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Ministr Jiří Milek zahájil na brněnském 
výstavišti dne 8. dubna 2018 15. ročník 
mezinárodního veletrhu zemědělské 
techniky TECHAGRO a SILVA REGINA. Sešel 
se také s ghanským ministrem zemědělství 
a potravinářství Owusu Afriyie Akoto, se 
kterým projednal aktuální česko-ghanské 
projekty a možnosti další spolupráce. Na 
sněmu Agrární komory ČR Jiří Milek vyzdvihl 
kvalitu českého zemědělství i nutnost 
správného nastavení Společné zemědělské 
politiky.

„Techagro je největší a nejprestižnější výsta-
va zemědělské a lesnické techniky v zemích V4 
a jedna z největších takto zaměřených výstav 
v Evropě. U nás se pořádá právě proto, že ze-
mědělství a lesnictví jsou v České republice na 
vysoké úrovni. Na Techagru je k vidění nejmo-
dernější technika a čeští výrobci se v konkuren-
ci světových značek rozhodně neztrácejí,“ řekl 
ministr zemědělství Jiří Milek.

Ministr Milek na veletrhu opět zdůraznil, že 
se české straně při jednáních EU podařilo pře-

svědčit většinu zemí, aby zastropování přímých 
plateb zůstalo dobrovolné. Na Sněmu Agrární 
komory vyzdvihl nutnost ochrany půdy, kte-
ré se chce v budoucnu více věnovat. V sou-
časné době Ministerstvo zemědělství zvažuje 
možnost oznamovací povinnosti vlastníka při 
prodeji půdy tak, aby zemědělec, který na této 
půdě hospodaří, měl možnost půdu koupit. Mi-
nistr také ocenil významné úspěchy českého 
zemědělství, zejména to, že Česká republika 
je sedmým největším vývozcem cukru v EU, 
že se zvýšila dojivost krav a snížila spotřeba 
pesticidů a hnojiv. Když hovořil o významném 
postavení české zemědělské techniky, připo-
mněl, že v EU 27 je ČR v jejím podílu na trhu 
Unie na 12. místě a zajišťuje export ročně za 
téměř 18 miliard korun.

Při pracovním setkání se svým ghanským 
protějškem ministr Milek vyzdvihl potenciál 
české produkce podpořit další rozvoj drůbežář-
ství v Ghaně. Ghanská delegace se v ČR setkala 
se zástupci českých výrobců zemědělské tech-
niky, potravinářských a zemědělských techno-
logií, genetiky drůbeže a skotu nebo se zástupci 
Mendelovy univerzity, což má přispět k získání 
dalších zkušeností a možnosti navázání další 
spolupráce.

Ministr zemědělství Milek vystoupil na od-
borné konferenci Budoucnost českého země-
dělství, která se v rámci veletrhů konala.

Na veletrhu TECHAGRO a SILVA REGI-
NA bylo zastoupeno Ministerstvo zeměděl-
ství (MZe) svou expozicí, kde představovaly 
odborné útvary MZe i jeho podřízené orga-
nizace.

Na výstavě TECHAGRO se představilo
555 českých a 167 zahraničních fi rem. Zároveň 
se na brněnském Výstavišti konal veletrh obno-
vitelných zdrojů energie BIOMASA. Výstavy 
trvaly do 12. dubna.

 MZe

Podpora na komerční pojištění země-
dělských plodin a zvířat prostřednictvím 
Podpůrného a garančního rolnického a les-
nického fondu (PGRLF) se od příštího roku 
rozšíří na všechny typy zemědělských 
podniků bez ohledu na jejich velikost. Jde 
o první krok ke spuštění samostatného 
Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR).

„Peníze na náhrady za sucho nebo mrazy 
musíme každý rok hledat v rozpočtu. Musí se 
schválit zásady, přijmout a zaevidovat žádosti. 
Tento poměrně složitý proces způsobuje, že se 
pak peníze vyplácejí s obrovským zpožděním. 
Chci místo toho vytvořit systémové řešení, tak 
jak to funguje ve všech vyspělých zemích světa. 
Tím by měl být právě Fond těžko pojistitelných 
rizik,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Poprvé se sešla pracovní skupina k FTPR, 
kterou ministr zřídil. Vedením skupiny pověřil 

specialistu na zemědělské pojištění Jiřího Ha-
velku. Ve skupině jsou zástupci Ministerstva 
zemědělství, PGRLF, Ústavu zemědělské eko-
nomiky a informací, nevládních organizací, ale 
i specialisté na pojištění a právníci.

FTPR by měl fungovat jako stěžejní prvek 
při řešení těch rizik v zemědělství, které nejde 
pojistit standardním komerčním pojištěním, ne-
bo je lze pojistit jen ve významně omezeném 
rozsahu. Tvořit má nadstavbu komerčního po-
jištění a fungovat výhradně na národní bázi. 

Přípravné práce jsou rozdělené do dvou zá-
kladních kroků. První umožní rozšířit dotace 
na komerční pojištění zemědělských plodin 
a zvířat prostřednictvím PGRLF tak, aby k nim 
měly rovnoprávný přístup všechny podniky bez 
ohledu na velikost. V současnosti mají nárok na 
podporu pouze malé a střední podniky. Roz-
šířená podpora pojištění by měla začít fungo-
vat od 1. ledna 2019. Adekvátně se navýší také 

rozpočet, aby se nikomu nesnižovala stávající 
výše podpory.

„Chceme motivovat co nejvíce zemědělců, 
aby se pojistili proti rizikům, která lze pojistit 
běžným komerčním pojištěním. Na ty, které po-
jistit nejde, by pak vznikl právě Fond těžko po-
jistitelných rizik. Může jít o sucho, jarní mrazy, 
mimořádné srážky nebo extrémní výkyvy cen, 
všechna tato rizika by měl fond pokrýt. Ovšem 
jen těm zemědělcům, kteří se do fondu zapojí 
a využijí všechny možnosti komerčního pojiště-
ní,“ uvedl ministr Milek.

Následným krokem bude spuštění samostat-
ného, ekonomicky, legislativně a personálně 
stabilizovaného Fondu těžko pojistitelných ri-
zik. O jeho konečné podobě se právě vyjedná-
vá. Fungovat má jako komplexní systém elimi-
nace rizik a krizí v zemědělství. 

 MZe

(red) – Předseda představenstva a generální 
ředitel pekárenské skupiny Penam Jaroslav 
Kurčík a ředitel Pekárny Zelená louka Vlas-
timil Šmejkal při slavnostním aktu otevře-
ní nové pekárny na toustový chléb, která je 
vybavena nejmodernější dostupnou výrobní 
a manipulační technologií. Bližší informace 
o spuštění nového provozu přinášíme uvnitř 
listu na straně 11.

O chuti
potravin

Jaro je v plném rozpuku. Po zimní šedi se 
den prodloužil dvakrát, jednou v důsledku let-
ní polohy Zeměkoule a Slunce a pak uměle 
nástupem letního času. A tak mohou sluneč-
ní paprsky příjemně a dlouze prohřívat zem 
a probouzet přírodu. Čekáme na tento stav 
vždy touto dobou velmi netrpělivě a je jen 
málo z nás, kteří jej nemají rádi. První žluť 
zlatých dešťů umí přinést opravdovou radost 
a úlevné vydechnutí, že už je zima pryč. Ozi-
my v lánech nabraly úchvatnou brčálovou ze-
leň a i tráva ve škarpách začne za chvíli dělat 
starosti silničářům s jejím pokosením. Ale na 
zeleň listů stromoví si ještě chvíli musíme po-
čkat. Hlavně však, že se dá jít ven bez kabá-
tu a mužský svět může zase obdivovat spořeji 
oděný ženský svět. 

S nadcházejícím obdobím je spojena řada 
akcí, které se tradičně již řadu let opakují a již 
nyní se pro letošní rok připravují. V potravi-
nářském světě jsou to valné hromady jednot-
livých oborových seskupení, ale i slavnostní 
setkávání a odborné akce. Světový den mlé-
ka, Dny chleba v Pardubicích, Země živitelka, 
Kroměřížské mlékařské dny a další. Ale také 
soutěže. Jednou z nich je i soutěž o dobrý tu-
zemský potravinářský výrobek Česká chuťov-
ka. Letos to bude již její 10. ročník, tradičně 
již několik let pod záštitou předsedy Senátu 
Milana Štěcha a odbornou patronací rekto-
ra VŠCHT v Praze Karla Melzocha. Gene-
rálním partnerem soutěže je obchodní řetězec 
AHOLD Czech Republic, a. s. Významnou 
roli při její organizaci vykonává Střední prů-
myslová škola potravinářských technologií 
v Praze v Podskalské ulici, která je odborným 
garantem a míste m hodnocení soutěžních po-
travinářských výrobků. Uzávěrka soutěže je 
13. září 2018 a hodnocení proběhne v dalším 
týdnu. Součástí soutěže je i Dětská chuťovka, 
v níž se výrobky hodnotí dětmi od 8 do 15 let.
A jeden významný potravinář podílející se vý-
znamně na chuti našich potravin získá prestiž-
ní ocenění Rytíř české chuti. Vyvrcholení sou-
těže a slavnostní předávání diplomů vítězům 
za chutné potravinářské výrobky se uskuteční 
v Senátu České republiky, tedy ve Valdštejn-
ském paláci na pražské Malé Straně.

Chuť potravin. Většina lidí považuje chuť 
potraviny za její nejdůležitější vlastnost. Nikdy 
jsem o tomto faktu nepochyboval. A nepochy-
buji ani dnes, když jsem coby činovník soutěže 
Česká chuťovka zaslechl z různých míst názor 
úplně opačný, nebo alespoň silně zlehčující. 
Jako například argument, že důležitější je slo-
žení výrobků, jeho dietetické vlastnosti, zdra-
votní aspekty a třeba i kulinářská využitelnost. 
Obvykle se ale tyto názory objevily tam, kde se 
hledala kritika soutěže Česká chuťovka. Ona 
se však nejlépe testuje tato „pravda“ v praktic-
kém životě. I úplný diletant nepoznamenaný 
potravinářskou vědou začne vždy konzumaci 
potraviny či upraveného pokrmu ochutnáním 
a zapojí do tohoto zkoumání oči i nos. Čili, 
řečeno odborným názvoslovím, provede or-
ganoleptickou analýzu. A když mu potravina 
nechutná, tak ji prostě nejí. Takže chuť po-
traviny je fenomén a pomyslná korunka všech 
jejích vlastností. Ví to spotřebitel a ví to hlavně 
výrobce, který umí nejen chutnou a kvalitní 
potravinu vyrobit, ale musí ji umět i prodat. 
A nechutnou neprodá, anebo s obtížemi. 

Tlak na nízkou cenu je velkým nepříte-
lem chutí potravinářských výrobků. Ten tlak 
opravdu existuje, a je stále poměrně citelný. 
A právě soutěž Česká chuťovka, která letos 
bude mít svůj 10. ročník, dost napomohla to-
mu, aby těch méně chutných a nesmyslně lev-
ných výrobků bylo na trhu co nejméně. A to je 
asi její největší smysl. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Techagro 2018 – Čeští výrobci se v konkurenci 
světových značek rozhodně neztrácejí

Vážení čtenáři,
na straně 7

přinášíme rozhovor
s Radko Hanzalem,

ředitelem společnosti
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Vyvinutí účinné vakcíny a proočkování celé 
populace divokých prasat je podle ministra 
zemědělství Jiřího Milka jediný způsob, 
jak se může Evropa zbavit afrického moru 
prasat. Na nutnosti zapojení výzkumných 
ústavů a univerzit v celé EU se ministr shodl 
s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost 
potravin Vytenisem Andriukaitisem.

„K zastavení epidemie afrického moru pra-
sat musí pomoci výzkum v této oblasti. S euro-
komisařem Andriukaitisem jsme se shodli, že 
nalezení účinné vakcíny je jedinou možností, 

jak se nemoci definitivně zbavit. Chceme mít 
vakcínu co nejdříve, my proto v první fázi bez 
ohledu na další evropské země uvolníme na vý-
zkum milion euro,“ řekl ministr zemědělství Jiří
Milek.

Podle něj je důležité zaměřit se mimo hledá-
ní vakcíny i na další opatření, např. na efektivní 
metody snižování stavů divokých prasat nebo 
monitoring výskytu divokých prasat a lokalizace 
kadáverů (těla uhynulých prasat) pomocí dronů 
a dalších zařízení. Výzkum by se měl věnovat 
i sociálnímu chování skupin prasat a infi kova-
ných jedinců nebo navrhovat preventivní opatře-

ní zaměřená na minimalizaci šíření viru do chovů 
domácích prasat.

„Je bezpodmínečně nutné, aby byl výzkum 
centrálně koordinovaný Evropskou komisí. Stejně 
tak fi nancování musí být z rozpočtu Unie. Afric-
ký mor prasat je totiž jednoznačně celoevropský 
problém a celoevropské musí být i jeho řešení,“ 
uvedl ministr Milek.

Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin 
Vytenis Andriukaitis ocenil přístup České repub-
liky k africkému moru prasat. Uvedl, že ostatním 
zemím dává Českou republiku za příklad nejlepší 
praxe v boji s epidemií. S ministrem Milkem se 

rovněž shodl, že je nutné do budoucna omezit 
nelegální obchod s masem, a to především z vý-
chodních zemí. Doporučil, aby země sousedí-
cí s velkými ohnisky nákazy zpřísnily hraniční 
kontroly.

Ministr Milek se zaměřil na výzkum africké-
ho moru prasat hned od svého nástupu do úřadu. 
V lednu o možnostech výzkumu jednal s něko-
lika evropskými ministry zemědělství, v rámci 
veletrhu Internationale Grüne Woche v Berlíně 
p oprvé i s eurokomisařem Vytenisem Andriukai-
tisem. 

Radikálně snížit počet divokých prasat, 
a tím snížit riziko zavlečení afrického 
moru prasat (AMP) do chovů pomůže zave-
dení zástřelného v celé České republice. 
Ministerstvo zemědělství připravilo návrh, 
podle kterého by se za každé odlovené 
divoké prase vyplácelo zástřelné ve výši
2 tisíce korun. 

„Pro zvládnutí nákazy je zásadní radikální 
snížení počtu divokých prasat v celé republice. 
K tomu musíme myslivce motivovat, proto plá-
nujeme vyplácet jim za každé odlovené prase dva 
tisíce korun,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Do řešení nákazy AMP se postupně zapojuje 
celá EU, preventivní opatření přijali v Německu, 
kde plánují významně snížit stavy černé zvěře, 
přestože se zde nákaza ještě neobjevila. Česká 
republika uspořádala v listopadu loňského roku 
velkou mezinárodní konferenci k AMP, na které 
se sešly dvě desítky zahraničních delegací. 

„Africký mor prasat je celoevropský pro-
blém, který je třeba řešit. Téměř při každém 
bilaterálním jednání se mě kolegové z dalších 
zemí ptají na naše zkušenosti s nákazou. Za-
tím se nám daří bránit proniknutí nákazy do 
chovů domácích prasat, je ale nutné riziko co 
nejvíce snížit, proto chceme plošně snižovat 

počty divokých prasat,“ uvedl ministr Milek. 
V případě plošného vyplácení zástřelného od-
haduje MZe počet žádostí na 342 tisíc. Při na-
vrhované výši zástřelného by náklady dosáhly
684 milionů korun. Dalších téměř 100 milionů 
korun se vyplatí myslivcům na zástřelném v za-
mořené oblasti a zóně intenzivního odlovu. La-
boratorní rozbory na přítomnost viru AMP budou 
stát 135 milionů korun, počítá se i s přijetím při-
bližně 40 pracovníků na zpracování vzorků. Cel-
kem MZe potřebuje v souvislosti s AMP navýšit 
rozpočet o 995 milionů korun. 

Již dříve ministr uvedl, že pro zvládnutí af-
rického moru prasat by bylo vhodné snížit po-

pulaci divokých prasat až o 90 procent. „Za 
neméně důležitá ale považuji i opatření přijatá 
v ohnisku nákazy na Zlínsku. I nadále tak zůsta-
nou v provozu elektrické a pachové ohradníky, 
ve vyznačených zónách se bude vyplácet vyšší 
zástřelné a nálezné. Budeme také dále koordino-
vat postup se zástupci Zlínského kraje a místní-
mi myslivci, zemědělci a chovateli,“ řekl ministr
Milek.

Výskyt AMP byl v ČR poprvé potvrzen na 
konci června roku 2017 u dvou kusů uhynulých 
divokých prasat nalezených v katastrálním území 
Příluky u Zlína. V současnosti byl virus potvrzen 
u 219 uhynulých či odlovených prasat.

Společná zemědělská politika (SZP) po
roce 2020 musí zohledňovat specifika 
jednotlivých členských zemí a umožnit jim 
flexibilitu v nastavení podmínek přímých 
plateb. Diskutované zastropování by mělo 
zůstat na dobrovolném rozhodnutí každé 
země. Shodla se na tom při zasedání Rady 
pro zemědělství a rybářství v Bruselu vět-
šina ministrů. 

„Jsem rád, že většina ministrů přijala naše 
argumenty a shodla se, že je třeba členským stá-
tům ponechat nezbytnou fl exibilitu. Jedině tak 
může každá země zohlednit specifi cké vnitrostátní 
podmínky a potřeby, což se u nás týká především 
problematiky zastropování,“ řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Závěry předsednictví EU vyslaly signál větši-
nového postoje a názoru členských států směrem 
k Evropské komisi ohledně budoucí podoby SZP. 

Ministr Milek zdůraznil zejména potřebné zjed-
nodušení pravidel, snížení počtu kontrol, podpo-
ru citlivých sektorů nebo dobrovolnost fi nanč-
ních nástrojů. 

V dokumentu předsednictví je uveden i poža-
davek na zachování možnosti pokračovat v SAPS
(jednotná platba na plochu), evropští ministři 
zemědělství se shodli i na pokračování dobro-
volného využívání environmentálních opatření. 

Komise by se podle nich měla v rámci posílení 
postavení zemědělců v potravinovém řetězci za-
měřit na zvýšení transparentnosti trhu a posílení 
spolupráce producentů.

Na žádost České republiky a dalších deseti ze-
mí se Rada  zabývala také společným prohláše-
ním k podpoře sladkovodní akvakultury po roce 
2020. Ta je pro řadu zemí, včetně ČR, velmi dů-
ležitým tématem.

„Jde o nezpochybnitelný zdroj ryb, který na-
hrazuje ubývající výlovy z moří. Z pohledu život-
ního prostředí je chov sladkovodních ryb trvale 
udržitelný a obnovitelný. Na venkově navíc při-
spívá k tvorbě a udržení pracovních míst, jeho 
role je v tomto nezastupitelná,“ uvedl ministr
Milek.

Jedenáct států vedených Českou republikou ve 
společné deklaraci uvedlo, že podpora akvakul-
tury po roce 2020 by se měla zaměřit především 
na inovace a investice, ale také na propagační 
kampaně nebo zpracování a distribuci ryb a orga-
nizaci producentů. K tomu je nutné zachovat do-
statečnou fi nanční podporu akvakultury v rámci 
budoucího Evropského námořního a rybářského 
fondu. 

V současném programovém období (2014–
–2020) mohou čeští producenti sladkovodních 
ryb čerpat peníze z Operačního programu Ry-
bářství. V sedmiletém období je pro ně aloko-
vána přibližně jedna miliarda korun, kterou mo-
hou využít především na inovace a investice do 
chovu a zpracování ryb. MZe dosud registruje
571 žádostí o podporu ve výši 806 milionů ko-
run, vydáno je 271 rozhodnutí ve výši 301 milio-
nů korun, proplaceno 98 žádostí za 91,5 milionu 
korun.

JAK POSTUPOVAT PRO LEGÁLNÍ 
UVEDENÍ HMYZU NA TRH?

Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2283 o nových potravinách, které jas-
ně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako 
novou potravinu ve smyslu tohoto nařízení. 
Hmyz a hmyzí produkty totiž nebyly tradiční 
součástí jídelníčku obyvatel EU před 15. 5. 
1997, a splňují tím definici nové potraviny.

To, že je hmyz potravinou nového typu 
podle nařízení (EU) 2015/2283, však nezna-
mená, že by bylo povoleno jeho uvádění na 
trh! Znamená to, že před uvedením na trh* 
musí hmyz projít schvalovacím procesem 
(autorizací), případně procesem notifikace 
tradiční potraviny ze třetí země. Povolení je 
platné pro celou EU. Žádný druh hmyzu do-
posud povolen k uvedení na trh EU nebyl.
Součástí autorizačního procesu je i hodnoce-
ní rizik, které se provádí proto, aby výsledný 
produkt byl pro všechny spotřebitele bezpeč-
ný, včetně znevýhodněných skupin – alergiků, 
malých dětí, těhotných nebo kojících žen. Tyto 
a další aspekty musí být posouzeny na základě 
dokumentace předložené k posouzení Evrop-

skou komisí (EK), případně Evropským úřa-
dem pro bezpečnost potravin (EFSA).

PROČ SE HMYZ V NĚKTERÝCH ZEMÍCH 
EU UVÁDĚT NA TRH MŮŽE?

Do 31. 12. 2017 platilo v EU nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 
o nových potravinách a nových složkách po-
travin. V některých zemích (např. Velká Britá-
nie, Belgie nebo Nizozemí) byl hmyz povolen 
k uvedení na trh na základě národních hodnoce-
ní rizik. Tato povolení místních úřadů však jsou 
platná pouze pro tyto země a nevztahují se na 
území ostatních členských států EU! 

Také subjekty, které uvedly hmyz a hmyzí 
produkty na trh na základě těchto národních 
povolení, musí podat nejpozději do 1. 1. 2019 
žádost o autorizaci nové potraviny nebo notifi -
kaci tradiční potraviny ze třetí země. Pokud tak 
neučiní, budou jejich výrobky na trhu po 1. 1. 
2019 nelegální.

JAK POSTUPOVAT PRO LEGÁLNÍ 
UVEDENÍ HMYZU NA TRH?

Povolení produktů, které projdou autoriza-
cí dle nového nařízení (EU) 2283/2015, je již 
obecné, není adresováno pouze žadateli. Po-

kud tedy nebude uznána oprávněnost žádos-
ti o ochranu údajů, budou moci uvádět hmyz 
na trh i výrobci jiní v souladu s aktuálním 
zněním prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 2017/2470, kterým se zřizuje Seznam Unie.

1. Novou potravinu je možné uvést na trh až 
po zapsání na tento Seznam, proto je potřeba 
vyčkat na její schválení. K 27. 3. 2018 byly 
podány žádosti o autorizaci následujících dru-
hů hmyzu:
–  celé a mražené saranče pustinné (Schistocer-

ca gregaria);
–  sušený cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigil-

latus);
–  sušené larvy potemníka moučného (Tenebrio 

molitor);
–  celé a mleté larvy potemníka stájového –

Buffalo (Alphitobius diaperinus).
2. Další možností, jak výrobky zlegalizovat, 
je podat vlastní žádost. 

Žádost o autorizaci nové potraviny, jejíž 
forma je stanovena prováděcím nařízením 
Komise (EU) č. 2017/2469 a specifikována 
v dokumentu EFSA,  se podává přímo EK pro-
střednictvím elektronického systému dle čl. 10 

nařízení (EU) č. 2015/2283. EK předloženou 
dokumentaci posoudí a v případě, že by daná 
potravina mohla mít dopad na zdraví člověka, 
je o hodnocení požádán EFSA, který do 9 mě-
síců přijme vědecké stanovisko. Poté EK vy-
tvoří návrh prováděcího rozhodnutí Komise, 
kterým se aktualizuje Seznam Unie. Ten je 
předložen ke schválení Stálému výboru pro 
rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který tvoří 
zástupci jednotlivých členských zemí EU. Po 
schválení je návrh EK publikován a nová po-
travina může být legálně uvedena na trh EU. 

Obdobný proces je i v případě notifi kace tra-
diční potraviny ze třetí země.

Veškeré informace o uvádění potravin no-
vého typu na trh naleznete na webových strán-
kách Informačního centra bezpečnosti potravin.

S konkrétními dotazy je možné obracet se 
na Ministerstvo zemědělství elektronicky na 
adresu novelfoods@mze.cz. 

* Dle čl. 38 nařízení EP a R (ES) č. 178/2002 
se uváděním na trh rozumí držení potravin nebo 
krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k pro-
deji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma 
nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a dal-
ší formy převodu jako takové.  MZe

Uvádění hmyzu na trh jako potraviny – situace v ČR

Ministr Milek: Většina ministrů přijala naše argumenty,
zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné

Epidemii afrického moru prasat zastaví jedině účinná vakcína.
Ministr Milek v Bruselu zdůraznil potřebu spolupráce evropských výzkumníků

Zavedení zástřelného v celé České republice
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Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila 
v první polovině března ve spolupráci s Policií 
ČR rozsáhlou kontrolní akci ve většině krajů
České republiky. V rámci dvoudenní akce 
zkontrolovali veterinární inspektoři za asisten-
ce policistů celkem 43 vozidel vezoucích 
živočišné produkty. Závadu zjistili v 16 pro-
centech kontrolovaných vozidel. Se subjekty, 
které předpisy porušily, zahájí SVS správní 
řízení o uložení pokuty.

Během celé akce, která probíhala v největších 
mrazech letošní zimy, bylo policisty zastaveno 
celkem 157 vozidel. Jako vhodných ke kontrole 
veterinární správou vzhledem k přepravovanému 
nákladu bylo 43 automobilů. U sedmi z nich byla 
při kontrole zjištěna závada.

„Veterinární inspektoři při kontrolách zjistili 
například přepravu menší zásilky více než měsíc 
prošlých majonéz, neodpovídající teplotu přepra-
vy, nevhodnou přepravu másla v krabici spolu 

s čisticími prostředky, znečištěný přepravní pro-
stor při přepravě masa či absenci přístroje pro 
záznam teplot,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zby-
něk Semerád a dodal: „Ve dvou případech pak 
byly zjištěny závady v průvodní dokumentaci. Na 
akci se podílelo celkem 30 veterinárních lékařů 
SVS, kteří spolu s policisty v součtu kontrolovali 
vozidla na silnici 74 hodin.“

Společné kontroly úředních veterinárních 
lékařů s celníky (a později i policií) jsou na 

silnicích systematicky prováděny od kon-
ce roku 2015. SVS má v této věci uzavřené 
dohody o spolupráci s Policejním prezídiem 
i Generálním ředitelstvím cel. V loňském ro-
ce bylo při kontrolách s policií zkontrolováno 
celkem 175 dopravních prostředků vezoucích 
živočišné produkty. Spolu s celníky takto ve-
terinární inspektoři loni zkontrolovali celkem
245 aut.

Z letošních výsledků pravidelného sledování 
úrovně výskytu původce onemocnění včel 
varroázy vyplývá, že počet včelstev zcela 
bez roztočů v ČR klesl z loňských 37 na 
27 procent. Naopak podíl vzorků s více než 
třemi roztoči na včelstvo vzrostl z 10 procent 
v roce 2017 na letošních 17 procent. Státní 
veterinární správa (SVS) v této souvislosti 
upozorňuje na změnu zásad pro preventivní 
ošetření včelstev proti varroáze. Na rozdíl od 
předchozích let nevydává SVS v letošním roce 
mimořádná veterinární opatření k tlumení 
a zamezení šíření varroázy. Předjarně ošetřit 

všechna včelstva na stanovišti budou muset 
letos automaticky všichni včelaři s nálezem 
vyšším než tři roztoči v průměru na jedno 
včelstvo na stanovišti. Toto ošetření muselo 
být provedeno nejpozději do 15. 4. 2018.

Varroázu způsobuje roztoč kleštík včelí
(Varroa destructor), který parazituje jak na za-
víčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. 
Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako 
jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoo-
hygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, pů-
sobí postupné slábnutí včelstev, které může vést 
až k jejich úhynu či kolapsu, pokud nejsou včas 
provedena účinná opatření k tlumení varroázy. 

Pro plošné sledování výskytu varroázy je kaž-
doročně vyšetřena tzv. zimní měl (odpad na dně 
úlu) od všech chovatelů včel. Vzorky zimní měli 
je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšet-
ření do 15. února daného roku. Na základě vý-
sledků vyšetření zimní měli je stanoveno léčebné 
a preventivní ošetření včelstev. 

Jak již bylo uvedeno výše, v souladu s Meto-
dikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro 
rok 2018 musí letos předjarní preventivní ošetře-
ní u všech včelstev na jednotlivých stanovištích 
provést včelaři s průměrným nálezem vyšším než 
tři roztoči v průměru na jedno včelstvo. K ošet-
ření je možné provést v souladu s příbalovou 
informací registrované léčivé přípravky. Letní 
preventivní ošetření se provádí povinně pouze 
u kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošet-
ření je povinné u všech včelstev na všech stano-
vištích.

Úroveň výskytu původce varroázy se ve srov-
nání s předcházejícími dvěma roky mírně zvý-
šila (viz tabulka níže). Trend výskytu původce 
varroázy na jednotlivých stanovištích se však 
může někdy i výrazně lišit. SVS proto i nadále 
klade důraz na individuální posouzení situace na 
konkrétních místech. „Doporučujeme včem cho-
vatelům včel, aby nespoléhali pouze na výsledek 
vyšetření zimní měli, ale pravidelně sledovali 
svá včelstva v průběhu celého roku, zejména pak 
v období tzv. podletí,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Již několik let spolu se začátkem jara 
začíná po celé České republice také sezona 
farmářských trhů. Státní veterinární správa 
(SVS) tento způsob prodeje, který umožňuje 
nabízet produkty od lokálních výrobců, 
podporuje. Jelikož však venkovní způsob 
prodeje potravin s sebou nese zvýšená rizika, 
jsou prodejci pod dlouhodobým dohledem 
veterinárních inspektorů. Ti v loňském 
roce provedli na trzích celkem 327 kontrol.
V 82 případech zjistili nejméně jedno porušení 
předpisů. Výše uložených pokut přesáhla
300 000 Kč. Díky novele veterinárního zá-
kona se pravděpodobně nabídka některých 
trhů letos rozšíří.

Celkový počet závad zjištěný při kontrolách 
na trzích v loňském roce dosáhl 226. Při jedné 
kontrole totiž může být zjištěno i několik závad 
najednou. Nejčastěji inspektoři zjistili nedostatky 
v označování potravin (45 případů) a prokazová-
ní jejich původu (33x). Často byla zjištěna také 
nedostatečná ochrana potravin před kontaminací 
(32 případů), vyskytly se také problémy s bale-
ním produktů a nedodržení teplot nabízených vý-
robků. To přitom představuje zejména v teplých 
letních dnech velké riziko pro spotřebitele. Ve ví-
ce než deseti případech byly shodně zjištěny ne-
dostatky při skladování živočišných produktů či 
nedodržení data trvanlivosti prodávaného zboží.

„Z dlouhodobého hlediska podíl kontrol se 
závadou i díky osvětě mírně klesl a ubylo těch 

nejzávažnějších problémů. Přesto je stále vyšší 
než u ostatních kontrol v rámci běžného dozoru 
nad hygienou potravin, kde dosahuje zpravidla 
jednotek procent,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Již před několika lety v souvislosti s obnove-
ným trendem trhů nabízejících místní zeměděl-

ské a potravinářské produkty publikovala SVS 
zejména pro prodejce takzvané Desatero. Jeho 
aktualizovaná verze je dostupná na internetových 
stránkách SVS. 

„Zodpovědní provozovatelé farmářských
trhů by si měli uvědomit, a naštěstí se tak děje, 
že případní neseriózní prodejci poškozují pověst 

celého trhu. V případě opakovaných prohřešků 
by pak měli s problémovými stánkaři ukončit spo-
lupráci,“ dodal Semerád. V této souvislosti SVS 
připomíná, že prodejce má povinnost zákazníka 
dostatečně informovat o prodávaném zboží. Při 
jakékoliv pochybnosti je dobré se prodejce do-
ptat, pokud se nakupujícímu něco nezdá, zboží 
nekupovat. V případě vážných nesrovnalostí je 
možné informovat místně příslušnou krajskou 
veterinární správu, která prošetří každý případ 
týkající se potravin živočišného původu. Podnětů 
upozorňujících na nekalé praktiky prodejců loni 
ubylo. Zatímco v roce 2016 jich SVS řešila 15, 
loni jich bylo 10.

Organizátoři farmářských trhů budou mít díky 
novele veterinárního zákona z loňského listopadu 
v nové sezoně možno st rozšířit nově nabídku ta-
ké o ulovenou drobnou volně žijící zvěř. Zajíce či 
bažanta v kůži nebo peří bude možné si u stánku 
koupit pochopitelně až poté, co bude jejich tělo 
vyšetřeno proškolenou osobou. Další změnou, 
kterou jistě jak prodejci, tak zákazníci farmář-
ských trhů uvítají, je nová možnost prodávat ma-
lé množství některých živočišných produktů po-
cházejících přímo od chovatele (čerstvého maso 
drůbeže, králíků, vajec či medu) v rámci celé ČR. 
Až dosud bylo uvedené produkty touto formou 
možné nabízet pouze na území kraje, odkud cho-
vatel pocházel, případně kraje sousedního. 

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí ošetřit svá včelstva

Množství roztočů Varroa destructor v odebraných vzorcích v letech 2016–2018

2016 2017 2018 2016 
(v %)

2017 
(v %)

2018 
(v %)

Vzorky s více než 3 roztoči 3 747 5 876 10 517 7  10 17
Vzorky se 3 a méně roztoči 24 307 31 839 34 708 43  53 56
Vzorky bez roztočů 28 539 21 772 16 611 50 37 27
Vzorky celkem 56 593 59 487 61 836 100 100 100

Při kontrole s Policií ČR zjistili veterinární inspektoři závadu
u 16 procent zásilek živočišných produktů

Se začínající sezonou farmářských trhů zahájí také SVS jejich kontroly 

Ve druhé polovině března Státní veterinár-
ní správa (SVS) uskutečnila mimořádnou kon-
trolní akci, která se zaměřila na balírny, tří-
dírny a zpracovny vajec i distribuční sklady. 
V rámci 84 kontrol po celé České republice 
prošlo rukama veterinárních inspektorů bez-
mála 8 milionů kusů vajec. Pozitivní informa-
cí je, že kontrolní akce až na jednu admini-
strativní chybu neodhalila žádné nedostatky.

Mimořádná kontrolní akce „Vejce 2018“ se 
konala v dnech 14.–30. 3. 2018, tedy v předveli-
konočním období, které je u nás z hlediska pro-
deje vajec tradičním vrcholem sezóny. Během 
kontroly byly sledovány provozy třídíren a balí-

ren vajec, distribuční sklady a zpracovny vajec. 
Veterinární inspektoři se zaměřili především na 
správné označování, průvodní doklady a zdra-
votní nezávadnost vajec. Kontrolovala se jak 
čerstvá vejce třídy „A“, tak i vařená barvená 
vejce z České republiky i ze zahraničí. 

 Celkem bylo provedeno 84 kontrol, v rámci 
kterých byla zjištěna pouze jedna závada. Jedna-
lo se o nedostatky v dokumentaci, kdy průvod-
ní doklady neobsahovaly všechny požadované 
údaje. V několika případech odebrali veterinární 
inspektoři vzorky z kontrolovaných vajec. Bylo 
provedeno celkem devět laboratorních vyšetření 
zaměřených na přítomnost nepovoleného pestici-
du fi pronilu a rezidua různých antimikrobiálních

látek. Všechny výsledky vyšetření byly vyhovující.  
„Pozitivní zprávou především pro české spotřebi-
tele je, že kontroly neodhalily žádné závažné pro-
blémy, zejména přítomnost zdraví ohrožujících 
látek. Kontroly byly zaměřeny na dovážená vejce 
ze zahraničí, ale rovněž vajíčka domácí provenien-
ce,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nejvyšší počet kontrol se uskutečnil ve Stře-
dočeském kraji, kde při 20 kontrolních akcích 
veterinární inspektoři prověřili více než 3,2 mi-
liony kusů vajec. Následoval Olomoucký kraj se
13 akcemi a více než 1,5 milionu zkontrolova-
ných vajec. Na pomyslném třetím místě se umís-
tila Praha, kde při dvou kontrolách bylo prozkou-
máno přes 850 tisíc vajec.

Předvelikonoční kontroly prokázaly vysoký standard vajec
uváděných na český trh
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Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce (SZPI) se zúčastnila 
koordinovaného kontrolního progra-
mu EU se zaměřením na potraviny 
nabízené prostřednictvím interne-
tu (CCP_eFOOD). Jednalo se o první 
akci koordinovanou na úrovni Evrop-
ské komise v oblasti potravin a je-
jím cílem bylo prověřit, zda e-shopy 
nenabízí potraviny, které jsou v roz-
poru s právními předpisy EU. Dalším 
cílem bylo zintenzívnit aktivitu člen-
ských států v oblasti dohledu nad e-
-commerce.

Kontrolní akce byla zaměřena na do-
držení právních předpisů u sortimentu 
doplňků stravy a tzv. potravin nového 
typu. Inspektoři zejména prověřovali, 
zda nabídka dopl ňků stravy neobsahuje 
tzv. léčebná tvrzení (informace, které 
jim přisuzovaly schopnost prevence 
nebo léčby nemocí, což je v roz-
poru s článkem 7 nařízení (EU)
č. 1169/2011) a dále na výrobky, které 
by mohly obsahovat nepovolené potra-
viny nového typu.

Kontrolní akce se zúčastnily dozoro-
vé orgány 25 členských států EU, Švý-
carska a Norska, které zkontrolovaly 
cca 1100 webových stránek. Zjistili na-
bídku na 779 nevyhovujících produktů, 
které pocházely převážně od obchodní-
ků se sídlem v zemi příslušného orgánu 
dozoru (65 %), ale také od obchodníků 
se sídlem v jiných členských státech 
(20 %) nebo z třetích zemí, zejména 
z USA a Číny (15 %).

SZPI v rámci akce vytipovala ně-
kolik desítek webových stránek a ná-
sledně inspektoři prověřili celkem
21 e-shopů u 19 provozovatelů a zkon-
trolovali 26 různých výrobků. Všechny 
nabízené potraviny byly před zaháje-
ním kontroly identifi kovány jako nevy-
hovující. Následně v průběhu kontroly 
inspektoři u některých výrobků zjisti-
li, že provozovatel e-shopu neměl na 
webových stránkách nebo na etiketách 
výrobků aktuální údaje o jejich slože-
ní, tzn. že tyto výrobky ve skutečnosti 
neobsahovaly nepovolené potraviny 
nového typu. 

U 154 případů dozorové orgány spo-
lupracovaly na řešení případů přeshra-
ničně, a to prostřednictvím administ-
rativního asistenčního a informačního 
systému (AACS) a u 139 případů byla 
realizována spolupráce prostřednic-
tvím systému rychlého varování pro 
potraviny a krmiva (RASFF).

Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI

SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

Celoevropská 
kontrolní akce

na e-shopy 
zjistila

779 nabídek 
nevyhovujících 

potravin Na společné tiskové konferenci Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR 
ČR) a výzkumné společnosti GfK konané
10. dubna zaznělo mnoho zajímavých in-
formací. Mimo jiné to, že současná rekordní 
výkonnost tuzemské ekonomiky ovlivňuje 
nákupní a spotřební chování obyvatel.

 Průměrná mzda průběžně roste a už 
překonala hranici 30  000 korun, závrat-
ným tempem stoupají i  maloobchodní 
tržby. S tím souvisí i zvyšující se procen-
to zákazníků, kteří více než na cenu hledí 
na kvalitu. Úměrně k tomu klesá počet lidí 
z principu vyhledávajících nejlevnější pro-
dukty. Dochází také k růstu internetového 
prodeje u nepotravinářského zboží a Čes-
ko se stává v oblasti online retailu skuteč-
nou velmocí.

„Česká ekonomika šlape, a  to i  díky to-
mu, že celý systém je postaven na rovno-
váze. A právě obchodníci jsou její důležitou 
součástí. Proto mě znepokojují navrhované 
změny, jako je zavedení povinné výše marží, 
omezení promo akcí nebo povinnost pro-
centního podílu českých potravin v nabíd-
ce řetězců. Tyto snahy totiž mohou způsobit 
zvýšení cen potravin v Česku, zkomplikovat 
jejich dostupnost a zúžit výběr. Zkušenosti 
z minulosti potvrzují, že ztrátou rovnováhy 
na trhu utrpí největší škodu vždy koncový zá-
kazník,“ komentovala výsledky průzkumu 
společnosti GfK prezidentka Svazu obcho-
du a cestovního ruchu ČR Marta Nováková. 

Zlepšující se ekonomická situace a ros-
toucí důvěra spotřebitelů ovlivňuje jejich 
nákupní rozhodnutí. „Stále větší význam 
má kvalita potravin, jejich čerstvost a  pří-
jemný a pohodlný nákup. Koncem roku 2017 
si už pětina zákazníků vybírala prodejnu po-
travin podle kvality výrobků. S důrazem na 
kvalitu se mění i role ‚českého původu‘ po-
travin. ‚Českost‘ je důležitá již pro 64 procent 

vysokoškoláků,“ uvedl Zdeněk Skála, GfK 
Retail Director CZ.

Češi už tolik nenakupují v  promo ak-
cích, slevová spirála ubírá na obrátkách. 
Po dlouhodobém nárůstu do roku 2015 
v  posledních dvou letech promoční po-
díl téměř o procento klesl. Již dva roky se 
v Česku snižuje také průměrná frekvence 
nákupů. Loni jejich počet činil 337, což je 
o  dva méně v  porovnání s  rokem 2016. 
Naopak stouply výdaje na jeden nákup, 
vloni to bylo průměrně 241 korun oproti 
předloňským 228 korunám. Roste i podíl 
privátních značek, přesto je v České repub-
lice stále nižší než v okolních státech s vý-
jimkou Polska. 

„Tuzemští zákazníci jsou optimističtější 
a nebojí se více utrácet. S tím samozřejmě 
souvisí i spotřebitelská důvěra, která dosahu-
je historického maxima. Hodnoty pro Českou 
republiku jsou aktuálně vyšší, než je průměr 
Evropské unie, včetně Německa,“ doplnil
Ladislav Csengeri, GfK Consumer Panel
Director CZ&SK, a dodal: „Výdaje domác-

ností za rychloobrátkové zboží vzrostly v me-
ziročním srovnání o pět procent. Na tento 
vývoj má částečný vliv i infl ace.“ 

Největší položku nákupního koše před-
stavují výdaje za čerstvé a  chlazené po-
traviny. Podíl této kategorie posiluje kvůli 
vyšší průměrné ceně. Nejvyšší část výdajů 
domácnosti utrácejí v  hypermarketech. 
Dlouhodobě rostou výdaje v diskontních 
prodejnách a supermarketech, a to na úkor 
malých prodejen.

V oblasti nepotravinářského zboží tech-
nického charakteru se potvrzuje trend tr-
vale rostoucího podílu internetového 
prodeje. Ten v Evropě za posledních pět 
let vzrostl téměř o  10 procent. U  nás se 
v loňském roce uskutečnilo přes internet 
více než 43 procent prodejů technického 
zboží koncovým spotřebitelům. „Jsme dí-
ky tomu na evropské špičce. Až s odstupem 
následují Nizozemsko (35 %), Slovensko
(34 %), Velká Británie (33 %) či Německo
(29 %),“ uzavřel Tomáš Drtina, Managing 
Director GfK CZ&SK.

 Češi si neváhají připlatit za kvalitu 

Čerstvé a chlazené

Nápoje

Sladkosti a snacky

Convenience

Základní potraviny

Domácí a osobní péče

Ostatní

Struktura nákupního koše v hodnotě %

Nákupní kanály v hodnotě %

Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech. Dlouhodobě rostou
výdaje v diskontních prodejnách a v supermarketech, a to na úkor malých prodejen.

Výdaje za čerstvé a chlazené zboží představují největší část nákupního koše. 
Podíl této kategorie posiluje díky vyšší průměrné ceně.

Hypermarkety

Supermarkety

Diskontní prodejny

Malé prodejny

Drogerie/Parfumerie

Ostatní

Společná tisková konference SOCR ČR a GfK

33,2

15,4

16,8

20,5

 5,1
 9,0

2013

33,2

15,8

17,5

19,3

 5,3
 8,9

2014

33,1

16,5

18,0

18,3

 5,1
 9,0

2015

32,8

16,4

19,1

17,7 

 5,0
 9,1

2016

32,1

16,8

20,1

17,3

 4,6
 8,7

2017

47,5

15,9

6,8

9,1

3,8

8,9

8,1

46,7

15,8

6,8

8,9

3,7

9,6

8,4
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Společnost BILLA otevřela dne 6. dubna 
nový supermarket v obci Strančice v okrese 
Praha-východ. V pořadí 221. prodejna nabízí 
svým zákazníkům široký sortiment čerstvých 
a kvalitních produktů. Nechybí ani regionál-
ní regál s výrobky od lokálních dodavatelů, 
který zákazníkům nabídne například pečivo, 
mléčné výrobky, uzeniny, piva, mošty, liké-
ry, lihoviny, čaje a bylinky, marmelády ne-
bo cukrovinky.

Nová prodejna BILLA v ulici Revoluční se 
obyvatelům Strančic otevřela 6. dubna. Sorti-
ment kvalitních produktů nabízí na prodejní ploše
995 m2 a pohodlné nakupování zajistí 84 parko-
vacích míst, včetně vyhrazených míst pro vozíč-
káře nebo rodiče s dětmi. 

„Na konci minulého roku jsme otevřeli
220. supermarket BILLA, a stali jsme se tak 
nejdynamičtěji se rozvíjejícím řetězcem v Čes-
ké republice. Díky další expanzi můžeme pokra-
čovat v podpoře tuzemských dodavatelů a vý-
robců, jejichž produkty zařazujeme do stálé 
nabídky. V současné době nabízí BILLA celkem
1 567 výrobků vlastních privátních značek od 
250 dodavatelů, z nichž 143 jsou české fi rmy. 
Také nás těší, že můžeme kontinuálně přispívat 
k sociálně ekonomické stabilitě v ČR. V souvis-
losti s otevřením nové prodejny bylo vytvoře-
no více než 30 pracovních míst,“ říká Jaroslaw
Szczypka, generální ředitel BILLA ČR. 

V sortimentu nově otevřeného supermarketu 
ve Strančicích nebude chybět výběr čerstvého 
ovoce, zeleniny a pečiva, masa z českých chovů,
hotových chlazených pokrmů, lahůdek, biopotra-
vin, kosmetiky a samozřejmě nabídka privátních 
značek Clever, BILLA, Vocílka, BILLA Naše 
BIO nebo BILLA Premium. 

VÝHODY PRO ČLENY
BILLA BONUS CLUB

Nejstarší a nejúspěšnější věrnostní systém 
v současnosti registruje přes dva miliony čle-
nů a více než 60 % z nich svoji klubovou kar-
tu aktivně využívá nejméně jednou týdně. Také 
v novém supermarketu ve Strančicích získají zá-
kazníci BILLA Bonus Clubu například slevu až
50 % na vybraný běžný sortiment a několikrát 
ročně také 10% slevu na celý nákup. V neposled-
ní řadě pak členové BILLA Bonus Clubu získá-
vají zdarma do svých poštovních schránek oblí-
bený časopis BILLA Gusto.

BOHATÝ VÝBĚR PRODUKTŮ
VLASTNÍCH ZNAČEK BILLA

Pod značkou BILLA si mohou zákazníci vy-
brat z vysoce kvalitních potravin za příznivou 

cenu. Čerstvé maso výhradně z českých chovů 
zaručuje značka Vocílka. České tradiční ovoce 
a zeleninu nabízí značka Česká farma. Spoři-
ví zákazníci se mohou spolehnout na produkty 
značky Clever. Saláty, obložené bagety a hotová 
jídla nabízí BILLA Easy. A značka BILLA Pre-
mium zahrnuje špičkové potraviny pro ty největší 
gurmány.

BILLA PODPORUJE
ČESKÉ DODAVATELE

Předností sítě prodejen BILLA v České repub-
lice je nabídka rozmanité palety českých výrob-
ků. BILLA je v České republice průkopníkem 
v podpoře českých regionálních dodavatelů. Je-
jich produkty ve svých prodejnách nabízí za pří-
znivé ceny. 

BILLA otevřela novou, moderní prodejnu ve Strančicích

Privátní značky naleznou zákazníci super-
marketů BILLA již od roku 1999. Za loňský 
rok zákazníci zakoupili celkem 260 442 666 
ks produktů privátních značek BILLA, což 
poukazuje na fakt, že jejich obliba neustá-
le roste.

ČESKÉ KOZÍ A OVČÍ JOGURTY
NOVĚ V PRODEJNÁCH BILLA 

Jedna z nejčerstvějších novinek, kterou zákaz-
níci mohou nalézt v regálech prodejen BILLA, 
jsou kozí a ovčí jogurty BILLA Premium. Jo-
gurty pocházejí z rodinné farmy v Krmelíně ne-
daleko Ostravy, která je v současnosti největším 
producentem kozího mléka v České republice. 
Tato farma je zároveň technologickým leadrem 
v celé střední Evropě a v okolních státech prak-
ticky nemá konkurenci. BILLU zaujala svým 
know-how, precizní produkcí s certifi kátem IFS, 
a především kvalitou vyráběných výrobků. Do 
BILLY fi rma dodává jogurty přírodní i ochucené 
– kozí jogurt s jahodovou příchutí a ovčí jogurt 
se slaným karamelem. 

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

Privátní značky 
hrají v BILLE

prim

OSOBITÝ DESIGN NAPOVÍ 
O JAKÉ JDE PRÁVĚ OBDOBÍ

www.zemanzeman.cz

Natur
touch-look 

and feel

100 g
ze 136 g

masa

délka
390 mm CERTIFIKACE

z českých chovů
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Na 5 otázek odpovídá:

Radko Hanzal,
ředitel konzervárny Tábor – PT servis

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

1.  Významnou část života se profesně zabýváte potra-
vinářstvím. A to jak v oblasti gastro, tak zejména 
v konzervárenském oboru. A právě konzervárenství 
je úzce spjato s městem Tábor, ale i s Vaší profesí. Jak 
vnímáte jako ředitel této obnovené výrobní jednotky 
tuto skutečnost?

Ano, je to pravda. Historie konzervárenství v Čechách 
začala dne 12. 8. 1911 v Táboře založením Továrny na 
konzervy a poživatiny. Již od roku 1922 jsou zde výrobky 
vyráběny pod značkou REKORD. Bohužel tuto význam-
nou část prosperity táborské továrny na konzervy dost po-
znamenala válka a pak další dějinný vývoj. Po znárodnění 
v roce 1948 byl závod převeden pod podnik FRUTA, kde 
však výroba dále pokračovala, ale výrobní základna žila
dost z technické podstaty a v porevolučním období se zdá-
lo, že úplně skončí. Až v roce 2000 byla výroba znovu 
obnovena a pod názvem PT servis konzervárna s. r. o. byla 
společnost nově registrována. A to pod výrobní značkou 
VIVA. V roce 2014 se výroba a obchod posiluje a je zahá-
jena výrobní řada konzervárenských výrobků se značkou 
REKORD 1922. Tímto společnost PT servis konzervárna 
navázala pod vedením jednatele a majitele pana Ing. Pavla 
Tomáše na původní tradici konzervování potravin. Postup-
ně se snažíme rozšiřovat toto komplexní portfolio výrobků 
se značkou REKORD a velký důraz je u těchto výrob-
ků kladen na vysokou kvalitu vstupních surovin, ale i na 
atraktivnost obalu a snadnou a pohotovou spotřebitelskou 
využitelnost. Jde o výrobky s minimem přídavných látek, 
s omezením ingrediencí „E“ a s citlivým přístupem k aler-
genům. Většina nových výrobků je postavena na tradičních 
recepturách, které splňují ty nejvyšší nároky spotřebitelů.

2.  Nově zrekonstruovaná výrobní kapacita Konzervár-
na v Táboře prošla v posledních letech významnou 
proměnou. Mohl byste uvést charakter těchto změn?

Výrobní závod PT servis konzervárna v Táboře prochá-
zí postupnou modernizací od roku 2000. Aby bylo možné 
vyrábět dle potravinářských a hygienických norem, musí-
me neustále investovat jak do nových technologií, tak do 
úprav výrobních objektů v interiéru i exteriéru.

Protože náš výrobní program zahrnuje jak zpracování 
zeleniny, tak masné produkty, je škála technologií velmi 
široká. Znamená to doplňovat technologie o nová výrobní 
zařízení a průběžně provádět i údržbu stávajících. Obmě-
nili jsme průběžné pastery, pořídili nové parní autoklávy, 
výrobní linky byly doplněny o paletizéry na skládání ho-
tových výrobků a automatické zakladače výrobků, pořídili 
jsme nové vzduchové i bubnové pračky na mytí zeleniny, 
doplnili plnicí linky, pořídili novou plničku. Výrazně také 
byly modernizovány balicí linky, včetně nových etiketova-
cích strojů a ovinovaček. Velkou pozornost jsme také za-
měřili na úspory energií s modernizací osvětlení, projektem 
rekuperace vody a zateplením výrobních i skladovacích 
prostor s výměnou všech oken. Mnoho prostředků jsme 
investovali do nerezového vybavení, nových roletových 
vrat a automatického dávkování surovin.

V současné době modernizujeme nové skladovací cent-
rum, kde bude včetně logistiky probíhat centrální expedi-
ce všech výrobků. Vzhledem k tomu, že jsme ryze česká 

Radko Hanzal
Narozen 19. 5. 1952
Absovent SPŠ strojní a elektrotechnické v Liberci 
v roce 1971
Pracovní zařazení:
1971–1993  Montážní závody Liberec

– technický pracovník, vedoucí 
PAM

1993–1994  Firma GASTRO
– technik zařízení gastro provozů

1994–2006  Veseko a. s. – potravinářská fi rma
– obchodní ředitel

od roku 2006  PT servis konzervárna
– obchodní manažer,
nyní ředitel konzervárny Tábor

fi rma, je třeba zdůraznit, že majitel fi rmy investuje nemalé 
fi nanční prostředky, abychom byly moderní konzerváren-
skou fi rmou v rámci Evropské unie. Toto nám potvrdili za-
hraniční auditoři, kteří pravidelně auditují provoz za účasti 
Státní veterinární správy České republiky.

3.  Sortimentní rozvoj se neobejde bez pohledů na náš 
trh a poptávku spotřebitelů. Tyto poznatky však 
vyžadují znalost trendů, které u nás i ve světě mu-
sí výrobce silně respektovat. Jak na tyto skutečnosti
reaguje Vaše konzervárna a Váš výrobní program?

Naše společnost vyrábí a dodává na trh klasické masové 
konzervy, paštiky a konzervovanou zeleninu, a to jak v ba-
lení pro pro malospotřebitele, tak pro odběratele GASTRO.

Zaměřujeme se na nové trendy zdravé výživy. Výro-
ba se realizuje vždy z čerstvých surovin a snažíme se ta-
ké o chuťovou a sortimentní pestrost. Například máme

pomazánky pro vegetariány s příchutí hlívy ústřičné, pap-
riky, pikantní feferonky nebo bylinek bez lepku, dále po-
mazánky z čerstvých ryb a také z Tradičních Olomouckých 
syrečků. Všechny tyto výrobky mají dobu trvanlivosti tři 
roky a jsou v obalech s lehce odtržitelným víčkem.

Jedná se o vegetariánské pomazánky v pěti příchutích, 
pomazánky z lososa a tuňáka a tvarůžkové ve třech příchu-
tích. Zákazník tak může konzumovat i bezmasé produkty.

V současné době zaznamenáváme poptávku po maso-
vých konzervách ve skleněných obalech. I tyto výrobky 
jsme začali vyrábět. U nich spotřebitel vidí na složení pro-
duktu, ať již z vepřového masa, hovězího, kuřecího, krů-
tího, tak i šunkového. Obsah masa u těchto výrobků se 
pohybuje mezi 75 až 85 procenty. Připravili jsme ucelenou 
řadu sedmi druhů s různými příchutěmi. Věříme, že zákaz-
níci ocení kvalitu výrobků a pestrost nabídky.

Výše uvedené výrobky doplňují neklesající zájem o tra-
diční masné konzervy a hotová jídla v plechových obalech. 
Velmi dobrým poznatkem je, že zákazník postupně přistu-
puje na kvalitu s vysokým obsahem surovin a nehledí jen 
na cenu výrobků. I když cena, tedy nízká cena, je pořád tím 
největším argumentem zájmu o výrobek.

4.  Mohl byste nám Vámi vyráběný sortiment předsta-
vit? A i sdělit, jak jsou tyto Vaše výrobky spotřebiteli 
ceněné a oblíbené? Ale i oceňované.

Náš výrobní a obchodní záměr je velmi široký. Jde 
o výrobu a distribuci hotových jídel, masových kon-
zerv, paštik, zeleninových pokrmů a výrobků. V nabídce 
jsou také nápojové koncentráty, sušená zelenina a ovo-
ce, občerstvení na cesty, rajské protlaky a kečupy, kom-
poty, rybí konzervy, sterilovaná zelenina a ostatní pro-
dukty. Nabídka se realizuje pod ochrannými známkami
VIVA (1997), Rekord (1922), Tradiční klasická Znojemská 
okurka (2015), MeiNing (2004), Fruiko (2017) a Severo-
frukt (2017). Nabídkou výrobků se snažíme reagovat na 
současné trendy ve stravování, proto v našem postupně se 
rozrůstajícím portfoliu najdete cca 520 výrobků v katego-
riích: paštiky a pomazánky, cestovní občerstvení, masové 
konzervy, hotová jídla, párky a klobásy, zelenina, okurky, 
kečupy a protlaky, pochutiny, kompoty, ovocné koncentrá-
ty, přírodní šťávy, mošty, džusy, sušené ovoce a další. Jsme 
držiteli ocenění: národní značka kvality KLASA, Český 
výrobek, Cechovní norma a Regionální potravina „Chutná 
hezky Jihočesky“. A dodáváme výrobky jak do tradičního 
trhu, školních jídelen, hotelů, gastro provozů, tak obchod-
ních řetězců v rámci celé České republiky, na území Slo-
venska, Maďarska a Ruské federace.

5.  Ale není jen práce, je nutné si najít čas na relax a od-
počinek. Můžete prozradit, jaké jsou Vaše aktivity 
k načerpání sil?

Na zájmovou činnost mnoho času nezbývá, ale zejména 
o víkendech a případných dalších chvílích mám nejraději 
práci na zahradě. Ale i trochu sport, zejména aktivní lyžo-
vání, tenis a plavání. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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5 .  D U B E N  –  T A K O V Ý 
O B Y Č E J N Ý  Č T V R T E K

Tento den vyšly v médiích dvě 
zprávy.  Tou první byla tisková zprá-
va PK ČR „V akcích se prodávají 
méně kvalitní potraviny“ a tou dru-
hou „Soud zamítl jednomu z hlav-
ních aktérů metanolové aféry obno-
vu procesu“. Na první pohled spolu 
nesouvisí. Obě však spojuje fenomén 
starý skoro jako lidstvo samo, a tím 
je falšování potravin. Pravda, kaž-
dá se dotýká jiného druhu poživatin 
a pouze druhá zpráva má naprosto fa-
tální společenský dopad. Jen shodou 
náhod se sešly v jednom dni a společ-
ně o naší společnosti, bohužel, leccos 
vypovídají.

Slovník cizích slov vysvětluje slo-
vo FALŠOVAT buď jako padělat (pe-
níze, podpis), zkreslovat (skutečnost, 

dějiny), nebo znehodnocovat (potra-
viny), případně ve sportu dávat rota-
ci a měnit směr odrazu (míče). Jen 
poslednímu významu lze přisoudit 
kladné body vedoucí ke sportovní-
mu úspěchu. První tři významy jsou 
veskrze negativní a opovrženíhodné. 
Znehodnocování tekutých potravin 
se také někdy označuje termínem 
pančování, což znamená buď ředění, 
nebo přidání čehosi jiného do původ-
ní tekutiny a u nás se objevuje v sou-
vislosti s vínem. 

Při zadání hesla FALŠOVÁNÍ do 
největšího světového internetového 
vyhledávače v české mutaci se na 
první stránce objeví několik zpráv 
vztahujících se k tématu první zprá-
vy o falšování masa: „Inspektoři při 
kontrole masných výrobků zjistili 
systematické falšování mimořádné-
ho rozsahu v masových konzervách 
vyráběných v Polsku a prodávaných 

ve slevové akci,“ uvedl mluvčí Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
Pavel Kopřiva. Doplňme, že všechny 
druhy byly v letáku v březnu ozna-
čeny jako „Jedinečná nabídka“. Vý-
robcem je polská fi rma Pamapol. Na 
krátký čas se tato informace dostala 
na titulní strany nejčtenějších tiště-
ných i on-line deníků. „Již několik let 
poukazujeme na fakt, že u polských 
výrobců si obchodní řetězce objedná-
vají právě pro akce výrobky s napros-
to zoufalou kvalitou, které zde potom 
nabízí českým spotřebitelům jako vý-
hodnou koupi, ačkoliv dochází jed-
noznačně k jejich klamání,“ doplnil 
tuto zprávu dost ostře, ale výstižně 
prezident PK ČR Miroslav Toman. 

Ano, je to někdy vskutku hnus 
a podvod, co jsou nám schopni ob-
chodníci nabídnout jako udičku lá-
kající na nízkou cenu. Ale pořád je 
to velké NIC v porovnání s tím, co 

se stalo v honbě za ziskem v kauze 
známé z konce roku 2012 jako meta-
nolová aféra. V Česku a Polsku do-
šlo k sérii otrav metanolem, při níž 
zemřelo nejméně 38 občanů České 
republiky, 3 občané Polské repub-
liky a desítky dalších byly hospita-
lizovány, mnozí lidé utrpěli trvalé 
poškození zraku. Policejní pátrání 
vyústilo v případ s největším počtem 
obviněných v dějinách české krimi-
nalistiky. I tresty byly velmi vysoké, 
dokonce dva hlavní míchači směsi 
dostali doživotní tresty odnětí svo-
body, pravomocný rozsudek zmiňuje 
nejméně 117 lidí otrávených směsí, 
kterou vyrobili. Celý případ byl na-
tolik otřesný a v našich novodobých 
dějinách zcela ojedinělý, že zaskočil 
a ochromil celý národ a poprvé jsme 
si v praxi vyzkoušeli slovo prohibice. 
Proto snad i zpráva z 5. 4. zapůsobila 
s nádechem pocitu, že spravedlnost 

funguje, protože byl zamítnut návrh 
hlavního distributora otrávené směsi 
na obnovení procesu s tvrzením, že 
má na svědomí méně obětí. Tedy člo-
věka, který si odpykává 15 let věze-
ní, a to nedostal doživotí zřejmě jen 
proto, že jako jediný při vyšetřování 
spolupracoval a neodvolal se.

A na závěr držme pěsti naší SZPI, 
která – jak píše ve své zprávě z ro-
ku 2015 – skutečně bdí nad naším 
zdravím i peněženkami: „Výsledky 
práce SZPI jednoznačně naznačují, 
že v českém potravinářském průmy-
slu jsou produkovány kvalitní potra-
viny a zjištěné případy nejakostních 
nebo falšovaných potravin jsou spíše 
potvrzením úspěšnosti kontrolní čin-
nosti dozorových orgánů než důka-
zem toho, že by v České republice do-
cházelo k nějakému systematickému 
klamání spotřebitelů.“ 

Zaplať Pán Bůh!

Glosuje: Ing. Eva Řehák Nováková

Glosuje: Ing. Josef Duben

www.jatkycb.cz

plně v českých rukách, a za tuto dobu 
se nám podařilo vybudovat 
stabilní a spolehlivou společnost. 
Porážíme prasata pouze z tuzemských 
chovů a dlouhodobě se držíme 
na třetím místě v počtu poražených zvířat 
v rámci ČR. 

Nabídkový ceník naleznete 
na www.jatkycb.cz

Těšíme se na případnou spolupráci 
a přejeme Vám hodně štěstí v profesním 

i osobním životě.

JATKY ČESKÝ BROD a. s.
Jateční 316, 282 01 Český Brod

JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.
JSME NA TRHU
20 LET, 

T O  N E N Í  A P R Í L !

Historky, které veterinární lé-
kaři zažívají ve svých ordina-
cích, bývají zábavné jen někdy. 
A mohou to být i ty, kdy je potře-
ba použít skalpelu a posléze jehly 
a nitě. Veselé jsou příběhy s dob-
rým koncem. A dobrý konec je po-
intou i poučením.

Poučení prozradíme hned na po-
čátku: Pozor na to, co se dává psovi či 
kočce do misky, ale i na to, co si může 
zvíře najít samo. Například pán, kte-
rý je zvyklý nechávat po bytě ležet 
ponožky, by měl pro jistotu nosit jen 
krátké. Paninky se to týká též. Navíc 
je nutno dodat, že punčochy jsou ještě 
nebezpečnější. Byl zaznamenán pří-
pad, že jeden konec psovi již vychá-

zel konečníkem, zatímco druhý ještě 
žvýkal. Z literatury je známý případ 
popisovaný Jamesem Herriotem, kdy 
koza sežrala starému pánovi (dnes 
bychom řekli seniorovi) podvlékač-
ky. A případ ze současnosti? Border 
kolie, pes, sežral plastovou okurku 
ze zeleninového aranžmá, musel být 
operován a deset dní chodil s ochran-
ným límcem. 

Případ, který se obešel bez operace, 
vyprávěla paní doktorka R.V.: Zved-
la telefon a na druhém konci naříka-
la paní, že její labrador sežral želvu. 
Jak že to ví? No, želva není k naleze-
ní. Paní doktorka jí s potlačovaným 
úsměvem nabídla, že pejska zrentge-
nuje. Majitelka to přijala a do hodiny 
se dostavila s podezřelým žroutem. 
Jenže útroby byly prázdné, želva ni-

kde. Všem se ulevilo. A navíc paní 
druhý den volala, že se želvička našla. 

Je tedy dobré dohlédnout, aby se 
domácí zvířata nemohla dostat k ni-
čemu nebezpečnému. Hnojivy a che-
mikáliemi, ale i ponožkami počínaje 
a plastovými atrapami konče. Jak je 
patrné, měl by mít páníček velkou 
fantazii. Co všechno může zvíře se-
žrat... Doplň si každý sám.
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Herink (fk) – Dne 27. března 2018 otevřela 
společnost PENAM, a. s., novou výrobní ka-
pacitu ve svém závodě Zelená louka v Herinku 
u Prahy. A tím se rozhodla, v rámci své ucele-
né strategie, významným způsobem inovovat 
jeden z klíčových výrobků v českém pekáren-
ství. Tím je toustový chléb. Cílem bylo dostat 
výrobek na zcela novou úroveň kvality, elimi-
novat obsažené konzervanty a další zbytečnou 
chemii, ale hlavně přinést úplně nový zážitek 
z toustování. Stávající linka v pekárně v Rosi-
cích nebyla pro tuto investici vhodná, a nejen 
díky tomu vznikla nová část pekárny v rámci 

Pekárny Zelená louka. Samotná pekárna, kde 
se investice realizovala, stojí nedaleko Prahy 
a své zákazníky si získala mimořádnou kva-
litou pečiva a servisem. V regionu navíc patří 
mezi významné zaměstnavatele. Nová pekárna 
je vybavena nejmodernější dostupnou výrobní 
a manipulační technologií pro dosažení maxi-
mální kvality a efektivity. Většina dodavate-
lů je z Čech, i přestože v mnohém se nechali 
inspirovat ze zahraničí. Celá akce byla velmi 
náročná, jen investice do staveb činily přes 
143 milionů Kč a do vlastní technologie 
415 mil. Kč. Nová výroba přináší i nové pra-
covní příležitosti. Přibyde zhruba 60 nových 
pracovních míst v příjemnějším moderním pro-
středí, s důrazem na vyšší komfort. 

Nová moderní kapacita dává trhu zcela no-
vé a vyladěné tousty v mimořádné kvalitě. 
Neobsahují konzervanty, a přesto vydrží déle 
vláčné a jemné. Vývoj výrobků byl cílen na 

kvalitu, která má významné zdravotní bene-
fi ty. Nové výrobky jsou více než konkuren-
ceschopné zahraničním výrobkům, podpoří 
českou soběstačnost v potravinářství a v ne-
poslední řadě zvyšují prestiž celému českému 
pekárenskému oboru. Celý vývoj byl postaven 
na základě nejnovějších trendů a vlastních prů-
zkumů i výzkumů. V současné době je na trh 
uváděn světlý, máslový, vícezrnný a celozrnný 
toust. Samozřejmostí je i oblíbená řada „ame-
rických supersandwichů“. Současná výrobní 
kapacita je 6000 ks/hod. (toust 500 g). Je plně 
využita technologie „Clean room“, tedy čis-
té prostředí, kde je nasávaný vzduch fi ltrován 
HEPA fi ltry. Zároveň je udržován přetlak opro-
ti skladu výrobků, aby bylo zabráněno konta-
minaci prostoru clean roomu. Díky tomu jsou 
výrobky baleny v čistém prostředí, které umož-
ňuje prodloužit dobu použitelnosti toustu bez 
chemie. 

Při realizaci tohoto investičního záměru 
bylo silně hleděno na ekologii. Pekárna Ze-
lená louka (díky své dobré poloze) snížila 
nutnost dovozu toustových chlebů ze vzdá-
lenějších pekáren. Pekárna je navíc umístěna 
blízko několika logistických center obchod-
ních řetězců. Nová budova samozřejmě splňu-
je nejmodernější požadavky na ekologii staveb, 
například zmínit tzv. rekuperaci tepla, kdy od-
padní teplo je využíváno k vytápění a ohřevu 
vody. 

Do budoucna se společnost Penam zavázala 
investovat nemalé prostředky do vývoje no-
vinek, které přinesou nové zdravotní benefi ty 
pro spotřebitele. Je třeba zmínit, že nejde jen 
a pouze o snižování soli nebo odstranění kon-
zervantů. Dlouhodobě na tomto vývoji spolu-
pracuje společnost Penam s vysokými školami 
a výživovými poradci.

Doba toustová začíná!

Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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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   DSM.

Obchodní zástupce
– mléčné
výrobky
VENDULA BARTOŠÁKOVÁ
Mobil: + 420 730 575 873
email:
vendula.bartosakova@brenntag.cz

DSM chuťová pyramida
Pár ingrediencí, nekonečné kombinace

Dodání základní
vývarové chu  ,
komplexní umami chuť.

Nositelé základních savoury chu  :
�  Gistex
�  Expresa

Dodání konkrétního chuťového směru 
podle typu vaření (kuřecí, hovězí, 
zeleninové, pečené tóny).

Chuťový směr:
�  Maxavor
�  Maxavor YE
�  Maxavor Keys
�  Maxagusto

Zlepšení celkového 
chuťového profi lu, 
posiluje slanost, 
masovost a umami 
chuť.

Zlepšení chu  :
�  Maxarome
�  Mul  rome
�  Basetex

Zlepšení/op  malizace 
chuťového 
profi lu potravin 
obohacených, nebo 
naopak ochuzených 
o významnou chuťovou 
složku (např. redukce 
soli/cukru/tuku, přidaný 
protein apod.).

Modulátor chu  :
�  ModuMax

� DSM = přední světový výrobce kvasničných extraktů a procesních aromat
� V ČR reprezentovaný fi rmou Brenntag
� Unikátní přístup sestavování chuťového profi lu pomocí pyramidy
�  My nabízíme nástroj (produkty) a technickou podporu,

za  mco vy si sestavujete požadovaný chuťový profi l
� Pomáháme také snižovat výrobní náklady bez nutnos   slevovat z nároků na chuť
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Důležitou a novou informací pro členy by-
lo vyhlášení osvětové a náborové kampaně ve 
prospěch celého oboru zpracování masa. Osvě-
tová kampaň bude probíhat kontinuálně a má 
za hlavní cíl medializovat pozitivní aspekty 
konzumace masa a masných výrobků, ale také 
čelit nepravdivým mýtům z této oblasti. Nábo-
rová kampaň bude cílena na žáky posledních 
ročníků základních škol, kterým bude předsta-
vovat učební obor Řezník-uzenář jako cestu 
k atraktivnímu a lukrativnímu řemeslu. Obě 
kampaně organizuje ČSZM s přispěním pro-
fesionální agentury, jejíž kreativci je v úvodu 
valné hromady představili. Důležitou součás-
tí osvětové kampaně bude marketingová akce 
„Masobraní“, která počínaje letoškem bude vy-
hlašována každý rok vždy třetí pátek v květnu. 
Principem Masobraní je zastřešení části mar-
ketingových aktivit jednotlivých výrobců masa 

a masných výrobků pod jednotnou hlavičku, 
přičemž ČSZM pro tyto účely účastníkům po-
skytne profesionální PR podporu, zejména na 
sociálních sítích. Předpokládá se, že spojení sil 
zúčastněných fi rem přispěje k významně vyšší 
publicitě, nežli by tomu bylo při zajišťování 
dílčích fi remních akcí nekoordinovaným způ-
sobem. Masobraní bude příležitostí pro před-
stavení masa jako nezaměnitelné suroviny pro 
český stůl, ať doma či v restauračním zařízení. 
Související ideou je rozhodně a sebevědomě 
propagovat kulinářskou kulturu a obohatit vě-
domí lidí, jak maso a masné výrobky co neje-
fektivněji využívat.

Předseda Karel Pilčík vede Český svaz zpra-
covatelů masa již třetím rokem. Aktivita Svazu 
je obdivuhodná, nové nápady silně obohacují 
činnost a hájení zájmů všech členů je jedno-
značné. Tyto iniciativy jsou nejen viditelné, 

ale hlavně členy samotnými ceněny s uznáním. 
A měřeno navenek, ČSZM je považován jako 
jeden z nejúspěšnějších svazů v potravinář-
ském odvětví. Valné hromadě předsedal výkon-
ný ředitel Svazu Ing. Jan Katina. A celé jednání 

vedl nejen s rutinou a naprostým přehledem, 
ale z této jeho práce je zřejmé, že je mužem 
na svém místě a že ovládá problematiku řez-
nicko-uzenářského řemesla naprosto doko-
nale.

34. valná hromada
Českého svazu zpracovatelů masa

Větrný Jeníkov (fk) – Dne 12. dubna 2018 se sešli naši řezníci a uzenáři, organizovaní 
ve svém společenstvu – Českém svazu zpracovatelů masa, na své již 34. valné hromadě 
ve Větrném Jeníkově. Při vysoké účasti členů byly řešeny aktuální problémy oboru, ale 
zejména přijaty úkoly nové, které bude Svaz řešit. Ozdobou valné hromady byla účast 
vrcholových osobností státní správy. Ing. Martin Štěpánek z Ministerstva zemědělství, 
ústřední ředitel SVS MVDr. Zbyněk Semerád a ústřední ředitel SZPI Ing. Martin Klanica. 
Za Potravinářskou komoru ČR Ing. Miroslav Koberna a za Svaz obchodu a cestovního 
ruchu Ing. Alexandra Rudyšarová. Z vystoupení těchto osobností získali přítomní cenné 
informace. A některé sporné otázky byly v rámci následné diskuse okamžitě řešeny.

Provozujete řeznictví nebo podnikáte 
v  oboru masných výrobků? Chcete pre-
zentovat své produkty široké veřejnos-
ti? Chcete přilákat nové zákazníky a dát 
o  sobě vědět lidem nejen ve svém okolí 
atraktivním způsobem, který se jim zapí-
še do paměti? Zapojte se do celostátní ini-
ciativy Českého svazu zpracovatelů masa 
– MASOBRANÍ.

Český svaz zpracovatelů masa přichází 
s  ambiciózním konceptem potěchy chuťo-
vých pohárků všech milovníků nejrůznějších 
uzenářských a  masných specialit, a  vyzývá 
proto všechny zájemce z oborových řad, aby 
se do projektu MASOBRANÍ směle zapoji-
li. „Masobraní je akce organizována Vámi, ve 
Vaší lokalitě a pod jednotnou hlavičkou Maso-
braní. Touto cestou můžeme společnými silami 
dosáhnout toho, aby byl každoročně vždy třetí 
pátek v květnu považován celorepublikově za 
den, kdy stojí za to vyrazit do ulic a při ochut-
návce se dozvědět více o místních řeznictvích 
a dalších podnicích zabývajících se zpracová-
ním masa,“ říká Karel Pilčík, předseda Českého 

svazu zpracovatelů masa. Pro zájemce, kteří
ve svém regionu chtějí akci pod hlavičkou 
MASOBRANÍ uskutečnit, navíc Svaz připravil 
podrobný manuál, který přináší inspiraci na 
samotný program takové akce, ale zároveň 

i cenný návod, jak vlastní akci vnést ve zná-
most veřejnosti prostřednictvím tradiční re-
klamy i stále populárnějších sociálních sítí.

„Vůbec nezáleží na velikosti Vašeho podni-
kání, je žádoucí, aby se této aktivity mohl zú-
častnit kdokoliv,“ apeluje manuál Svazu. Den 
otevřených dveří, uspořádání koncertu, akce 
pro vlastní zaměstnance jako poděkování za 
přínos podniku, speciální ceny na vybrané vý-
robky spojené s exkurzem do tajů uzenářské 
výroby, to je jen krátký výčet možností, jak 
MASOBRANÍ uchopit a využít perspektivní pří-
ležitosti, říct svému okolí více o své činnosti. 
„Věřím, že tyto plánované propagační činnosti 
budou prospěšné pro celý obor, srovnatelně pro 
velké, střední i malé fi rmy, a už vůbec ne pouze 
pro členy Svazu. A proto se obracím s výzvou ze-
jména na kolegy, kteří nejsou členy S vazu, aby 
se k nám přidali a pomohli nám realizovat tyto 
ambiciózní cíle,“ dodává Karel Pilčík.

Manuál MASOBRÁNÍ lze získat v kanceláři 
Českého svazu zpracovatelů masa, která zá-
roveň všem zájemcům poskytne potřebnou 
informační podporu s přípravou a organizací 
vlastní akce. ČSZM

V pátek má maso svátek!
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Jestli ano, pak můžete využít schop-
ností etiketovací váhy DIGI DPS 
5000e – kompaktního průmyslového 
řešení s intuitivní obsluhou, které spl-
ňuje legislativu EU pro označování 
potravin. Interaktivní dotyková  obra-
zovka umožňuje velmi pohodlné a jed-
noduché ovládání váhy i programová-
ní údajů o zboží do paměti. To probíhá 
formou dialogu nebo vyplněním na-
bídnutých kolonek. Zaškolování ob-
sluhy není složité, obsluha vyžaduje 
minimální kvalifi kaci. 

Software váhy umožňuje kdykoliv 
získat tištěný přehled o množství eti-
ketovaného zboží, a to jak podle jed-
notlivých PLU, tak jejich skupin či 
souhrnné totály celé produkce. Tento 
režim je možno zabezpečit ochranným 
heslem tak, aby nepovolaní pracovníci 
nemohli zkreslovat výsledky práce na 
stroji. Stroj může vydávat data o zpra-
covaném zboží i po jednotlivých hodi-
nách, takže vedoucí provozu může po 
skončení dne přesně vyhodnotit pro-
duktivitu pracovníků obsluhy.

Vážení a etiketování potravin
CO KONKRÉTNĚ OD ETIKETOVACÍ VÁHY

DIGI DPS 5000E MŮŽETE ČEKAT?
�  bezproblémový provoz a jednoduchost ovládání,
�  úsporu nákladů, zvýšení produktivity práce,
�  rozložení etikety i indikátory zbývajících etiket v návinu,
�  tisk a zpracování všech běžných jednorozměrných a dvojrozměrných 

čárových kódů, mj. datamatrixových a QR-kódů,
�  snadnou výměnu etiketového kotouče (Ø až 125 mm),
�  výkon váhy až 20 bal./min. (vážení a etiketování),
�  stroj na platformě PC s OS Linux,
�  snadno přístupnou tiskárnu díky šuplíku,
�  šíři tisku až 76 mm (etiketa 80 mm),
�  vysoké rozlišení tisku 300 dpi (12 bodů na mm),
�  kompaktní design,
�  dotykovou obrazovku 8,4“ s možností horizontálního i vertikálního 

natočení,
�  možnost vzdálené správy,
�  volbu tiskárny v úpravě Linerless.

Novum Global, a. s.

POTŘEBUJETE
NA MINIMÁLNÍM PROSTORU

VÁŽIT A ETIKETOVAT?

MÁTE RÁDI PŘEHLED
S MOŽNOSTÍ RYCHLE A SPOLEHLIVĚ

VYTISKNOUT VŠECHNY POŽADOVANÉ ÚDAJE?

MOŽNÁ JSTE TAKÉ SLYŠELI
O MOŽNOSTECH A VÝHODÁCH

„NEKONEČNÉ ETIKETY“
LINERLESS.
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Šumperk – Zákon o významné trž-
ní síle patří mezi hlavní legislativ-
ní úpravy, které ovlivňují tuzemský 
trh s potravinami. Děje se tak ale 
pouze z části. Jeho hlavní snahou 
je uchránit malé výrobce před sil-
ným postavením velkých řetězců, 
vůbec se však nevěnuje praktikám 
nadnárodních dodavatelů a výrob-
ců vůči malým českým distributo-
rům. Především tradičním českým 
obchodům tak současný zákon 
spíše škodí. Změnit by to mohlo 
pouze vytvoření nové legislativní
úpravy.

Zákon o významné tržní síle byl vy-
tvořen se záměrem zabránit možným 
nekalým praktikám ze strany velkých 
zahraničních řetězců proti malým čes-
kým výrobcům. Zatímco v západních 
zemích jsou řetězce značně regulova-
né, tuzemské prostředí takovými pravi-
dly neoplývá. Záměr alespoň nějakým 
způsobem regulovat působení řetězců 
v Česku je tedy určitě správný. Zákon 
je však už od svého vzniku postavený 
jednostranně.

V každém prostředí totiž může na-
stat i varianta přesně opačná, tedy když 
velký nadnárodní výrobce či dodavatel 
jedná s malým českým distributorem. 

Mezi ty se řadí především tradiční tu-
zemští obchodníci. Nadnárodní společ-
nosti na ně přitom často uplatňují jiné 
podmínky než u řetězců, se kterými 
mohou spolupracovat ve více zemích.

Malí čeští distributoři tak mají dvě 
možnosti. Tou první je přistoupení na 
nevýhodné podmínky v podobě vyso-
kých nákupních cen. Druhou variantou 

je pak odmítnutí takových podmínek. 
Na ně však bývají navázané populární 
produkty jako piva či limonády, které 
spotřebitelé vyhledávají. Ti pak proto 
raději zamíří do velkého řetězce, kde 
daný výrobek najdou.

V českém prostředí lze najít stovky 
malých českých distributorů v podobě 
prodejen potravin, které v úhrnu tvoří 
desítky procent celého českého trhu. 
Tyto subjekty, jež jsou především na 
malých vesnicích nuceny ukončit svo-
ji činnost, však žádný zákon nechrání. 
V tomto ohledu by tedy české prostře-
dí potřebovalo úplně jinak postavenou 
legislativní úpravu. Pokud jí má být 

zákon o významné tržní síle, měli by-
chom za tuto sílu považovat nadnárod-
ní výrobce. 

Jak už to bývá v jakémkoliv odvět-
ví, i v případě potravin platí, že na trhu 
existují velké i malé fi rmy. Pokud tedy 
chceme chránit malé výrobce, měli by-
chom bránit i malé distributory. V sou-
časné podobě je však regulována pouze 
polovina trhu, té druhé zákon naopak 
ubližuje. Tento stav bohužel nemůže 
změnit žádná z diskutovaných novel 
zákona. Řešením je jen a pouze úplně 
nová legislativní úprava.

Roman Mazák, 
Družstvo CBA CZ

Zákon o významné tržní síle je postavený jednostranně,
malým českým obchodníkům škodí

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
J A K  O M E Z I T 

K O N K U R E N C I

Konkurenceschopnost evropské-
ho potravinářství bylo hlavní té-
ma konference. Ministr se ve svém 
vystoupení zaměřil na nekalé ob-
chodní praktiky a ochranu spotře-
bitelů ..., aby požadovali kvalitní 
české potraviny ... obchody by měly 
mít povinnost prodávat potraviny 
se ziskem nejméně 10 % a většina 
potravin by měla být domácí pro-
dukce... 

(TZ MZe 27. 2).

Česko je jen důkazem toho, že Key-
nesova politika funguje pouze ve fázi 
utrácení, takže je bezpečnou cestou 
do pekel.

 (Euro)

Žádný jiný faktor, který ukazuje 
skutečnou situaci na trhu, než je ce-
na, neexistuje. 

(World Dairy Summit,
Berlín 2009) 

...a to chtějí zkreslovat určenou marží. 

Ti, kteří prosazují národní ekono-
miku, jen dokazují, že ze základních 
ekonomických pouček nepochopili 
vůbec nic.  Paul Krugman

Opravdu nám stojí úspora pár ko-
run za kilogram masa za zdraví našich
dětí?

  předseda Agrární komory
o dovozových potravinách

(Zemědělec)
Co na takové tvrzení říkají vedoucí 

pracovníci Veterinární správy a po-
travinářské inspekce? 

Už kdysi dávno byla založena Ev-
ropská unie a my dnes považujeme 
za normální, že nejsou hranice a že 
můžeme obchodovat v celé Evropě. 
Máme trh o více než šesti stech milio-
nech spotřebitelů, neomezovaný žád-
nými cly. Sen generací a vyzkoušená 
cesta k prosperitě. 

Už desítky let, zamyslíme-li se nad 
tím, můžeme jen žasnout nad velikos-
tí a odvahou takové myšlenky, kterou 
se navíc podařilo zrealizovat. Úžasné. 
Čas pádí jak splašená herka a divá-
ka pranic nezajímá zápletka prvního 
aktu, řekl klasik. A tak jsme svědky 
v celé Evropě renesance názorů, které 
se snaží tzv. ochraňovat domácí trh. 
Hospodářství každé země má v ně-
čem komparativní výhodu – v geo-
grafi i, v tradici, ve schopnostech oby-
vatel, ve zkušenostech z průmyslu či 

zemědělství. A teď k tomu přibyl trh 
o stech milionů obyvatel. 

Výroba potravin. Máme v České 
republice všechny předpoklady úspě-
chu. Tradici, zkušenosti. Zkušenosti 
s velkými farmami, kvalifikovaný 
personál, prima podnebí. A bojíme 
se konkurence. Ale přitom jen kon-
kurence je faktorem, který nás může 
posunout vpřed. Jen zákazník, který si 
z širokého sortimentu vybere naše po-
traviny, má právo rozhodnout o tom, 
co si koupí. 

Ze samého strachu o to, že by si 
vybral dovozové potraviny (víte pře-
ce, že přes všechny řeči novinářů jsou 
dnes na trhu jen kvalitní potraviny), 
se snažíme (a nejen u nás) zákazníky 
nutit, aby si vybrali to, co my chceme. 
(Propagaci domácích potravin tím ne-
myslím, stejně jako by byla reklama na 

polské či německé potraviny, ale ne-
smí to dělat stát, viz např. tresty EU za 
akci Buy irish). Tzv. ochrana domácí-
ho trhu či domácích výrobců, jak nám 
navrhuje ministr, povinný podíl domá-
cích potravin v regálech obchodů, je 
vždy proti zájmu zákazníka. Je jen na 
něm, co si vybere, a na našich výrob-
cích potravin, aby mu nabídli potravi-
ny lepší nebo atraktivnější než import. 
Všechny ostatní snahy jsou špatné a je 
jen na nás, jak využít toho ohromného 
trhu Evropy. Potížím při dovozu po-
travin (ač sami potřebujeme export) 
škodíme nejen tolik zmiňovanému 
zákazníkovi, ale i rozvoji našeho po-
travinářského průmyslu. A s návrhem 
na výši marží máme zkušenosti: řešil 
to kdysi Federální cenový úřad a ješ-
tě jsou v aktivní službě někteří (já), 
kteří to pamatují. I smutné výsledky.

Praha – Příliš komerční přístup, 
studená atmosféra a celkový odklon 
od studentských principů. To jsou 
hlavní důvody, proč se letos studenti
dvou pražských univerzit rozhodli 
neúčastnit Pražského majálesu v Le-
tňanech a uspořádat si vlastní majá-
les. Pod názvem Lesamáj se 2. května
v areálu pražského Kampusu Dejvice
uskuteční multižánrový festival v du-

chu studentské sounáležitosti, tvoři-
vosti a spolupráce.

„Lesamáje se stoprocentně zúčast-
ní akademické obce z VŠCHT, ČVUT, 
Katolické fakulty UK a Ústavu orga-
nické chemie a biochemie AV. Zváni 
jsou ale všichni, kdo mají chuť osla-
vit náš svátek způsobem, jakým si žádá 
tradice,“ říká hlavní organizátorka Le-
samáje Kateřina Bednářová. „Budeme 

rádi, když se přidají nejen studenti ze 
střed ních škol, ale i obyvatelé Prahy 6 
a okolí,“ dodává Bednářová.

Vznik alternativního majálesu pod-
pořili rektoři VŠCHT i ČVUT. Inspi-
rací byl krok, k němuž se před časem 
odhodlala Univerzita Karlova, která 
také částečně odešla z Letňan a sla-
ví po svém. „Přizvali jsme kreativce 
z kampusu, abychom Lesamáj postavili 

vlastníma rukama. Hlavní myšlenka je 
od studentů pro studenty,“ vysvětluje 
Bednářová.

Akce tak bude přístupná všem bez 
rozdílu a samozřejmě bez vstupného. 
Hudební produkci, které vévodí duo 
Nèro Scartch a Brass Avenue, doplní 
tradiční volba jejího/jeho májového 
Veličenstva, divadelní a improvizač-
ní představení, slam poetry, autorská 

čtení, workshopy, soutěže a další ak-
tivity v režii studentských organizací 
a spolků. Návštěvníci budou také mo-
ci ochutnat lesamájový pivní speciál
z produkce výzkumného pivovaru 
VŠCHT. 

Detailní program bude upřesňován 
zde: lesamaj.kampusdejvice.cz

Mgr. Michal Janovský,
VŠCHT

Studenti odmítli komerci. Uspořádají si vlastní majáles

Praha – Odhady Asociace čes-
kého tradičního obchodu (AČTO)
aktuálně potvrzují nejnovější čísla 
o vývoji českého maloobchodu za 
rok 2017. Trend zanikání malých, 
především venkovských prodejen 
zrychlil tempo. V minulém roce 
ukončilo svou činnost celkem 1082 
prodejen o velikosti do 400 m2. 

V roce 2017 zaniklo podle nezá-
vislého šeření společnosti AC Nielsen 
v České republice 1082 maloobchod-
ních prodejen o velikosti do 400 m², 
přičemž je z tohoto čísla 759 nejmen-
ších obchodů o prodejní ploše do 50 m².
Oproti roku 2016, kdy v této kategorii 
zaniklo 396 prodejen, je to tak téměř 
dvojnásobek. Naopak velké prodejny 
nad 400 m² posílily o 42 maloobchod-
ních jednotek. Je tedy patrné, že zatím-
co nejmenší venkovské obchody zani-
kají, rostou nové supermarkety. 

„Před tímto stavem varujeme už řa-
du let. S otevřením každého supermar-
ketu, byť ho v dané lokalitě ani není 
zapotřebí, dojde k zásadnímu ohro-
žení existence ryze českých prodejen 
v okruhu i dvaceti kilometrů. Přesto 

tento neblahý stav nikdo neřeší anebo 
jej pod tlakem situace řeší velmi likna-
vě. Zatímco občanská vybavenost ven-
kova, ale i malých měst zmírá a řada 
lidí na venkově nemá kde nakoupit, po-
kračují zahraniční řetězce v neřízené 
a bezohledné expanzi,“ komentuje si-
tuaci Zdeněk Juračka, předseda Asoci-
ace českého tradičního obchodu, která 
zastupuje na 7000 českých nezávislých 
prodejen.

Podíváme-li se na vývoj za posled-
ních 10 let, jsou čísla ještě výmluvněj-
ší. Od roku 2007 zaniklo 3923 prodejen 
o velikosti do 400 m², zatímco nad tuto 
hranici vzniklo 239 super- a hypermar-
ketů po celé České republice. Přesto 
dále vznikají nové a dochází k nesmy-
slné kumulaci prodejen především za-
hraničních řetězců. Jako příklad lze 
uvést dvanáctitisícovou východočes-
kou Jaroměř, kde nedaleko od sebe 
stojí hned pět velkých prodejen zahra-
ničních řetězců. Dopad na menší pro-
dejny v okolí  v kombinaci s nekalými 
praktikami, např. hojným využíváním 
podhodnocování cen v letákových 
akcích, tzv. podnákupních cen, je 
zřejmý. 

AČTO se problematikou zániku 
malých českých prodejen dlouhodobě 
zabývá a k tématu obchodní obsluž-
nosti venkova zpracovala i podrobný 

materiál, který dala k dispozici. AČTO 
navrhuje defi novat za jasných podmí-
nek provozování obchodu v nejmen-
ších obcích jako službu ve veřejném 
zájmu a systém podpory venkovských 
prodejen. Druhou možnost, jak rychle 
a efektivně pomoci zachovat občan-
skou vybavenost venkova, vidí AČTO 
v navýšení rozpočtu obcí v rámci roz-
počtového určení daní. V obou přípa-
dech by rozhodující slovo při hledání 
finálního řešení a systému realizace 
případné podpory měla mít obec. 

Asociace českého tradičního obcho-
du je historicky první a největší konso-
lidovaný subjekt, který sdružuje čes-
ké maloobchodníky z oblasti malého 
a středního podnikání. V současnosti 
má AČTO 19 členů z řad českých ma-
loobchodních sítí i českých výrobců 
potravin. Reprezentuje na 7000 prode-
jen s 30 000 zaměstnanci, čímž před-

stavuje cca 25% podíl na trhu s po-
travinami. Hlavním posláním AČTO 
je hájit zájmy svých členů před trvale 
nepříznivým působením nekalé konku-
rence, obchodních řetězců i ostatních 

institucí ohrožujících další existenci 
českých obchodů, z velké části zajiš-
ťujících obchodní obslužnost venko-
va. Navíc si zakladatelé dali do vínku 
hájit vše české a to znamená i podpo-
rovat výrobu a prodej českých potra-
vin u nás. Projekt certifi kace, spojený 
s udílením značky TRADIČNÍ ČES-
KÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO 
ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍ-
HO OBCHODU, spustilo AČTO na 
konci listopadu 2016 za podpory mi-
nistra zemědělství a prezidenta Potra-
vinářské komory.

Tisková zpráva AČTO

Český nezávislý trh v minulém roce utrpěl těžké ztráty.
Skončilo přes tisíc malých prodejen

Vývoj českého maloobchodu 2007–2017
2007 2016 2017 - / + 2016–2017

- / + 2007–2017
Prodejny s potravinami 
a smíšeným zbožím do 50 m2 9 387 6 223 5 464 -759 / -3 923
Prodejny s potravinami 
a smíšeným zbožím do 400 m2 

(včetně 50 m2)
16 278 13 437 12 355 -1 082 / -3 923

Prodejny s potravinami 
a smíšeným zbožím nad 400 m2 1 435 1 632 1 674 +42 / +239

ACTO
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Videojet DataFlex® 6530
budoucnost termotransferového tisku

�  značení ve výkonných kontinuálních i taktových baličkách v rychlostech 1 – 1.000 mm/s

�  integrovaný systém zajištění kvality značení iAssure™ – on-line prověřování všech tisků

�  patentovaný systém posuvu a vedení pásky bez spojek a pružin
– jednoduché, spolehlivé a bezúdržbové řešení

�  možnost použití karbonových pásek s náviny až 1.200 m

�  mezery mezi tisky na pásce pouze 0,5 mm

�  Intelligent Motion™- pohyb tiskové hlavičky pomocí krokového motoru
– tiskárna nevyžaduje přípojku stlačeného vzduchu

�  CLARiTY™ ovládací panel s dotykovou obrazovkou - dialogová tvorba zprávy

�  Kontextová nápověda pro úkony údržby s videopodporou w
w

w
.j

a
g

a
-c

r.
cz

Potravinářský
zpravodaj

Pořadatelé: 
Ministerstvo zemědělství 

Českomoravský svaz mlékárenský
Ústav mléka, tuků

a kosmetiky VŠCHT Praha
Sekce pro mléko

při Potravinářské komoře ČR

VYHLAŠUJÍ 16. ROČNÍK SOUTĚŽE

„Mlékárenský 
výrobek 

roku 2018”
I. Podmínky pro přihlášení výrobku
Do hodnocení Mlékárenský výrobek roku 
2018 mohou výrobní společnosti přihlásit ja-
kékoliv výrobky, které jsou vyráběny v Čes-
ké republice a zde rovněž uváděny na trh.

Výrobky mohou být přihlášeny v těchto kate-
goriích:
−  tekuté výrobky (mléka, smetanové výrobky)
−  jogurty a zakysané výrobky včetně mléč-

ných nápojů
− másla a mléčné pomazánky
− tvarohy a tvarohové výrobky
− sýry přírodní
− sýry tavené
− speciality (např. pudingy aj.)

Samostatnou kategorií je „Novinka roku“, 
do které mohou být přihlášeny zcela nové 
mlékárenské výrobky uvedené na trh v obdo-
bí od 1. dubna 2017 do 31. března 2018.
Za nový výrobek je považován mlékárenský 
produkt, který byl nově vyvinut nebo u něj 
byla zásadním způsobem změněna receptu-
ra nebo technologie výroby, vzhled, anebo je 
prodáván ve výrazně změněném obalu, který 
rovněž přináší určitý inovační náboj. 

Každá společnost může přihlásit více výrobků. 
Přihlášky budou zasílány na adresu: 

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ, 
V OLŠINÁCH 75, 100 00 PRAHA 10.

 PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT TAKÉ 
ELEKTRONICKY NA ADRESU: 

PROJEKTY@CMSM.CZ

V  přihlášce a  doprovodném „rodném listu“ 
přihlášeného výrobku bude uveden název vý-
robku, kategorie, do které je přihlašován, popis 
a charakteristika výrobku, rozšířenost v obchod-
ní síti, případně prodaný objem a podíl na trhu.
V případě kategorie „Novinka roku“ je nutné 
také vyznačit datum uvedení na trh a popsat 
inovační přínos.

II. Hodnocení
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých 
odborníků a zástupců pořadatelů. Odborným 
garantem je VŠCHT, Ústav technologie mléka, 
tuků a kosmetiky. Organizátor akce sdělí přihlá-
šeným fi rmám data a podmínky pro předání
vzorků k hodnocení. Za každý výrobek uhradí
výrobce správní poplatek ve výši 1 500 Kč.
Titul „Mlékárenský výrobek roku 2018”, resp. 

„Novinka roku 2018“ bude udělen v kategori-
ích, kde budou hodnoceny minimálně tři při-
hlášené výrobky. Pořadatelé si vyhrazují právo 
podle počtu přihlášených výrobků některé ka-
tegorie sloučit, upravit, případně zrušit.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
NEJPOZDĚJI 

DO 27. 4. 2018
HODNOCENÍ VÝROBKŮ SE USKUTEČNÍ 

NA VŠCHT VE ČTVRTEK 3. 5. 2018.

III. Vyhlášení výsledků
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny 
na akci „Oslava mléka” dne 30. května 2018 
v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné 
hoře. Oceněným výrobcům předá diplomy 
ministr zemědělství ČR.

Ing. Jiří Kopáček, CSc., v. r.
Českomoravský svaz mlékárenský

mobil: 602 271 315
e-mail: projekty@cmsm.cz

Mediální partneři:

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ
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Praha – 24. března proběhl na 
Bio stylu v rámci Festivalu Evolution 
tradiční odborný blok přednášek vě-
nující se aktuálním tématům ze svě-
ta biopotravin a ekologického země-
dělství. Přednáškový blok letos již 
podruhé pořádala nevládní organi-
zace PRO-BIO LIGA, která informuje 
a inspiruje o světu biopotravin pod 
hlavičkou lovime.bio.

Letošní naučně-zábavný blok před-
nášek s názvem „Od vidlí po vidlič-
ku“ přiblížil účastníkům v průběhu tří 
svých částí cestu biopotravin od far-
máře a dění na poli přes zpracování 
a výrobu až do jídelny a konečné ča-
rování v kuchyni. Celým programem 
posluchače prováděla Bára Hernycho-
vá, odbornice na zdravý životní styl 
a biopotraviny.

Hlavním tématem první přednáš-
ky se stala půda a přístup k ní. Martin 
Rosenbaum z rodinné farmy Lukava 
představil příběh svého hospodářství, 
a především své zkušenosti s obtíž-
ným přístupem k zemědělské půdě 
a možností hospodařit šetrně a ekolo-
gicky pro mladé a začínající hospodáře. 
Odpověď na tuto otázku řeší celá Ev-

ropa, mimo jiné i organizace sdružené 
v mezinárodní síti Access to Land, kte-
ré natočily dokument popisující různé 
občanské iniciativy ve Velké Británii, 
Francii, Španělsku, Itálii a Rumunsku 
snažící se o usnadnění přístupu k půdě 
pro ty, kteří chtějí hospodařit zodpo-
vědně. 

Druhým tématem se stala výroba 
kvalitních potravin, konkrétně pokrmů 
z netradičních zapomenutých obilovin, 
jako jsou různé druhy pšenice (jedno-
zrnka, dvouzrnka, červená pšenice, 
špalda), čirok, proso, pohanka. Jejich 
úžasné výživové vlastnosti i nenároč-
nou přípravu v kuchyni přiblížil Mar-
tin Hutař, zakladatel a spolumajitel 
obchodní společnosti PRO-BIO, která 
patří k největším producentům biopo-
travin u nás. Právem tyto plodiny ozna-
čuje za super potraviny českého půvo-
du. Na své si přišli i milovníci masa 
a masných výrobků. Jiří Pykal z Bio-
farmy Sasov, která se specializuje na 
chov přeštických černostrakatých pra-
sat a slaví letos 20. výročí od vstupu 
do systému ekologického zemědělství, 
prozradil, jaký vliv má způsob chovu 
zvířat, průběh porážky a samotné zpra-
cování na kvalitu výsledných masných 
výrobků, tato data navíc pocházejí ze 
spolupráce mezi farmou a Výzkum-
ným ústavem živočišné výroby, která je 
dobrým příkladem propojování výzku-
mu a praxe. Andrea Hrabalová z PRO-
-BIO LIGY pak uzavřela druhý blok 
přednáškou o přemíře log, známek 
a značek na potravinách a informo-

vala o značkách kvality, kterým se dá
věřit.

Třetím a závěrečným tématem byly 
dobré příklady zapojení biopotravin 
ve stravování, které představily hned 
čtyři vedoucí školních jídelen: Rená-
ta Černá, ZŠ Dobřany u Plzně, Iveta 
Garciová, MŠ Semínko Praha, Olga 
Chlápková, ZŠ Waldorfská Pardubice 
a Romana Opršalová, ZŠ Český Brod. 
Hrdinky školního stravování odhali-
ly, jaké jsou radosti a strasti zapojo-
vání biopotravin a vůbec eticky, en-
vironmentálně i zdravotně pestřejšího 
jídelníčku do školní stravy. Všechny 
vedoucí jídelen se shodly, že vyšší ce-
na biopotravin není nepřekonatelnou 
překážkou pro velké, ale překvapivě 
ani pro malé jídelny. Ceny obědů se 
nezvýší do míry, která by nebyla pro 
rodiče přijatelná, a eventuální překro-
čené náklady se vyrovnají v ostatních 
dnech či týdnech. O poznání větší ba-
riérou je dostupnost potřebného obje-
mu, termíny dodání a celková logis-
tika. Podobné zkušenosti má i sama
PRO-BIO LIGA, která v současné do-
bě realizuje projekt „Učíme se vařit 
bio“, cílený na studenty a pedagogy 
středních odborných škol gastrono-
mického zaměření. Více informací 
k tomuto projektu naleznete na www.
lovime.bio/programy-skoly.

Blok přednášek věnovaný tématům 
ekologického zemědělství a biopotra-
vin proběhl v rámci jarního Festivalu 
Evolution letos již počtvrté. Jelikož 
naší snahou je, aby se principy eko-

logického zemědělství staly součástí 
českého zemědělství a biopotraviny 
automatickou volbou spotřebitelů, bu-
deme i nadále realizovat řadu vzdělá-
vacích a propagačních akcí mezi spo-
třebitelskou veřejností. Proto je naším 
zájmem, aby přednášky o biotématech 
a další aktivity v rámci festivalu pokra-
čovaly i v příštích letech. 

Blok přednášek připravila PRO-BIO 
LIGA v rámci projektu „Vzdělávání 

a osvěta o ekologickém zemědělství 
v ČR“, který je fi nancován Minister-
stvem zemědělství a podpořen společ-
ností KEZ o. p. s.

Přednášky byly nahrány a budou br-
zy k dispozici na našem youtube kaná-
le: bit.ly/YouTube_lovime_bio. 

www.lovime.bio

Andrea Hrabalová,
PRO-BIO LIGA

PRO-BIO Svaz ekologických ze-
mědělců připravil v rámci Projektu 
na podporu produkce a odbytu bio-
mléka vzdělávací cyklus pro čes-
ké zemědělce. Pro rok 2018 chystá
15 vzdělávacích seminářů, exkurze 
po českých biofarmách a výpravu za 
příklady dobré praxe do Německa. 

Projekt Ministerstva zemědělství na 
podporu produkce a odbytu biomlé-
ka v ČR probíhá v letech 2017–2019 
a prostřednictvím veřejné zakázky je 
realizován Svazem ekologických ze-
mědělců PRO-BIO. Hlavními pilíři 
projektu jsou poradenství pro kon-
venční podniky a stávající ekologické 
podniky, výměna zkušeností mezi sed-
láky, posouzení dopadu ekologického 
hospodaření na kvalitu vody a půdy, 
vytvoření praktických příruček a ma-
teriálů pro mléčné ekologické podniky.

Zejména na výměnu zkušeností me-
zi sedláky v oblasti produkce biomléka 
se svaz zaměřuje v roce 2018, a to for-
mou seminářů spojených s exkurzí do 
mléčných podniků v Česku i zahraničí. 

„Důraz klademe hlavně na sdílení 
zkušeností mezi sedláky, ať už dob-
rých či špatných. Věříme, že praktic-
ká osobní zkušenost jednoho sedláka, 
ze které se mohou přímo poučit další 
farmáři, vydá za několik odborných 
publikací. V minulosti se nám proto 
osvědčily návštěvní dny konkrétních 
farem, kde se mohou konvenční far-
máři seznámit s mléčnými biochovy 
a ekologičtí sedláci zase rozšířit zna-
losti a předat své dosavadní zkuše-
nosti,“ uvedla Kateřina Urbánková, 
manažerka PRO-BIO Svazu ekologic-
kých zemědělců.

V roce 2018 se mají čeští sedláci 
opravdu na co těšit. PRO-BIO jim po-
skytne možnost zúčastnit se 15 vzdělá-
vacích seminářů realizovaných během 
celého roku spojených s exkurzí na 
české biofarmy. Zahraniční zkušenos-
ti mohou čeští farmáři také načerpat 
v rámci exkurze do Německa, kde jim 
budou představeny ukázky dobré praxe 
v oblasti německých bio chovů.

„Zveme všechny české konvenční 
sedláky, aby se zúčastnili námi pořá-

daných seminářů. Není důvod se eko-
logického zemědělství obávat. Naopak. 
Součástí naší činnosti je také posouze-
ní, zda je jejich farma vhodná pro eko-
logické zemědělství, a navržení vhod-
ných opatření na orné půdě i v chovech 
zvířat,“ dodala Urbánková. 

V březnu již proběhl seminář na té-
ma zpracování mléka v Poděbradech. 
Účastníkům byla představena napří-
klad výroba sýrů z nepasterizovaného 
mléka nebo výroba typických italských 
zrajících sýrů. „Zájem o účast na semi-
náři překonal naše očekávání, kapacita 
semináře byla plně naplněna, a stejný 
seminář proto plánujeme na podzim to-
hoto roku,“ uvedla Urbánková. 

Zájemci se mohou aktuálně regis-
trovat na tyto semináře zaměřené na 
biomléko: 
2. 5. Výživa mléčného skotu v ekolo-
gickém zemědělství – Svratecko, a. s.

23. 5. Technologie chovu a animal wel-
fare – základní legislativa EU vs. nad-
standardy – ZD Oslavice 

 29. 5. Konverze většího mléčného 
podniku do EZ – Rubelit, s. r. o.

Více informací o pořádaných 
seminářích a informace 

k registraci najdete na http://
eagri.cz/public/web/biomleko/

Kontakt: Kateřina Urbánková, 
manažerka PRO-BIO

Svazu ekologických zemědělců:
725 571 027,

katerina.urbankova@pro-bio.cz
Jan Směšný,

manažer projektu BIOMLÉKO:
606 040 999,

jan.smesny@pro-bio.cz 

Akci fi nančně podporuje 
Ministerstvo zemědělství

Svaz ekologických zemědělců

Svaz ekologických zemědělců vzdělává v roce 2018 farmáře
v oblasti biomléka. O výměnu zkušeností je velký zájem

PRAHA – Každý Čech podle Čes-
kého statistického úřadu předloni 
zkonzumoval průměrně 249 vajec. 
Čechům stále víc záleží na původu 
vajec a snaží se vyhýbat těm z vel-
kochovů.

V loňském roce se v Česku vypro-
dukovalo přes dvě miliardy vajec. Ze 
zahraničí se jich do republiky dovezlo 
dalších 767,7 milionů. Průměrná spo-
třebitelská cena byla v loňském roce 
3,63 koruny. Většina vajec na tuzem-
ském trhu pochází z velkochovů. „Kde 
bylo vejce sneseno, zjistí zákazník 
snadno podle označení na skořápce – 
způsob chovu určuje první číslice vyra-
žená na vejci. Klecový chov je označen 
číslem tři a v celkové produkci vajec 
tvoří 87,58 procenta, dvojka značí ha-
lový chov, ze kterého pochází 11,95 pro-
centa vajec, volný chov je značen čís-
lem jedna a pochází z něj 0,17 pro-

centa prodávaných vajec, nejmenší 
podíl – 0,3 procenta – představuje 
ekologický chov značený nulou,“ řekla 
Gabriela Dlouhá, předsedkyně před-
stavenstva Českomoravské drůbežář-
ské unie. „Pokud má zákazník zájem 
o vejce z volného nebo ekologického 
chovu, musí pro ně zamířit k lokálním 
prodejcům. Supermarkety nabízejí 
zpravidla vejce pouze z nehumánních 
klecových velkochovů. V nich existuje 
mnohem větší riziko přenosu chorob. 
To je mnohdy potlačováno preventivní 
dávkou antibiotik, která se samozřejmě 
propíše do kvality vejce – lidé tak spo-
lu s vejci konzumují také antibiotika,“ 
doplnil Martin Prokop, autor projektu 
zfarmydomu.cz.

Vedle toho, za jakých podmínek 
bylo vejce sneseno, zajímá zákazníky 
i původ vajec. Nejvíce se jich do Čes-
ka dováží z Polska. Poznat, ze které 
země ale vejce pochází, je pro zákaz-

níky často obtížné. „Současná legis-
lativa umožňuje, že vejce prodávaná 
v obalech s uvedenou zemí původu 
Česká republika vůbec nemusí pochá-
zet z Česka. Za zemi původu se totiž 
podle zákona považuje ta země, kde do-
šlo k jejich poslední podstatné úpravě, 
a za tu se považuje i balení. Orientaci, 
odkud vejce skutečně pochází, usnad-
ňuje kód vytištěný přímo na skořápce, 
ten ale spousta lidí nedokáže rozluš-
tit. Zemi původu označují písmena za 
první číslicí. Tuzemská vejce nabíze-
jí opět spíše menší prodejci, v super-
marketech tvoří převážnou část nabíd-
ky vajec z dovozu,“ upozornil Martin
Prokop.

Odkud vejce pochází, má samozřej-
mě vliv i na jeho kvalitu. Jedním z nej-
rozšířenějších mýtů je ten, že kvalitní 
vejce se pozná podle barvy žloutku. 
Tu už ale umějí chovatelé uměle „vy-
lepšit“. „Chovatelé mohou do krmiva 

slepic přidávat barvivo, díky kterému 
je potom vaječný žloutek sytě žlutý. 
Kvalita vajec je zásadně závislá na 
způsobu života slepice – jak na pohy-
bu, tak krmivu. Drobní producenti jsou
v 99 procentech současně i majitelé 
chovů a více než tlak na maximalizaci 
zisku je pro ně důležitá kvalita produk-
ce. Proto například používají vlastní 
krmné směsi namísto průmyslově vy-
ráběných granulátů. To vše následně 
ovlivňuje výživové hodnoty a chuť va-
jec,“ řekl Martin Prokop.

Jako u většiny potravin i kvalitu va-
jec ovlivňuje čas. Lidé ale často nevě-
dí, jakou trvanlivost vejce mají a jak si 
jejich čerstvost ověřit. „Reálná trvan-
livost vejce je zhruba tři týdny. Osob-
ně bych ale doporučil nekonzumovat 
vejce starší 14 dní. Jedním ze způsobů, 
jak zajistit čerstvost potravin, je nena-
kupovat do zásoby, ale průběžně na-
kupovat v menším objemu několikrát 

týdně. Zárukou čerstvosti je i nákup od 
lokálních dodavatelů,“ vysvětlil Mar-
tin Prokop.

TRIKY, JAK SI OVĚŘIT 
ČERSTVOST VAJEC

Plavec – čím je vejce starší, tím víc 
je v něm vzduchu. Když vejce vhozené 
do vody klesne ke dnu, je čerstvé, po-
kud plave, nejezte ho.

Konzistence – čím je vejce starší, 
tím tekutější je žloutek. Pokud vám 
tedy nejde snadno žloutek oddělit od 
bílku, není vejce čerstvé.

Šplouchání – pokud zatřesete čer-
stvým vejcem, neměli byste slyšet té-
měř žádný zvuk. Pokud vydává vejce 
šplouchavý zvuk, není čerstvé. Tato 
metoda má tu výhodu, že ji můžete vy-
zkoušet rovnou v obchodě.

Pear media

Jak poznat čerstvá vejce a proč je nekupovat v supermarketu?

Aktuální témata ze světa biopotravin na Festivalu Evolution

Na TK k Festivalu Evolution Mgr. Jan Valeška představuje PRO-BIO LIGU
a její blok přednášek „Od vidlí po vidličku“.
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Pivovar Svijany byl založen již 
v roce 1564 a je jedním z vůbec 
nejstarších pivovarů na českém 
území. Po oslavách 450. výročí 
založení v roce 2014 si letos pivovar 
připomíná jiné kulaté výročí, a to 
dvacet let samostatné existence. 
Právě 1. dubna totiž uplynulo dvacet 
let od okamžiku, kdy tehdejší ředitel 
a sládek pivovaru František Horák 
vezl do Prahy dohodnutou částku, 
aby jeho zahraničním majitelům 
zabránil Svijany definitivně zavřít.
Díky jeho spontánní akci, solidaritě 
a patriotismu místních lidí se 
s pomocí českého investora původně
malý regionální pivovar stal známý 
po celé republice a dnes již i za
jejími hranicemi. 

Během posledních dvou desetiletí 
pivovar prošel obrovskou proměnou, 
zvýšil výstav více než patnáctkrát až na 
loňských 638 tisíc hektolitrů a vypra-
coval se do pozice jednoho z největších 
pivovarů v českých rukou a největšího 
českého výrobce zachovávajícího tra-
diční způsob kvašení piva. 

„Využíváme výročí k tomu, abychom 
si znovu připomněli, kolik práce to stá-
lo, abychom chátrající pivovar postavi-
li na nohy. Dali jsme do toho tehdy vše, 
protože záchrana pivovaru se skutečně 
stala naší ‚srdeční záležitostí‘. Vsadili 
jsme na tradiční výrobní postupy, stejné 
jako v druhé polovině minulého století, 
kdy se české pivo proslavilo po celém 
světě. A na podporu nejdříve místních 
lidí a později fanoušků v celé republice, 
kterým stále nemůžeme být dost vděční. 
Splácíme jim to tím, co umíme nejlépe 
– skvělým a poctivě dělaným pivem,“ 
říká svijanský sládek Petr Menšík. 

STAVÍ NA TRADICI 
V současné době je ve výrobním 

sortimentu pivovaru trvale čtrnáct piv; 

s výjimkou nealkoholického piva jsou 
všechna nepasterovaná, tedy stále živá. 
Vedle nejprodávanější jedenáctky Svi-
janský Máz je to i celá řada speciálních 
piv, jichž je pivovar vůbec největším 
výrobcem pro český trh. Patří mezi ně 
patnáctka Svijanský Baron nebo třináct-
ky – nefi ltrovaný Kvasničák, světlý Svi-
janský Kníže, tmavá Svijanská Kněžna 
a sváteční DUX. V posledních letech 
pivovar doplnil svůj sortiment o nefi l-
trovaný řezaný ležák Svijanský fan-
da, prémiový ležák „450“, který uvařil 
u příležitosti 450. výročí založení pivo-
varu, kroužkový ležák Zámecký Máz, 
připravený při příležitosti rekonstrukce 
Zámku Svijany v těsné blízkosti pivova-
ru, a nejnověji i nefi ltrovaný Svijanský 
Máz. 

Při výrobě všech svijanských piv se 
pivovar důsledně drží tradičních postu-
pů. Ve Svijanech jsou stále věrní tzv. 
dvourmutovému způsobu vaření, kva-
šení v otevřených kádích a přirozené-
mu dlouhodobému zrání piva v ležác-
kých sklepích. Jako suroviny používají 
většinou humnový slad z malých, ne-

závislých českých a moravských sla-
doven, vodu z vlastních studní a chmel 
(zejména Žatecký poloraný červeňák) 
z vlastních chmelnic. Prakticky všech-
na piva z produkce pivovaru jsou ne-
pasterovaná. 

HLEDÍ DO BUDOUCNOSTI
Do svého rozvoje Pivovar Svijany 

v uplynulých letech investoval více 
než 700 milionů Kč a ke dvacátým na-
rozeninám si nadělil dárek v podobě 

vůbec největší investice celé své his-
torie – nové stáčírny piva do plecho-
vek. Moderní linka v hodnotě přes sto 
milionů Kč, kterou slavnostně spustil 
na konci března, pivovaru umožní dr-
žet krok se stále rostoucí poptávkou po 
pivu v plechovkách (již během letošní-
ho roku jich hodlá vyrobit asi pět mi-
lionů). Kromě toho mu umožnila jako 
prvnímu českému pivovaru dodávat 
v plechovkách pivo nepasterované, te-
dy takové, na jaké jsou jeho fanoušci 
zvyklí.

„I když vyrábíme více než patnáct-
krát více piva než v roce 1998, nikdy 
nás ani na okamžik nenapadlo výro-
bu, jakkoliv ošidit. Po celou dobu jsme 
naopak průběžně investovali obrovské 
částky do rozšíření a modernizace kla-
sické technologie, aby naše pivo zů-
stalo pořád stejné jako v době, kdy si 
poprvé získalo srdce našich lidí. A ve 
spojování tradičního a moderního bu-
deme pokračovat,“ zdůrazňuje ředitel 
Pivovaru Svijany Roman Havlík. 

www.pivovarsvijany.cz

Pivovar Svijany slaví dvacet let samostatné existence
Z  M A L É H O  R E G I O N Á L N Í H O  P I V O V A R U  P Ř E D  L I K V I D A C Í

J E  P O  D V A C E T I  L E T E C H  J E D N A  Z  N E J O B L Í B E N Ě J Š Í C H  Z N A Č E K  T R A D I Č N Í H O  Č E S K É H O  P I V A

V Ostravě – Pivovar Ostravar 
nabídl milovníkům piva zajímavou 
novinku. Nové jarní osvěžující pivo 
z edice oblíbených Speciálů ze 
spilky. Jmenuje se Gavora, kom-
binuje přednosti českého ležáku 
a bavorského pšeničného piva 
a k jeho přípravě si pořídil ostravský 
pivovar dokonce speciální kmen 
pivovarských kvasinek z Německa. 
Gavora je po lednovém Rufusovi dru-
hým letošním Speciálem ze spilky.

Ostravští pivovarníci připravili spe-
ciální jarní pivo se zcela unikátní re-
cepturou. Nové pivo nese název Ga-
vora, spadá do kategorie pšeničných 
ležáků a má stupňovitost 11,4 stupně 
a 5 % alkoholu. 

„Kdybych měl nové pivo přiblížit 
spotřebitelům, řekl bych, že Gavora 
v sobě skvěle prolíná dva pivní světy. 

Svět typického českého ležáku a svět 
bavorských pšeničných piv,“ popisuje 
nové pivo vrchní sládek Roman Rich-
ter, který je společně s podsládkovou 
Klárou Chudou autorem neobvyklé 
receptury. Z pšeničných piv si Gavora 
podle vrchního sládka vzala lehkost, 
aroma a hutnou pěnu, z ležáku zase tra-
diční hořkost a pitelnost.

PEČLIVÁ PŘÍPRAVA NOVÉHO 
SPECIÁLU

Nápad uvařit speciál kombinující 
přednosti českého ležáku a bavorské-
ho pšeničného piva se zrodil už na pod-
zim. „Tehdy jsme s Klárou přemýšleli, 
jaké pivo bychom mohli lidem nabíd-
nout po zimě. Já jsem chtěl, aby to bylo 
pivo překvapující a zajímavé, a Klára 
zase zdůrazňovala jarní atmosféru. Ja-
ro a svěžest. Když jsme se nakonec roz-
hodli zkombinovat ležák s pšeničným 

pivem, vůbec nám nedošlo, do jak ná-
ročného procesu se pouštíme,“ uvedl 
vrchní sládek.

„Nejprve jsme museli vybírat vhod-
né suroviny a pivovarské kvasinky. Už 
to byl oříšek,“ říká Klára Chudá, která 
měla volbu surovin i kvasinek na sta-
rost. V Česku se totiž svrchně kvašená 
pšeničná piva příliš nevaří, a tak třeba 
pro kvasinky musela Klára do zahrani-
čí. „Volila jsem mezi belgickými a ně-
meckými. Nakonec jsem se rozhodla 
pro německé, které mají k našemu le-
žáku blíže.“

TEPLOTNÍ BOUŘE NA SPILCE
Byla to dobrá volba. Správný výběr 

pivovarských kvasinek se odrazil na 
barvě, aroma, a především lehkosti no-
vého piva. „Tyto kvasinky pracují dob-
ře při vyšších teplotách, hlavní kvašení 
probíhalo až při 25 stupních Celsia. To 
je přibližně dvakrát více, než při jakých 
pracují naše kvasinky pro spodní kva-
šení,“ říká Roman Richter. 

Díky vysoké teplotě kvašení získala 
Gavora velmi specifi cké aroma. „Když 
budete Gavoru pít při doporučované 
servírovací teplotě 8 stupňů Celsia, 
můžete ucítít v pivu třeba i hřebíček 
nebo banán,“ vysvětlila Klára Chudá.

Další zvláštností Gavory je, že pivo 
sice bylo uvařeno z pšeničného sladu, 
ale nemá zákal typický pro pšeničná 
piva. „Gavora má jen lehký opal. Dů-
vodem je speciální způsob fi ltrace,“ 
popisuje Klára Chudá. I s fi ltračním 

procesem si totiž ostravarští pivovar-
níci vyhráli. Gavora prošla speciální 
fi ltrací s upravenou dávkou křemeliny. 
Filtrace tak dodala novému pivu velmi 
osobitý vzhled.

Ostravar začal s distribucí nového 
speciálu do hospod a restaurací na kon-
ci března. Stáčet pšeničný ležák do lah-
ví Ostravar neplánuje. Chce zajímavým 
ležákem podpořit návštěvnost hospod. 
Nové pivo by mělo být na čepu stejně 
jako ostatní Speciály ze spilky zhru-
ba dva měsíce, a to nejen v domovské 
Ostravě a jejím okolí, ale také ve vy-
braných hospodách napříč celým Čes-
kem. Ochutnat Gavoru tak budete moci 
třeba v Praze nebo Pardubicích. A ne-
smíme zapomenout ani na Slovensko. 

www.ostravar.cz

WALKER & LAMBERT s. r. o.

Ostravar představuje jarní speciál Gavora
P I V O ,  K T E R É  K O M B I N U J E  P Ř E D N O S T I  Č E S K É H O  L E Ž Á K U  A  B A V O R S K É  P Š E N I C E

20

U slavnostního rozjezdu linky byli její kmotři – olympijský vítěz a mistr světa v ju-
du Lukáš Krpálek, liberecký hejtman Martin Půta a starosta Svijan Petr Felkner.

Během posledních dvou desetiletí pak pivovar prošel obrovskou proměnou, 
zvýšil výstav více než patnáctkrát až na loňských 638 tisíc hektolitrů.  
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Praha – Pivo je pro ženy v Česku 
stále atraktivnějším nápojem. Me-
ziročně vzrostla skupina žen, které 
si alespoň občas pivo dopřejí, kon-
krétně z 57 % na 59 %. V průměru 
si jej dají skoro dvakrát za týden. 
Vyplývá to z výsledků každoročního 
průzkumu Pivo v české společnosti, 

který pro Český svaz pivovarů a sla-
doven připravuje Centrum pro vý-
zkum veřejného mínění Sociologic-
kého ústavu AV ČR (CVVM).

Nositelkami vzestupného trendu 
jsou především ženy v nejmladší vě-
kové kategorii 18–29 let, u nichž došlo 
k meziročnímu nárůstu o 6 %. Tři pro-
centa přidala také skupina žen mladší-
ho středního věku (30–44 let). „Mladší 
lidé jsou obecně otevřenější experimen-
tům, chtějí zkoušet stále nové chutě, je-
jich loajalita ke značce, a dokonce ani 
k typu piva ještě není tak vysoká jako 
v pozdějším věku. Pivovary na to rea-
gují nabídkou pivních speciálů, jejichž 
obliba i mezi ženami stále roste,“ říká 
Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven. 
O dvě procenta meziročně narostla 
i skupina žen, které v situaci, kdy si 
nemohou dát normální pivo, sáhnou po 
jeho nealkoholické variantě.

PIVO JE V ČESKU NÁPOJEM 
VZDĚLANÝCH ŽEN S DOBRÝMI 

PŘÍJMY
Novými konzumentkami piva jsou 

nejčastěji ženy s vyšším odborným 
a vysokoškolským vzděláním a také 
s vyššími příjmy. „My ženy přistupuje-
me k výběru jídla i nápojů možná o ně-
co sofi stikovaněji než muži. Více se za-
jímáme nejen o složení a kvalitu, ale 
taky o to, co je právě tzv. trendy. V tom 
všem pivo dokonale obstojí,“ doplňuje 
Martina Ferencová. 

DVA PŮLLITRY TÝDNĚ
V průměru ženy v Česku vypi-

jí o něco více než dva půllitry týdně. 
Tento ukazatel meziročně narostl jen 
zanedbatelně. Mírně poklesl podíl žen, 
které si dají jeden až dva půllitry týdně, 
a narostl podíl těch, které vypijí méně 
než jeden nebo naopak více než dva 
půllitry za týden. „Naprostá většina 
žen se přirozeně drží v mezích zodpo-

vědné konzumace, která odpovídá ma-
ximálně dvěma třetinkám piva denně. 
Takové množství nenaruší ani případ-
ný dietní režim. Pivo je taky ideální 
iontový nápoj po sportovním výkonu. 
Osobně považuji 10° a nealko pivo za 
nejlepší nápoje, které kdy lidstvo vy-
nalezlo,“ říká prof. MUDr. Jan Pirk, 
přední český kardiochirurg a zapálený 
sportovec.

ROSTE ZÁJEM 
O VÝROBU 

Žebříčku témat spojených s pivem 
u žen podle studie CVVM vévodí to, 
jak a z čeho se pivo vyrábí a jaké jsou 
jeho dopady na zdraví. Prakticky vůbec 
je naopak nezajímá vývoj situace na
trhu piva v ČR a ani to, jaké jsou pivní 
trendy v zahraničí. 

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

Obliba piva mezi ženami nadále roste

Moravští a čeští vinaři uspěli na 
prestižní soutěži vín Vinalies Inter-
nationales v Paříži. Celkem s 16 zla-
tými a 22 stříbrnými medailemi tak 
opět potvrdili, že na Moravě vyrá-
bí vína světové úrovně. Prezentaci 
moravských a českých vín v soutěži
finančně podpořil Vinařský fond ČR 
a technicky ji zajistilo Národní vi-
nařské centrum, o. p. s.

Zlatou medailí bylo oceněno 16 vín, 
což je o 6 více než loni, dalších 22 vín 
se může pochlubit medailí stříbrnou. 

„Prestižních světových soutěží je na 
světě více, ale zlaté medaile z koléb-
ky světového vinařství budou mít vždy 
výjimečný zvuk. A když se těch zlatých 
medailí sejde hned 16 pro 15 různých 
vinařství, vypovídá to poměrně hodně 
o kvalitě moravských vín,“ komento-

val letošní výsledky Ing. Pavel Krška 
z Národního vinařského centra, které 
účast našich vín techniky zajišťovalo.

Nejvíce se letos v Paříži dařilo vi-
nařství ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., které 
získalo dvě zlaté medaile za Ryzlink 
rýnský, ledové víno 2015, a Tramín čer-
vený, pozdní sběr 2015. Dalším úspěš-
ným vinařstvím bylo Vinařství Horák 
s jednou zlatou za Cabernet Moravia 
rosé, pozdní sběr 2017, a třemi stří-
brnými za Veltlínské zelené, pozdní 
sběr 2017, Hibernal, pozdní sběr 2017, 
a Rosé Horák, pozdní sběr 2017, vinař-
ství Bohemia Sekt s. r. o. bylo oceně-
no jednou zlatou (Louis Girardot Brut 
2012) a dvěma stříbrnými (Bohemia 
sekt Prestige brut 2015 a Bohemia 
sekt Prestige brut – Chardonnay 2015), 
stejně jako Štěpán Maňák, který si veze 
zlatou za Irsai Oliver, moravské zem-
ské víno 2017, a dvě stříbrné za Caber-
net Sauvignon rosé, moravské zemské 
víno 2017, a Ryzlink vlašský, výběr 
z hroznů 2016.

„Soutěž vín Vinalies v Paříži patří dle 
mého názoru k absolutní špičce, a to po 
stránce profesní, expertní i společen-

ské. Je zde velmi výrazné zastoupení 
enologů napříč kontinenty, jenž je vel-
mi vhodně a citlivě doplněno o someli-
éry, obchodníky s vínem, experty z řad 
prestižních magazínů a vydavatelství, 
které se zabývají vínem a enologií. Na-
víc, díky velmi rigoróznímu hodnocení, 
se zde medaile opravdu neudělují jen 
tak. Celkově má Vinalies obrovskou 
prestiž, která byla tento rok posunuta 
ještě výše, protože celá soutěž byla bě-
hem hodnocení úspěšně certifi kována 
velmi prestižním auditem. V letošním 
roce byla naše vína velmi úspěšná. Mů-
žeme být právem hrdí, že se u nás, pod 
rukama našich zkušených ekologů, rodí 
tak krásná vína,“ sděluje Martin Šmíd, 
sommelier Znovínu Znojmo, který za-
sedal v porotě  soutěže.

Nejlepší vína ze soutěže se na pod-
zim opět objeví v proslulé publika-
ci 1000 Vins du Monde, kde se s ni-
mi seznámí také milovníci nejlepších 
světových vín v zahraničí. Publikace 
1000 Vins du Monde je často označo-
vána za vinařský ekvivalent známého 
michelinského průvodce světem gas-
tronomie.

O SOUTĚŽI VINALIES 
INTERNATIONALES 

Každoročně Unie francouzských 
enologů organizuje jednu z nejprestiž-
nějších světových vinařských soutěží. 
Více než 5 dnů porota složená z největ-
ších odborníků hodnotila přes 3000 vín 
z celého světa. Ocenění získána na této 

soutěži jsou vysoce ceněna vinaři, ale 
i spotřebiteli.

www.vinazmoravy.cz,
 www.vinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Naši vinaři přivážejí z Paříže 38 medailí!

Soutěžilo 444 vín a des-
tilátů ze 12 zemí (Mol-
davsko 316, Rumunsko, 
Gruzie, Česká republika, 
Slovensko, Ázerbájdžán, 
Ukrajina, Itálie, Maďar-
sko, Bělorusko, Kanada, 
Španělsko) od 91 pro-
ducentů, necelých 30 % 
vzorků bylo ze zahra-
ničí.

Jediných pět velkých 
zlatých medailí získaly 
v Paláci Republiky vinné 
destiláty, z nichž zejmé-
na 60leté brandy KVINT 
DVFV z Tiraspolu prý by-
lo výjimečně jemné.

I přes letošní slabší 
početní účast získala mo-
ravská vína mezi 55 zla-
tými medailemi nejvíce 
medailí hned po domácím 
Moldavsku. Tradičně nej-
silnější pozici má Vinse-
lekt Ing. Miloše Michlov-
ského, DrSc., který je po 
bezpočet let také členem 
mezinárodní jury.

Zlatá medaile:
Sauvignon 2016, slámo-

vé víno, Vinařství Štěpán 
Maňák,

Cuvée Ryzlink vlašský 
2015, pozdní sběr, Presi-
dent, VINSELEKT MICH-
LOVSKÝ a. s.,

Ryzlink vlašský 2009,
výběr z hroznů, VINSE-
LEKT MICHLOVSKÝ a. s.,

Aurelius 2011, výběr 
z bobulí, VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a. s.,

Aurelius 2012, výběr 
z cibéb, VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a. s.,

Rulandské bílé 2017, 
pozdní sběr, Lacerta viridis, 
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Ze 72 stříbrných medailí 
k nám putuje jen jediná za 
Cabernet Sauvignon 2017 
z Vinařství Štěpán Maňák.

JUDr. Luboš Bárta, 
MBA, 

SOMMELIER / Revue pro 
Hotel, Restaurant a Cestování

BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS 
CONTEST‘ 2018, MOLDAVSKO

V hlavním městě Moldavska Kišiněvě proběhl další ročník zdejší vý-
znamné mezinárodní soutěže, pořádané pod patronátem OIV – BLACK 
SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST’ 2018.

Pojďte s námi vystavovat
na jednu z nejnavštěvovanějších 

zemědělských výstav v České republice!
45. ročník mezinárodní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA se blíží.

23.–28. srpna 2018 

Nejširší nabídka většiny zemědělských oborů na jednom místě

s důrazem na kvalitní vystavovatele a odborný doprovodný program

�  zemědělské obory napříč celým areálem 

�  110 000 návštěvníků

�  15 ha výstavní plochy

�  nové obchodní příležitosti a kontakty

�  přímá setkání s novými zákazníky

�  zvyšující se zájem odborné veřejnosti

�  novinky z oborů zemědělské techniky, rostlinné a živočišné výroby, 

myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství, technologií, lesního 

i vodního hospodářství nebo ekologického zemědělství 

Země živitelka je jedinou výstavou u nás, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. 

Každoročně se výstavy účastní více než 550 českých i zahraničních vystavovatelů. 

V posledních letech nabývá na stále větším významu odvětví potravinářské výroby. Prezentace 

kvalitních českých potravin zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy Země živitelka.

BUDŤE SOUČÁSTÍ 45. ROČNÍKU ZEMĚ ŽIVITELKA, PŘIHLASTE SE VČAS.

Země živitelka 23.–28. srpna 2018, Výstaviště České Budějovice

 Více informací na www.zemezivitelka.cz nebo FB.
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Jaroslav Hašek: „Nezáleží na tom, jak se vaří, ale … (dokončení v tajence)“
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FRANCIE: ŽALOBA KVŮLI 
NEDEKLAROVANÝM 

NANOČÁSTICÍM

Francouzská organizace na ochranu spotřebi-
telů UFC-Que Choisir podala k pařížskému vrch-
nímu soudu stížnost na výrobce potravin Mars, 
Casino, McCormick a Jacobs Douwe Egberts 
kvůli „významnému procentu“ nedeklarovaných 
nanočástic v jejich výrobcích.

Francouská legislativa od roku 2014 po vý-
robcích požaduje, aby jejich produkty tam, kde 
je to relevantní, byly u soupisu přísad označeny 
termínem „NANO“. UFC-Que Choisir testovala 
20 výrobků, z toho sedm potravinářských, devět 
kosmetických a čtyři léčiva, a na základě výsled-
ků testů vznesla u pařížského vrchního soudu 
proti devíti výrobcům stížnost pro nedodržení 
povinnosti zákonem požadovaného označení ob-
sahu nanomateriálu.

Co se týče potravin, veškerý oxid křemičitý 
(E551) obsažený v Italské kořenicí směsi znač-
ky Ducros od společnosti McCormick, v instat-
ním kapučínu značky Maxwell House od Jacobs 
Douwe Egberts a v dehydrované kuřecí polévce 
společnosti Casino byl ve velikosti nanočástic. 
Více než třetina (34 %) oxidu titaničitého (E171) 
použitého v čokoládovo-arašídovém dražé pea-
nut M&Ms společnosti Mars byla také ve veli-
kosti nano. V dalších produktech – 70% kakao-
vém čokoládovém dražé Cemoi, sušenkách LU 
a žvýkací gumě Hollywood s mátovou příchutí 
– byly výše zmíněné sloučeniny ve formě nano-
částic v menším množství též přítomny. Ze sedmi 
potravinářských výrobků testovaných organizací 
UFC-Que Choisir jich tedy všech sedm nano-
částice obsahovalo, avšak šest požadovanou de-
klaraci v označení postrádalo. UFC-Que Choisir 
podala stížnost též proti deodorantu Sanex, zubní 
pastě AquaFresh, balzámu na rty Avene a opalo-
vacímu krému Lavera.

Oxid titaničitý (TiO2) se používá jako barvi-
vo, které dodává výrobku bílý leskle měňavý 
vzhled, oxidy a hydroxidy železa (E 172) se apli-
kují jakvo pigmenty k dosažení různých odstínů 
žluté a červené. Oxid křemičitý (SiO2) se do po-
travin přidává jako protihrudkující nebo vlhkost 
pohlcující látka.

Některá potravinářská aditiva obsahují nano-
částice. I když jsou tyto přídatné látky povoleny, 
jejich běžné používání v potravinách každodenní 
spotřeby, v kosmetických výrobcích a v léčivech 
vyvolává obavy. Čím menší částice je, tím větší 
je její povrchová plocha. Když částice látek pře-
cházejí z normální velikosti do velikosti nano, 
mění se jejich identita a jejich vlastnosti a cho-
vání jsou jiné. Kupříkladu jinak inertní hliník se 
stává výbušninou. Kvůli těmto nepředvídatelným 
změnám je proto velmi obtížné posoudit zdra-
votní rizika vyplývající z konzumace. Vzhledem 
k chybějící vysledovatelnosti a nedostatečnému 
označování proto spotřebitelé nevědí, do jakého 
rozsahu jsou působení nanočástic vystaveni. 

U částic malých rozměrů je opodstatněná do-
mněnka, že mohou pronikat biologickými bariéra-
mi, jakými jsou lidské tkáně. V minulém roce fran-
couzští vědci z národního institutu pro zemědělský 
výzkum poprvé v in vivo pokusech ukázali, že oxid 

titaničitý prochází střevní bariérou do krevního ře-
čiště a dostává se do jiných částí organismu. Nano-
částice byly nalezeny v játrech pokusných zvířat, 
kde se akumulovaly, a pravděpodobně toto bylo 
příčinou poruch fungování imunitního systému.

V polovině ledna letošního roku francouzská 
vládní agentura pro hospodářskou soutěž, spotře-
bu a boj proti podvodům (DGCCF) prezentovala 
zjištění týkající se analýzy přítomnosti nanočás-
tic oxidu titaničitého v potravinách a kosmetice 
Ministerstvu pro ekonomiku a fi nance, jemuž 
podléhá. Ze 74 výrobků testovaných DGCCF 
jich více než třetina (39 %) obsahovala nano-
materiály. Francouzský ministr pro ekonomiku 
a fi nance Bruno Le Maire sdělil, že zákonem 
vyžadované označení výrobků je „nedostatečně 
dodržované“. DGCCRF bude o svých zjištěních 
informovat Evropskou komisi.

www.bakeryandsnacks.com

PO KTERÝCH 
KATEGORIÍCH „FREE-

FROM“ BUDE POPTÁVKA?
Poptávka po potravinách neobsahujících ur-

čité látky (free-from), kupříkladu bez lepku, bez 
laktózy, bez přidaného cukru apod., se v Evro-
pě stále zvyšuje, neboť spotřebitelé je kupují 
v rámci konceptu zdravého životního stylu. Ten-
to typ potravin dobře zapadá do širšího vnímání 
představy, co zdravý životní styl vlastně je.

Údaje o prodejích v databázi Euromonitor In-
ternational ukazují, že celkový prodej zmíněných 
výrobků v průběhu roku 2017 stoupl jak v západ-
ní, tak ve východní Evropě a činil 11,7 % a 8,7 %.

Původně výrobci potravinářských výrobků bez 
určité složky připravovali své produkty pouze pro 
spotřebitele, kteří trpí nesnášenlivostí této určité 
složky (laktózy, lepku atd.). Poptávka po jejich 
produktech se však objevila na již zavedených tr-
zích. Údaje z roku 2017 ukazují, že většina růstu 
prodeje na rozvinutých „free-from“ trzích západ-
ní Evropy nešla na vrub spotřebitelů, kteří se urči-
tým potravinám vyhýbají ze zdravotních důvodů.

Potraviny prosté alergenů vykázaly v loňském 
roce poměrně pomalý růst s meziročním nárůs-
tem prodeje pouze 1,3 %. Stojí za zmínku, že 
potraviny bez alergenů zaznamenaly vyšší tempo 
růstu ve východní Evropě, kde je trh méně rozvi-
nutý. Zde došlo k nadprůměrné míře růstu 9,2 %.

Euromonitor ukázal, že kategorie, které ohlási-
ly v minulém roce nejrychlejší tempo růstu, byly 
bezlepkové a bez mléčných složek a jejich prodej 
se zvýšil o 12,9 % a 13,4 %.

Nemléčné produkty získaly na popularitě, za-
tímco výrobky na bázi mléka se dostaly postupně 
pod tlak. Mléčný sektor byl spojovaný s negativ-
ními dopady na životní prostředí, zdravotní pro-
spěšnost mléčných výrobků byla zpochybňována 
a také jejich vývoj a inovace stagnovaly. To bylo 
v kontrastu s rostlinnými alternativami mléčných 
výrobků, kde růst byl podporovaný dynamickým 
vývojem nových produktů. Dříve tomuto sektoru 
dominovaly sójové výrobky, nyní však sóju v ma-
loobchodním prodeji překonávají jiné alternativy. 
Ty sahají od mandlového a kokosového mléka po 
výrobky na bázi ovsa a rýže či obsahují ořechy, 
ovšem jiné než ořechy kešu či lískové ořechy.

V bezlepkové kategorii bude zřejmě čím dál 
více docházet k začleňování starobylých a nepra-
vých obilovin, které jsou přirozeně bezlepkové. 
Přirozeně bezlepkové zrno amarantu, merlíku čil-
ského, čiroku, pohanky, prosa a miličky habešské 
vyhovují tomuto trendu a pravděpodobně budou 
hlavní součástí produktů nově vyvíjených v nad-
cházejících letech. K nim bude patřit nejenom 
chléb, pečivo či snídaňové cereálie, ale určitě též 
snackové tyčinky nebo jiné výrobky k okamžité 
konzumaci vyhovující spotřebitelské poptávce 
po konvenienci.

www.foodnavigator.com

JAK JE TO S INTOLERANCÍ 
LAKTÓZY?

Nový výzkum ukazuje, že mléko s A2 beta ka-
seinem vyvolává u lidí citlivých na mléko méně 
obtíží. Konzumace mléka obsahujícího pouze A2 
beta-kasein způsobuje ve srovnání s konvenčním 
mlékem obsahujícím oba typy kaseinových pro-
teinů (A1 a A2 beta kaseiny) u lidí, kteří uvádě-
jí, že trpí laktózovou intolerancí, méně akutních 
příznaků gastrointestinálních obtíží. Studie, kte-
rá byla fi nancována novozélandskou společností 
The a2 Milk Company a jejíž výsledky jsou zve-
řejněny v časopise Nutrition Journal, monitoro-
vala gastrointestinální symptomy 600 čínských 
dospělých dobrovolníků se samodiagnostikova-
nou laktózovou intolerancí a zažívacími problé-
my po požití mléka. 

V dvojitě zaslepené randomizované zkřížené 
klinické studii bylo probandům podáno mléko 
konvenční, obsahující A1 a A2 beta kasein, a A2 
beta kaseinové mléko poskytnuté společností The 
a2 Milk Company. Mléko bylo podáváno náhod-
ně, a to buď první den studie konvenční mléko 
a osmý den A2 beta-kaseinové mléko, anebo ob-
ráceně. Probandi si do deníku zaznamenávali pří-
jem mléka a doplňovali vizuální analogovou škálu 
bolesti, pomocí které monitorovali své gastro-
intestinální příznaky, které se objevily hodinu po 
požití mléka. Po třech hodinách poskytli proban-
di vzorek moči a udělali další záznam o gastro-
intestinálních potížích. Po sedm dnů měli proban-
di bezmléčnou dietu a osmý den vypili příslušný 
vzorek mléka a zopakovali si všechny procedury.

Gastrointestinální příznaky (kručení v břiše, 
nadýmání, plynatost, bolest žaludku, frekvence 
a konzistence stolice) byly odstupňované na čí-
selné škále a uvedené ve třech časech – jednu, tři 
a dvanáct hodin po konzumaci mléka.

Kombinované výsledky gastrointestinálních 
reakcí všech účastníků studie po požití konvenč-
ního mléka se pohybovaly na desetibodové škále 
bolesti od 0 do 3 a u A2 beta-kaseinového mlé-
ka od 0 do 2. Skóre u všech šesti sledovaných 
příznaků bylo vždy nižší u A2 beta-kaseinového 
mléka než u mléka konvenčního, a to jak po ho-
dině, tak po 3 hodinách po požití. 

Autoři studie se domnívají, že jejich zjiště-
ní ukazuje na skutečnost, že u řady jedinců se 
samodiagnostikovanou nesnášenlivostí laktózy 
gastrointestinální obtíže projevující se po konzu-
maci mléka mohou souviset spíše s přítomností 
A1 beta-kaseinu než s laktózou samotnou.

Mei He, et al.: “Effects of cow’s milk beta-ca-
sein variants on symptoms of milk intolerance in 

Chinese adults: a multicentre, randomi-
sed controlled study” . Nutrition Journal, doi.
org/10.1186/s12937-017-0275-0 

WTO: VÝVOZY 
MASA V MINULÉ 

DEKÁDĚ
Nová statistická analýza zveřejněná Světo-

vou obchodní organizací (WTO) ukázala, že 
v uplynulé dekádě došlo ke značným posunům 
ve schopnostech zemí podílejících se na vývozu 
masa a hospodářských zvířat. Tato celosvětová 
organizace poukázala na skutečnost, že Indie se 
v období 2006 až 2016 stala mocností v expor-
tu hovězího masa, zejména buvolího, kdy vý-
vozy do zámoří vzrostly ze 79 400 tun (1,9 % 
světového exportu) na 1,2 milionu tun (18,7 %), 
a mimoto je i největším světovým vývozcem 
masa vůbec. Růst Indie, přinejmenším co se tý-
če podílu na trhu, nastal mimo jiné i v důsledku 
skutečnosti, že někteří tradiční vývozci ztratili 
své pozice na trhu – Austrálie spadla z podílu
24,6 % světového exportu bovinního masa v 2006 
na 15,7 % (1 milion tun) a Brazílie z 20,6 %
na 15,7 %. Objem prodeje u těchto zemí zůstal sta-
bilní vzhledem k tomu, že za toto období globální 
objem prodeje hovězího masa vzrostl ze 4,1 mi-
lionu v roce 2006 na 6,8 milionu v roce 2016. 

Brazílie ve sledovaném období prosperovala 
v odvětví drůbežího masa a v roce 2016 se na ce-
losvětovém vývozu tohoto masa podílela 40,8 %,
což činilo 4 miliony tun z celosvětových 9,9 mi-
lionu tun. To je od roku 2007 (28,3 %) nárůst 
o 12,5 % a představuje to 2 miliony tun masa. 
Ztrátu pozice na exportním trhu utrpěly Spojené 
státy, které v roce 2007 s podílem 46,1 % domi-
novaly zámořskému vývozu drůbeže (3,2 mil. 
tun). V následujících letech do roku 2016 došlo 
k poklesu o 19 %, což reprezentovalo 1,8 mil. tun.

Co se týká skopového masa, zde si své dvoj-
vládí udržely Austrálie a Nový Zéland, které 
v roce 2007 kontrolovaly 40,6 % a 48,8 % ce-
losvětového vývozu tohoto druhu masa, a v roce 
2017 to bylo 47 % a 41,2 %.

Exportní prodeje vepřového masa zůstaly také 
relativně stabilní, i když u Evropské unie došlo 
k významnému nárůstu – z 26,3 % v roce 2007 
na 36,6 % v roce 2016. Na rychle se rozvíjejícím 
trhu došlo k poklesu vývozního podílu Kanady
z 22,6 % v roce 2007 na 15,5 % v roce 2016. 
Celkově v tomto období vývozy vepřového ma-
sa vzrostly z 3,4 mil. tun v 2007 na 6,4 mil. tun 
v 2016. Došlo k určitým změnám, co se týká vý-
vozu živých zvířat, kde si dobře vedla Evropská 
unie, jejíž podíl na trhu narostl z 17,7 % (v hod-
notě 1,4 miliardy USD) v roce 2007 na 26,9 % 
(v hodnotě 2,9 miliardy USD) v roce 2016. Klí-
čový vývozce živých zvířat Kanada nicméně svůj 
podíl na trhu ztratila – z 28,6 % (2,2 miliardy USD) 
v roce 2007 na 14,9 % (1,6 miliardy USD) v roce 
2016. Údaje uvedené za Evropskou unii pokrý-
vají obchody s třetími zeměmi, nikoliv vzájemné 
obchodování mezi členskými státy EU a rovněž 
se týkají všech současných 28 členských států.

www.globalmeatnews.com

 Mgr. Tatiana Oldřichová
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Drcené kuličky 4 barev pepře, 
jimiž je protkaný, dávají sýru 
nový chuťový rozměr.

Nezaměnitelná vůně 
provensálských bylin 

vykouzlí atmosféru 
plnou pohody.

VyzkOušejte
NOVé příchutě

OBLÍBENÉHO
SÝRU OLMÍN.


