská ko-
mora ČR, Agrární komora ČR, Jihomoravský 
kraj i Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. 
Mezi návštěvníky nechyběli nákupčí deseti 
největších obchodních řetězců, kteří na ve-
letrhu jednali s vystavovateli potravin a ná-
pojů. Mezi odbornými návštěvníky byli také 
další zástupci maloobchodu a velkoobcho-
du, gastronomických zařízení či výrobních 
provozoven, technologové a kvalitáři. Díky 
termínovému spojení veletrhů příbuzných 
a navazujících oborů mohli na jediném mís-
tě získat přehled o novinkách a trendech ve 
zpracování, distribuci i prodeji. Vystavovatelé 
přivítali rovněž velký zájem koncových spo-
třebitelů, od nichž získávali zpětnou vazbu na 
své produkty a zejména novinky. 

Odborný doprovodný program veletrhu 
SALIMA svými tématy vycházel vstříc domá-
cím zpracovatelům potravin. Posedmé se v Brně
uskutečnila konference FOOD FORUM,
která jednala o konkurenceschopnosti ev-
ropského potravinářství, problematice dvojí 
kvality potravin a nekalých obchodních prak-
tikách. Vedle představitelů pořádajícího Mini-
sterstva zemědělství ČR a Potravinářské ko-

mory ČR se jednání zúčastnila také ministryně 
zemědělství Slovenska, státní tajemník mini-
sterstva zemědělství Rumunska a generální 
ředitelka Evropské federace potravinářského 
a nápojářského průmyslu FoodDrink Europe. 
Středa 28. února byla vyhlášena Dnem podni-
kání a exportu a na podporu vývozu českých 
fi rem proběhly dva odborné semináře.

Mezinárodní veletrh obalů a tisku
EmbaxPrint oslavil jubilejní 30. ročník. 
Při této příležitosti společnost Veletrhy Br-
no udělila tři čestná uznání za dlouhodobou 
spolupráci, a to Svazu českých a moravských 
výrobních družstev, Asociaci českého papí-
renského průmyslu a České obalové asocia-
ci SYBA. Vystavovatelé představili novinky 
z nastupujících technologií automatizace, ro-
botizace a digitalizace. Ve vysokém počtu se 
veletrhu zúčastnily fi rmy z Číny, další noví 
vystavovatelé přijeli z České republiky, Slo-
venska, Francie a Polska. Významnou součás-
tí se stal projekt Packaging Live, který v ži-
vém provozu představil vzorovou balicí linku 
vybavenou nejmodernějšími technologiemi. 
K významným odborným setkáním patřila 
konference Asociace českého papírenského 
průmyslu a konference Obaly pro potraviny 
a kosmetiku. Poprvé se konala výstava Kalen-
dář roku 2018 a návštěvníci si prohlédli také 
vítězné exponáty soutěže Obal roku 2017.

Na veletrzích se opět udělovala prestižní 
ocenění nejlepším exponátům. O ceny Zlatá
Salima a Zlatý EmbaxPrint se ucháze-
lo celkem 58 výrobků, které posuzovaly tři 
odborné hodnotitelské komise, jedna pro 
potraviny a nápoje, druhá pro strojírenství 
a technologie a třetí pro obaly a tisk. Uděleno 
bylo dvanáct ocenění. Zlatou Salimu 2018 si 
v potravinářské sekci odneslo 8 výrobků. Již 
počtvrté bodovala společnost Apimed, tento-
krát se svým Medovým aperitivem Ambrozia 
Original. Podle generálního ředitele společ-
nosti INTERLACTO byl pojmenován další 

vítěz – sýr Dobrý Václav. Za báječné svateb-
ní koláčky si ocenění odnesla i Jana Fialová 
z Chotěboře. Dalšími oceněnými byly špená-
tové nudle od výrobce RANDAM, pivo Bla-
tenský kohout z lihovaru Blatná, štýrské pá-
rečky od STEINEX, brusinky od SOMMER 
a vnuk a také žitné crackers od COOC FOOD.
V soutěži Zlatý EmbaxPrint, která byla ob-
novena u příležitosti 30. ročníku veletrhu, 
převzali ocenění vystavovatelé JaGa, OND-
RÁŠEK INK-JET SYSTEM a TransPak CZ.

Na Festivalu chutí v pavilonu C se pre-
zentovali výrobci regionálních pochutin, ale 
hlavním lákadlem byla unikátní přehlídka
47 českých a moravských minipivovarů. Dal-
ší pivovary se zúčastnily veletrhu SALIMA 
a u příležitosti potravinářských veletrhů byly 
vyhlášeny také výsledky tradičních soutěží 
Zlatý pohár Pivex – Pivo 2018 a Zlatý soudek 
PIVEX 2018. 

Z doprovodného programu pro širokou ve-
řejnost zaujala hlavně gastronomická show 
Gastrofest, kde své umění prezentovala čtve-
řice špičkových kuchařů. Divácky nabito by-
lo také v Pekařském centru, kde se bojovalo 
o titul Pekař roku 2018 – Junior. Získala 
jej Klára Kalvodová, studentka SŠ Brno, 
Charbulova. Cenu jí předal Petr Novák, 
trenér Martiny Sáblíkové. „Všude po světě 
s Martinou hledáme český chleba, a když ho 
najdeme, vždycky si ukrojíme a vyfotíme se 
s ním. Jak můžete vidět na internetu, děláme 
českému chlebu reklamu,“ dodal při slavnost-
ním ceremoniálu Novák. Vyvrcholila i sou-
těž o Atraktivní výrobek roku v pekařské 
a cukrářské kategorii. Po celou dobu veletrhu 
SALIMA předváděli návštěvníkům své do-
vednosti také žáci jihomoravských gastro-
nomických škol, samozřejmě nechyběly ani 
tradiční ochutnávky vína, kávy a kulinářské 
show na stáncích vystavovatelů.

Veletrhy Brno, a. s.

SALIMA 2018 – 27. 2.–2. 3. 2018

Ocenění Zlatý EmbaxPrint pro společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM

Ministr zemědělství Jiří Milek na konferenci Food Forum 

Ze soutěže Pekař roku 2018

Záběr do pavilonu A
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Kdo chce ovládnout trh se sýry 
či klobásami, či dokonce politiku 
a mít moc, hledá něco, co lidi spoju-
je, aby se od toho mohl odpíchnout
a využít toho. Hledá tedy, matema-
ticky řečeno, společného jmenova-
tele. V každé době a v každé situaci
vyhrává ten, komu se to podaří. 
A společný jmenovatel, který sto-
procentně funguje, to je žaludek. 
Pokud jde o obchod s potravinami, 
je cílem žaludek naplnit, v případě 
politiky se nesmí obracet.

Problém plnosti a prázdnoty se týká 
lidského žaludku i života. Je to praktic-
ky sto let, kdy ideologové socialismu, 
komunismu i fašismu účinně používali 
heslo, že všichni mají stejné žaludky. 
Pravda, po Velké válce bylo aktuální 

hovořit o obecném nasycení, po krizi 
ve třicátých letech také a po Druhé svě-
tové válce též. Se sanací hospodářství, 
zejména však zemědělství, se ukázalo, 
že jenom dostatkem chleba a nějaké 
obecné živočišné bílkoviny se již bo-
hatnoucí Evropa nespokojí. Ani na Zá-
padě, ani na Východě. A dnes, pomalu 
30 let po roce 1989 a 14 let v EU se 
ukazuje, že je tomu tak i u nás.

Ukojit hlad v Evropě už dávno ne-
ní problém. Zemědělství je výkonné 
natolik, že zvyšovat výnosy a užit-
kovost hospodářských zvířat se jeví 
v souvislosti s vylidňováním venkova 
jako kontraproduktivní. Centralizace 
chovu dobytka a potravinářské výro-
by však znamená riziko velké zrani-
telnosti. V případě možného konfl iktu, 
ale třeba i živelních katastrof, by byl 

dopad velmi rozsáhlý a pak by opět 
mohlo být hladovo. Zatím se nezdá, že 
by něco takového hrozilo hned v příš-
tích letech. 

Proto se také zatím hledá společný 
jmenovatel jinde. Nejde už o žaludek, 
ale o počátek trávicího traktu, tedy o ja-
zyk osídlený chuťovými buňkami. Jsou 
pak dvě řešení, jak mlsnosti obchodně 
využít: První, podráždit chuť různými 
kořeními, a nemusejí být zrovna z Ori-
entu, postačí sůl, cukr, glutamany atd. 
Druhé, a to je dražší, dbát na kvalitu 
a nespoléhat na náhražky a „dochu-
covadla“. Vhodným doplňkem bývají 
v obou případech barvy, ať už barviva 
použitá do potravin, nebo výrazné bar-
vy obalů. 

Ale je ještě třetí řešení, neinvesto-
vat tolik do ochucení nebo do jakosti, 

ale hlavně do reklamy. Jenže když je té 
televizní či papírové masáže přespří-
liš, může se v tom budoucí zákazník 
trochu ztrácet. Výhodu pak má výrob-
ce potravin a různých dobrot, který 
není závislý na globálním trhu, ale na 
blízkém až nejbližším okolí. To však 
přece není nic nového, řekne leckdo. 
Není, ale je dobré podpořit malé vý-
robce, aby si tuto svou výhodu uvě-
domovali.

Oceňování výrobků či služeb v růz-
ných soutěžích může být přínosem. 
No a získat státní zakázku může zvýšit 
prestiž. Stačí nahlédnout do časopisů 
z doby Rakouska-Uherska, kde bývá 
u toho či onoho výrobku uvedeno, že 
jeho výrobce je oficiálním dodava-
telem pro císařský dvůr. I když dnes 
sdělení, že někdo dodává párky do Par-

lamentu, Sněmovny či na Hrad, by ta-
kovou váhu asi nemělo. 

Jenže ono mít nějaké ocenění, to 
také znamená velkou zodpovědnost, 
ale mnohdy i velké omezování. Letos 
například jeden majitel restaurace ve 
Francii požádal o odebrání michelin-
ské hvězdičky, aby si mohl užít větší 
svobody při vaření, a jiný před časem 
svou restauraci ze stejného důvodu 
přejmenoval, neboť už byl unavený lu-
xusem a nechtěl, aby zákazníci museli 
za uvedení hvězdičky neúměrně pla-
tit. Jsou to první vlaštovky z Francie, 
které „přilétnou“ i k nám? Ano, takové 
uvažování vychází ze rčení, že se dobré 
zboží chválí samo. Ale dlužno dodat, 
že to obvykle platí jen v malém. Ale 
bude to platit v „malém“ Česku?

Josef Duben

Společný jmenovatel: mlsný jazýček

Národní zemědělské muzeum bi-
lancuje loňský rok na všech svých 
pobočkách. Za rok 2017 zvedlo ná-
vštěvnost oproti předchozímu téměř 
o 200 tisíc lidí. Vděčí za to stále 
probíhajícímu oživování muzea, no-
vým expozicím a řadě doprovodných 
akcí na pobočkách. Letos chce mu-
zeum navázat vyvrcholením oslav 
100 let od založení.

Pro Národní zemědělské muzeum 
byly v roce 2017 zásadní především 
rekonstrukce hlavní výstavní budo-
vy v Praze a získání tří rozvojových 
projektů z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP). 
Zatímco dva z nich jsou určeny pro 
obnovu stávajících poboček muzea, 
díky třetímu vznikne pobočka zcela 
nová, a to v Ostravě. Jedná se o depo-
zitárně-expoziční objekt v atraktivní 
oblasti Dolních Vítkovic, který bude 
dokončen v prosinci 2019. Muzeum 
sem přemístí a zpřístupní část své je-
dinečné sbírky historické zemědělské 
techniky a současně otevře interaktiv-
ní expozici Potravinářství zaměřenou 
nejen na kvalitní české potraviny, ale 
i na jejich složení, rozmanitost, tech-

nologie zpracování a další souvislos-
ti. Ve Valticích vzniknou tři nové ex-
pozice a proběhne rekonstrukce těch 
stávajících, v Čáslavi muzeum posta-
ví nový provozně nízkonákladový de-
pozitář, který bude splňovat všechny 
podmínky pro řádné uchování sbírko-
vých předmětů pro budoucí generace. 
Díky zapojení do IROP může muze-
um získat až 267 milionů z prostředků 
fondů Evropské unie, zřizovatel mu-
zea, ministerstvo zemědělství, zaplatí 
37 milionů korun. 

V hlavní výstavní budově mu-
zea v Praze na Letné v loňském roce 
pokračovala rozsáhlá rekonstrukce. 
Otevřeny byly čtyři nové expozice – 
Gastronomie, Objevovna, Voda v kra-
jině a nově zpřístupněná střecha mu-
zea – Živá zahrada výhledů. V srpnu 
2017 byla veřejnosti poprvé v historii 
představena část Šrobárovy sbírky, 
kolekce obrazů realistických malířů 
z 16. až 19. století, která je shodou 
zajímavých okolností majetkem 
muzea. 

Muzeum obohatilo kalendář do-
provodných akcí, které v Praze i na 
pobočkách pořádá zejména o víken-
dech, jejich počet se vyšplhal na 86. 

Část těchto akcí se koná ve spoluprá-
ci s partnery a resortními organiza-
cemi, například ve spolupráci s Mi-
nisterstvem zemědělství proběhly 
naučné programy Za tajemstvím potra-
vin, společně se Zemědělským svazem 
Zemědělský den. Lesy České republi-
ky významně podpořily Národní my-
slivecké slavnosti, které muzeum po-
řádá ve spolupráci s Českomoravskou 
mysliveckou jednotou, nebo Slavnost 
lesa a dřeva. Od října 2017 v gastro-
studiu probíhají kuchařské kurzy pod 
hlavičkou Kulinářského institutu Ma-
rie Sandtnerové. Cílem těchto kurzů 
je zejména uchovávání a předávání 
tradičních českých receptů. Kurzy ve-
dou zkušení odborníci z řad Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR.  

Novinkou roku 2017 byla expozice 
pivovarnictví ve Znojmě, kterou mu-
zeum otevřelo ve spolupráci s měs-
tem Znojmo a Znojemskou besedou. 
V Čáslavi, muzeu zemědělské techni-
ky, vznikl rekonstrukcí a zateplením 
haly K nový, moderní depozitární 
prostor o výměře 562 m2. Výrazně byl 
také doplněn sbírkový fond v oblasti 
mechanizace zemědělství, konkrétně 
tři traktory, tři jednoosé traktory a dal-
ší zemědělské stroje. Zámek Kačina, 
muzeum českého venkova, v roce 
2017 zaznamenal rekordní návštěv-
nost a pro své návštěvníky uspořádal 
řadu nových doprovodných akcí – na-
příklad videomapping na fasádě zám-
ku, pravidelné koncerty v knihovně 
a zámeckém divadle, po pěti letech ob-
novený Advent na Kačině. S velkým 
úspěchem se setkalo zavedení letní 
dopravy z Kutné Hory a zpět zdarma. 

Na zámku Ohrada, v muzeu lesnictví, 
myslivosti a rybářství, byla ve spolu-
práci s Lesy České republiky otevřena 
zážitková výstava „Les pramenů – Pří-
běhy lesů“ a opravena historická budo-
va bývalé zbrojnice, která slouží jako 
depozitář.  

Napříč resortem se muzeu podařilo 
navázat významná partnerství a po-
depsat memorandum o spolupráci se 
Státním pozemkovým úřadem. Obě 
instituce budou společně připravovat 
vzdělávací projekt zabývající se téma-
ty vody a půdy, který je určen zejmé-
na školním dětem a mládeži. Muze-
um také odstartovalo projekt společné 
Sítě zemědělských muzeí v regionech 
Česka. V loňském roce bylo také za-
vedeno vstupné pro děti do všech 

poboček zdarma (s výjimkou zámku 
Ohrada) a tzv. Resortní dny, kdy kaž-
dou první neděli v měsíci mají volný 
vstup i pracovníci z oboru zeměděl-
ství. Tato zvýhodnění planí i v roce 
2018. 

V porovnání s rokem 2016 byla ná-
vštěvnost v roce 2017 ve výši 148,3 %. 

Národní zemědělské muzeum slaví 
výročí 100 let od svého založení. Osla-
vy byly zahájeny v srpnu 2017 odhale-
ním Šrobárovy sbírky a vyvrcholí letos 
na podzim. 

www.nzm.cz

Jitka Taussiková, 
Národní zemědělské 

muzeum

Zrekonstruovaná střecha NZM s úchvatným výhledem na Prahu

Národní zemědělské muzeum v loňském roce dosáhlo
rekordní návštěvnosti – téměř půl milionu návštěvníků

ŠKATULKOVÁNÍ 
A NÁLEPKOVÁNÍ

Jsou lidé, kteří si druhého člově-
ka zaškatulkují, a pak přes to nejede 
vlak. Nezmění názor, drží se ho tře-
ba i po léta, ten druhý je nepřesvěd-
čí, že jednou udělal chybu, a jinak je 
v jádru dobrý člověk. 

Dnes tomu neříkáme škatulko-
vání, ale nálepkování. A pro nás sa-
motné jsme hned několik takových 
nálepek vymysleli a ty se staly pou-
žívanými. Přesně ve stejném duchu, 
jako je obliba zjednodušených he-
sel. Ono se ani není čemu divit, je to 
cesta, jak ven ze záplavy informací 
a plytkých textů. Kouknout na nad-
pis a jít dál. Je fajn, když si čtenář 
přečte alespoň perex (v žurnalistice 
úvod článku, jehož účelem je uvést 
a upoutat pozornost na následující 

delší text článku a/nebo naznačit, 
o čem článek bude). A tak i perex 
musí být nejlépe vtipný, nejhůře 
zajímavý, abychom se začetli i do 
dalšího obsahu článku. Taková jsou 
nepsaná pravidla v době neplacené-
ho sdílení informací. 

Zpět k nálepkám, konkrétně 
k populárnímu slovu alternativa. 
Toto nenápadné, bezesporu – jak 
posléze vyplyne – užitečné slovíč-
ko má ve svém původním významu 
velmi neutrální obsah. Výraz „al-
ternativní“ znamená „představují-
cí další možnost“ nebo „nabízející 
možnosti, které nejsou obvyklé ne-
bo ofi ciálně uznávané“. Výraz al-
ternativní je nahrazován českými 
synonymy „jiný, záložní“, případně 
„jiný, možný“. Tedy nic špatného, 
naopak, cítíme jistou dávku krea-
tivity, invence, snad i ctižádosti 

trošku se odlišit, aniž by byl popřen 
původní cíl. Tedy vlastnosti veskrz 
poptávané třeba u manažerských 
pozic, řešící mnohé nečekané situ-
ace jak při řemeslném kutění, tak 
při sofi stikovaném technologickém 
postupu, doporučované v dlouho-
dobém partnerském životě.

Ve výživě a stravovacích reži-
mech lze alternativu přijímat také 
veskrz pozitivně, pokud se nestane 
dogmatem. Jestliže však vede k roz-
šíření sortimentu, k větší pestros-
ti, pak nelze nic namítat. Naopak. 
A přesto, mluvíme-li o zařazení 
alternativního způsobu stravování, 
o alternativní výživě, surovinách 
postupech…, podvědomě cítíme, že 
je tam něco negativního. Jakoby dát 
se na cestu jinou než zajetou a ge-
neracemi prověřenou je špatně. Pře-
ce musí platit, že babiččiny recepty, 

babiččiny postupy… byly a jsou ty 
nejlepší (mimochodem, také má-
te pocit, že je v poslední době dost 
přebabičkováno?). Nedůvěra je k al-
ternativě bohužel obrovská. A těž-
ko se zaškatulkovaný názor vyvrací 
a nálepkovačům se obtížně vysvět-
luje. Donekonečna omílanou rádoby 
srandu, že „brambory jsou nejlepší 
přehnané přes prase“, znáte, že?

Je velmi, velmi dobře, že se po-
stupně a sice pomalu, ale přece, 
o některých druzích donedávna 
alternativních potravin přestává 
mluvit s pejorativním nádechem 
podivné zvláštnosti, nýbrž se ná-
lepkují pozitivním významem slo-
va – „představující další možnost“. 
Důkazem toho je, když je minoritní 
(menšinová) položka zařazena do 
sortimentu velkého obchodního ře-
tězce, a stane se položkou majoritní. 

Přece do regálů se umísťuje jen to, 
co se prodává, co má určitý obrat, 
o co je zájem. Příklad? Všimli jste 
si mnohem širší nabídky cereálních 
(špalda, jáhly, čirok), pseudocere-
álních (pohanka, amarant, quinoa) 
i luštěninových mlýnských produktů 
ve formě mouk, vloček, krupic aj. 
v běžném maloobchodě? Tento sor-
timent přesně zapadá do dříve ne-
gativně onálepkovaných potravin, 
o které mělo zájem pár nadšenců 
v obchodech se zdravou výživou. 
„To se přece nedá jíst“, znělo ještě 
nedávno. Dnes je tento kromě špal-
dy bezlepkový sortiment vítanou 
alternativou, neboť jestli něco platí 
o zdravé stravě, pak je to pestrá stra-
va. Tomu tleskají výživáři, lékaři, 
dietologové. 

Tak padla jedna negativní nálep-
ka. Také tleskám.

Glosuje: Ing. Eva Řehák Nováková
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Státní veterinární ústav Olomouc
Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144
Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 225 641, fax: 585 222 394
E-mail: svuolomouc@svuol.cz
www.svuolomouc.cz

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

PROVÁDÍ

�  kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin 
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách 

�  stanovení cizorodých látek v potravinách

�  kompletní analýzu nutričních hodnot potravin

�  laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě

�  posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem
exportu a importu

�  kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy 

�  poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy, 
ve značení potravinářských výrobků

SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

   Tuky pro čokoládovnický 
a cukrovinkářský průmysl

   Tuky a shorteningy
pro pekárenský průmysl

   Tuky pro mlékárenský 
průmysl

   Tuky pro kosmetický 
a farmaceutický 
průmysl

   Tuky pro výrobu 
krmných směsí 
a technické oleje

   Poradenská činnost 
v oblasti technologie 
procesů výroby 
a zpracování 
rostlinných tuků 
a olejů

The fi rst choice for value-added vegetable oil solution

www.aak.com

AAK Czech Republic s. r. o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobil: +420 602 145 090

e-mail: info.cz@aak.com
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Hypermarkety Globus jsou no-
vě členem Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR. Globus má jako jediný v kaž-
dém hypermarketu pekárnu, nikoli
rozpékárnu, a vedle pečiva zde 
vyrábí také 70 druhů zákusků. Hy-
permarkety Globus tak strategicky 
pokračují v odlišení od ostatních 
retailerů. Vedle pekáren a cukrář-
ství je v každém Globusu také řez-
nictví s vlastní uzenářskou výrobou, 
restaurací a kavárnou. 

Na lednové Valné hromadě Sva-
zu pekařů a cukrářů v ČR byl Globus 
se svými pekárnami přijat do cechu. 
„Jsme hrdí na to, že jako jediný retailo-
vý řetězec máme vlastní pekárny a cuk-
rárny. Zájem o nerozpékané, skutečně 
řemeslně upečené pečivo u zákazníků 
stoupá a častěji je zajímá i kvalita vý-
roby a surovin. Proto jsme Svaz oslo-
vili s žádostí o členství. Rádi bychom 
z naší pozice pomohli v popularizaci 
řemeslně vyráběného pečiva a celé-
ho oboru jako takového,“ říká Pavel 
Meduna, šéf patnácti pekáren Globus, 
kde stovky pekařů upečou ročně 
6 260 000 chlebů a cukrářky vyrobí 
statisíce zákusků, včetně klasického 
Sacher dortu, který je zde jako jediný 
v Čechách připravován z originálních 
vídeňských surovin. 

Podle výkonného ředitele Svazu pe-
kařů a cukrářů v ČR Jaromíra Dřízala 
byla původní výroba pro přijetí do ce-
chu stěžejní. U jiných obchodních řetěz-
ců výrazně převažuje obchodní činnost 
nad výrobou či zde dochází jen k dopé-
kání ze zmrazených polotovarů. „Glo-

bus je výjimka, protože výroba vlastních 
pekařských a cukrářských výrobků je 
v jeho případě dominantní. Navíc roční 
objem výroby pekařských a cukrářských 
výrobků jej řadí do první desítky výrob-
ců v České republice,“ vysvětlil Dřízal. 

Svaz spolu s Globusem se chtějí 
společně zaměřit na dvě věci. Jednak je 
to nedostatek pekařů a cukrářů v oboru, 
a pak také používání názvu „pekárna“ 
i v provozech, kde pečivo pouze roz-
pékají. „Věříme, že společně dokážeme 
tyto věci posunout k lepšímu,“ shodují 
se Jaromír Dřízal a Pavel Meduna. 

Podmínky pro přijetí nového člena do 
Svazu pekařů a cukrářů v ČR jsou velmi 
přísné. Svaz sdružuje také fi rmy přímo 
navazující na pekárensko-cukrárenský 
obor v Česku. Jde o významné profesní 
sdružení se 115 členy, od pekáren a cuk-
ráren přes dodavatele strojního zaříze-
ní, surovin a služeb až po potravinářské 
školy či učiliště. Jejich obrat se pohybu-
je okolo 15 miliard korun ročně. 

www.globus.cz

GLOBUS ČR, k. s.

Globus novým členem Svazu pekařů a cukrářů v ČR

Praha – Zanalyzovat, vyhodnotit 
a zefektivnit systém sběru a recyk-
lace PET lahví. To je hlavní cíl nového
společného projektu společnosti 
Karlovarské minerální vody, a. s.,
Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.,
(INCIEN) a Fakulty technologie 
ochrany prostředí VŠCHT Praha. Ten 
byl také na tiskové konferenci ofi-
ciálně představen. V rámci České
republiky se jedná o vůbec první
aktivitu směřující ke zhodnocení
současného systému a nastavení
dílčích akčních kroků vedoucích 
k naplnění principů cirkulární eko-
nomiky v této oblasti. 

Karlovarské minerální vody, a. s., 
jsou největším producentem minerál-
ních a pramenitých vod na českém trhu. 
Jejich proaktivní přístup k problematice 
PET obalů, informovanost a příprava na 
novou koncepci EU „Plastic Strategy“, 
která byla představena v lednu 2018, 
daly vzniknout nové pracovní skupině 
pro zálohové obaly. Jedním z vytyče-

ných úkolů je zlepšení stavu životní-
ho prostředí a sběru PET obalů. „Ke 
společné práci jsme záměrně přizvali 
INCIEN a VŠCHT, protože jsme si dob-
ře vědomi, že na akademické půdě je 
možné vyřešit tuto otázku nestranně 
a k všeobecné prospěšnosti. Současně 
samozřejmě víme, že je třeba hledat ces-
ty, které budou co nejméně bolet stáva-
jící systém a vyjdou vstříc všem v něm 
zúčastněným stranám,“ řekl Alessandro 
Pasquale, generální ředitel společnos-
ti Karlovarské minerální vody, a. s. 

Současný systém třídění a recyklace 
plastových odpadů v ČR se ukázal jako 
dobrý, nicméně již dosáhl svého limi-
tu a i přes zdánlivé pozitivní výsled-
ky z mnoha perspektiv je v tuto chvíli 
nezbytně nutné ho pečlivě zanalyzovat 
a navrhnout nové řešení. „Češi jsou 

v Evropě jedni z nejlepších v třídění 
odpadu, přesto ve žlutých kontejnerech 
končí z 10 PET nápojových obalů uve-
dených na trh přibližně ,jen‘ 7, které 
dále směřují k dotřídění a recyklaci. 
Jedním z perspektivních a obecně 
kladně hodnocených řešení, jak toto 
zlepšit z ekonomického i environmen-
tálního hlediska, je depositní systém. 
Tedy zpětný výkup PET obalů od spo-
třebitele. Výzkumy ukazují, že právě 
díky němu dosáhly země jako Švédsko, 
Německo a další členské státy EU až 
98% míry zpětného odběru nápojových 
PET lahví,“ vysvětlila Soňa Jonášová, 
ředitelka INCIEN. 

Velkým problémem současnosti, 
na který reaguje již zmiňovaná Plastic 
Strategy, je také únik plastů do příro-
dy. V oceánu každý rok končí nejméně 

8 milionů tun plastů a prognóza je tako-
vá, že do roku 2050 může být v oceánech 
více plastu než ryb. Plasty také předsta-
vují 85 % odpadu na pobřeží a plážích, 
z toho celých 61 % jsou plasty na jedno 
použití. „Jde o skutečný problém, který 
je potřeba řešit. Návrhem řešení, které 
budeme zkoumat, je depozitní systém. 
Jeho nesporná přednost spočívá v tom, 
že spotřebitele ekonomicky motivuje 
k navrácení vybraných výrobků do 
systému recyklace. Jeho úspěšné 
fungování je navíc možné si prakticky 
ověřit u zhruba 120 milionů občanů 
EU, kteří ho aktivně využívají. Výzvou 
současnosti je tedy zvážit vhodnost ob-
dobného systému také v České republi-
ce, a to ať už jako náhrady, nebo jako 
doplňku k systému stávajícímu,“ dodal 
Alessandro Pasquale, generální ředitel 

společnosti Karlovarské minerální vo-
dy, a. s. 

Hlavní roli při přezkoumávání ce-
lého procesu recyklace plastového 
odpadu hrají environmentální aspek-
ty. Nové i doposud používané procesy 
budou proto srovnány vědeckou me-
todikou LCA tak, aby bylo jasné, jaký 
systém je z pohledu hodnocení vlivu na 
životní prostředí nejvhodnější. „Meto-
da LCA je komplexní nástroj hodno-
cení potenciálních environmentálních 
dopadů výrobků, ale i technických ře-
šení či služeb. Z tohoto důvodu se vel-
mi hodí i pro tento výzkum. Na základě 
výsledků LCA bude možné doporučit 
environmentálně šetrnější variantu,“ 
objasnil doc. Vladimír Kočí, děkan 
FTOP VŠCHT Praha.

Pracovní skupina se bude scházet na 
měsíční bázi a výsledky analýzy bude 
pravidelně komunikovat a konzultovat 
s veřejností. První výsledky studie lze 
očekávat v květnu tohoto roku. 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

Zálohovým systémem na nápojové PET obaly v České republice 
se zabývá nově vzniklá pracovní skupina 

Družstvo CBA, které sdružuje téměř
tisíc obchodů po celé České republi-
ce, pomáhá dalším malým prodejnám 
potravin s jejich modernizací. Díky
vlastní skupině expertů tak může
obchod přestavět podle posledních
trendů, regionálních požadavků či 
zvyklostí. Svými aktivitami se tak 
snaží směle konkurovat neustále 
přibývajícímu počtu zahraničních 
řetězců.

Prodejny tradičního trhu se snaží čelit 
neustálému navyšování počtu zahranič-
ních řetězců, jež se mohou opřít o sil-
nou podporu ze svých centrál. České 
pobočky tak přejímají trendy ze západu, 
ať už z hlediska rozestavění zboží, na-
svícení regálů, či zavádění nových tech-
nologií při nakupování. Ani takzvaný 
tradiční trh však nechce zůstat pozadu. 
V modernizaci malých tuzemských 
prodejen se aktivně angažuje Družstvo 

CBA. Opírá se o skupinu expertů, kteří 
dovedou danou prodejnu modernizo-
vat podle nejnovějších trendů – ať už 
přeskládáním sortimentu, stavebními 
úpravami, výměnou regálů nebo chla-
dicích zařízení, či napojením na unikát-
ní pokladní systém. „Tuto službu v ta-
kovém rozsahu pro prodejny nikdo jiný 
v republice nedělá. Jakákoliv moder-
nizace či změna prodejny stojí nemalé 
peníze a samostatný obchod nemá čas, 
personál, fi nance ani zkušenosti, které 
potřebuje k větší a smysluplné moderni-

zaci,“ uvedl hlavní důvody těchto snah 
předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Družstvo už tímto způsobem po-
mohlo více než 80 prodejnám. Podle 
Mazáka tvoří většinu z nich obcho-
dy, jež jsou již delší dobu členy sítě 
CBA. Pokud však zájem projeví rov-
něž prodejny, které členy sítě zatím 
nejsou, Družstvo CBA pomůže i jim. 
Musejí však splnit základní podmínku 
– stát se členy družstva a začít pou-
žívat značku CBA. Pojí se s tím také 
výhodný způsob fi nancování, při mo-

dernizaci totiž hradí polovinu nákladů 
Družstvo CBA a druhou polovinu sa-
motný obchodník.

Součástí celého procesu je prvotní 
zaměření, vybudování takřečeného plá-
nogramu, zpracování grafi ckého návr-
hu, jeho schválení a následná realizace. 
Délka procesu se odvíjí od množství 
úprav, zpravidla však zabere několik 
měsíců. Nejzákladnější změny se tý-
kají pouhého přeskládání sortimentu. 
Ty komplexnější pak zahrnují i různé 
stavební úpravy či implementaci po-

kladního systému. „Koncept vzhledu 
prodejny je prakticky jednotný. Týká se 
především rozložení sektorů na prodej-
ně, samozřejmě do toho ale promlouvá 
půdorys či různé možnosti prodejny. Li-
ší se též skladba sortimentu. Díky na-
šemu působení po celé republice známe 
velmi dobře lokální požadavky a zvyk-
losti, snažíme se je tedy zohlednit při 
modernizaci každé prodejny,“ doplnil 
Roman Mazák.

Znalosti o trendech v jednotlivých 
regionech pocházejí z dat centrálního 
pokladního systému Družstva CBA, 
do kterého je zapojeno již 65 prodejen. 
Každá modernizovaná pobočka pak te-
dy získá správný druh, šíři a množství 
výrobků, jež se v jejím regionu nejví-
ce prodávají. Hlavní snahou Družstva 
CBA je lepší konkurenceschopnost 
prodejen proti zahraničním řetězcům. 
„Když je prodejna přestavěna a zmo-
dernizována, zákazník se cítí příjemně-
ji a lépe se mu nakupuje, dochází k na-
výšení obratů prodejny. Míra zvýšení 
tržeb se z velké části řídí mírou zlepše-
ní, vždy minimálně o 10 %. V případě 
prodejen, které prošly radikální moder-
nizací, jsme však zaznamenali zvýšení 
obratu i o 50 %,“ uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Společně proti velkým řetězcům. Družstvo CBA pomohlo 
s modernizací už více než 80 malým prodejnám potravin

Nový exteriér prodejny potravin v obci Český Dub
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V pátek 26. ledna byla ukončena v cukrova-
rech společnosti Tereos TTD v Dobrovici a Čes-
kém Meziříčí cukrovarnická kampaň, kterou lze 
směle označit za rekordní. Od 12. září, tedy bě-
hem 137 dní, bylo v obou cukrovarech zpracová-
no přes 3 miliony tun cukrové řepy a vyrobeno 
téměř 370 tisíc tun bílého krystalického cukru. 
Jak délka kampaně, tak zpracování řepy a výroba 
cukru představují rekord. „I přes aktuálně nízké 
světové ceny cukru považujeme navýšení výroby 
za základní podmínku úspěchu v novém prostředí 
bez kvót,“ uvedl předseda představenstva Tereos 
TTD Oldřich Reinbergr. 

Rekordní kampaň byla umožněna navýšením 
osevních ploch cukrové řepy až na 38 500 hek-
tarů a jejími vynikajícími výnosy díky optimál-
nímu počasí v průběhu prakticky celé vegetační 
doby. Hektarový výnos činil v průměru téměř 
84 tuny řepy při průměrném obsahu cukru 18 %. 
Tereos TTD zpracovává řepu výhradně od čes-
kých pěstitelů, kterých je celkem 520. „Sklizeň 
cukrové řepy byla ovlivněna nadprůměrně deš-
tivým počasím, kdy v některých oblastech s těž-
kými půdami bylo mimořádně obtížné řepu z polí 
dostat. Pěstitelé i naši agronomové si sáhli na 
dno fyzických sil, ale situaci zvládli, za což jim 
patří velký dík,“ uvedl agronomický ředitel Te-
reos TTD Karel Chalupný. 

Kampaň trvala v obou cukrovarech shodně 
137 dní. Cukrovar Dobrovice zpracoval celkem 
2 miliony tun řepy a vyrobil 230 tisíc tun cukru. 
Tato čísla činí z tohoto závodu největší cukrovar 
ve střední a východní Evropě. V Českém Meziříčí 

zpracovali 1 milion tun řepy a vyrobili 140 tisíc 
cukru. V cukrovarech bylo také dohromady vyro-
beno více než 100 tisíc tun sušených lisovaných 
řízků – pelet, které se využívají jako krmivo.

Dále bylo z cukrové řepy vyrobeno v lihovaru 
Dobrovice více než půl milionu hektolitrů su-
rového lihu, který byl z části využit pro výrobu 
více než 300 tisíc hektolitrů bezvodého lihu pro 
energetické účely a z části jako surovina pro vý-
robu pitného lihu v dalším lihovaru společnosti 
v Chrudimi.  

CUKROVARNICKÁ KAMPAŇ 2017/18 
V ČÍSLECH

137 dní kampaně
3 mil. tun zpracované řepy
370 tisíc tun vyrobeného cukru
103 tisíc tun vyrobených pelet
545 tisíc hektolitrů surového lihu
324 tisíc hektolitrů bezvodého lihu

www.tereos-ttd.com

Jakub Hradiský, 
Tereos TTD, a. s.

V současné době je věrnostní systém hoj-
ně využívaný marketingový nástroj určený pro 
podporu prodeje. Principem je odměňování 
a poskytování výhod stávajícím zákazníkům 
za účelem posílení místa na trhu a vytvoření 
trvalého vztahu se zákazníkem. Cílem je ta-
ké získat důvěru budoucích zákazníků, kteří 
jednou nakoupili nebo využili služeb společ-
nosti, a přimět je, aby se stali trvalými a věr-
nými zákazníky či zůstali u určitého produk-
tu delší dobu. 

Společnost Novum Global, a. s., Vám předsta-
vuje inovativní řešení pro všechny obchodníky, 
kteří chtějí jednoduše provozovat věrnostní 

systém bez rozdílu velikosti a počtu provozo-
ven.

Rádi byste odměnili stávající zákazníky a za-
jistili si jejich věrnost a zároveň získali důvě-
ru budoucích zákazníků? Nabízíme Vám levné 
a dostupné řešení, jak vybudovat vlastní věrnost-
ní systém bez použití osobních údajů Vašich zá-
kazníků. Využívejte nejmodernější technologie 
naplno a pomocí jednoduchého nastavení a ovlá-
dání sledujte statistiky, získávejte a sdílejte nové 
zákazníky a nenuťte už nikomu žádné věrnostní 
kartičky. Získejte jednoduše konkurenční výho-
du na trhu.

JAK NÁŠ VĚRNOSTNÍ SYSTÉM 
FUNGUJE?

Stačí Vám pokladna, účtenka a mobilní telefon 
s naší aplikací.

Pokladna obchodníka tiskne účtenku s QR 
kódem, který si zákazník načte pomocí aplikace 
chytrého telefonu na příslušný účet, a tak zís-
kává body. Po nastřádání bodů si zákazník mů-

Elegantní věrnostní systém bez karet

Tereos TTD Cukr Česká republika 
patří mezi tři největší potravinářské fi r-
my v České republice. Hlavními výrobky 
společnosti jsou cukr a líh, a to jak pit-
ný, tak pro energetické účely. Vedlejšími 
produkty jsou řepné pelety – krmivo pro 
hospodářská zvířata, lihovarnické výpal-
ky a vápenná šáma jako hnojiva, která 
se vrací zpět na pole. Je průkopníkem na 
českém trhu s biopalivy, kdy jako první 
u nás začala vyrábět ekologicky šetrnou 
pohonnou směs pro automobily – E85. 

Tereos TTD má za sebou rekordní kampaň

že vygenerovat slevu. Obchodník načte slevový 
kód scannerem nebo zadá automaticky. Zákaz-
ník po vygenerování slevového kódu využívá 
procentuální slevy, dárky apod.

HLAVNÍ VÝHODY 
PRO ZÁKAZNÍKA A OBCHODNÍKA

Hlavním přínosem věrnostního programu je 
získání nových zákazníků, kteří jinak nejevili 
o produkty či služby zájem, posílení dobrých 
vztahů se stávajícími zákazníky a vybudování 
důvěry a trvalého obchodního vztahu s odbě-
rateli. Neméně významným přínosem je také 
zvýšení spotřebitelovy motivace k nákupu a tím 
i podpora prodej produktů a upevnění pozice 
na trhu.

Zákazník už v peněžence nemusí nosit desítky 
věrnostních kartiček. Pomocí aplikace ve svém 
mobilním telefonu vidí na mapě přehledně všech-
ny poskytovatele slev, adresu, otevírací dobu, 
kontakty, má možnost i navigace. Zákazník má 
přehled o svých účtech a slevu si generuje sám 
ve svém mobilním telefonu.

Obchodník v aplikaci prezentuje svůj obchod, 
sdílí zákazníky s ostatními obchodníky a nenutí 
nikomu už žádné věrnostní kartičky. Nastaví si 
vlastní pravidla přidělení bodů, může zákazní-
kům jednoduše kdykoliv zasílat zprávy a zpra-
covávat statistiky.

Věrnostní program mojebody je dostup ný 
a jednoduchý systém pro každého obchodníka 
s možností brandového individuálního řešení. 
Díky své anonymitě nemusíte řešit požadavky 
GDPR, nařízení Evropské unie, které vstoupí 
v účinnost 25. 5. 2018. 

Novum Global, a. s.

Ř E Š E N Í  P R O  V Š E C H N Y  O B C H O D N Í K Y

Jedním z problémů českého zeměděl-
ství je nižší efektivita, např. ve srovnání 
s Německem, a vysoká závislost na dota-
cích. Je to mj. i proto, že kapacita našich 
zpracovatelských závodů v potravinářství je 
menší než u našich západních konkurentů. 
Například v Leppersdorfu je mlékárna s ka-
pacitou 6 milionů litrů mléka denně, ale 
u nás máme stále asi 35 mlékáren, které 
zpracovávají kolem 2 mld. litrů ročně. Kon-
centrace výrobních kapacit bude pokračo-
vat a je jen logické, že bude menších zá-
vodů ubývat.

Madeta má dnes z devíti mlékáren tři, Sa-
vencia z osmi (v Československu) čtyři. Ne-
ní tedy žádným překvapením, že koncentrace 
mlékárenských kapacit pokračuje a má za cíl 
zvýšit konkurenceschopnost našich mléčných 
potravin na trhu.

Dá se to ovšem zajistit i nařízením vlády, 
co máme jíst. Takovou cestu navrhuje součas-
ný ministr a i EU má snahy nařídit preferenci 

lokálních potravin. Prostě omezit konkurenci, 
která jediná je schopna zajistit kvalitu a ceno-
vou konkurenceschopnost na evropském trhu. 
Z ekonomického hlediska se tomu říká alokace 
zdrojů.

Savencia působí na světovém trhu a v Če-
chách a na Slovensku je jedním z hlavních vý-
robců sýrů. V kontextu evropského mlékařství 
investice, savoir-faire Bongrainu a naše tradi-
ce a úsilí posunuly naše závody v Přibyslavi 
a Sedlčanech ve výrobě plísňových sýrů na 
velmi dobrou evropskou úroveň.

Kdo chvíli stál, již stojí opodál, říká klasik. 
Proto se ze tří závodů fi rmy koncentruje vý-
roba do jediného, ze daných tří nejlépe situ-
ovaného a vybaveného, kam budou směřovat 
další investice. Zemědělské sféry – nákupního 
obvodu mléka se změna nijak nedotkne, mléko 
ze Sedlčanska bude zpracováváno v Pribině 
Přibyslav a Sedlčanský hermelín bude dále vy-
ráběn ze sedlčanského mléka stejně jako další 
sýry z dosavadní výroby sýrů v Sedlčanech. 
Zákazník-spotřebitel bude mít rovněž v ob-
chodech všechny sýry, na které je zvyklý ze 
Sedlčan.

Problémem zůstávají zaměstnanci mlékár-
ny v Sedlčanech, pokud nevyužijí nabídky 
pracovat v jiné z našich mlékáren. Je to těžký 

problém, který se vedení fi rmy snaží řešit nad-
standardním odstupným, pomocí při hledání 
nového uplatnění a hledáním dalšího uplat-
nění objektů mlékárny pro jiného investora, 
především v potravinářském průmyslu. I proto 
oznámilo vedení zaměstnancům další kroky 
v předstihu více než jednoho roku.

Savencia hledá budoucnost výroby sýrů 
v Česku a na Slovensku rozšířením a koncent-
rací výrobních kapacit. Zaměstnává dnes přes 
1 200 pracovníků a zajišťuje už přes 20 let
podmínky výroby mléka v zemědělském sek-
toru v regionech mlékáren. Budoucnost vý-
roby sýrů, kvalita a konkurenceschopnost na 
evropském trhu je cílem vedení fi rmy a našich 
zaměstnanců. 

A vytváření zisku pro fi rmu, jinak nebude 
existovat – to sděluji autorům článků v sedl-
čanském deníku, kteří hovoří o tom, že naším 
cílem je zisk. Ano. A také sýry v kvalitě a ceně 
pro zákazníky…

Ing. Oldřich Obermaier

Koncentrace výroby sýrů je předpokladem úspěchu na trhu
P O Z N Á M K A  K  P Ř E S U N U  V Ý R O B Y  S Ý R Ů  Z E  S E D L Č A N  D O  P Ř I B Y S L A V I
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ZLATÝ POHÁR PIVEX
– PIVO 2018

26. ročník odborné pivovarské soutěže 
výsledky degustační odborné soutěže

lahvových piv – 26. ročník 

V jednotlivých kategoriích získávají ví-
tězné značky piv – výrobní průmyslové pivo-
vary ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2018. Od-
borné degustace proběhly 30. listopadu 2017 
a 31. ledna 2018. Ve vyhlášených kategori-
ích dvoukolového hodnocení v odborné degu-
stační soutěži lahvových piv (včetně balení 
PET/plechovka) jsou udělována 3. a 2. místa
a Zlatý pohár pro vítěze. Pořadí na dalších 
místech se nezveřejňují. Do soutěže bylo 
přihlášeno celkem 53 pivních značek.

Nejvyšší absolutní cena – CHAMPION – je 
udělována pro značku piva, která ze všech zú-
častněných a hodnocených piv získala v souč-
tech a stanovených kritériích absolutně nejlepší 
hodnocení.

CHAMPION – ZLATÝ POHÁR PIVEX 2018
ZUBR GRAND
Pivovar ZUBR, a. s.

Kategorie světlé ležáky
VÍTĚZ  ZUBR GRAND, 

Pivovar ZUBR, a. s.
2. místo  ZUBR PREMIUM

Pivovar ZUBR, a. s.
3. místo  KRUŠOVICE 12

Heineken Česká republika, a. s.
– Královský pivovar Krušovice

Kategorie světlá výčepní piva
VÍTĚZ  LITOVEL MORAVAN

Pivovar Litovel, a. s.

2. místo  LITOVEL CLASSIC
Pivovar Litovel, a. s.

3. místo  ZUBR GOLD
Pivovar ZUBR, a. s.

Kategorie tmavá piva
VÍTĚZ   VELKOPOPOVICKÝ KOZEL 

ČERNÝ
Plzeňský Prazdroj, a. s.
– pivovar Velké Popovice

2. místo  BERNARD ČERNÝ LEŽÁK 12
Rodinný pivovar Bernard, a. s. 

3. místo  LITOVEL DARK PREMIUM
Pivovar Litovel, a. s.

Kategorie nealkoholická piva
VÍTĚZ  BIRELL

Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Radegast

2. místo  ZLATOPRAMEN NA
Heineken Česká republika, a. s.
– pivovar Starobrno

3. místo  BIRELL POLOTMAVÝ
Plzeňský Prazdroj, a. s. – pivovar 
Radegast

Spojená kategorie
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2018
MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ

a NEALKOHOLICKÁ PIVA
VÍTĚZ  BIRELL POMELO

Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Gambrinus

2. místo  LITOVEL
ČERVENÝ POMERANČ
míchaný nízkoalkoholický nápoj
z piva, Pivovar Litovel, a. s.

3. místo  STAROPRAMEN COOL 
NEALKO Bezový květ 
s příchutí lemongrass, 
Pivovary Staropramen, s. r. o.

ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2018
5. ročník odborné pivovarské soutěže
výsledky degustační odborné soutěže

sudových piv 

V roce 100. výročí založení Československa 
byla soutěž sudových piv vyhlášena pro české 
a slovenské průmyslové a řemeslné pivovary. Pro 
rok 2018 byly vyhlášeny tři kategorie pro jedno-
kolové degustační odborné hodnocení. Systém 
anonymních hodnocení (degustací) je stejný ja-
ko u lahvových piv. V každé kategorii jsou udě-
lována ocenění na 3. a 2. místě. VÍTĚZ obdrží 
titul a symbolickou cenu ZLATÝ SOUDEK PIVEX 
2018, v sekci MINIPIVOVARŮ cenu ZLATÝ mini-
SOUDEK PIVEX 2018. Soutěž proběhla 26. úno-
ra 2018. Umístění na dalších pořadích se nezve-
řejňuje. Do soutěže bylo přihlášeno 39 značek 
z průmyslových pivovarů a 10 značek z řemesl-
ných pivovarů.

ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2018
Světlé ležáky

VÍTĚZ  VELKOPOPOVICKÝ KOZEL 11
Plzeňský Prazdroj, a. s.
– pivovar Velké Popovice

2. místo  HOLBA PREMIUM
Pivovar Holba, a. s.

3. místo  STAROBRNO MEDIUM
Heineken Česká republika, a. s.
– pivovar STAROBRNO

Světlá výčepní piva
VÍTĚZ  BERNARD NEFILTROVANÉ 

SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO
Rodinný pivovar Bernard, a. s.

2. místo  BERNARD SVĚTLÉ VÝČEPNÍ 
PIVO
Rodinný pivovar Bernard, a. s.

3. místo  GAMBRINUS

NEPASTERIZOVANÁ 10
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Gambrinus 

ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2018
– sekce MINIPIVOVARY

SVĚTLÉ LEŽÁKY

VÍTĚZ  KARPAT PREMIUM
LAGER 12%
Remeselný pivovar Karpat,
Hrnčiarovce nad Parnou

2. místo  KARPAT
DREAM LAGER 11,5%
Remeselný pivovar Karpat,
Hrnčiarovce nad Parnou

3. místo  DOBŘANSKÁ HVĚZDA 12%
Pivovar Restaurant Modrá Hvězda 
Dobřany 

VÝROČNÍ OCENĚNÍ
– ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014–2018

V pětiletém cyklu jsou udělována mimořád-
ná výroční ocenění pro pivovary ze soutěží pod 
značkou PIVEX. V letošním 5. ročníku soutě-
že sudových piv Zlatý soudek PIVEX udělují po-
řadatelé výroční ocenění ZLATÝ SOUDEK PIVEX 
2014–2018. Zvláštní výroční cena jsou udělovány 
pod garancí Českého svazu pivovarů a sladoven. 
Pořadí je sestaveno podle dosažených výsled-
ků nejvýše hodnocených a oceňovaných značek 
z výrobních průmyslových pivovarů v pětiletém 
cyklu soutěže sudových piv. 

ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014–2018
1. místo  Pivovar STAROBRNO
2. místo  Pivovar BERNARD
3. místo  Pivovar GAMBRINUS 

SNIP & CO

S O U T Ě Ž N Í  K A T E G O R I E
–  P R Ů M Y S L O V É  P I V O V A R Y :

SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO � SVĚTLÉ 
LEŽÁKY � NEALKO PIVA � TMAVÁ PIVA

MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ 
A NEALKOHOLICKÁ PIVA

Do pěti kategorií odborné soutěže lahvových 
(balených) piv PIVEX 2018 se přihlásilo celkem 
53 značek piv z 13 průmyslových pivovarů 
z České republiky. Ve 26. ročníku pivovarských 
soutěží PIVEX rozhoduje odborná degustační 
porota ve dvou kolech o vítězích a držitelích 
tradičních ocenění degustační soutěže ZLATÝ 
POHÁR PIVEX – PIVO 2018. 

Soutěže pod značkou PIVEX více než čtvrtsto-
letí uznávají pivovarští odborníci v kategorii nej-
prestižnějších a nejvýznamnějších degustačních 
hodnocení piva v České republice – už od roku 
1992 je vyhlašovatelem a producentem soutěže 
marketingová, produkční a reklamní společnost 
SNIP & CO ve spolupráci se společností Veletrhy 
Brno a dalšími partnery. Historie soutěže se zača-
la psát při 1. ročníku mezinárodního pivovarské-
ho a sladařského stejnojmenného veletrhu PI-
VEX. Záštity a garance nad soutěžemi PIVEX 
letos převzali Jiří Milek – ministr zemědělství, 
Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, 
Petr Vokřál – primátor Statutárního města Brna a Jan 
Šuráň – prezident Českomoravského svazu minipi-

vovarů. Záštitu nad letošním 26. Galavečerem pivo-
varníků a sladovníků České a Slovenské republiky 
převzal Český svaz pivovarů a sladoven. Odborným 
a produkčním garantem degustací je po celou do-
bu soutěží Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 
v Praze a jeho sladařské pracoviště v Brně.

K druhé degustaci lahvových (balených) piv se 
odborní degustátoři sešli 31. ledna 2018. Vzorky 
označené pouze kódy posuzují vždy anonymně 
degustátoři (převážně sládci) ze soutěžících pi-
vovarů, z VÚPS a dalších odborných institucí. 
Průběh soutěže za dohledu zástupců odborných 
garantů a producenta soutěže ověřuje notář. 
Hlavními hodnoticími kritérii při degustaci jsou 
chuť, plnost, vůně, říz, hořkost i jiné vlastnosti 

piva nebo příznaky podle dalších chuťových, či-
chových i vizuálních zjištění odborných degustá-
torů. V obou kolech soutěže jsou u všech vzorků 
piv prováděny laboratorní rozbory a senzorická 
hodnocení v laboratořích VÚPS. Konečný vý-
sledek je určen součtem hodnot z obou kol a la-
boratorními rozbory potvrzujícími deklarované 
hodnoty přihlašovaných piv. 

Veřejně jsou zejména z marketingových důvo-
dů vyhlašována pouze piva umístěná na prvních 
třech pořadích. Vítězové jednotlivých kategorií 
získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 
2018“. Absolutní vítěz soutěžního ročníku zís-
kává titul „CHAMPION ZLATÝ POHÁR
PIVEX 2018“.

Soutěže PIVEX se nesly v duchu 100. výročí založení Československa
Nárůst počtu přihlášených lahvových piv ve 26. ročníku

Záštitu nad soutěžemi PIVEX převzal 
ministr zemědělství Jiří Milek

P R Ů M Y S L O V É  P I V O V A R Y 
–  D V Ě  K A T E G O R I E :

� SVĚTLÁ VÝČEPNÍ PIVA
� SVĚTLÉ LEŽÁKY

S E K C E  M I N I P I V O V A R Y 
J E D N A  K A T E G O R I E :

� SVĚTLÉ LEŽÁKY

Každoročně rostoucí zájem výrobců piva 
o odbornou degustaci sudových (čepovaných) 
piv pod značkou PIVEX dokumentuje smysl
a potřebu takové soutěže na podporu výroby 
a prodeje pivní produkce. Proto již popáté po-
řádá společnost SNIP & CO ve spolupráci 
s Veletrhy Brno, VÚPS Praha a jeho brněnským 

sladařským pracovištěm v České republice uni-
kátní jednokolovou soutěž odborného hodnocení 
kvality pro sudová piva pod značkou ZLATÝ 
SOUDEK PIVEX 2018 (průmyslové pivovary) 
a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX (minipivo-
vary). Odborná degustace a hodnocení kvality 
sudových – čepovaných piv doplňuje marketin-
govou podporu a komunikační nabídku odborní-
ky uznávaných ofi ciálních soutěží pivovarského 
oboru probíhajících pod značkou PIVEX už od 
roku 1992, původně organizované pro piva ve 
spotřebitelském balení (lahve skleněné, PET/
plechovky). V letošním roce 100. výročí zalo-
žení Československa byly do soutěže ve všech 
kategoriích čepovaných piv pozvány také pro-
ducenti sudových piv ze Slovenské republiky. 
Do soutěže je přihlášeno 49 značek čepovaných 
piv, z toho také 3 ze Slovenska (Pivovar Šariš 

a Remeselný pivovar Karpat). V pondělí 26. února, 
před zahájením Mezinárodních potravinářských 
veletrhů SALIMA proběhne soutěžní neveřejná 
degustace sudových – čepovaných piv v hotelu 
Voroněž. Kromě odborné poroty dostane příle-
žitost degustovat v souběhu s profesionály také 
skupina laických degustátorů z médií a jiných 
profesí. Rostoucí zájem o degustační setkání po-
tvrzuje, že si soutěž sudových piv našla své místo 
mezi špičkovými ofi ciálními degustacemi lahvo-
vých piv v České republice pod značkami PIVEX 
a České pivo, garantovanými Českým svazem pi-
vovarů a sladoven.

Na pivním trhu citelně pociťují úbytek konzu-
mentů nejen pivovary, ale hlavně provozovatelé 
restaurací a tradičních hospod. Stále ubývá konzu-
mentů, a to i pod vlivem tvrdého protikuřáckého zá-
kona. Pozitivním trendem je v soutěži stále více 

malovýrobců z minipivovarů a restauračních pivo-
varů. 

Na soutěži se jako hlavní partner podílí dodava-
tel výčepních technologií a zařízení – společnost 
THERMOTECHNIKA BOHEMIA, která dodá-
vá pro soutěž sudových – čepovaných piv potřebné 
množství jednotných výčepů a s nimi související 
servis během degustací.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěží
– 26. ročník ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 
2018 a 5. ročník ZLATÝ SOUDEK PIVEX 
2018 a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2018 
proběhl 26. února 2018 v hotelu Voroněž v Br-
ně v úvodu 26. Galavečera pivovarníků a sla-
dovníků České republiky a Slovenské republiky 
pod garancí Českého svazu pivovarů a slado-
ven. 

5. ročník degustační soutěže pro sudová – čepovaná piva 
ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ

A SLADOVEN

Výsledky pivovarských soutěží PIVEX 2018
• ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2018 (26. ROČNÍK) 

• ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2018 A ZLATÝ MINISOUDEK 2018 (5. ROČNÍK)
• VÝROČNÍ CENA ČSPS – ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014–2018

5 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E  S U D O V Ý C H  P I V  P I V E X
H L Á S Í  T A K É  N Á R Ů S T  S  Ú Č A S T Í  Č E S K Ý C H  A  S L O V E N S K Ý C H  P I V O V A R N Í K Ů
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Plzeň – Emeritní plzeňský biskup 
František Radkovský požehnal veli-
konoční várce plzeňského zlatého 
ležáku Pilsner Urquell. Po pěti týd-
nech zrání se část velikonočního piva
vydá na 1 300 km dlouhou cestu 
do Vatikánu k papeži, který spolu 
s ním obdrží také tematický dar. Pi-
vovar tak „zlatou zásilkou“ pro pa-
peže navazuje na tradici starou více
než sto let a Pilsner Urquell se zú-
častní velikonočních oslav přímo 
v srdci Říma. 

Emeritní plzeňský biskup František 
Radkovský ve varně plzeňského pivo-
varu požehnal velikonoční várce i su-
rovinám, ze kterých se Pilsner Urquell 
již více než 175 let vaří. Požehnána 
byla již historicky první várka Pilsner 
Urquell, kterou uvařil sládek Josef Groll 
v roce 1842. Část piva z velikonoční 
várky po pěti týdnech zrání poputuje 
do Vatikánu, kde ho technický ředitel 
Plzeňského Prazdroje Diarmaid De 
Búrca a starší obchodní sládek Václav
Berka předají papeži Františkovi. 

Pilsner Urquell tak pokračuje v tradici, 
která má své kořeny na konci 19. sto-
letí, kdy si papež Lev XIII. nechal 
posílat plzeňský ležák na doporučení 
svých lékařů. Do Vatikánu letos kro-
mě dřevěného soudku s požehnanou 
várkou poputuje i 2 018 lahví plzeň-
ského ležáku. Pilsner Urquell je jedi-
né české pivo, které je pravidelně za-
síláno do Vatikánu právě u významné 
příležitosti velikonočních svátků.

„Jsem hrdý na to, že plzeňské pivo 
se jako reprezentant České republiky 
zúčastní velikonočních oslav přímo 
v centru křesťanského světa,“ říká 
emeritní plzeňský biskup František 
Radkovský.

Společně s pivem posílá plzeňský 
pivovar i tematický dar pro papeže. Le-
tošní rok se nese ve znamení několika 
významných výročí – mimo jiné sto let 
od konce první světové války i sto let 
od vzniku svobodného a demokratic-
kého Československa. Tato výročí při-
pomene i velikonoční dar pro papeže, 
který bude letos vyroben z mědi – tedy 
kovu, který má pro plzeňské pivo i pro 

pivovar velký význam. Pilsner Urquell 
se od roku 1842 totiž vaří výhradně 
v měděných varnách s přímým otopem, 
které přispívají k nenapodobitelné kva-
litě a chuti plzeňského ležáku, který in-
spiroval více než 70 % veškerého piva, 
které se po světě dnes vaří. 

„Měď je pro nás symbolem historie 
plzeňského pivovaru i záruky vysoké 
kvality našeho piva. V dějinách pivo-
varu proběhlo několik pokusů o změ-
nu varního postupu, ale vždy se nám 
podařilo uhájit vaření plzeňského le-

žáku v měděných varnách podle pů-
vodního postupu,“ dodává starší ob-
chodní sládek Václav Berka. Měkká 
plzeňská voda, žatecký chmel a světlý 
ječný slad společně s tradičním výrob-
ním postupem jsou základem vysoké 
kvality a světové proslulosti zlatého 
ležáku. Dar pro papeže bude odhalen 
při slavnostním vypravení velikonoč-
ní várky piva z Plzně do Vatikánu 
23. března.

 
Bison & Rose, s. r. o.

Emeritní plzeňský biskup požehnal už osmé velikonoční várce 
Pilsner Urquell pro papeže

Praha – Český svaz pivovarů 
a sladoven představil aktuální data 
z dlouhodobé studie „Pivo v české 
společnosti“ připravované Centrem 
pro výzkum veřejného mínění Socio-
logického ústavu AV ČR (CVVM). 
Tradiční zlatý mok alespoň občas 
pije 87 % českých mužů. Mezi že-
nami se v roce 2017 k alespoň ob-
časnému pití piva přihlásilo 59 %. 
Muži se napijí piva v průměru třia-
půlkrát týdně, ženy méně než dva-
krát za týden. 

V průběhu posledních tří let se k so-
bě přiblížily podíly mužů konzumu-
jících pivo v jednotlivých věkových 
skupinách. „Zatímco donedávna pla-
tilo, že o něco více konzumentů piva je 
mezi muži ve věku 30–44 a 45–59 let, 
v letošním roce se podíly ve všech vě-
kových skupinách usadily těsně okolo 
87 %,“ komentuje autor průzkumu Jiří
Vinopal z CVVM. Podle slov Mar-
tiny Ferencové, výkonné ředitelky 
Českého svazu pivovarů a sladoven, 
dlouhodobě pozorujeme, že životní 
styl Čechů se proměňuje. Odráží se to 
v jejich stravovacích návycích i v čet-
nosti společenských kontaktů, které 
zčásti nahradila virtuální komunika-
ce na sociálních sítích. Za pozitivní 
zprávu považuje fakt, že obliba piva 
neklesá. Podíl konzumentů dlouhodo-
bě osciluje okolo 90 % u mužů a 60 % 
u žen.

TÝDENNÍ SPOTŘEBA: 
MUŽI SKORO 9 PŮLLITRŮ, 

ŽENY LEHCE NAD DVA
Ženy týdně vypijí v průměru o něco 

více než dva půllitry týdně, stejný para-
metr u mužů meziročně vyrostl o jeden 

půllitr týdně na necelých devět. K ná-
růstu podílu došlo také na obou pólech 
spektra, tzn., přibylo těch, kteří vypijí 
nejvýše dvě piva za týden, i těch, kteří 
udávají konzumaci více než 14 půllitrů 
týdně. Podíl v ostatních skupinách se 
v této kategorii snížil. Průměrná spotře-
ba u mužů klesá s rostoucím vzděláním, 
u žen systematické rozdíly tohoto rázu 
v posledních letech pozorovat nelze.

„Češi pivo milují a na tom se nic 
nemění. Svědčí o tom boom pivovarů 
i nabídka nejrůznějších pivních speci-
álů, které vycházejí vstříc aktuálním 
chuťovým preferencím spotřebitelů,“ 
říká Ferencová a dodává: „Mnoho pi-
vovarských skupin buduje například 
úspěšné sítě vlastních franšízových 
hospod, kde si zákazníci mohou vychut-
nat pivo z tanku. Tento trend je patrný 
nejen u nás, ale také v zahraničí. Česká 
hospoda stejně jako české pivo má ve 
světě zvuk.“

MUŽI PIJÍ PIVO 
DVAKRÁT ČASTĚJI 

NEŽ ŽENY 
Průměrný počet dnů v týdnu, ve kte-

rých si konzumenti dají pivo, se pohy-

buje nad hranicí tří a půl dne u mužů 
a nad hranicí jednoho a půl dne u žen. 
Současně lze výsledky vyjádřit i tak, že 
alespoň dvakrát týdně si pivo dá 76 %
mužů a 39 % žen (z těch, kteří pivo vů-
bec někdy pijí).

„Nadále platí, že kromě mužů a žen se 
další sociodemografi cké skupiny v po-
čtu dní vzájemně nijak významně neod-
lišují; dlouhodobě se pouze ukazuje, že 
všechny starší věkové kategorie pijí pivo 
o něco častěji, tj. jejich průměr se blíží 
spíše čtyřem dnům, než skupina nej-
mladších (18–29), u nichž se průměr 
dlouhodobě udržuje na hranici tří dnů 
v týdnu,“ doplňuje Jiří Vinopal.

PIVNÍ SPECIÁLY 
TÁHNOU

Od předchozího šetření posílila o 6 %
skupina mužů, kteří se zajímají o to, 
jak a z čeho se pivo vyrábí. „Roste 
zájem o piva vyráběná v Česku mé-
ně tradičními postupy, jako jsou piva 
nefiltrovaná, svrchně kvašená nebo 
třeba pšeničná. Jen na Dnech české-
ho piva v září loňského roku se sešlo 
více než osmdesát pivních speciálů,“ 
říká Martina Ferencová, výkonná 

ředitelka Českého svazu pivovarů 
a sladoven.

Posun spotřebitelských prefe-
rencí je patrný i z dat týkajících se 
zájmu o značku nabízeného piva 
a loajality k určité značce. Z výzku-
mu vyplynulo, že v porovnání s rokem 
2015 mírně pokleslo procento mužů, 
kteří se pokaždé zajímají o značku na-
bízeného piva (z 87 % na 81 %). Ženy 
v tomto ohledu své chování nezměni-
ly, většinou nebo dokonce pokaždé se 
o značku piva zajímá 60 % konzumen-
tek.

O PRŮZKUMU
Výzkumný projekt „Pivo v české 

společnosti“ probíhá v CVVM již od 
roku 2004. Sleduje trendy v množství 
a frekvenci konzumace piva v dospělé 
české populaci. Studie realizovaná na 
podzim 2017 pracovala s daty získa-
nými od téměř tisícovky respondentů 
napříč jednotlivými skupinami dospělé 
populace v Česku. Podrobné výsledky 
jsou dostupné ve výzkumných zprá-
vách CVVM: cvvm.soc.cas.cz. 

Český svaz pivovarů a sladoven

Životní styl Čechů se mění, pivo jim ale stále chutná: 
muži si ho dají třiapůlkrát týdně, ženy skoro dvakrát 

Trendem u minipivovarů je podle 
Šuráně výroba svrchně kvašených piv 
typu Ale, zejména Indian Pale Ale 
a American Pale Ale, kolem 50 až 
60 pivovarů pak podle něj nechávají 
vyzrávat piva v sudech po jiném alko-
holu, například po koňaku. Objevují se 
také kyselá piva, tzv. Sour beer. Stejně 
jako v minulosti pak některé minipivo-
vary přesáhly výrobu 10 000 hektolitrů 

piva, od které již nejsou označovány 
jako minipivovary. Příkladem je pivo-
var Koníček ve Vojkovicích. „Roste-
me jako každý rok. Z čísel, které jsou 
kolem nás v Evropě, odhadujeme, že 
budeme růst ještě deset let. Celoev-
ropský a celosvětový trend je zřejmý 
– ‚craft‘ pivovarů bude přibývat, při-
bývat a přibývat,“ řekl svazový prezi-
dent.

Dosáhnout zjednodušení adminis-
trativy se snaží Svaz dlouhodobě, už 
před několika lety uváděl, že adminis-
trativní povinnosti podle analýzy sva-
zu zaberou pracovníkovi minipivovaru 
42 dní ročně.

„Je tady ze strany ANO a pana An-
dreje Babiše (premiéra v demisi) ver-
bálně velký zájem zjednodušit admini-
strativu, státní správu a podobně,“ řekl 
Šuráň, podle kterého se S vaz chystá 
jednat o zjednodušení s celní správou, 
která by mohla paušální výši spotřební 
daně určit, pokud by došlo k legisla-
tivní změně. Za loňský rok zaplatily 
minipivovary na spotřební dani 57,6 mi-
lionu korun.

Předloni spotřeba piva v Česku stag-
novala na 143 litrech na hlavu a jeho 
export do zahraničí meziročně vzrostl 

o 4,5 procenta. Tehdejší výroba čes-
kých pivovarů byla rekordní, meziroč-
ně stoupla o 1,9 procenta na 20,5 mili-
onu hektolitrů piva a nealka. Z hlediska 
exportu se nejvíce piva vyvezlo na 

Slovensko, do Německa a Polska. Ze 
zemí mimo Evropskou unii do Ruska, 
Koreje a Spojených států. Finální vý-
sledky za loňský rok pivovarský svaz 
ještě nezveřejnil.

Počet minipivovarů vzrostl na 400, trendem je výroba piv „Ale“

Rok Počet minipivovarů Zaplacená spotřební daň (v mil. Kč)
2010 96 14,7
2011 117 17,2
2012 144 22,3
2013 192 26,4
2014 236 33,5
2015 291 42
2016 345 52
2017 395 57,6

Zdroj: Českomoravský svaz minipivovarů

Praha (ČTK/red) – Počet minipivovarů loni v ČR vzrostl zhruba o 50 na
přibližně 400, většinou ve výstavu do 1 000 hektolitrů. Přibližně každý 
týden se tak objeví nový pivovar. Na tiskové konferenci to uvedl pre-
zident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Podle Svazu
tak jde přibližně o dvě procenta výstavu na českém trhu. Svaz by si přál, 
aby se do budoucna zjednodušily administrativní podmínky pro toto pod-
nikání, zejména aby byla možnost platit spotřební daň paušálně po měsíci
a aby minipivovary nemusely každoročně prokazovat ekonomickou stabi-
litu firmy.
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Praha – Může se zdát, že pivní spe-
ciály jsou novodobým objevem a úzce
souvisejí se vznikem malých pivova-
rů. Ale není tomu tak. Speciální piva 
tady totiž byla mnohem dříve a napří-
klad smíchovští sládci je začali vařit
už patnáct let po vzniku pivovaru.
Legendární Granát spatřil světlo svě-
ta v roce 1884 a oblíbeným zůstává 
dodnes. Ti, kteří už byli v devadesá-
tých letech minulého století plnoletí,
zase dobře vědí, že je tzv. lavinový 
efekt typický pro pivo Velvet, pře-
vratnou novinku na tehdejším pivním 
trhu. Tyto a další dva pivní skvos-
ty v sobě zahrnuje Smíchovský vý-
běr, který bude celoročně dostupný 
ve vybraných hospodách a restau-
racích. Momentálně některé z piv 
Smíchovského výběru nabízí zhruba 
700 restaurací a hospod včetně sítě
Potrefená husa a Naše hospoda. 
Kompletní výběr nabídne například 
Potrefená Husa Na Verandách.

Pryč jsou doby, kdy český pivař pil 
pouze ležáky a výčepní piva. Jejich 
konzumace v našich zeměpisných šíř-
kách sice stále dominuje, ale konzu-
menti piva jsou dnes daleko otevřeněj-
ší vyzkoušet v hospodě i méně tradiční 
piva. A právě pro ně je tu Smíchovský 
výběr, který se skládá z čtveřice origi-
nálních pivních speciálů, z nichž každý 
prezentuje to nejlepší z umění sládků 
pivovaru Staropramen, které se předá-
vá z generace na generaci.

Své místo ve Smíchovském výběru 
získal tradiční Granát (nejstarší dosud 
vařené polotmavé pivo u nás) spolu 
s unikátním pšeničným Nefi ltrem, stále 
oblíbenější Extra chmelenou dvanáct-
kou a vracejícím se Velvetem, který se 

inspiroval tradiční anglickou receptu-
rou. Každé z těchto piv se může pochlu-
bit nejen exkluzivní chutí a vlastním 
charakterem, který mu vdechli součas-
ní i minulí sládci pivovaru, ale také je-
dinečným příběhem, který stál u jeho 
zrodu nebo u uchování receptury.

Vybroušenou plnou chuť Granátu 
znají milovníci piva už od roku 1884, 
kdy jej poprvé uvařil tehdejší sládek 
Smíchovského pivovaru Michael Trn-
ka. Přes padesát let – od druhé světové 
války až do přelomu milénia – se re-
ceptura skvostu, jemuž použití tří druhů 
sladů dodává jedinečnou barvu, ucho-
vávala tajně ve zdech Smíchovského pi-
vovaru. Návštěvníci hospod a restaurací 
jej mohli opět ochutnat až po roce 2000.

To dějiny Extra chmelené dvanáctky 
začaly výrazně později, přesto si tento 
speciál s výraznou hořkostí, jehož pěti-
násobné chmelení korunuje Žatecký po-
loraný červeňák, získal mezi pivaři vel-
kou oblibu. A to i přesto, že byl dosud 
k dostání pouze několik týdnů v roce 
během festivalu Dny českého piva. Až 
letošní Vánoce byly v podání Staropra-
menu extra chmelené, oblíbený speciál 
se dostal i na pulty obchodů a díky pozi-
tivnímu ohlasu se nově objeví i na čepu.

„Na Smíchově klademe důraz na vý-
běr kvalitních surovin, a právě v suro-
vinách je i cesta k novým pivům nebo 

k úspěšnému obrození receptury piv 
tradičních a v minulosti oblíbených. 
Například pro Extra chmelenou dva-
náctku využíváme kombinaci různých 
druhů chmelů. Pořád jde o klasické 
české pivo, skvěle pitelnou dvanáctku, 
ale jeho vůně i chuť posouvají pivní zá-
žitek na úplně jinou úroveň,“ popisuje 
vrchní sládek pivovaru Staropramen 
Zdeněk Lux.

Netradiční pivní chutí se může po-
chlubit další ze členů Smíchovského 
výběru – Staropramen Nefi ltr. Jde o le-
žák s charakteristickou barvou a chutí,
který v sobě spojuje českou tradici s ně-
meckými a belgickými vlivy v podobě 
pšeničného sladu, koriandru a ovoc-
ných tónů. Výběr pak doplňuje Vel-
vet, pivo se sametovou chutí, hustou 
krémovou pěnou a jemně nahořklými 
tóny následovanými karamelovým do-
zníváním. Jeho typický lavinový efekt 
poznali pivaři již před dvaceti lety. In-
spiraci pro jeho recepturu hledal sládek 
Robert Kužela na Britských ostrovech.

SMÍCHOVSKÝ VÝBĚR SE 
SPOJIL S GRAND RESTAURANT 
FESTIVALEM PAVLA MAURERA

Jedinečná možnost ochutnat perly 
Smíchovského výběru spolu s exklu-
zivním jídlem se zájemcům naskytla od 
15. ledna do 28. února 2018. Díky 

Grand Restaurant Festivalu, za kterým 
stojí známý propagátor kvalitního jídla 
a vydavatel jediného nezávislého prů-
vodce po českých restauracích Pavel 
Maurer, se piva Smíchovského výběru 
podávala s vybranými pokrmy v téměř 
devadesáti restauracích po celém Česku.

„Piva ze Smíchovského výběru jsou 
v rámci Grand Restaurant Festivalu 
pečlivě spárována s menu jednotlivých 
restaurací tak, aby se co nejlépe hodila 
k vybraným jídlům a umocnila gastro-
nomický zážitek návštěvníků festivalu,“ 
říká organizátor festivalu Pavel Maurer.

www.grandrestaurantfestival.cz

DARK SIDE a. s.

Originální receptury trendem jen posledních let? 
Ne, Smíchovský výběr je toho důkazem

Svijany – Rovnou tři stříbrné me-
daile si z třetího ročníku profe-
sionální degustační soutěže piva 
World Beer Idol odnesl Pivovar Svi-
jany. V konkurenci 150 piv ze 17 ze-
mí světa se jako jediná česká pi-
va dokázaly prosadit Svijanský Máz, 
Svijanský Rytíř a Svijanská Kněžna. 
Oznámil to pořadatel světové soutě-
že Jakub Veselý. 

Nejlepší evropští degustátoři, zá-
stupci velkoobchodů a pivní publicisté 
se sešli v polovině ledna v Rodinném 

pivovaru Zichovec, aby vybrali světo-
vý pivní idol pro letošní rok. V komisi 
vedle sebe zasedl například respekto-
vaný emeritní sládek pivovaru U Fle-
ků Ivan Chramosil a mistr světa v piv-
ním sommeliérství Stephan Hilbrandt. 
Kontrolu přihlášených vzorků podle 
Jakuba Veselého zaštítil Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský. 

„Těší nás, že se v těžké konkurenci 
vzorků ze 17 zemí světa prosadil i čes-
ký zástupce. Oceněný pivovar Svijany 
dokázal, že tradičně vařený český le-
žák má v rozmanitém světě piva svoje 

místo, a nepředpokládám, že by se na 
tom v budoucnu něco změnilo,” uvedl 
Jakub Veselý. 

Pivovar Svijany si zakládá na tradič-
ním výrobním postupu tzv. dvourmu-
tového způsobu vaření, kvašení v ote-
vřených kádích a dlouhodobého zrání 
piva v ležáckých sklepích. Všechna je-
ho klasická, nepasterovaná česká piva 
doprovází dlouhý seznam různých cen. 
Svijanská Kněžna stála naposledy na 
stupních vítězů loni na podzim na os-
mém ročníku soutěže speciálních a ne-
obvyklých piv z domácí české produk-

ce CEREVISIA SPECIALIS – PIVNÍ 
SPECIÁL ROKU 2017. 

„Vždy při takových příležitostech 
opakuji, že pro nás jsou nejdůleži-
tější především reakce spotřebitelů. 
Ale samozřejmě nás těší i každé oce-
nění od odborné poroty, protože nám 
opět dokazuje, že naše tradiční výrob-
ní postupy mají i dnes smysl,“ řekl 
k nejnovějšímu úspěchu svijanských 
piv sládek Pivovaru Svijany Petr 
Menšík. 

Svijanská Kněžna 
13 % se vyrábí z vy-
braných speciálních 
sladů, které jí dodáva-
jí specifi ckou kávově-
-karamelovou chuť. 
Ve Svijanech se vaří 
od roku 1999. Výbor-
ně se hodí k dobrému 
jídlu a mimořádnou 
oblibu si získala ja-
ko součást řezané-

ho piva s kterýmkoli jiným pivem ze 
Svijan – různými kombinacemi lze 
dosáhnout různé chutě, vůně a stupňovi-
tosti.

Svijanský Rytíř 
12 % je za studena 
dochmelovaný ležák. 
Vyznačuje se velmi 
specifi ckou a unikát-
ní hořkostí a ve Svi-
janech se vaří od ro-
ku 2001 při využití 
výjimečných chmelů 
z vlastních chmelnic 
pivovaru v oblasti Po-

lepských Blat. Nese zřetelný rukopis 
sládka Petra Menšíka, z jehož experi-
mentů s domácím vařením piva vlastně 
původně vznikl.

Svijanský Máz 11 %
– svijanská klasika 
a nejprodávanější svi-
janské pivo jak v toče-
né, tak lahvové varian-
tě. Pivovar jej vyrábí 
již od roku 1998, kdy 
rychle zaplnilo mezeru 

mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silněj-
šími dvanáctkami – ležáky.

www.pivovarsvijany.cz

Temper Communication a. s. 

Svijany třikrát stříbrné ve World Beer Idol

Ostrava – Pivovar Ostravar je prv-
ním pivovarem v letošním roce, kte-
rý představuje nové pivo. Jmenuje 
se Rufus, je to polotmavá třináct-
ka a patří do úspěšné edice speci-
álů ze spilky, kterými pivovar pravi-
delně zpestřuje svou nabídku.

V listopadu loňského roku před-
stavil Ostravar druhou řadu speciálů 
ze spilky. Společným znakem těchto 
speciálů je, že se jedná o chuťově za-
jímavá piva, která jsou připravovaná 
v malých limitovaných várkách řeme-

slným způsobem, a fermentují tradič-
ním způsobem v otevřených kádích 
spilky. Ostravarští sládci je plánují na 
trh dodávat čtyřikrát ročně. Distribu-
ce je nově celorepubliková, doplněna 
vybranými hospodami na Slovensku. 
Piva jsou určena jen do hospod, což 
má za cíl zatraktivnit nabídku hos-
podským, a tím jim pomoci přilá-
kat milovníky piva k jejich častější 
návštěvě.

Prvním pivem druhé řady byl zim-
ní speciál Grifel. Čtrnáctistupňové pi-
vo, které se vyznačovalo především 
vyšší stupňovitostí, plností a vyšším 
množstvím alkoholu, se vyprodalo 
během necelých 2 měsíců. „Grifel za-
bodoval. Hospodští a restauratéři ho 
vykoupili velmi rychle. Původně jsme 
počítali, že nové pivo bude na če-
pu až do konce ledna,“ uvedl vrchní 
sládek ostravského pivovaru Roman 
Richter. 

NOVÝ KŮŇ OSTRAVARU: 
RUFUS

V novém roce tak vystřídá Grifel 
zcela nový speciál. Bude se jmeno-
vat Rufus a je v pořadí šestým pivem 
z úspěšné edice speciálů ze spilky. 
„Myslím, že Rufus je vůbec prvním no-
vým pivem v České republice v letoš-
ním roce,“ říká Roman Richter. „Jeho 

uvedením plníme náš cíl spočívající ve 
zvýšené frekvenci našich pivních speci-
álů. Pro zimní období jsme opět vsadili 
na silnější, tentokrát polotmavý ležák, 
který se pro toto období dobře hodí.“

SPECIÁLNÍ ZPŮSOB PŘÍPRAVY, 
KARAMEL, KÁVA 

I CHMELOVÁ HOŘKOST 
Stejně jako v případě ostatních spe-

ciálů ze spilky se i Rufus může pochlu-
bit zajímavou nebo netradiční receptu-
rou. „V případě Rufuse jsme nové pivo 
uvařili použitím kombinace světlého 
a speciálních sladů a chmelů nevyjí-
maje Žatecký poloraní červeňák. Ve 
fázi dozrávaní jsme ozvláštnili hořkost 
chmelem Kazbek přidaným za studena. 
Výsledkem je silnější polotmavé pivo 
s výrazným chmelovým aroma a uni-
kátní vrstevnatou chutí,“ poodhaluje 
způsob přípravy nového piva vrchní 
sládek. A jak nové pivo chutná? „Po 

prvním doušku na jazyku pocítíte nej-
prve karamel s lehkým nádechem kávy. 
Poté následuje krátká, ale hutná slado-
vost a vše zakončí jemná a velmi příjem-
ná chmelová hořkost,“ popisuje vrs-
tevnatost nového piva Roman Richter.

DISTRIBUCE PO CELÉ ČR 
A NA SLOVENSKU

Milan Groš, provozní hospody Ost-
ravarna v Ostravě na Fifejdách, si no-
vé pivo pochvaloval. „Naši hosté rádi 
ochutnávají nová piva a Rufus je dobrý. 
Mně osobně moc chutná. Má nádher-
nou hutnou pěnu a správnou hořkost.“

„Nyní Rufuse distribuujeme do vy-
braných hospod na celé Moravě, do 
Čech i na Slovensko a počítáme s tím, 
že bude na čepu přibližně do Veliko-
noc,“ uvedla manažerka značky Ostra-
var Pavla Ličková. S distribucí nového 
piva v lahvích Ostravar nepočítá.

WALKER & LAMBERT s. r. o.

První nové pivo roku 2018 je tu.
Jmenuje se Rufus a v limitované edici bude na čepu do Velikonoc
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Vítězem osmého ročníku soutěže 
Vinařství roku 2017, pořádané Sva-
zem vinařů ČR, se stalo vinařství 
VÍNO J. STÁVEK. V kategorii střední
vinařství uspělo Vinařství Trpělka 
a Oulehla a v kategorii velké vinař-
ství pak CHÂTEAU VALTICE – Vinné 
sklepy Valtice.

Kromě zisku titulu Vinařství roku 
2017 zvítězilo vinařství VÍNO J. STÁ-
VEK také v kategorii malá vinařství 
(s produkcí do 50 000 litrů za rok), 
a obhájilo tak stejný úspěch z přede-
šlého ročníku soutěže. 

„Jan Stávek vyrábí vynikající vína, 
která oceňují nejen jeho zákazníci, ale 
také profesionálové u nás i ve světě. 
Kromě výborného vína ale také pro-

šlapává ne vždy snadné cesty v techno-
logiích a vinařských postupech. Učí zá-
kazníky, že růžová vína nemusí být jen 
nenáročná, lehká, mladá, ale že mohou 
zrát a nabídnout mnohem víc. Umí nad-
chnout i pro moravská červená vína, 
když sází na tradiční moravské odrůdy 
a nápaditě pracuje se dřevem. Vedle to-
ho ale také aktivně vystupuje ve vinař-
ských organizacích, o víně přednáší, 

píše knihy, podporuje vinařskou turis-
tiku atd. A to vše jen v malém rodin-
ném týmu. Víno J. Stávek je nádhernou 
ukázkou Vinařství roku,“ komentoval 
výsledky JUDr. Tibor Nyitray, prezi-
dent Svazu vinařů ČR, který soutěž 
pořádá.

Kromě hlavních cen byly dále udě-
leny ceny „Enolog roku 2017“ – cena 
mladému vinaři, enologovi do 40 let, 

Ing. Petru Hlouškovi z vítězného vinař-
ství VÍNO J. STÁVEK. Cenu „Počin 
roku 2017“ získal Jihomoravský kraj za 
zřízení a podporu Centra Excelence pro 
vinohradnictví a vinařství ve Valticích. 
„Cenu prof. Viléma Krause, CSc.“ za 
celoživotní přínos pro obor vinohrad-
nictví nebo vinařství obdržel Ing. Petr 
Ackermann, CSc., specialista ovocnář-
ství, zahradnictví a ochrany rostlin.

Ve fi nále se utkalo deset vinařství: 
VÍNO J. STÁVEK, Jakub ŠAMŠULA 
– vinařství, VICAN rodinné vinařství 
s. r. o., Vinařství Škrobák, Vladimír 
Tetur, Vinařství Trpělka a Oulehla, 
Gotberg, a. s., CHÂTEAU VALTICE – 
Vinné sklepy Valtice, a. s., NOVÉ VI-
NAŘSTVÍ, a. s., a Šlechtitelská stanice 
vinařská Velké Pavlovice, a. s. 

Vítězi titulu Vinařství roku se v mi-
nulosti stala vinařství VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a. s., Bohemia Sekt, 
a. s., Malý vinař – František a Hana 
Mádlovi, ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., 
SONBERK, a. s., CHÂTEAU VALTI-
CE – Vinné sklepy Valtice, a. s., a Zá-
mecké vinařství Bzenec.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství 
roku“ uděluje za komplexní hodnocení 

vinařství Svaz vinařů České republiky 
ve spolupráci s Národním vinařským 
centrem, za významné podpory Vi-
nařského fondu ČR a Jihomoravského 
kraje. Hlavními partnery soutěže pro 
ročník 2017 jsou Korunní – certifi ko-
vaná voda vhodná k vínu, Albert s na-
bídkou vín fi nalistů v exkluzivní vino-
téce v Praze na Chodově. 

www.vinarstviroku.cz

Vinařstvím roku 2017 se stalo VÍNO J. STÁVEK

Sdružení Velkobílovičtí vina-
ři představilo dvě kolekce výjimeč-
ných vín – Velká bílá Slípka a Vel-
ká červená Slípka. Vína jsou cuvée 
nejtypičtějších velkobílovických od-
růd a byla speciálně vytvořena tak, 
aby dokonale reprezentovala terroir 
Velkých Bílovic. Zároveň se v nich 
ale odráží jedinečný styl konkrét-
ních vinařů.

Mezi členy spolku Velkobílovických 
vinařů najdeme jak zasloužilé mistry 
vinaře, tak i mladé vinaře či vinařky. 
Všichni se navzájem velmi dobře znají 
a jsou přátelé a pro všechny je prioritou 
dělat kvalitní a výborná vína. To byl 

také impuls, aby se pokusili posunout 
dál a vytvořili něco výjimečného. Tím 
výjimečným jsou právě cuvée Velká 
červená Slípka a Velká bílá Slípka.

Vinice Velkých Bílovic jsou ideál-
ní pro červené odrůdy, a tak byla pro 
značení ochrannou známkou Velká 
červená Slípka vybrána Frankovka, 
Zweigeltrebe a pro doplnění a dola-
dění také část Rulandského modrého 
do 30 %. Vína se známkou Velká bí-
lá Slípka jsou pak cuvée Rulandské-
ho šedého a Chardonnay. Důležité pro 
celkový výraz těchto vín je ležení vína 
na dřevěných sudech. U bílého cuvée 
minimálně 6 měsíců a u červeného
12 měsíců. V měsíci květnu musí pro-

jít degustační komisí, kde dostanou 
(anebo nedostanou) možnost používat 
ochranné označení Velká červená nebo 
bílá Slípka. Po zatřídění těchto vín, než 
můžou na trh, musí navíc ještě ležet půl 
roku v láhvi. Všechna cuvée jsou na trh 
uváděna pod společnou etiketou s hlav-
ním znakem Slípky.

VELKOBÍLOVICKÁ SLÍPKA 
JAKO ZÁRUKA KVALITY

Znak červenožluté slípky sdružil 
vinařské špičky z vinařské obce Velké 
Bílovice. Příběh Velkobílovické „slíp-
ky“ je zakořeněn v hluboké minulosti. 
Odjakživa si sousedé z okolí dobírali 
velkobílovické za to, že jako jediní ši-
roko daleko mají slípku, a ne slépku 
či slepici. Stanislav Hrabal ze spolku 
Velkobílovických vinařů vysvětluje: 
„Přespolňáci nám říkali slípáci a my 
jim všelijak. A prali jsme se, když jsme 
byli malí kluci. A jeden kamarád ze 
třídy jim to pak vrátil, když pravil, že 

stejně máme lepší víno než oni. Vždyť 
i táta to doma říkával…“. Nyní je na 
padesát vinařů z této největší vinařské 

obce sdruženo pod jedním znakem – 
slípkou, který představuje ztělesnění 
plodnosti, mateřské péče, starostlivosti 
a lidovosti.

Tip: Máte rádi kvalitní moravská 
vína, v kterých se zrcadlí místo jejich 
vzniku a jedinečný rukopis místních 
vinařů? Vyzkoušejte nová cuvée, tedy 
vína z více odrůd, vyrobená Velkobí-
lovickými vinaři. Vína označená ja-
ko Velká červená Slípka jsou červená 
z odrůd Frankovka, Zweigeltrebe a Ru-
landské modré. Rok ležela v dubových 
sudech a dalšího půl rok v láhvi. Vína 
z kolekce Velká bílá Slípka jsou bílá 
z odrůd Rulandské šedé a Chardonnay. 
Bílá vína mají za sebou minimálně
6 měsíců v dubovém sudu a další půl 
rok v láhvi. Díky tomu jsou mimořádně 
kvalitní, najdete v nich typický terroir 
Velkých Bílovic a lásku a obrovskou 
péči místních vinařů.

Omnimedia s. r. o.

Velkobílovičtí vinaři představili svá špičková cuvée

Vyjádření prezidenta svazu vinařů JUDr. Tibora Nyitrayho 
k závěrům kontrol SZPI

„Informace SZPI o výsledku kont-
rol prodeje vína nás nepřekvapily. Do 
značné míry se naplnila naše očeká-
vání v souvislosti s dopadem novely 
vina řského zákona. Pravdou sice je, 
že plná účinnost nastala až od 1. 1. 
2018, ale již samotné projednávání 
zákona a veřejná komunikace nedob-
rého stavu ve věci prodeje, zejména 
sudového vína, přispěly k eliminaci 

podvodných jednání ve smyslu fal-
šování vína a klamání spotřebitele. 
Na druhou stranu je alarmující, že se 
objevily nové formy podvádění např. 
přidávání aromatických přídavků. 
Velmi vítáme, že SZPI akreditovala 
metodu, která pomáhá odhalovat ta-
ková protiprávní jednání. 

Jsme také rádi, že se nenaplnily 
katastrofické prognózy, podle kte-

rých mělo po zavedení novely vinař-
ského zákona docházet k masívnímu 
krachu prodejců vína. Ofi ciální čísla 
ukazují, že naopak došlo meziročně 
k nárůstu počtu evidovaných pro-
vozoven, což svědčí o zvýšení důvě-
ry podnikatelů v našem segmentu 
trhu. 

Doufáme, že po zavedení někte-
rých dalších připravovaných opat-

ření týkajících se zejména dovozu 
vína ze zahraničí dojde k ještě vyšší 
transparentnosti trhu s vínem neba-
leným, nabízeným k přímému pro-
deji zákazníkům a také baleným do 
obalu pro spotřebitele. Potěšující 
také je, že prohřešky týkající se vína 
domácího původu jsou jenom oje-
dinělé a vztahují se pouze k selhá-
ní některých jednotlivců. Nicméně 

jedním z úkolů, které uložila valná 
hromada SVČR, je provést po roce 
plné účinnosti novely zákona analý-
zu jejího dopadu. Věříme, že pozitiv-
ní trend bude i nadále pokračovat. 
V souvislosti s tím doufáme, že stát-
ní orgány, zejména SZPI, nepoleví 
v oblasti odhalování nekalých jed-
nání.“

ČESKÁ CHUŤOVKA 2018
Letos již 10. ročník

uzávěrka 13. 9. 2018

www.ceskachutovka.cz
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Kozma Prutkov: „Nezacházej v ničem do extrému. Chceš-li jíst večer velmi pozdě, riskuješ, … (dokončení v tajence)“
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
EUROPAIN 2018: 
NOVÉ INSPIRACE 

Veletrh Europain, který se pravidelně jednou 
za dva roky začátkem února koná v Paříži, před-
stavuje na jednom místě svět pekařů, cukrářů, 
výrobců zmrzliny, čokolád a cukrovinek. Všich-
ni podnikatelé pekařsko-cukrárenského oboru 
– živnostníci, maloobchod, průmyslníci – zde 
mohou nabízet své zkušenosti a nacházet novou 
inspiraci pro svoji práci. Středem pozornosti le-
tošního 18. ročníku, který se konal 3.–6. února, 
byly inovace v tomto odvětví.

Condifa, dceřiná fi rma společnosti Dr. Oetker, 
na veletrhu předvedla spreje Spray velours řady 
Ancel. Tyto spreje slouží k povrchové dekoraci 
cukrářských a pekařských výrobků, kterým do-
dávají sametový vzhled. Náplň obsahuje pouze 
kakaové máslo a barvivo a je k dispozici ve čty-
řech barevných variantách – bílé, hnědé, červené 
a žluté. Ideální použití je při pokojové teplotě, 
na mrazené dezerty nebo výrobky, které jsou 
před aplikací postřiku uložené na několik minut 
v mrazničce.

Spreje jsou vhodné pro dekoraci zmrzlin, pě-
ny, mandlové pasty či krémů. K jejich aplikaci 
není nutné speciální vybavení ani není nutné je 
před použitím ohřát, lze je nanášet volnou rukou 
nebo přes šablonu. Tryska je navržena tak, aby 
při postřiku byl optimální rozptyl kapének pro 
dosažení rovnoměrné vrstvy pevné konzistence 
sametového vzhledu. Jedna 500ml aerosolová 
plechovka vystačí na dekoraci až 50 individuál-
ních kousků cukrářských výrobků.

Firma Confi da vyvinula na 300 pekařských 
přísad k usnadnění operací v profesionální ku-
chyni. Přísady nabízí pod značkami Ancel, Sé-
balcé, Braun, Agrano a Cresco.

Společnost Hydroprocess na Europainu před-
stavila svůj kráječ ChefCut CC4007-N, doplněný 
novými prvky a vylepšeným sotfwarem ChefCut 
Offi ce, takže celé zařízení je výkonnější. Hydro-
process uvádí, že její produkt je prvním a jedi-
ným zařízením s certifi kací NSF pro krájení vod-
ním paprskem, akceptovaným severoamerickými 
potravinářskými laboratořemi. Zařízení pracuje 
přesně a snadno se obsluhuje, čistí a udržuje. 
Vysoce přesný stroj je fl exibilní, schopný krájet 
komplexní tvary, různé textury – pečivo, nepeče-
né těsto, dorty, dokonce tvrdé částice, jako jsou 
pistácie a čokoládové pralinky, vše do tloušťky 
60 až 80 mm.

Technologie krájení vodním paprskem je vel-
mi výhodná, eliminuje riziko zlomení nože i bak-
teriální kontaminaci, voda pod vysokým tlakem 
je téměř sterilní.

Dostanete výborný chléb, čerstvý a horký, 
stačí jenom zmáčknout tlačítko automatu Smart 
Baguette. Zařízení je produktem společnosti 
API Tech, která se ve Francii již 12 let zabývá 
konstrukcí a výrobou automatizovaných strojů 
a Europainu se pravidelně zúčastňuje. Složky po-
užité do automatu na výrobu chleba jsou průmy-
slové standardy, ale vnější plášť je stoprocentně 
uzpůsobitelný dle potřeb zadavatele. Automat na 
chleba lze podle přání klienta upravit na výrobní 
kapacitu až 150 bochníků za hodinu a na provoz 
24 hodin / 7 dnů v týdnu. Stroj, který lze umístit

kdekoli, také přijímá všechny typy plateb – v ho-
tovosti, kontaktní či debetní kartou. Automat 
představuje neotřelý přístup, jakým si pekařská 
fi rma může zvýšit tržbu – novým interaktivním 
způsobem a místem prodeje.

Italská společnost Pavoni Italia, sídlící v pro-
vincii Bergamo, se již více než 30 let zabývá 
navrhováním a výrobou kompletní sady poly-
propylenových a polyetylenových nádob pro po-
travinářský průmysl. Letos na Europainu vysta-
vovala svoji řadu vysoce kvalitních silikonových 
forem na dorty “Le torte di Emmanuele”, které 
byly navrženy ve spolupráci s vítězem světového 
poháru cukrářů Emmanuelem Forcone.

V závodě s certifi kací ISO 9001 v Suisiu se 
vyrábí okolo 6 tisíc typů vysoce kvalitních pro-
duktů, kromě jiného i pro pekárenství a cukrář-
ství. Společnost dodává své výrobky prostřed-
nictvím sítě distributorů zákazníkům po celém 
světě. V minulém roce uvedla Pavoni Italia 
na trh novou řadu forem na čokoládu, navrže-
ných ve spolupráci se světovými cukrářskými 
a čokolatérskými špičkami.

Francouzská rodinná pekařská fi rma Bridor 
Bakeries na veletrhu představila svoji nejnovější 
kreaci Bridor Bun’n’roll, což je spirálně tvarova-
ná brioška připravená z listového croissantového 
těsta určená jako základ pro burgery nebo slad-
kou náplň. Firma, jež je součástí skupiny le Duff 
(několik řetězců restaurací, rychlého občerstvení, 
kaváren, pekáren), vyrábí širokou škálu chlebů, 
francouzských baget, na kameni pečených výrob-
ků, vídeňského pečiva, makronek a malých zákus-
ků určených pro pohostinství a catering. Výrob-
ková řada je tvořena kolekcemi reprezentujícími 
receptury a řemeslnou dovednost mistrů pekařů. 
Patří k nim i kolekce chlebů, která čítá na 100 typů 
předpečených či plně upečených mrazených chle-
bů pečených ve skutečných kamenných pecích 
z mouky kategorie T65 pomocí tradičních metod 
hnětení a pomalého kynutí, aby vznikla měkká 
provzdušněná střída s přirozenou chutí a vůní. 

Mezi mnoha jinými novými výrobky fi rmy 
Gobel vystavovanými na Europainu je i plechová

koláčová forma s vlnitým okrajem a jemně per-
forovaným odnímatelným dnem. Perforovaným 
dnem se odvádí nadbytečná vlhkost a tím se 
zlepšuje proces pečení těsta, a to zejména v pří-
padě, kdy je koláč plněný tučným krémem ne-
bo na vodu bohatou náplní, kupříkladu rajčaty. 
Odnímatelné dno usnadňuje obracení koláče či 
jeho vyjmutí po upečení. Forma se vyrábí v sed-
mi velikostech.

Společnost Gobel byla založena v roce 1887 
Etiennem Gobelem a specializovala se na výro-
bu měděných plechů a forem, které měly pomoci 
tehdejším cukrářským mistrům při výrobě koláčů 
a dortů, které se v té době připravovaly tvarově 
velmi složité a zdobné. I po pěti generacích se 
společnost stále věnuje výrobě prémiového vy-
bavení pro profesionály a dodává své produkty 
do 40 zemí celého světa. Neustále inovuje své 
rozsáhlé výrobní portfolio tak, aby vyhovova-
lo moderním požadavkům, a specializuje se i na 
výrobu zařízení a vybavení podle specifi ckých 
potřeb zákazníků.
www.europain.com

ÚLOHA VLÁKNINY 
V LÉČBĚ ARTRITIDY 

A JINÝCH 
AUTOIMUNITNÍCH 

ONEMOCNĚNÍ
Vědci se domnívají, že strava bohatá na 

vlákninu by mohla pomoci v léčbě chorob pro-
jevujících se kromě jiných obtíží i chronickým 
zánětem kloubů. Zjistili totiž, že na vlákninu bo-
hatá strava podporuje produkci mastných kyse-
lin s krátkým řetězcem a jejich prostřednictvím 
vytváření silnějších kostí. Tento typ mastných 
kyselin generuje v menší či větší míře střevní mi-
krobiom, a to v závislosti na druhovém složení, 
genetické rozmanitosti a na množství živin, které 
má toto bakteriální společenství k dispozici ke 
svému rozvoji.

Tým německých výzkumníků v článku v ča-
sopise Nature Communications uvádí, že je vše-
obecně známo, že složení střevního mikrobiomu 
má výrazný vliv na náš zdravotní stav. Střevní 
bakterie prostřednictvím svých metabolitů ovliv-
ňují imunitní systém, a proto mohou stimulačně, 
či naopak tlumivě působit na průběh a projevy 
autoimunitních chorob, k nimž patří i revmatoid-
ní artritida.

Tým z Erlangensko-norimberské univerzity 
Friedricha Alexandra pod vedením Maria Zaisse 
na zvířecím modelu odhalil, že zdravá strava bo-
hatá na vlákninu je schopna změnit metabolismus 
střevní mikrofl ory tak, že se tvoří více mastných 
kyselin s krátkým řetězcem, zejména pak kyse-
liny propionové. Při vyšší koncentraci této ky-
seliny kupříkladu v kostní dřeni se potom sníží 
množství buněk podílejících se na degradaci kos-
ti a dojde k významnému zpomalení snižování 
kostní hmoty. Výsledky pokusů na myším mode-
lu prokázaly, že strava bohatá na vlákninu, tudíž 
vhodná pro rozvoj střevních bakterií, má proti-
zánětlivé účinky a kladný vliv na kostní denzitu.

Mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA) 
totiž působí jako regulátory kostních buněk os-
teoklastů, a proto i kostní hmoty. Zaiss s kolegy 
referují, že ošetření SCFA a stejně tak i podávání 
krmiva bohatého na vlákninu významně zvýši-
lo kostní hmotu myší a bránilo její postmeno-
pauzální či zánětem vyvolané ztrátě. Kyseliny 
propionová a máselná vyvolaly metabolické 
přeprogramování osteoklastů, což se projevilo 
změnou regulace esenciálních osteoklastických 
genů. Tímto zjištěním němečtí vědci odhalili 
novou, zatím neznámou roli, kterou SCFA mají 
v kostní homeostázi. V pokusech získané údaje 
ukazují, že homeostáze mikrobiální fl óry spojená 
s adekvátní produkcí SCFA je důležitým regulač-
ním prvkem ovlivňujícím složení kostí. Jakým 
přesným způsobem komunikují střevní bakterie 
s imunitním systémem, však zůstává zatím ne-
jasné, neobjasněno je i to, který konkrétní druh 
střevních bakterií se na potlačování zánětů a udr-
žení kostní denzity podílí nejvíce.

V závěru vědci konstatují, že jejich zjiště-
ní by mohlo vést k novému postupu při vývoji 
inovativních terapií zánětlivých onemocnění 
kloubů a v léčbě osteoporózy, kterou velmi často 
trpí zejména ženy po menopauze.

„V tomto okamžiku nejsme schopni dát žádná 
speciální doporučení v oblasti složení diety vy-
sloveně určené pro rozvoj střevního mikrobio-
mu, ale miska müsli každé ráno a dostatek ovoce 
a zeleniny v průběhu dne jistě pomohou udržet 
dostatečnou rozmanitost střevní mikrofl óry.“

O rychle se rozvíjejícím světě probiotik, pre-
biotik a mikrobiomu se do hloubky diskutovalo 
též na světovém kongresu IPA + Probiota 2018, 
který proběhl na začátku února v Barceloně. 
Probíraly se nové objevy týkající se mikrobio-
mu a jeho regulace, klinické studie, strava, nové 
start-upy či tržní statistiky.
Sébastien Lucas et al .: Short-chain fatty acids 
regulate systemic bone mass and protect from 
pathological bone loss. Nature Communications , 
vol. 9, article number 55, DOI: 10.1038/s41467-
017-02490-4 .

Mgr. Tatiana Oldřichová

Výstavka pekárenských výrobků na European 2018    Zdroj: www.expocheck.com
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ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

www.rittal.cz

 ◾ střecha se sklonem 30°

 ◾ silikonové těsnění 
s možností výměny

 ◾ snadno čistitelné uzávěry 
a skryté panty

Zaručená ochrana a snadné čištění

Systém rozváděčových skříní 
Hygienic Design

Navštivte RITTAL

na veletrhu AMPER 2018

od 20. 3. do 23. 3.

v hale P, stánek 4.02
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