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Na Farmě pod Ještědem na Liberecku 
v sobotu 26. května odstartoval letošní roč-
ník projektu Poznej svého farmáře. V prů-
běhu čtyř měsíců zavítá série vzdělávacích 
akcí do všech krajů České republiky, skon-
čí 29. září na Farmě Bělina na Karlovarsku. 
Cílem projektu je podpořit prodej ze dvo-
ra a seznámit veřejnost s kvalitními potra-
vinami.

„Projekt Poznej svého farmáře je jedinečnou 
možností propagace malých a středních země-
dělských podniků v regionech. Návštěvníci se 
tak seznámí se zemědělci ze svého okolí, po-
znají jejich produkci a aspekty hospodaření. 
Akce, do které se většinou přihlašují rodinné 
a ekologické farmy, tak přispívá k vzájemnému 
pochopení a prohloubení vazeb mezi zemědělci 
a obyvateli venkova,“ řekl Petr Jílek, pověřený 
řízením sekce zemědělských komodit a ekolo-
gického zemědělství.

V letošním roce se veřejnosti otevře celkem 
15 farem po celé České republice. Lidé se tak 
budou moci seznámit s výrobky lokálních pro-
ducentů. V loňském roce byla průměrná ná-
vštěvnost na jednu farmu 1288 lidí (19 farem), 
což bylo o zhruba 500 více než v roce předcho-
zím (780, 13 farem). V ročníku 2017 byl usta-
noven nový rekord v počtu příchozích na jednu 
akci. Zlatou farmu ve Vrbátkách na Olomoucku 
navštívilo 3074 osob.

Návštěvníci mohou na každé z farem vždy 
na jednom místě ochutnat výrobky přímo od 

farmářů, nakoupit kvalitní potraviny z regio-
nu a podívat se, jak farmáři hospodaří a vyrá-
bí potraviny. Nedílnou součástí každé akce je 
i tematický doprovodný program pro celé rodi-
ny, například hudební a divadelní vystoupení, 
představení regionálních potravin či lokálních 
farmářů nebo foodtruck se sladkovodními ryba-
mi. Pro děti je připraveno malování na obličej, 
projížďky na ponících nebo skákací kombajn.

Rozpočet na letošní ročník, tedy 15 akcí, je
3 miliony korun s DPH, což je zhruba stejně 
jako loni. MZe

Více než 4 miliardy korun dosáhl v roce 
2016 celkový obrat s biopotravinami čes-
kých subjektů včetně vývozu. Z toho byla 
celková spotřeba biopotravin, včetně dovo-
zu, v České republice 2,55 miliardy korun, 
což je proti roku 2015 nárůst o 13,5 pro-
centa. Na konci roku 2016 bylo v Česku re-
gistrováno 603 výrobců biopotravin. To je 
o 11,3 procenta více než v roce předcho-
zím. Uvádí to Zpráva o trhu s biopotravinami 
v ČR v roce 2016, kterou pro Ministerstvo 
zemědělství (MZe) zpracoval Ústav zeměděl-
ské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Trh s biopotravinami v České republice 
vzrostl  již šestý rok v řadě. Podíl biopotravin 
na celkové spotřebě potravin a nápojů v roce 
2016 byl 0,9 %, průměrná roční spotřeba by-
la 241 Kč na obyvatele. Nejvíce lidé nakupují 
v biokvalitě mléko a mléčné výrobky (23 %), 
ovoce a zeleninu, včetně ovocných a zeleni-

nových šťáv (21 %), a také ostatní zpracova-
né potraviny (33 %), jako jsou koření, hořčice, 
zpracovaná káva, čaj či hotové pokrmy typu 
kojenecké a dětské výživy. 

Téměř 44 % všech biopotravin nakupují 
čeští zákazníci v maloobchodních řetězcích,
18 % nakoupí v drogeriích a 14 % v prodejnách 
zdravé výživy. Faremní a další přímý prodej má 
zhruba 7% podíl, obdobný je i objem biopotra-
vin prodaných přes e-shopy. Meziročně vzros-
tl objem biopotravin prodaných prostřednic-
tvím gastronomických zařízení a provozoven 
veřejného stravování, a to ze 73 mil. Kč (v roce 
2015) na 87 mil. Kč.

Na konci roku 2016 bylo v ČR 603 regis-
trovaných výrobců biopotravin, resp. 635 vý-
robních provozoven, což oproti roku 2015 
představuje navýšení o 11,3 %. K nejčastější-
mu hlavnímu zaměření výrobců patřilo v roce 
2016 zpracování a konzervování masa a mas-
ných výrobků, ovoce a zeleniny a ostatních 

potravinářských výrobků. I když většina na-
šich výrobců biopotravin prodá své výrobky 
na českém trhu, roste i export. Čeští výrobci 
a obchodníci vyvezli v roce 2016 biopotraviny 
přibližně za 1,64 mld. Kč, nejvíce do Německa 
a Rakouska.

Celosvětový maloobchodní trh s biopotra-
vinami vzrostl v roce 2016 o 10 % na téměř
90 mld. USD. Zhruba 90 % celosvětového pro-
deje biopotravin představuje Severní Amerika 
a Evropa. Největším trhem jsou USA, následu-
je Německo a Francie. 

Ministerstvo zemědělství podporuje ekolo-
gické zemědělství a výrobu biopotravin řadou 
aktivit, mimo jiné tradiční propagační kampaní 
„Září – Měsíc biopotravin a ekologického ze-
mědělství“. Přímá podpora je také realizována 
dotacemi na ekologicky obhospodařované plo-
chy a bodovým zvýhodněním pro výrobce bio-
potravin v rámci Programu rozvoje venkova. 

MZe

Pátý ročník Poznej svého farmáře
lidem otevře 15 farem v České republice

Spotřeba biopotravin v České republice vzrostla nejvíce
od roku 2008, každý za ni utratí průměrně 241 korun ročně

Termíny a místa konání projektu Poznej svého farmáře v roce 2018
KRAJ FARMA TERMÍNY

Olomoucký Farma Branná 16. 6.
Středočeský Farma Hanka Mochov 23. 6.
Pardubický Farma pod Kopcem 30. 6.
Jihomoravský Farma Amálka   7. 7.
Plzeňský Hledá se náhrada 14. 7.
Královehradecký Rybí sádky Opočno 21. 7.
Vysočina Olejový mlýn Petráveč 28. 7.
Královehradecký Farma Kejklíček   4. 8.
Jihočeský Na Italské farmě 11. 8.
Moravskoslezský Farma Stromovous 18. 8.
Zlínský Farma Žerlina 25. 8.
Středočeský Ekofrukt Slaný   8. 9.
Ústecký Farna Babina 22. 9.
Karlovarský Farma Bělina 29. 9.

Kde je klanění na místě 
Od sametové revoluce už je pěkná řádka let. Le-

tos v listopadu už to bude nekulatých dvacet devět 
roků. Ta časová vzdálenost vlastně jedné generace 
vede často k retro pohledům na tento prožitý ča-
sový úsek. Jaký byl? Každý jsme jej prožili jinak 
a obecná generalizace je naprosto nemožná. Pojem 
beztřídní společnost neplatil asi nikdy a nikde, takže 
ani v tom „blahobytném“ socialismu. Ale bylo by 
neobjektivní některá pozitiva této doby úplně za-
vrhovat. Bezplatné zdravotnictví a léky, nízká míra 
kriminality, dostupné byty pro téměř všechny, i když, 
jak se po revoluci říkalo, v králíkárnách na sídliš-
tích. Ale ona se pohybuje nyní cena těchto kotců pro 
králíky v Praze, a po čtyřicetiletém vybydlení, kolem
4 milionů korun! Nová doba přinesla svobodu slo-
va, svobodu rozhodování, žádnou pracovní povin-
nost, mladí kluci nemusí na vojnu, holky zas nemají 
potřebu ve dvaceti vozit kočárek, s pasem můžeme 
kamkoliv, bez něj po celé Evropě a zatím ještě i do 
Anglie. A hlavně jsme mohli začít podnikat a živit se 
vlastní dovedností. A taky jsme se naučili platit daně 
a víme, co je dépéháčko a živnosťák. 

Ale také zmizelo z povrchu naší země spoustu fi -
rem. Někdo, kdo je získal, prostě jen neuspěl. Jiný 
uspěl odkloněním malá domů a fi rmu přidusil a pak 
prodal, když předtím nic nezaplatil. A ti nejodváž-
nější a bez zábran pak byli tzv. tuneláři. V potravi-
nářství bych rád znal toto číslo zaniklých výrobních 
celků. O celém hospodářství by byla tato statistika 
určitě zajímavá a asi i šokující. Bohužel zmizelo 
často řemeslné rodinné stříbro naší země, a to bez 
jakékoliv náhrady. Zde by ve výčtu určitě kralovala 
Poldovka a ČKD, ale i někdejší potravinářské celky 
– mlékárny Česká Lípa, Pardubice, sýrárna v Žam-
berku, masokombináty Písnice a Čakovice, drůbe-
žáři na Libuši a další. Ale vyrostla jich řada nových, 
často vydupaných ze země a z nápadu hlav chyt-
rých, nebo odvážných vizionářů. Obecně však platí, 
že největší podíl nových fi rem je v obchodní branži 
a těch výrobních je podstatně méně. Naše strojíren-
ství supluje převážně německý průmysl. Zaniklou 
výrobu potravin zas saturují dovozy v řadě druhů 
potravin i s více než padesátiprocentními podíly. 
Výroba drobného spotřebního zboží v někdejších 
výrobních družstvech zmizela takřka bez náhrady, 
a pokud existuje, je to výjimka. Zkuste si objednat 
brašnárenský výrobek na zakázku, a popláčete. My, 
někdejší velmoc ve výrobě kufrů… Neuspějete ani 
v Přerově, ani v Pelhřimově. A když si budete chtít 
objednat manažerský kožený kufr na míru, aby se 
do něj vešel Potravinářský zpravodaj bez přeložení, 
nabídne vám obchodní ředitel ve fi rmě DUP řešení: 
„Kupte si jich pět a já je nechám vyrobit v oddělení 
vývoje.“ Neradostná situace. Vše máme z dovozu 
z Číny a ze západu, hledáte-li jakékoliv spotřební 
zboží, na internetu uspějete vždycky. Najdete však 
zboží našich výrobců, ale výrobky nabízené obchod-
ní organizací, které vám formou internetového ob-
chodu pošlou cokoliv. Pokud vám ovšem nabídnutá 
uniformita vyhovuje. Těžko tam najdete to, co si do-
ma vymyslíte, a už tuplem ne výrobek od naší české 
výrobní fi rmy. Ty prostě u nás vymizely. A přidanou 
hodnotu tak posíláme režimově k čertu, vlastně ji-
nam, tedy do země cizí. 

Všechno však nemůže být hodnoceno jenom stes-
kem. Pociťuji vždy pocit hrdosti nad nynější krásou 
našich měst, s opravenými domy se skvělou omít-
kou a červenými střechami a malebností dosaženou 
součtem dějin a nynějších lidských rukou. Úchvat-
ná Kutná Hora, kultivovaná a pohádková Kroměříž 
a neopakovatelná pražská Malá Strana a Hradčany. 
Stejný pocit mívám při návštěvách prosperujících 
potravinářských jednotek, kde vládne nejen nejmo-
dernější technologie světové úrovně, ale i úžasná 
pojetí staveb a areálů samých. Nicméně řada bolís-
tek v naší společnosti existuje, a žádná se nedá léčit 
přáním. I když někdy právě to vyslovené přání může 
být motivem skvělého podnikatelského nápadu. Ale 
ono je namáhavější vymyslet výrobní fabriku než 
zboží koupit a obratem prodat. A tak se kromě kla-
nění se střechám a architektonickým perlám našich 
měst, nablýskaným kutrům a pecím na chleba nejvíc 
kořím před těmi, kteří nové potravinářské komplexy 
vymysleli, uvedli v život a s nonšalancí moderních 
manažerů umí těmto celkům úspěšně vládnout. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Mlékárenský 
výrobek

roku 2018
V Galerii Středočeského kraje v Kutné 

Hoře byla dne 30. května 2018 v rámci Oslav 
mléka předána ocenění výrobcům vítězných 
výrobků 16. ročníku soutěže „Mlékárenský 
výrobek roku“. Absolutním vítězem se stal 
sýr Herold společnosti Moravia Lacto a. s. 
Na snímku zleva MVDr. Ing. Dana Třísková, 
MZe, Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda 
ČMSM a organizátor akce, a s vítězným 
diplomem obchodní ředitelka společ-
nosti Moravia Lacto Ing. Dagmar Valenová.
Více o akci a fotoreportáž přinášíme uvnitř 
listu na stranách 8–9.

Vážení čtenáři,
na straně 5 odpovídá na 5 otázek 

výkonný ředitel společnosti
Carla spol. s r. o.

Ing. Jakub Šrámek, MBA
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Školní statek Opava, který slouží k prak-
tické výuce studentů zemědělských oborů, 
při výjezdu vlády do Moravskoslezského kra-
je navštívil ministr zemědělství Jiří Milek. 

Hovořil o generační obměně a nutnosti za-
traktivnit školy pro studenty.

Traktor, GPS navigace a jednoosý nosič nářadí 
patří mezi moderní učební pomůcky, které mo-
hou využívat studenti Masarykovy střední školy 
zemědělské a Vyšší odborné školy Opava při své 
praxi. Škola je pořídila z dotací na zemědělské 
školství Ministerstva zemědělství (MZe).

„Loni jsme škole poskytli na nákup moderních 
pomůcek více než jeden a půl milionu korun. Le-
tos má zažádáno o podobnou částku. Pokud chce-
me, aby v zemědělství pracovali mladí lidé, a my 

jsme tak měli zajištěnou generační obměnu, mu-
síme školy zatraktivnit pro studenty a nabídnout 
jim k výuce moderní stroje a zařízení,“ řekl mi-
nistr zemědělství Milek. Se studenty se sešel na 
Školním statku Opava, kde mají praxi.

Zatraktivnit výuku zemědělských oborů je 
cílem pětiletého programu Centra odborné pří-
pravy Ministerstva zemědělství, do kterého je 
zapojeno 30 středních a vyšších odborných škol 
z České republiky. Letos si celkem zažádaly 
o téměř 48 milionů korun. Chtějí za ně nakoupit 
stroje a zařízení, vybavení do laboratoří a další 
pomůcky pro daný zemědělský obor. Školy tak 

mohou získat například traktory, secí stroje, GPS 
navigace, drony nebo koně.

Praktickou výuku podporuje MZe programem 
Školní závody. Záměrem je propojit praxi a od-
borné vzdělávání formou spolupráce zeměděl-
ských, lesnických, potravinářských a veterinár-
ních podniků se středními a vyššími odbornými 
školami. V roce 2017 MZe schválilo v tomto pro-
gramu 81 žádostí za více než 7 milionů korun. 
V letošním roce bude příjem žádostí ukončen 
31. května, očekáváme obdobný počet žádostí 
ve srovnatelné výši požadované dotace jako loni.

 MZe

 Jednotná metodika testování dvojí kvality po-
travin i jednoznačný legislativní nástroj pro-
ti této nekalé praktice na úrovni Evropské 
unie (EU) byla předmětem Evropského fóra ke 
dvojí kvalitě potravin v Sofii v Bulharsku. Na 
tvorbě metodiky se aktivně podílí i experti 
z Ministerstva zemědělství, Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce a Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze.

„Současné právní nastavení Evropské unie 
v této věci není dostatečné, neposkytuje oporu 

pro zabránění praktik dvojí kvality. Informování 
spotřebitelů či provádění testů je jistě důležité, 
ale nestačí. Dozorové orgány musí mít nástroj, 
jak takové chování postihnout. Cením si proto 
iniciativy Evropské komise tento problém legis-
lativně řešit,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Evropská komise (EK) na začátku letošního ro-
ku zveřejnila návrh úpravy spotřebitelské legisla-
tivy EU. V této souvislosti by měla být aktualizo-
vána směrnice o nekalých obchodních praktikách 
vůči spotřebiteli tak, aby bylo jasné, že uvádění 

na trh výrobků se stejným vzhledem, ale rozdíl-
nými vlastnostmi v různých zemích Unie mohou 
státní orgány posuzovat jako klamavou obchodní 
praktiku.  Zástupci osmi členských států se v Sofi i 
shodli na nutnosti odstranění dvojí kvality potra-
vin, a to nejen u potravinářských výrobků. Ocenili 
dosavadní kroky EK i komisařky Věry Jourové.

V současnosti se připravuje další testování po-
travin na základě jednotné metodiky testování 
dvojí kvality potravinářských produktů. Na je-
jím základě proběhnou opětovné srovnávací tes-

ty na dvojí kvalitu výrobků, tentokrát již podle 
stejných kritérií pro všechny členské státy a vý-
sledky dostane EK. MZe má na testy k dispozici
1 milion korun.

Dvojí kvalita výrobků byla prokázána ve všech 
dosud provedených testech v několika členských 
státech EU (Česká republika, Slovensko, Ma-
ďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko a Ru-
munsko). MZe dvojí kvalitu výrobků na trhu EU 
prokázalo dvěma srovnávacími testy v roce 2017.

MZe

Významu včel a dalších opylovačů pro udr-
žitelné zemědělství a zajišťování potravin je 
věnovaná mezinárodní ministerská konferen-
ce, která se konala v Brdu při Kranju ve Slo-
vinsku. Zúčastnil se jí také ministr zeměděl-
ství Jiří Milek. S resortními kolegy tam také 
za Českou republiku podepsal společnou de-
klaraci. 

„Včelařství je důležitým profesním oborem 
a sdružování včelařů ve včelařské spolky má 
v naší republice historické kořeny. Tato spolková 
činnost je často spojena s ekonomickým a spo-
lečenským rozvojem venkova či regionu. Podle 
posledních čísel je v České republice přes 64 tisíc 
včelařů s více než 673 tisíci včelstvy. Finanční 
podpora včelařů ze strany Evropské unie a ná-
rodních dotací napomáhá zkvalitnit a udržet cho-

vy včel u nás na dostatečné úrovni,“ řekl ministr 
zemědělství Jiří Milek.

Mezinárodní konference se konala u příleži-
tosti prvního Světového dne včel (20. 5.) v Ži-
rovnici ve Slovinsku. Akce zahrnula setkání vče-
lařů, mezinárodní konferenci o včelách, exkurze 
a včelařský veletrh. Oslavám předcházela Mezi-
národní ministerská konference k významu včel 
a ostatních opylovačů v Brdu při Kranju. 

Iniciativa Slovinska navazuje na aktivitu Čes-
ké republiky z roku 2012, kdy 20. květen vyhlá-
sila v Senátu Mezinárodním dnem včel a včela-
řů. Autorem memoranda, v němž se toto datum 
stanovilo, je Václav Švamberk, tehdejší předseda 
Českého svazu včelařů, z. s.

Slovinsko má největší počet včelařů na obyva-
tele na světě, zároveň včely právně chrání, stejně 
jako ČR. MZe

Ministr zemědělství Milek: Generační obměna v zemědělství je nutností,
školy musí být pro studenty atraktivnější

Proti dvojí kvalitě potravin je nezbytný společný postup všech států

Včelařství je důležitý profesní obor
a sdružování včelařů ve spolky u nás má historické kořeny

Státní veterinární správa ukončuje mimo-
řádná veterinární opatření z loňského roku, 
související s kauzou, při níž bylo v chovech 
drůbeže v některých zemích Evropské unie 
(EU) zjištěno používání nepovoleného pesti-
cidu fipronilu. Podle nařízení museli v České
republice od té doby až dosud všichni pří-
jemci vajec a vaječných produktů z ostatních 
členských zemí EU prokazovat jejich zdravot-
ní nezávadnost laboratorním vyšetřením na 
přítomnost fipronilu.

„Vyšetření prováděná Státní veterinární sprá-
vou ani zadávaná samotnými příjemci zásilek 
na základě mimořádných veterinárních opatře-
ní již delší dobu nezjišťují přítomnost fi pronilu 
ve vejcích ani vaječných produktech. Situace se 
evidentně stabilizovala a SVS již nevidí nutnost 
v pokračování opatření,“ zdůvodnil krok SVS 
ústřední ředitel Zbyněk Semerád.

SVS v reakci na začínající kauzu nejprve
10. srpna 2017 nařídila povinné vyšetřování na 
fi pronil pro vejce a vaječné produkty z Belgie 
a Nizozemska, tedy států, kde se tato látka obje-

vila i v drůbežích produktech nejdříve. Vzhledem 
k pokračování aféry byla mimořádná veterinární 
opatření 6. září 2017 rozšířena i na ostatní unijní 
státy.

Státní veterinární správa kromě zavedení vý-
še uvedených opatření také bez prodlení zahá-
jila odběry vzorků vajec a drůbežího masa na 
fi pronil. Vyšetřovány byly jak zahraniční, tak 
české potraviny. V žádných českých vejcích 
ani potravině vyrobené z českých vajec nebyl 
fi pronil prokázán. Potraviny obsahující fi pronil 
(sušená a tekutá vejce) byly do ČR doručeny ze

zahraničí. Na základě doporučení Evropské 
komise vyvolaného právě skandálem s fi proni-
lem ve vejcích byla v průběhu loňského podzi-
mu mimořádnou kontrolní akcí prověřena také 
vejce z 15 tuzemských velkochovů. Laborator-
ní analýzy zahrnovaly 50 různých biocidů. Ani 
u jednoho vzorku nebyla žádná z těchto látek 
zjištěna.

www.svscr.cz
Petr Vorlíček,

tiskový mluvčí SVS

Příjemci zásilek vajec a vaječných výrobků z EU 
již nebudou muset povinně dokládat vyšetření na fipronil

V Paříži se uskutečnilo již 86. generální 
zasedání Světové organizace pro zdraví zví-
řat (OIE). Mezi téměř tisícovkou účastníků ze 
181 členských zemí nechyběli ani letos zá-
stupci českého veterinárního dozoru v če-
le s ústředním ředitelem Státní veterinární 
správy (SVS) Zbyňkem Semerádem.

Delegáti během jednání schválili více než tři 
desítky rezolucí, včetně nových či pozměněných 
mezinárodních norem a pokynů zaměřených na 
ochranu a zlepšení zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat. Novým, již 182. členem OIE 
se stala Svatá Lucie. Prezidentem OIE byl s tří-
letým mandátem zvolen Australan Mark Schipp. 
Světové shromáždění zvolilo také členy čtyř od-
borných komisí, úřadů pěti regionálních komisí 
a rady.

V oblasti zdraví zvířat delegáti věnovali 
zvláštní pozornost řadě nákaz s globálním do-

padem; zejména vysoce patogenní ptačí chřipce, 
moru malých přežvýkavců, slintavce a kulhavce, 
ale také tuberkulóze skotu, modulární dermatiti-
dě skotu, africkému moru prasat a onemocnění 
způsobenému virem „Tilapia lake“.

Některé země v průběhu zasedání získaly ofi -
ciální status země prosté vybraných nákaz. Napří-
klad Bulharsko, Kostarika a Argentina byly uzná-
ny za země prosté klasického moru prasat. Peru
a Surinam jsou nově zeměmi prostými slintavky
a kulhavky bez nutnosti provádět vakcinaci.

Důležitá část jednání se věnovala také proble-
matice zodpovědného používání veterinárních 
antibiotik a dalším významným diskutovaným 
tématem byly také životní podmínky zvířat (wel-
fare).

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE – 
The World Organisation for Animal Health) je 
mezinárodní organizace zabývající se zdravím 
zvířat, která byla založena v roce 1924. Jejími 
členy je v současnosti 182 států. V oblasti vete-
rinární medicíny je tím, čím je WHO (Světová 
zdravotnická organizace) v oblasti medicíny hu-
mánní. Cílem OIE je ochrana zdraví zvířat, a to 
především v oblasti infekčních nemocí. Tehdej-
ší Československo bylo jedním ze zakládajících 
členů organizace.

Pravidelné jednání Světové organizace pro zdraví zvířat

Zleva: MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, MVDr. Milada Dubská, vedoucí oddělení 
ochrany zdraví zvířat, a MVDr. Petr Šatrán, Ph.D., ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Jakub Šrámek, MBA,
výkonný ředitel společnosti 

CARLA spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem

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

1.  Vaše společnost Carla oslavila v loňském 
roce 25. výročí svého trvání. Za tuto do-
bu si vydobyla velmi prestižní postavení ve 
svém oboru. A to přesto, že trh potravin je 
nasycený a nabídka zboží silně přesahuje 
poptávku, což platí samozřejmě také o vý-
robcích z čokolády, tedy čokoládovnických 
výrobcích. A nejen ve výrobcích pro retail, 
ale také pro další potravinářskou výrobu. 
Jak si v tomto silně konkurenčním prostře-
dí vede společnost Carla?

Je to každodenní boj o zákazníka. Pro spo-
lečnost Carla o to těžší, protože jsme začínali 
jako výrobce polotovarů pro další zpracovatele 
a u koncových spotřebitelů jsme nebyli tolik zná-
mí jako nadnárodní koncerny, které už měly na tr-
hu zavedeny  stovky výrobků. Naši hlavní výhodu 
vidím v tom, že máme stabilní tým zaměstnanců 
a jako jedni z mála v ČR máme odborníky na 
výrobu a zpracování čokolády. Našim zákazní-
kům jsme pak schopni nabídnout servis, který 
běžně nadnárodní výrobci neposkytují, nebo je 
pro ně český trh natolik malý, že se tím u nás 
nezabývají. Samozřejmostí je pro nás používá-
ní vždy kvalitních surovin pouze z ověřených 
zdrojů a dodržování přesného výrobního postu-
pu. V případě hotových výrobků neděláme nikdy 
rozdíly v kvalitě u zboží pro různé odběratele či 
různé trhy. Naše společnost je certifi kována dle 
mezinárodních standardů kvality BRC a IFS, po-
dle kterých jsme hodnoceni na té nejvyšší možné 
úrovni, což je pro naše odběratele záruka toho, 
že nakupují vysoce kvalitní a bezpečný výrobek.

2.  Váš výrobní záběr je velmi široký a nabíd-
ka Vašich produktů zasahuje veškeré formy 
odbytu. Mohl byste představit Váš komplex-
ní výrobní sortiment a blíže charakterizovat 
výrobky, které jsou obchodně nejzajímavěj-
ší? A po kterých je největší poptávka, a to 
nejen spotřebitelská, ale i odběratelů, jako 
jsou pekaři a cukráři, kteří od Vás kupují 
suroviny pro další potravinářskou výrobu? 
A mohl byste se zmínit i o Vašem exportu?
Jak už vyplývá z mé předchozí odpovědi, naše 

výroba je rozdělena na dvě divize, průmyslové 
výrobky pro potravinářskou výrobu a hotové vý-
robky pro maloobchodní trh. V případě poloto-
varů poskytujeme našim zákazníkům speciálně 
vyvinuté polevy a čokolády pro zmrzlinářský 
průmysl, dále jsou velice oblíbené naše pole-
vy, čokolády a náplně pro pekaře a cukráře, kde 
jsme schopni nabídnout také hmoty tzv. na mí-
ru, a v neposlední řadě fondán, jehož špičková 
kvalita je srovnatelná s těmi nejlepšími výrob-
ci. V posledních letech vypukla velká diskuze 
ohledně používání palmových tuků, na což jsme 
i my reagovali. Vzhledem k charakteru hmot ur-
čených pro další potravinářskou výrobu, kde bylo 
nutné udržet stejnou kvalitu, nebylo možné pal-
mový tuk plně nahradit tuky jiných druhů, proto 
jsme se rozhodli nakupovat tuky již pouze certi-
fi kované dle standardu RSPO. V rámci hotových 
výrobků palmové tuky nepoužíváme vůbec. Dále 
nabízíme možnost výroby polev a čokolád podle 
certifi kace UTZ a nově také FairTrade. V případě 
hotových výrobků je naše škála opravdu široká. 
Mezi nejoblíbenější produkty mohu zařadit naše 
tenké tabulkové čokolády, mořské plody Laguna 
a višně z hořké 70% čokolády v likéru, které já 
sám pokládám za nejlepší výrobek svého druhu 
na trhu. Co se týče našich exportních aktivit, tak 
ty jsou také velice pestré. Naše výrobky dodá-
váme téměř do celého světa, mezi naše největší 
odběratele však patří Japonsko, Švédsko, Itálie, 
ale také Belgie a nově Velká Británie a Čína. 

3.  Zákon o potravinách má ve své posled-
ní novele ustanovení o označení „česká 
potravina“. Podle tohoto znění mohou 
být označeny potraviny vyrobené u nás 
přívlastkem „česká“, jen pokud splňu-
jí 75% podíl hmotnostních složek suro-
viny vyrobených v České republice. To je 
u čokoládovnických výrobků nemožné. Jak 

narozen 1. 9. 1984
1998–2004  Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
2005–2010  Fakulta informatiky a managementu UHK
2010–2012 Czech Management Institut Praha
2012–2013  Asistent jednatele společnosti CARLA spol. s r. o.
2013 – současnost  Výkonný ředitel společnosti CARLA spol. s r. o.

Vám tento zásah státu jako výrobci vadí, 
když jste nejen naprosto jednoznačným 
českým výrobcem, ale zejména významnou 
českou fi rmou?
Máte pravdu, zákon nám neumožňuje naše vý-

robky označovat jako „českou potravinu“, protože 
z objektivních důvodů nelze splnit požadované 
podmínky, přestože veškerá naše výroba probíhá 
ve Dvoře Králové nad Labem a v drtivé většině 
českými lidmi. Na druhou stranu si nemyslím, že 
je to pro nás vážný problém, nehledě na to, že jsou 
na tom všichni výrobci čokolád stejně, a nemůže 
tedy své výrobky takto označovat nikdo. Pokud 

dojde v budoucnu ke změně, tak budu samozřej-
mě rád a toto označení začneme používat. Ozna-
čení „česká potravina“ není jediným způsobem, 
jak směrem ke spotřebitelům komunikovat původ 
a kvalitu potraviny. Naše společnost je dlouho-
dobým členem Potravinářské komory ČR, kte-
rá v tomto směru připravila svůj vlastní projekt 
s označením „Český výrobek – garantováno PK“ 
a nově také systém Českých cechovních norem, 
do kterého jsme se aktivně zapojili. Naše výrobky 
také získaly ocenění značkou kvality KLASA. To-
to vše si myslím, že je pro spotřebitele dostatečná 
záruka toho, že kupují kvalitní a český výrobek. 

4.  Jedním z největších problémů, se kterým 
se potýká celé naše hospodářství, je nedo-
statek pracovníků. A to nejen v dělnických 
kategoriích, ale i mistrů a dalšího manage-
mentu. Já vidím jedinou cestu, a to ve vý-
chově budoucích pracovníků pod asistencí 
budoucího zaměstnavatele, včetně ekono-
mické motivace a stipendijních režimů. Jak 
se vypořádává s tímto problémem vedení 
společnosti Carla?
Když pominu burzovní výkyvy cen vstupních 

surovin, tak toto také pokládám za největší pro-
blém, se kterým se v současné době musejí za-
městnavatelé vypořádat. Klade to velké nároky 
na samotný management, protože více než dříve 
musí se zaměstnanci dobře vycházet a snažit se je 
udržet a umět přesvědčit ty nové, aby šli pracovat 
zrovna k nim. U nás zatím nedošlo k nějakému 
odlivu pracovníků, nevidím k tomu ani žádný dů-
vod. Na druhou stranu, pokud dnes hledáte mistra 
do výroby, ale i další profese jako pracovníky 
údržby, skladníky, tak máte velký problém, pro-
tože tito lidé téměř nejsou k dispozici. Uvidíme, 
jak se bude situace vyvíjet dál, ale v brzké době 
nepředpokládám žádné zlepšení. Poptávka po 
kvalitních lidech výrazným způsobem převyšu-
je nabídku, a pokud přihlédneme i k celkovému 
trendu stárnutí populace, tak toto bude i do bu-
doucna stále velká výzva pro personální pracov-
níky a vedení společností. Výchova budoucích 
zaměstnanců pod asistencí zaměstnavatele je ur-
čitě správnou cestou, ale ne ve všech regionech 
a odvětvích ji bude možné realizovat. 

5.  Inovace vždy směřuje nejen k hledání no-
vých důvodů, proč by si měl spotřebitel vý-
robek koupit, ale také dokumentuje prestiž 
výrobce a jeho invenci. Vaše inovační akti-
vita je velmi zřetelná. Mohl byste předsta-
vit její směry, ale i nejnovější výrobky se 
značkou CARLA? A pak i konkrétní dotaz. 
Dle mého zjištění naprosto chybí na trhu 
hořká tabulková čokoláda s jádrovinami, 
především s mandlemi. Sdělil byste důvod 
tohoto stavu?
Tuto odpověď bych rád rozdělil na dva směry. 

První souvisí s Vaší předchozí otázkou, protože 
nutnost inovace souvisí především s výrobním 
procesem, aby byl při zachování stejné kvality 
efektivnější a snižoval nároky na pracovní síly. 
Ne kvůli tomu, aby bylo možné lidi propouštět, 
ale kvůli tomu, aby nebylo potřeba hledat pro stá-
vající a budoucí výrobní kapacity zaměstnance 
nové. Druhým směrem jsou výrobky samotné. 
Velká část naší produkce jsou samozřejmě výrob-
ky, které lze najít i u jiných výrobců, ale snažíme 
se na trh uvádět i produkty, které jsou něčím vý-
jimečné. Byli jsme první, kdo u nás začal vyrábět 
a prodávat tabulkové čokolády s konopným se-
mínkem, které stále získávají na oblibě. Ve spolu-
práci s VÚP v Praze a Thomayerovou nemocnicí 
jsme uvedli na trh revoluční výrobek s názvem 
Chmelinky. Chmel, který si lidé spojují s pivem, 
by se díky práci českých vědců mohl stát přírod-
ním prostředkem k léčbě žaludečních vředů a zá-
nětů, které způsobuje bakterie H. pylori. Zákla-
dem léčby jsou antibiotika a další léky působící 
na žaludeční sliznici. Některým pacientům však 
léčba nezabírá a onemocnění se časem vrátí, to 
obrací pozornost na látky přírodního, zejména 
rostlinného původu, jako je právě tlakově ošetře-
ný chmel. Abych odpověděl na Váš konkrétní do-
taz, tak samozřejmě znám výrobce, který takovou 
tabulku nabízí, ale máte pravdu v tom, že na trhu 
se tento výrobek hledá těžce. Hlavní důvod vidím 
v ne příliš snadném dávkování celé mandle do 
tabulkové čokolády, jako je tomu v případě lísko-
vých ořechů, které jsou i v kombinaci s mléčnou 
čokoládou stále oblíbenější variantou na našem 
trhu. Z tohoto důvodu jsme nedávno uvedli na trh 
naše nové pralinky Diana, které obsahují právě 
celý lískový ořech. Máme připraveny i další no-
vinky, ale teď více prozrazovat nebudu.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Ing. Jakub Šrámek, MBA
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Dne 26. 5. 2018 proběhl v sídle společnosti 
AGRO Jesenice a. s. v Hodkovicích u Prahy již 
sedmý ročník Farmářského dne. Byl zde při-
praven zábavný program pro děti i dospělé, 
celým dnem návštěvníky doprovázela mladá 
dechová kapela Václava Doležela mladšího. 
Farmářský den se koná každý rok poslední ví-
kend v květnu a trvá od 9:00 do 15:00 hod.

 
 Návštěvníci si letos mohli prohlédnout již tra-

diční výstavu drobného domácího zvířectva, pro 
děti byly přímo ve dvoře areálu přistaveny hou-
pačky, tramvaj a traktor s přívěsným vláčkem, 
který vozil malé i velké návštěvníky okružní jíz-
dou po areálu fi rmy.

 Farmářského dne se zúčastnil také Zemědělský 
svaz a Agrární komora, které přispěly k programu 
vědomostními a rozpoznávacími soutěžemi, 
kde si návštěvníci mohli ověřit své znalosti ne-
jen z rostlinné, ale i živočišné výroby. Jednalo 
se zejména o rozpoznání druhů semen a země-
dělských produktů, pro manuálně zručné byla 
připravena zkouška ručního dojení. Dále byla 
k vidění skupina historických traktorů z Osnice 

Farmářský den AGRO Jesenice 2018 
a Libně a moderní zemědělská technika, kterou 
používá fi rma AGRO Jesenice a. s. Jako každou 
poslední sobotu v měsíci bylo otevřeno teprve 
vloni slavnostně otevřené Zemědělské muzeum, 
které lákalo také samostatnou výstavou vláčků 
s funkční historickou maketou nádraží městské 
části Praha-Libeň o velikosti 12 m2. Pro zájemce 
o živočišnou výrobu probíhala každou půl hodinu 
také prohlídka velkokapacitního kravína. 

 Ani letos nechybělo občerstvení, a to v podo-
bě stánků našich partnerů a odběratelů našich su-
rovin, z vybraných můžeme uvést například Mlé-
kárnu Pragolaktos, která je odběratelem našeho 
mléka z velkokapacitního kravína Hodkovice, 
s prezentací svých výrobků,  Mlékárnu Zlatníky, 
krásné zástupkyně značky Regionální potravina 
a v neposlední řadě prodejní stánek stále oblíbe-
nější mražené zeleniny a ovoce a stan s ochut-
návkou nového produktu Smoothie vlastních 
mrazíren AGRO Jesenice z Vestce u Prahy. Za 
zmínku stojí i stánek pivovaru Mufl on, který za-
jistil osvěžení většiny návštěvníků v parném dni. 

AGRO Jesenice u Prahy a. s.

V rámci Rumfestu by Barlife, 
který se konal v sobotu 19. května 
2018 v pražských Žlutých lázních, 
proběhlo finále již třetího ročníku 
barmanské soutěže s rumy Flor 
de Caña, tentokrát ve stylu High 
Five Flor de Caña Mixtronomy 
Competition. Netradiční pojetí bar-
manské soutěže má svého vítěze 
– Vítězslav Cirok z pražského baru 
L’Fleur.

Soutěž letos poprvé představil jedi-
nečný koncept Mixtronomy – snoube-
ní vysoké gastronomie a rumu Flor de 
Caña. Barmani měli za úkol vytvořit 
vlastní koktejl na nikaragujském rumu 

Flor de Caña z portfolia společnosti 
Premier Wines & Spirits a zároveň 
vymyslet originální pokrm napáro-
vaný na rumový nápoj. Vzhledem
k 100. výročí vzniku Českosloven-
ska museli barmani vybírat pokrm 
z našich krajin, což by se ve spojení 
s nikaragujským rumem Flor de Caña 
mohl zdát jako oříšek, avšak jednalo 
se o opravdové profesionály, kteří si 
s výzvou poradili. 

I přes dvouletou soutěžní pauzu 
a obrovskou soutěžní konkurenci si 
první místo vysloužil Vítězslav Cirok 
ze známého pražského champagne 
baru L’Fleur. Napjatý souboj vyhrál 
se svým drinkem pojmenovaným 

„5 apoštolů“, který se rozhodl spojit 
s nejoblíbenějším českým tradičním 
pokrmem – svíčkovou! Pro komplex-
ní chuťový zážitek při párování kok-
tejlu, si vytvořil domácí cordial právě 
ze svíčkového základu. V kombina-
ci se zastudena macerovanou kávou 
Sofee, naturální kokosovou vodou 
a sherry skvěle podtrhl suchou chuť 
exkluzivního 18letého nikaragujského 
rumu Flor de Caña. Metodu promísení 
si zvolil rolling (metoda, kdy barman 
přelévá koktejl z jedné části boston 
shakeru do druhé), při které všechny 
překvapil v moment, kdy jednu část 
upustil na zem. Naštěstí se jednalo 
o připravené překvapení a součást Ví-

ťova vystoupení, se kterým si vyslou-
žil první místo.

Vítěz barmanské soutěže High Five 
– Flor de Caña Mixtronomy Compe-
tition získává jedinečný zážitek, a to 
týdenní zájezd do Nikaraguy pro dvě 
osoby. A koho si s sebou vezme letoš-
ní vítěz? „Vezmu si s sebou svoji úžas-
nou ženu. Na celou Nikaraguu se ne-
skutečně těším, není to moc turistická 
země, a přitom je tak úžasná! Z vítěz-
ství mám upřímně obrovskou radost, 
po návratu ze soutěžního důchodu to 
je skvělý úspěch,“ raduje se Vítězslav 
Cirok.

Double-U PR,
s. r. o.

Známe vítěze třetího ročníku barmanské soutěže s rumem Flor de Caña

Na pátek 1. června 2018 připadá 
Světový den mléka, Svaz PRO-BIO
proto připomíná, že by se spotře-
bitelé mléka a mléčných výrobků 
měli zajímat o to, odkud jejich 
mléko pochází a co obsahuje. 
Biomléko, jehož spotřeba i počet 
producentů meziročně roste, totiž 
obsahuje až o 68 % více zdraví 
prospěných omega-3 mastných 
kyselin než běžné mléko a minimum 
zbytkových pesticidů a antibiotik.  

„Dlouhodobě vnímáme trend ros-
toucí poptávky po mléčných biovýrob-
cích. Tento trend, který jednoznačně 
vyčtete z každé statistiky k ekologic-
kému zemědělství, ostatně potvrzují 
také naši sedláci. Proto jsem ráda, že 
můžeme pomoci nadále rozvíjet trh. 
V rámci projektu na podporu produkce 
a odbytu biomléka, který pro Minister-
stvo zemědělství realizujeme, už nyní 
máme přibližně 20 zapojených farem, 
které buď jsou konvenční a chtějí začít 

produkovat biomléko a výrobky z něj, 
nebo jsou ekologické, ale chtějí začít 
svoji produkci fi nalizovat. To je skvě-
lý vývoj a máme se hodně na co těšit. 
Jsem si jistá, že v budoucnu bude mít 
každý region svého producenta biosýrů 
nebo biojogurtů, a to je dobře. Když se 
podaří regionálně zajišťovat produk-
ci a odbyt biopotravin, je to ta nejlep-
ší možná varianta,“ uvedla Kateřina
Urbánková, manažerka PRO-BIO Sva-
zu ekologických zemědělců.

V souvislosti s produkcí biomlé-
ka Svaz PRO-BIO dlouhodobě také 
upozorňuje na fakt, že biomléko ob-
sahuje v porovnání s mlékem z kon-
venční mléčné farmy až třikrát více 
kyseliny linolové, která má protira-
kovinné účinky, dále až o 68 % více
omega-3 mastných kyselin prospěš-
ných pro lidský organismus a naopak 
má mnohem nižší zbytkové hodnoty 
pesticidů a antibiotik. Biomléko, kte-

ré je získáváno od krav z ekologických 
chovů, má sice srovnatelný obsah bíl-
kovin a tuku jako mléko běžné, spo-
třebitele by však mělo zajímat, že eko-
logický zemědělec krmí zvířata pouze 
biokrmivem bez obsahu pesticidů a ta-
ké v případě použití v běžných chovech 
hojně využívaných antibiotik musí 
čekat dvakrát déle, než prodá mléko 
z takto léčené krávy na trh. 

„Vyšší obsah zdraví prospěšných 
mastných kyselin v biomléku je nepo-
piratelným benefi tem, důležité jsou ale 
hlavně podmínky, ve kterých zvířata 
žijí. Dojnice chované v ekologických 
chovech tráví většinu života na pastvě 
a v případě ustájení musí mít dosta-
tek místa k pohybu a možnost venkov-
ního výběhu. Ekologické zemědělství 
respektuje potřeby zvířat, krávy mají 
možnost žít v téměř přirozených pod-
mínkách a tento přístup vede k preven-
ci nemocí. Ekologické dojnice také vět-

šinou žijí mnohem déle, protože nejsou 
degradovány jen na stroje na mléko, 
ale zachází se s nimi s patřičnou péčí,“ 
dodává Urbánková.

O PROJEKTU BIOMLÉKO
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 je poradenství pro konvenční 
podniky a stávající ekologické podni-
ky, výměna zkušeností mezi sedláky, 
posouzení dopadu ekologického hos-
podaření na kvalitu vody a půdy, vy-
tvoření praktických příruček a mate-
riálů pro mléčné ekologické podniky.

Více o projektu najdete na
http://eagri.cz/public/web/biomleko/

PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců

Světový den mléka: o biomléko a výrobky z něj je dlouhodobě zájem, 
potvrzují to nejen statistiky, ale také samotní sedláci

Projekt fi nančně podporuje
Ministerstvo zemědělství ČR
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

První dvě vítězné dvojice (reprezentující COOP a SIKO)

Pořadatelem turnaje byl Svaz 
obchodu a  cestovního ruchu 
ČR ve spolupráci s partnery ak-
ce HAMÉ a  Zebra Technolo-
gies. Akce byla důkazem toho, 
že obchodníci a dodavatelé mají 
k sobě blízko nejen v pracovních 
záležitostech. 

Turnaj proběhl za účasti mini-
stra průmyslu a obchodu Tomá-
še Hünera, hejtmanky Karlovar-
ského kraje Jany Vildumetzové, 
senátora Jaroslava Kubery 
a starosty Prahy 1 Oldřicha Lo-
meckého.

Slavnostního předávání cen 
vítězům se zhostil předseda vlá-
dy v demisi Andrej Babiš.

Turnaje se účastnilo 16 hra-
jících dvojic, a  to zástupců ob-
chodníků dodavatelů i  státní 
správy.

První místo obsadili zástup-
ci COOP Ladislav Kravák a Da-
vid Kafuněk a na druhém místě 
se umístili zástupci fi rmy SIKO 
Tomáš Vala a Pavel Buršík. Gra-
tulujeme.

V rámci doprovodného prog-
ramu si mohli nehrající hosté 
vyzkoušet a  změřit rychlost 
svého servisu, dále využít 
tréninkového kurtu s trenérem, 
případně si prohlédnout auto-
mobil Tesla.

Těšíme se na další ročník. 

1. ročník VIP tenisového 
turnaje RETAIL OPEN

úspěšně proběhl

Vítězové turnaje s  premiérem v  demisi A. Babišem a  prezidentkou
SOCR ČR M. Novákovou

Předávání ceny druhým v pořadí

Dne 24. 5. 2018 se uskutečnil první ročník VIP tenisového tur-
naje čtyřher RETAIL OPEN za účasti obchodníků, dodavatelů 
a přátel SOCR ČR. Turnaj se uskutečnil v Praze v příjemném pro-
středí tenisového areálu Štvanice.

PZ4_2018.indd   28 3. 6. 2018   11:29:30

�  SOCR ČR svým proaktivním přístupem za-
jistil obnovení fi nancování cestovního ruchu 
z evropských fondů

�  Cestovní ruch v ČR má výrazný potenciál dal-
šího růstu 

Praha – Oblast cestovního ruchu má reál-
nou šanci získat do roku 2021 podporu až dvě 
miliardy korun, a to zejména na rekonstruk-
ce vybydlených a chátrajících objektů. Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) se 
aktivně přičinil o zrušení zákazu podpory pro 
oblast cestovního ruchu z Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OP PIK).

„Cestovní ruch byl jako takový vyňat z pod-
pory programu OP PIK, což znamenalo celkové 
zastavení dotací do této oblasti. Důvodem se stal 
celkový všeobecně negativní pohled evropských 
institucí na to, jak se fi nanční prostředky v ČR 
využívaly,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, gene-
rální ředitelka SOCR ČR, a dodala: „Finance se 
používaly například na výstavbu golfových hřišť, 
wellness center nebo na rekonstrukce pětihvězdič-
kových hotelů. Nepříznivé hodnocení využití fon-
dů na tyto aktivity zapříčinilo, že Evropská komise 
rozhodla podporu cestovního ruchu zastavit.“

Tento zákaz Evropská komise svým rozhodnu-
tím o schválení změny operačního programu ny-

ní zrušila. Na prosazení ukončení tohoto zákazu 
se významnou měrou podílel právě SOCR ČR. 
„Nechali jsme zpracovat analýzu lokalit s poten-
ciálním rozvojem cestovního ruchu se zaměřením 
na udržitelný rozvoj. Ekonomické a sociální závě-
ry a z nich vyplývající doporučení navrhl v analý-
ze Tomáš Lebeda a jeho tým z Filozofi cké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci,“ konstatovala 
A. Rudyšarová. 

Cestovní ruch je významným hospodářským 
odvětvím, který dosahuje až 3 % HDP a význam-
nou měrou se podílí na zaměstnanosti v ČR. 
Vzhledem k postupujícímu procesu digitaliza-
ce a robotizace v průmyslu a zemědělství se dá 
do budoucna očekávat další nárůst významu sek-
toru služeb. 

„Česká republika má geografi cké i kulturní 
podmínky na to, aby se podíl cestovního ruchu 
na HDP zvýšil do deseti let ze současných tří 
na šest procent. Navíc jsme země, v níž se turis-
té nemusejí obávat o svoji bezpečnost,“ připo-
mněla A. Rudyšarová s tím, že například v Ra-
kousku dosahuje podíl cestovního ruchu na HDP 
až 11 %.

Důležitá je také podpora specifi ckých regionů, 
které mají předpoklady pro podnikání v cestov-
ním ruchu, nicméně se potýkají s nejrůznějšími 
problémy, jako třeba se špatnou dopravní obsluž-
ností. Právě tam je podle Svazu podnikatele za-
potřebí motivovat.

SOCR ČR:
Podpora do cestovního ruchu 

z evropských fondů
dostala znovu zelenou
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Šestnáctého ročníku soutěže o „Mlékáren-
ský výrobek roku“ se zúčastnilo 19 tuzem-
ských výrobců, kteří do hodnocení přihlásili 
celkem 61 výrobků. Výrobky byly hodnoceny 
celkem v 9 kategoriích: 

1. Zakysané mléčné nápoje
2. Jogurtová smoothies
3. Jogurty s tučností do 3,5 %
4. Jogurty s tučností nad 3,5 %

a zakysané smetany
5. Zakysané výrobky SKYR
6. Přírodní sýry
7. Tavené sýry
8. Mléčné dezerty, smetanové

a tvarohové krémy
9. Speciality

V rámci soutěže byly vyhlášeny rovněž „No-
vinky roku 2018“ v mléčné a sýrové řadě.

Hodnocení za účasti 23 nezávislých porotců 
proběhlo 3. května na Ústavu mléka, tuků a kos-
metiky VŠCHT Praha. Při hodnocení se posuzo-
vala nejenom celková kvalita přihlášených sou-
těžních vzorků, ale také obchodní rozšířenost 
na trhu, marketingové aktivity směřované na 
podporu prodeje a rovněž správnost označování 
výrobků dle platné potravinové legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň produk-
tové, procesní a obalové inovace, zaměření na 
specifi ckou cílovou skupinu, „nové“ výživové 
parametry, atraktivitu pro spotřebitele a také pří-
padný přínos pro životní prostředí.

Hitem letošní soutěže se tentokrát staly jed-
noznačně zakysané mléčné výrobky, které by-
ly zařazeny do celkem pěti soutěžních katego-
rií. Úplnou novinkou letošní soutěže byly tzv. 
jogurtová smoothies, tedy zakysané mléčné 
nápoje s významným podílem ovocné slož-
ky. Pokračujícím trendem výrobců jsou také 
tzv. reformulace, tedy takové úpravy složení 
výrobků, které odrážejí současné požadavky 
zdravé výživy, tedy např. snížení obsahu cuk-
ru, soli, přídatných látek či obohacování jinou 
výživově hodnotnou komponentou, jako jsou 
např. otruby a klíčky v případě fermentovaných
výrobků. 

Výsledky akce „Mlékárenský výrobek roku 
2018“ byly za přítomnosti zástupců veřejného 
života, médií a samozřejmě odborníků a ma-
nažerů mlékárenského průmyslu a zemědělské 
prvovýroby vyhlášeny 30. května na společen-
sko-odborné akci „Oslava mléka“ v překrásném 
prostředí Galerie Středočeského kraje v Kutné 
Hoře.

Odborníci i veřejnost si takto připomněli svě-
tový den mléka, který se z podnětu Mezinárodní 
mlékařské federace slaví každoročně již od roku 
1957 a který připadá na 1. června. Záštitu nad 
letošní oslavou převzal ministr zemědělství Jiří 
Milek a hejtmanka Středočeského kraje Jarosla-
va Pokorná Jermanová.

Zástupci úspěšných mlékárenských podniků 
zde převzali diplomy za oceněná místa v jednot-
livých soutěžních kategoriích, vyhlášen byl také 
absolutní vítěz soutěže, dvěma výrobkům bylo 
uděleno ocenění „Novinka roku 2018“ a zástup-
ci novinářů předali „Ceny médií“.

V závěru slavnostního ceremoniálu vyhlásil 
Českomoravský svaz mlékárenský nový ročník 
soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2019“.

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2018 
Oceněné výrobky – hodnocení odbornými komisemi

A .  V Ý S L E D K Y  V  J E D N O T L I V Ý C H  S O U T Ě Ž N Í C H  K A T E G O R I Í C H

  Pořadí Výrobek Přihlašovatel Bodové 
ohodnocení

Zakysané mléčné nápoje – 10 výrobků; uděleny 3 diplomy
1. Acidofi lní mléko vanilkové 

s cereáliemi a lněnými semínky
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. 
s r. o. 88,3

2. Kunín – Acidofi lní mléko malina Mlékárna Kunín a. s. 81,6
3. Kunín – Acidofi lní mléko meruňka Mlékárna Kunín a. s. 81,3

Jogurtové smoothies – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy
1. Balance – jogurtové smoothie, jablko, 

hruška, banán, špenát HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 87,8
2. Smoothie – broskev, mrkev, jablko OLMA a. s. 83,9

Jogurty s tučností do 3,5 % – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy
1. Kunín – jogurt s kousky hrušek Mlékárna Kunín a. s. 85,6
2. KUNÍN – jogurt s kousky borůvek Mlékárna Kunín a. s. 80,9

Jogurty s tučností nad 3,5 % a zakysané smetany – 8 výrobků; uděleny 3 diplomy
1. Bohunka – zakysaná smetana 

s čokoládou a višněmi Bohušovická mlékárna, a. s. 90,3

2. Activia bílá Zdravé ráno a čokoládové 
müsli s lískovými ořechy DANONE a. s. 90,2

3. KUNÍN jogurt řeckého typu ostružina Mlékárna Kunín a. s. 84,2
Zakysané výrobky SKYR – 5 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Skyr – zakysaný mléčný výrobek 
s čokoládou a višněmi Bohušovická mlékárna, a. s. 93,3

2. Milko – Můj Skyr jahoda POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. 86,1
Přírodní sýry – 10 výrobků; uděleny 3 diplomy

1. HEROLD Moravia Lacto a.s. 95,1
2. MADANBO MADETA a. s. 91,3
3. Král sýrů Hermadur Savencia Fromage & Dairy Czech 

Republic, a. s. 83,4
Tavené sýry – 6 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Máslový sýr Moravia Lacto a. s. 81,3
2. Galbani s mozzarellou a olivami Mlékárna Klatovy a. s. 80,6

Mléčné dezerty, tvarohové a smetanové krémy – 4 výrobky; udělen 1 diplom

1.
Tvarohovo-smetanový krém 
Krajanka ZOO se smetanovou 
příchutí

ALIMPEX FOOD a.s. 83,5

Speciality – 3 výrobky; udělen 1 diplom
1. Choceňské tradiční pomazánkové 

s křenem Choceňská mlékárna s.r.o. 88,0
2. Přepuštěné máslo Mlékárna Polná spol. s r.o. 80,3

B .  N O V I N K A  R O K U  2 0 1 8 
M L É Č N Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  2 7  v ý r o b k ů

1. Acidofi lní mléko vanilkové s cereáliemi 
a lněnými semínky Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.

2. Balance – jogurtové smoothie, jablko, hruška, 
banán, špenát HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o.

3. Skyr – zakysaný mléčný výrobek s čokoládou 
a višněmi Bohušovická mlékárna, a. s.

S Ý R O V Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  6  v ý r o b k ů
1. MADANBO MADETA a. s.
2. Tre Corti Brazzale Moravia a. s.

 C .  A B S O L U T N Í  V Í T Ě Z  2 0 1 8
HEROLD Moravia Lacto a. s. 95,1

D .  C E N A  M É D I Í  2 0 1 8

1. Tre Corti Brazzale Moravia a. s. 30,0 b.
2. ZORBA – smetanový jogurt med 

a vlašské a lískové oříšky ALIMPEX FOOD a. s. 23,3 b.
3. Galbani s mozzarellou Mlékárna Klatovy a. s. 16,7 b.

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2018

Ministerstvo zemědělství  �  Českomoravský svaz mlékárenský  �  Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha

VÝSLEDKY ANKETY 

O NEJLEPŠÍ 

ČESKOU SÝROVOU 

ETIKETU

ROKU 2017

Společně s vyhlašováním výsledků sou-
těže „Mlékárenský výrobek roku“ byly tra-
dičně předány také diplomy vítězům ankety 
o nejlepší sýrovou etiketu, letos proběhl již
47. ročník této ankety.

Redakce

MEZI OCENĚNÝMI BYLY ETIKETY 
SPOLEČNOSTÍ: 

1. místo: OLMA, a. s., Olomouc

2. místo: KROMILK, a. s., Kroměříž 

3. místo: Brazzale Moravia a. s., Litovel

V soutěži o nejlepší novinku roku soutěžilo 
celkem 33 výrobků. Novinkou roku v mléčné 
řadě se stalo Acidofi lní mléko vanilkové s cere-
áliemi a lněnými semínky z Mlékárny Valašské 
Meziříčí, spol. s r. o., a v sýrové řadě si prvenství 
odnesl přírodní sýr MADANBO z jihočeské spo-
lečnosti MADETA a. s.

Absolutním vítězem v letošní soutěži se 
stal tvrdý sýr Herold, kterému porotci přidělili
95,1 bodů z celkových 100 možných.

V doprovodné soutěži novinářů získal prven-
ství a hlavní cenu médií převzal také sýr, a to 
přírodní s označením Tre Corti od výrobce Bra-
zzale Moravia a. s.

K Oslavě mléka patří přípitek. Čím jiným než mlékem… Anketa o nejlepší sýrovou etiketu roku 2017 má své vítěze.

Ing. Jiří Kopáček, CSc., 
předseda Českomoravského svazu mlékárenského
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Jogurty s tučností nad 3,5 % a zakysané smetany Tavené sýry

Zakysané výrobky SKYR Speciality

Novinka roku – mléčná řada Novinka roku – sýrová řada

Přírodní sýry Cena médii 2018

Vítězové v kategoriích:
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Privátní značky se staly nedílnou 
součástí portfolia obchodních ře-
tězců. Podle průzkumu, který 
nedávno zrealizovala společnost 
BILLA, se ukázalo, že produkty 
vlastních značek nakoupilo za 
posledních 6 měsíců celkem 87 % 
stálých zákazníků. Téměř polovina 
se pro koupi rozhodla na základě 
příznivé ceny, více než čtvrtina 
produkty privátní značky koupila na 
základě poměru ceny a kvality. Pouze 
10 % dotázaných kupuje výrobky 
privátních značek pro jejich kvalitu. 
Ti, co privátní značky nekupují, 
jim nejčastěji nedůvěřují, považují 
jejich kvalitu za nízkou, případně 
kupují jen výrobky, se kterými mají 
zkušenost (brand). O dvojí kontrole 
výrobků privátních značek vědělo 
pouze 9 % respondentů.

�  87 % zákazníků si v posledních
6 měsících zakoupilo produkt 
privátní značky.

�  V portfoliu řetězce BILLA naleznou 
zákazníci 1567 výrobků privátních 
značek od 250 dodavatelů, z nichž 
143 jsou české fi rmy.

�  V roce 2017 zařadila BILLA 111 no-
vých artiklů a prodala celkem 
260 milionů produktů privátních 
značek.

�  Češi se stále domnívají, že kvalita 
privátních značek je nízká. Pouze 
10 % respondentů je kupuje pro je-
jich kvalitu.

Privátní značky naleznou zákaz-
níci v supermarketu BILLA již od 
roku 1999. V současné době nabízí 
BILLA celkem 1567 výrobků vlast-
ních privátních značek od 250 do-
davatelů, z nichž 143 jsou české fi r-
my. Za rok 2017 zakoupili zákazníci 
celkem 260 442 666 ks produktů pri-
vátních značek BILLA, což předsta-
vuje téměř 17,5 % celkového obratu 
fi rmy. 

Z průzkumu, který BILLA zrealizo-
vala přímo na svých prodejnách, vy-
plynulo, že nejčastějším důvodem pro 
nákup výrobku privátní značky byla 
u necelé poloviny dotázaných (44 %) 
příznivá cena. Více než čtvrtina (28 %)
uvedla, že produkty vlastních značek 
kupují kvůli vyváženému poměru ce-
ny a kvality. Každý desátý tvrdil, že 
jsou výrobky kvalitní, a 4 % dotáza-
ných pak produkt zakoupila díky dob-
ré předchozí zkušenosti. Ti, kteří za 
posledního půl roku koupili produkty 
privátní značky, často nespatřují žádné 
nevýhody výrobků (45 %). Pokud ně-
jakou nevýhodu vidí, je to nejčastěji 
nízká kvalita (61 %), lacině působící 
obal (11 %) nebo neznámý výrobce či 
země původu (7 %).

„Privátní značky tvoří 17,5 % ob-
ratu naší společnosti, a proto se sta-
ráme o to, aby se k zákazníkům dosta-
ly výrobky v nejvyšší možné kvalitě za 
příznivou cenu. Potvrzuje to i několik 
ocenění produktů našich privátních 
značek v nezávislých testech, které by-
ly v poslední době realizovány,“ říká 

Jaroslaw Szczypka, generální ředitel 
společnosti BILLA. „Nejen, že každý 
náš výrobek splňuje veškeré legislativ-
ní požadavky, ale v souvislosti s kva-
litou zároveň prochází velmi důklad-
nou kontrolou. To znamená, že audity 
výroby a rutinní ochutnávky provádí 
nejen výrobce v rámci své legislativ-
ní povinnosti, ale nad rámec určený 
zákonem také my. Díky tomu zaruču-
jeme zákazníkovi stabilní kvalitu bez 
ohledu na dodavatele za příznivější ce-
nu oproti konkurenčním produktům,“ 
dodává.

Průzkum dále ukázal, že kromě kva-
lity kladou spotřebitelé při nákupu pri-
vátních produktů důraz na jejich pů-
vod. Výrobce na etiketě hledají téměř 
dvě třetiny dotázaných (65 %). „Čeští 
zákazníci se stále častěji ptají na původ 
a složení potravin. Na jejich požadavky 
se snažíme reagovat, a proto na větši-
ně výrobků naší vlastní výroby výrob-
ce uveřejňujeme,“ vysvětluje Jaroslaw 
Szczypka. 

Uvedení českého výrobce na obalu 
pak podle průzkumu dokáže k nákupu 

přesvědčit 44 % respondentů. Více než 
polovinu (55 %) dotázaných by pak 
k nákupu motivovalo doporučení od 
přátel nebo rodiny, 48 % by zase pro-
duktu dala šanci na základě ochutnáv-
ky na prodejně. 

Průzkum také ukázal, že dotazova-
ní jsou toho názoru, že kvalita zboží 
napříč privátními značkami je roz-
dílná. Téměř třetina si myslí, že jsou 
privátní značky srovnatelně kvalitní 
jako brandové produkty, 8 % je do-
konce přesvědčena, že zboží privát-
ních značek je kvalitnější. Téměř 
čtvrtina (22 %) považuje zboží pri-
vátních značek za méně kvalitní. Do-
tázaní, kteří v posledních 6 měsících 
produkty vlastních značek BILLA 
koupili, mají o jejich kvalitě lepší mí-
nění.

Průzkum také ukázal, že většina li-
dí má společnost BILLA spojenou se 
značkou Clever, Vocílka a BILLA. 

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

Češi privátní značky kupují. Stále se ale domnívají, 
že jejich kvalita je nízká

Praha – S příchodem teplého po-
časí začíná i sezona zmrzliny. Na 
zákazníky čeká řada nových příchu-
tí oblíbených značek, na své si při-
jdou i vyznavači zdravého životní-

ho stylu, protože i v případě zmrzlin 
se snaží výrobci nabízet ty s méně 
kaloriemi. Zároveň roste obliba sor-
betů. 

Stejně jako v případě běžných po-
travin, platí i u zmrzlin, že zákazník 
daleko více sleduje složení a čte etike-
ty. „Zákazník si rád připlatí za kvalitu 
a skvělou chuť, roste zájem o prémio-
vé značky zmrzliny, jako je např. Tesco 

fi nest, Ben and Jerry‘s nebo Haagen 
dazs,“ potvrzuje Petra Vavro, nákupčí 
zmrzliny společnosti Tesco.

Na měnící se trendy a chutě zákazní-
ků se snaží reagovat výrobci i obchod-
níci. „Pro letošní sezonu se zaměřuje-
me především na multipacky, protože 
to je budoucnost z hlediska rodinných 
nákupů,“ vysvětluje Petra Vavro. Na 
zákazníky tak čekají nové příchutě 
nejoblíbenějších zmrzlin.

I v případě zmrzlin se zákazní-
ci snaží řídit zdravým životním sty-
lem a hlídat si kalorie. „Trendem 
jsou zdravé zmrzliny s méně kalori-
emi, sorbety a proteinová zmrzlina,“ 
říká Petra Vavro. Co se příchutí týká, 
tak stále vedou vanilková, jahodová 
a čokoládová.

Výběr a preference zákazníků se 
mění i v průběhu roku. Nanuky jsou 
převážně záležitostí letní sezony, kdy 

se jedná o impulsivní nákup na po-
kladně. Naopak v zimním období se 
více prodávají vaničky a rodinná ba-
lení. Při samotném výběru hraje stále 
podstatnou roli i akční nabídka, až 
následně se pak zákazník rozhoduje, 
jakou příchuť si zvolí. 

www.itesco.cz

Tesco Stores ČR a. s.

U zmrzliny sledujeme složení a rádi si připlatíme za kvalitu
N E J O B L Í B E N Ě J Š Í  J S O U  Z M R Z L I N Y  S  V A N I L K O V O U ,  J A H O D O V O U  A  Č O K O L Á D O V O U  P Ř Í C H U T Í

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Odborná konference byla pořádá-
na společnou výzkumnou skupinou 
Zálohujme, která analyzuje současný 
stav nakládání s odpady z PET lahví, 
reálnou míru recyklace a možnosti za-
vedení zálohového systému PET lah-
ví v České republice. Skupina vznikla 
v lednu letošního roku, kdy Karlovar-
ské minerální vody, a. s., oznámily 
spolupráci s Institutem Cirkulární Eko-
nomiky (INCIEN) a Fakultou techno-
logie ochrany prostředí VŠCHT Praha 
s cílem vytvořit studii vedoucí k do-
poručení, jak by se v České republice 
mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce 
PET lahví.

Po analýze dostupných studií a dat, 
hloubkových rozhovorech s hlavními 
zúčastněnými stranami a sběru dat v te-
rénu došla skupina Zálohujme k prv-
ním předběžným výsledkům. „Překva-
pujícím zjištěním byl fakt, že největší 
bariérou v šetření je nedostatečná evi-
dence PET nápojových obalů v rámci 
celkové evidence PET obalů. Studie, 
které již proběhly, jsou přes 10 let sta-
ré a pro nás těžko použitelné. Největší 
přehled o stavu PET má jednoznačně 
EKO-KOM, od kterého jsme také čer-
pali řadu podkladů, ale velká část dat 
není stále dostupná, neboť se tyto ma-
teriálové toky tak podrobně neevidu-

jí,“ vysvětluje Soňa Jonášová, ředitel-
ka INCIEN. 

Z analýzy vyplývá, že z cca 59 tisíc 
tun PET nápojových obalů uvedených 
ročně na trh vytřídíme do žlutých kon-
tejnerů asi 39 tisíc tun (znamená to, 
že je vytříděno 6,6 z každých 10 PET 
lahví). K recyklaci se však dostane jen 
54 % PET, které je možné použít jako 
kvalitní PET druhotnou surovinu pro 
výrobu nových produktů. Materiálo-
vé ztráty jsou tedy cca 27 tisíc tun/rok 
a tyto materiály končí na skládkách, 
spalovnách či v přírodě. 

„Z pohledu cirkulární ekonomiky 
je skvělou zprávou, že Česká republi-
ka má dostatečnou recyklační kapaci-
tu na vločkování PET lahví, tzv. ‚PET 
fl akes‘. Existují zde 4 hlavní zařízení 
na vločkování, která jsou ročně schop-
na zpracovat kolem 70 tisíc tun. Recy-
klace PET na lokální úrovni je nejlepší 
volbou z pohledu ekologie i ekonomiky. 
Zároveň se tak vytváří nové pracovní 
příležitosti a posiluje se naše materi-
álová soběstačnost,“ dodala Soňa Jo-
nášová, ředitelka INCIEN. Skupina 
Zálohujme bude nadále pokračovat ve 
společné práci a v nejbližším období se 
bude zaměřovat především na ekono-
mické důsledky pro producenty, retail, 
zákazníky, ale i obce. 

Cíle Karlovarských minerálních 
vod, a. s., (KMV) shrnul generální ře-
ditel Alessandro Pasquale: „Pro nás je 
zásadní, abychom se dlouhodobě po-
starali o životní prostředí a budoucnost 
naší planety. To se nám v průběhu let 
daří a iniciativa k zavedení zálohové-
ho systému je náš další významný krok 
stejným směrem. PET jako materiál 
je zatím vnímán převážně tak, že po 
spotřebování výrobku, který je v něm 
zabalen, zdánlivě ztrácí svou hodno-
tu. My chceme, aby si svou hodnotu 
zachoval a každý spotřebitel byl mo-
tivován a byl schopen si tuto hodnotu 
uvědomit.“

Alessandro Pasquale na konferenci 
zároveň představil plány KMV na vy-
užití recyklátu z PET lahví: „Opako-

Odborná konference Zálohujme? přiblížila zahraniční zkušenosti 
se zálohovým systémem a představila první výsledky analýz

Praha – Čeští zákazníci už vědí, 
co je kvalita potravin. Kampaň bo-
duje u spotřebitelů, pochvalují si 
ji obchodní řetězce a sklízí vavří-
ny od samotných odborníků. Ukáza-
ly to výsledky kampaně na podporu 
kvalitních potravin za poslední dva 
roky, které prezentoval Státní ze-
mědělský intervenční fond (SZIF) na 
tiskové konferenci.

Dvouletá kampaň na podporu kva-
litních potravin, kterou organizo-
val SZIF, přinesla své ovoce. Čeští 
spotřebitelé už vědí, co je kvalita po-
travin, a dokážou si ji najít. A jaký je 
výsledek našeho snažení? Za celý rok 
2017 došlo díky naší edukační kam-
pani, ve sledovaném segmentu kvalit-
ních potravin KLASA, ke zvýšení tr-
žeb v průměru o 9,2 miliardy korun, 
celkové investice vynaložené Fondem 
činily v loňském roce 146 426 000 ko-
run. Každá jedna koruna investovaná
do kampaně přinesla tedy zvýšení
obratu o 62,83 koruny. Tento výsle-
dek se začíná projevovat i v praxi. 
Obchodní řetězce si začínají uvědo-
movat význam kvalitních produktů 
a českých značek v rámci jejich boje 
o dosažení maximálního tržního po-
dílu v ČR. To dokazují také čísla vý-

zkumné agentury GfK, z nichž vyplý-
vá, že zatímco celý trh potravin rostl 
v uplynulém roce rychlostí 5 procent, 
trh kvalitních potravin (prezentovaný 
výrobky značky KLASA) rostl rych-
lostí 9,8 procenta. 

I když komunikační kampaň již 
není primárně zaměřena na podpo-
ru značky KLASA, došlo k výrazné-
mu posílení její znalosti a asociací s ní 
spojených. Spontánní znalost značky 
KLASA se zvýšila ze 49 na 55 procent,
zároveň narostla spojitost značky 
Klasa s kvalitou, a to z 38 na 51 pro-
cent. Značce se daří a zákazníci ji ku-
pují. „Nejlépe si vede u mléčných
výrobků, kde je značkou oceněno nej-
více produktů. 25–30 % nákupů mléč-
ných potravin obsahuje výrobky se 
značkou Klasa, ale podíl je vysoký 
i v dalších sortimentech,“ uvádí gene-
rální ředitel SZIF Martin Šebestyán. 

Zatímco na začátku kampaně by-
la kvalitní potravina pro zákazníka 
jen pojem, nejednoznačné slovo, dnes 
už má základní vodítka, co si pod ní 
představit. „V průběhu dvou let jsme 
spotřebitele seznamovali s tím, jak se 
kvalita liší u jednotlivých segmentů 
potravin, například u mléka jde o slo-
žení a obsah tuku, u šunky je to po-
díl masa ve výrobku a další,“ dodává

Šebestyán. Díky mediální podpoře 
jsme zasáhli minimálně 5,2 milionu 
spotřebitelů, což je 96 procent v cílo-
vé skupině ve věku 25–50 let.

Jako účelnou a efektivní kampaň 
s výbornými výsledky ji ocenila také 
odborná porota. Koncem října loňské-
ho roku totiž kampaň „KLASA: Jak 
Češi opět začali kupovat kvalitní po-
traviny“ v soutěži o nejefektivnější 
reklamu Effi e Awards Czech Repub-
lic získala dvě stříbrné medaile v ka-
tegorii „Potraviny“ a „Zakázky veřej-
né správy“. 

V rámci kampaně cílíme na spotře-
bitele všech věkových skupin, nemů-
žeme tedy opominout ani nejmladší 
zákazníky – děti. Pro ně jsme přichys-
tali edukativní program POSPOLU 
U STOLU, který je zaměřen na děti 
od roku a půl až po školáky na prvním 
stupni ZŠ. Jeho hlavním smyslem je 
jednoduchou a hravou formou dětem 
přiblížit tradiční zemědělství i potra-
vinářství. Díky projektu získají šir-
ší znalosti v oblasti kvalitních potra-
vin a je velká šance, že je v budoucnu 
budou preferovat.

Projekt nese název po stejnojmen-
ném CD s krásnými moderními pís-
ničkami. „Zaručeně si na své při-
jdou i dospělí. Písně mají veselé texty, 
zpívá se v nich, proč je pro nás jíd-
lo důležité a že se díky němu schá-
zíme u společného stolu s mámou, 
tátou, prarodiči, sourozenci a kama-
rády. Dost možná právě song o zele-

nině, mléku, o snídani nebo o vajíčku 
přiměje děti konzumovat i ty potra-
viny, kterým příliš neholdují,“ říká
M. Šebestyán. Kdo hraje na hudební 
nástroj, může si písničky zahrát, sou-
částí je zpěvník a notový zápis. 

Projekt se skládá ze dvou mobil-
ních her a edukačního kufříku: 

Život na statku 
je hra pro nejmenší. 
Hlavními hrdiny 
jsou hospodářská 
zvířátka. Děti se 
pomocí her, úkolů 
a písniček dozvědí 

o aktivitách na statku, nechybí ani 
reálné zvuky zvířat, povídání o nich 
a o tom, co nám dávají. Ve hře se 
dítě naučí i to, jak se například vyrábí 
chléb nebo mléčný výrobek. 

Pro předškoláky 
a školáky je urče-
na aplikace Statkář. 
Děti naučí spoustu 
zajímavých i prak-
tických věcí, kte-
ré musí znát každý 

správný statkář, a také to, co je potře-
ba pro chov a vývoj zvířete. Lákadlem 
jsou zábavné minihry a kvízy pro roz-
voj vlastního myšlení.

Obě aplikace obsahují také kara-
oke s písničkami CD Pospolu u sto-
lu. Ke stažení jsou na Google Play, 
App Store a webových stránkách
akademiekvality.cz.

Edukační kufřík obsahuje pomůc-
ky a materiály. Tím stěžejním je vel-
koformátová „slepá“ mapa ČR, která 
slouží k orientaci pro děti, co se kde 
pěstuje, chová, které potraviny jsou 
typické a zároveň k procvičování ze-
měpisných a jiných znalostí. Na mapu 
děti přikládají snímatelné samolep-
ky, které mohou samostatně sloužit 
také k různým hrám. Kufřík dále ob-
sahuje fotonávody na tvoření z potra-
vin a plodin, puzzle s potravinářskými 
motivy, balíček semínek řeřichy, kte-
rou si děti vypěstují a ze které mohou 
vyrobit originální velikonoční deko-
raci a připravit pomazánky. Na USB 
fl ash disku jsou pak zábavné úkoly, 
videa z reálné produkce vybraných 
potravin a videorecepty, protože dě-
ti rády vaří. A samozřejmě nechybí
CD s písničkami. Primárně je kufřík 
určen pro školní družiny, ale dobře
se uplatní také při výuce na prv-
ním stupni ZŠ a volnočasových akti-
vitách.

Materiály a pomůcky z kufříku 
rozvíjí všechny smysly. Vedou děti 
k řešení problémů, k učení, pracovním 
návykům, ke komunikaci a kreativitě, 
procvičení motoriky, lákají k experi-
mentování. Díky hravé a zábavné for-
mě se totiž učí snáz. 

Kufříky SZIF distribuuje do škol 
v průběhu května, aby je školáci mě-
li k dispozici na Mezinárodní den
dětí.

SZIF 

Kampaň na kvalitní potraviny boduje

vané plnění PET lahví (tzv. REF PET) 
není vhodné řešení z hygienických dů-
vodů, ale i kvůli nedostatečné záruce 
zachované odolnosti u lahví poté, co 
opakovaně absolvují cestu mezi stá-
čírnou a spotřebitelem. Zaměřujeme 
se na získání čistšího a kvalitnějšího 
recyklátu, z něhož je možné vyrábět 
nové PET lahve, což mnohem více na-
plňuje principy cirkulární ekonomiky. 
Konkrétním krokem KMV je nová lahev 
s minimálním obsahem 25% recyklo-
vaného PET (rPET), kterou v příštích 
měsících uvedeme  na trh.“

Jak naznačila Magdalena Frouzo-
vá, zástupkyně Evropské komise pro 
ČR, pro Českou republiku je už nyní 
jasné, že kvůli legislativě EU budeme 
muset dosáhnout vyšší míry recyklace 
plastových obalů. „Vizí EU je do roku 
2030 docílit, aby všechny plastové oba-
ly v EU byly recyklovatelné, dále snížit 
plasty na jedno použití a úplně zakázat 
úmyslné používání mikroplastů. A to se 
samozřejmě bude týkat i České repub-
liky. Znamená to pro nás, že musíme 
zabrat a prakticky ideální cesta, jak to-
ho dosáhnout, je právě zálohový systém 
a vrácení plastového materiálu zpět do 
oběhu.“

Na své zkušenosti s nakládáním 
s odpady z PET lahví upozornil Rau-

no Raal, ředitel společnosti řídící zá-
lohový systém v Estonsku. „Náš sys-
tém od svého založení vykazuje skvělé 
výsledky, jen v roce 2017 se v Eston-
sku vytřídilo 88 % všech PET lah-
ví. Vše ale začalo právě iniciativou 
průmyslu, bez jehož spolupráce by 
čísla nebyla tak vysoká,“ zdůraznil 
Raal. 

Clarissa Morawski, expertka na 
zavádění zálohových systémů na ná-
pojové obaly v rámci celé EU a za-
kladatelka a ředitelka organizace Re-
loop Platform*, zmínila, že zálohový 
systém má v EU až 80% podporu ve-
řejnosti. „Na cestě k zálohovému sys-
tému PET lahví je teď ofi ciálně Ang-
lie a vážně o ní uvažuje také Francie 
a další státy EU. V zemích EU, které 
již nyní zálohový systém na PET lah-
ve mají, dosahuje míra návratnosti až
90 %, což je opravdu skvělé,“ dodává 
Clarissa Morawski. 

Institut Cirkulární 
Ekonomiky, z. ú.

* Reloop Platform je široká platforma 
pro fi rmy a instituce, které sdílejí spo-
lečnou vizi pro cirkulární ekonomiku – 
více viz https://reloopplatform.eu/

Záběr z konference. Zleva: Alessandro Pasquale – generální ředitel Karlovar-
ských minerálních vod, a. s., Soňa Jonášová – ředitelka Institutu Cirkulární
Ekonomiky, z. ú., Clarissa Morawski – zakladatelka a ředitelka organizace
Reloop Platform, a Rauno Raal – ředitel společnosti Estonian Deposit System, 
která řídí zálohový systém v Estonsku.

Praha – V úterý 22. května 2018 proběhla v coworkingovém prostoru Opero 
v Praze první odborná konference určená pro odbornou i laickou veřejnost 
Zálohujme? s podtitulem Inspirace a zkušenosti se zálohovými systémy 
ze zahraničí. Jejím hlavním cílem bylo načerpat co nejvíce zkušeností se 
zálohovými systémy, které již teď úspěšně fungují v zahraničí. Konference 
se zúčastnili expertka na zavádění zálohových systémů na nápojové obaly 
v EU a zakladatelka organizace Reloop Platform Clarissa Morawski, ředitel 
společnosti řídící zálohový systém v Estonsku Rauno Raal, zástupkyně 
Evropské komise pro ČR Magdalena Frouzová, ředitelka INCIEN Soňa 
Jonášová a generální ředitel Karlovarských minerálních vod, a. s.,
Alessandro Pasquale. Na konferenci také zazněly první výsledky analýzy 
materiálového toku PET lahví a byl také představen nový ekodesign lahve 
Mattoni, která je vyrobená z 50 % z recyklovaného plastu. 
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Praha – Asociace českého tradič-
ního obchodu byla přizvána k jed-
nání Zemědělského výboru PSP ČR 
o dvou závažných tématech, ob-
chodní obslužnosti venkova a neka-
lých praktikách, poškozujících čes-
ký maloobchod a potravinářskou 
výrobu. Po obsáhlé diskuzi přijal vý-
bor usnesení, která by mohla situ-
aci venkovského maloobchodu zlep-
šit.

K projednání závažných témat, pří-
mo souvisejících s dalším vývojem 
českého nezávislého maloobchodu, by-
ly přizvány zainteresované organizace, 
konkrétně Asociace českého tradiční-
ho obchodu, Spolek pro obnovu ven-
kova, Potravinářská komora ČR i Svaz 
obchodu a cestovního ruchu, dále pak 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
a rovněž byli přizváni zástupci klíčo-
vých ministerstev, zemědělství, průmy-
slu a obchodu a fi nancí.

Po obeznámení se s aktuální situ-
ací přijal zemědělský výbor ve věci 
obchodní obslužnosti venkova sérii 
usnesení a vyzval podvýbor zeměděl-
ského výboru pro rozvoj venkova, aby 
se touto situací důsledně zabýval, dále 
pak požádal ministryni fi nancí, minist-
ryni pro místní rozvoj, ministra průmy-

slu a obchodu a ministra zemědělství, 
aby při své práci brali v potaz nutnost 
zachování obchodní obslužnosti ven-
kova, a zároveň výše jmenované mi-
nistry požádal, aby do konce června 
2018 předložili zemědělskému výboru 
PSP ČR návrhy na konkrétní opatře-
ní na zlepšení obchodní obslužnosti 
venkova.

 Ve věci nekalých obchodních prak-
tik pak zemědělský výbor požádal 
ministra zemědělství a ministra prů-

myslu a obchodu, aby ve spolupráci 
s podvýborem pro potravinářství, ve-
terinární činnost a živočišnou výrobu 
a jím zřízenou Skupinou pro dohled 
nad dodržováním zákona o významné 
tržní síle sbírali poznatky a podněty 
o dodržování tohoto zákona, tyto po-
sléze vyhodnotili a případně připra-
vili novelu zákona o významné tržní 
síle.

Tisková zpráva AČTO

ACTO

Zemědělský výbor podpořil venkovský maloobchod 
a vyzval k řešení jeho problémů

Na mikulovském zámku se ve 
dnech 26. a 27. dubna uskutečnila 
konference s názvem Den automati-
zace a značení (DAZ 2018). Byly zde 
představeny nejnovější trendy prů-
myslového balení, značení a mani-
pulace s výrobky. 

Prezentovalo se také využití robotů 
a kompletních robotizovaných linek. 
Tito roboti totiž pravděpodobně v nej-
bližší době nahradí levnou pracovní 
sílu. A právě automatizovanou část 
linky si mohli návštěvníci sami vyzkou-
šet. 

„Návštěvník konference přiložil 
čip, který poznal jeho konkrétní osobu 
a poté umístil karton s vínem na pásový 

dopravník. Na konci linky karton ucho-
pil robot a pomocí CO2 laseru na něj 
vypálil zprávu a grafi ku se jménem do 
kartonu. Poté ho robot přemístil znova 
na pásový dopravník a dopravil k ná-
vštěvníkovi,“ popsal proces automatic-
ké linky výkonný ředitel společnosti 
Bottling Printing Kamil Suchánek.

„V dnešní době je na trhu práce ne-
dostatek lidí a spousta manuální práce 

se právě nahrazuje samotnou auto-
matizací,“ vysvětlil Suchánek. „Vše 
směřuje k automatizaci a laserovému 
značení, to je největším trendem bu-
doucnosti,“ dodal. 

Prostor byl věnován i případovým 
studiím, kde se představily především 
společnosti Bottling Printing a Alvey 
Manex, které konferenci pořádaly. 
„Na konferenci jsme přivezli i vel-

kou novinku – laserové systémy fi rmy
HGTECH, kterou v Česku bude zastu-
povat divize LASYS společnosti Bott-
ling Printing,“ doplnil Mike Volařík, 
předseda představenstva Volarik Capi-
tal, která zastřešuje společnost Bottling 
Printing.

BÍLÝ MEDVĚD 
PUBLIC RELATIONS, s. r. o. 

Roboti nahradí lidské ruce. V Mikulově představili 
speciální automatickou linku

Řada nedávných výzkumů upozor-
ňuje na nekalé praktiky, které pou-
žívají velké řetězce při vyjednává-
ní se svými dodavateli, a to i přes 
platnost zákona o významné tržní 
síle. Zástupci menších maloobchod-
ních sítí však podotýkají, že podob-
ného zneužívání svého postavení se 
dopouštějí i velcí dodavatelé přede-
vším z řad nadnárodních výrobců. 
Nejčastěji se přitom jedná o horší 
cenové podmínky pro malé obchod-
níky ve srovnání s velkými řetězci. 
Kontrolní orgány ani legislativa to-
mu ale příliš pozornosti nevěnují.

Ve vyjednávání mezi výrobci a ma-
loobchodními prodejci dochází čas od 
času k nekalým praktikám ze strany 
velkých řetězců. Hovoří o tom napří-
klad průzkum ministerstva zeměděl-
ství, který si rezort nechal zpracovat 
před dvěma lety. Podle výsledků byly 
čtyři pětiny dodavatelů potravin toho 
názoru, že řetězce zneužívají svého do-
minantního postavení na trhu. Více než 
polovina výrobců se pak nepovažovala 
při jednáních s nimi za rovnocenného 
partnera. Dělo se tak i přes dlouhodo-
bou existenci zákona o významné trž-

ní síle, jenž by měl při vyjednáváních 
chránit právě pozici dodavatelů, jimiž 
jsou především malí výrobci. Podobné 
výsledky ukazuje i výzkum Ekumenic-
ké akademie, podle kterého obchodní 
řetězce ve velké míře využívají nerov-
ného postavení vůči svým dodavate-
lům. To se projevuje na způsobu vy-
jednávání smluv, vynucování poplatků 
nebo tlakem na nižší ceny. Dodavatelé 
nemají možnost ovlivnit znění těchto 
často jednostranných smluv a podřizují 
se jim i za cenu minimálního nebo nu-
lového zisku.

Na trhu však může nastat i přesně 
opačná situace, kdy k nekalým prak-
tikám dochází ze strany velkých vý-
robců směrem k menším obchodním 
sítím, jež mají početné zastoupení pře-
devším na venkově. „Neexistuje zá-
kon na ochranu českého obchodníka. 
Nadnárodní výrobci si s námi dělají, 
co chtějí. Pro nezávislý trh mají na-
stavené horší podmínky než pro velké 
řetězce. Často to zdůvodňují výší ob-
ratu, přitom v 90. letech měl tradiční 
trh obraty mnohem vyšší než řetězce, 
ovšem výhodnější podmínky nedostal,“ 
řekl Roman Mazák, předseda Družstva 
CBA. Jeho prohlášení potvrzuje také 

tajemník Asociace českého tradičního 
obchodu Jan Hrdina. „Z praxe lze ur-
čitě uvést příklady, kdy české obchod-
ní sítě nemají takovou vyjednávací 
pozici jako silné nadnárodní řetězce, 
a tudíž se v některých případech nedo-
stanou k tak výhodným podmínkám,“ 
uvedl.

Jasné řešení se podle zástupců ma-
loobchodu nabízí ve vytvoření nové 
legislativní úpravy, která by doplňo-
vala zákon o významné tržní síle. Na 
rozdíl od něj by však chránila obchod-
níky před výrobci. „Zákon o význam-
né tržní síle je postavený jednostranně. 
Podobně jsou na tom i současné snahy 
Evropské komise, která usiluje o zlep-
šení postavení dodavatelů při jednání 
s řetězci,“ upozornil Mazák. Malým 
českým obchodníkům tak podle něj 
současný zákon paradoxně škodí, když 

umožňuje výrobcům tlačit sítě prode-
jen do nevýhodných smluvních pod-
mínek.

Dohled nad nekalými praktikami při 
jednání mezi obchodníky a dodavateli 
vykonává Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže. „Obecně je nám známo, 
že někteří dodavatelé především z řad 
zahraničních koncernů mají vůči ob-
chodním řetězcům dostatečně silnou 
vyjednávací pozici. Finanční sílu do-
davatele však posuzujeme pouze v pří-
padě, pokud zkoumáme, zda obchodní 
řetězec zneužil svou pozici. Z hlediska 
zákona nás prioritně zajímají nekalé 
obchodní praktiky uplatňované řetěz-
ci na dodavatelích,“ uvedl předseda 
úřadu Petr Rafaj.

Příkladem nevýhodných podmínek 
bývají velmi často vyšší nákupní ce-
ny v porovnání se silnější konkuren-
cí, v tomto případě s velkým řetězci. 
„U některých produktů je v případě 
řetězců nákupní cena určená výrob-
cem téměř o polovinu nižší. Nejčastěji 
se to děje u piva a některých cukrovi-
nek,“ řekl Mazák. Nevýhodnou situa-
ci se proto maloobchodníci snaží řešit 
jiným způsobem. Často se tedy obra-
cejí na dodavatele, kteří po špatných 

zkušenostech z vyjednávání s řetězci 
přecházejí na nezávislý trh. Ani v pří-
padě, že se malým obchodním sítím po-
daří s velkými výrobci vyjednat ceny 
srovnatelné s řetězci, ale ještě nemají 
vyhráno. Musejí totiž čelit také cenové 
politice silnější konkurence. „Situace 
je komplikovanější. V praxi totiž řetě-
zec často uvede shodný výrobek v akci 
s podnákupní cenou. Tomu může český 
obchodník jen těžko konkurovat,“ uvedl
Hrdina.

Jinou možností řešení nevýhodné si-
tuace může být i vypovězení kontraktu 
ze strany obchodníka. Zároveň to však 
pro něj často znamená obejít se bez 
populárních výrobků, které nakupující 
vyhledávají. V případě ukončení 
smlouvy tedy riskuje, že spotřebitelé 
pro oblíbené potraviny zamíří jinam. 
Pokud naopak přistoupí na nevýhod-
né podmínky, projeví se to na ekono-
mické stránce prodejny. Právě neren-
tabilita provozu přitom bývá hlavním 
důvodem zániku malých obchodů, 
především na venkově. Jen v loňském 
roce jich podle společnosti AC Nielsen 
po celém Česku muselo skončit více 
než 1000.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Maloobchodníci upozorňují na nekalé praktiky nadnárodních 
výrobců při vyjednávání. Zákon jim pozornost nevěnuje

O  R E N E S A N C I 
S O C I A L I S T I C K É H O 

O B C H O D U

Pokud ministr v čele rezortu vydr-
ží, chce zabránit tomu, aby se potra-
viny prodávaly příliš levně. 

(MFDnes 9. 4.)

Proč Komise nečiní kroky ohledně 
cenové transparentnosti na trhu?

Dalším krokem je skutečně otázka 
maximální transparentnosti trhu. Ko-
mise bude nadále pracovat na tomto 
tématu a jsou očekávány první vý-
sledky této práce teprve v druhé polo-
vině roku 2018. High Level Forum on 
the Better Functioning of the Supp-
ly Chain (Fórum na vysoké úrovni 
o lepším fungování potravinového 
dodavatelského řetězce) se právě 
nyní touto problematikou začalo 

významně zabývat. Tato práce je 
považována za velice důležitou, ve-
doucí k dalším opatřeními o transpa-
rentnosti, které Komise již realizuje – 
viz Evropská tržní observatoř, kterou 
řídí DG AGRI. (TZ EU 12. 4.)

Prakticky denně čtu na internetu 
i v tisku, že jíme špatné potraviny. 
Komentují to nejrůznější redaktoři 
a osobnosti, mnozí jen opakují klišé 
a mýty, které zase oni někde četli. Jak 
to prospívá všeobecnému názoru na 
současnost a export našich potravin, 
je zřejmé.

Není to pravda – to, co dnes máme 
v regálech obchodů a co jíme, jsou 
v porovnání s dřívějškem kvalitní po-
traviny. (Jistě, jsou výjimky, ale těm 
se nikdy nevyhneme.) Vždyť je ku-
pujete a jíte všichni a vyberete si to, 
co Vám nejlépe vyhovuje a chutná. 
Aktivity politiků v tomto tématu jsou 

vděčné, protože politici se zviditelní, 
získají na svou stranu řadu lidí, kteří 
jednak věci nerozumí, tržní ekonomi-
ku kritizují, a pak ti, kteří nosí na sa-
ku zlatý odznak brigády socialistické 
práce (odvolaný předseda parlament-
ní komise říká, že ač neslyšel projev 
politika, ví, že to byly kecy). Teď 
mám na mysli dvě současné akce: ko-
misařka Jourová prosadila směrnici 
EU o tom, že shodné potraviny budou 
ve všech zemích EU stejné. 

V televizi ukazují známé rybí prsty 
a redaktoři se ptají, proč výrobci mají 
různé kvality, proč např. mají pro vý-
chodní země menší balení nebo jinou 
chuť čokolády (opakuji, že nemám na 
mysli tzv. nekalé obchodní praktiky). 
Já myslím, že o tom, co kdo kupuje 
a jí, by měl rozhodovat jen on sám. 
Sjednotit Evropu zákony a stejnými 
potravinami bez toho, že by to tak 
chtěli sami Evropané, nelze. Men-

ší balení je levnější, čokoládu mají 
jižní země raději sladší, Pribináček 
je smetanový a Maďaři mají raději 
tvarohové dezerty, jídla jižních zemí 
jsou ostřejší atd. Složení je napsané 
na obalu.

Jistě, lze namítat, že tady jde jen 
o stejné obaly a výrobky, ale takhle to 
začíná: nařízením místo tlakem trhu. 
Zavřeno bude o svátcích, ale v parla-
mentu se už ozývají hlasy, že by to mě-
lo být i o nedělích. Co je státu (EU atd.) 
do toho, co jíme a kdy nakupujeme?

(Mimochodem, neuráží Vás stá-
lé dělení na západní a východní ze-
mě? Nebo jsme si už zvykli na to, že 
jsme východní Evropa? Vždyť i pan 
Juncker říká, že Češi mají právo na 
stejnou čokoládu jako v Evropě. Ani 
to nás neuráží?)

Úloha státu je zajistit, aby na trhu 
byly jen zdravotně nezávadné potra-
viny. Druhá pochybná aktivita vychá-

zí z ministerstva: „Stejné jablko, ale 
různá marže. To musí skončit,“ říká 
ministr. Včera v Kaufl andu máslo za 
24,90 Kč, v Albertu stejné máslo za 
44,90 Kč. Sjednotíme to tedy naříze-
ním: bude všude za 44,90, nebo za 
24,90?

Jediným faktorem, který ukazuje 
skutečnou situaci na trhu, je cena. Už 
tolikrát jsem napsal, že cena se ne-
tvoří součtem výrobní ceny, nákladů 
a marží výrobce a prostředníků, ale 
dohodou mezi prodejcem a kupují-
cím v okamžiku prodeje. O tom jsme 
se už přesvědčili za tisíce let směny 
zboží mezi lidmi.

Federální cenový úřad se to po-
koušel změnit. Výsledkem byl nedo-
statek všeho a černý trh. Vím, o čem 
mluvím, s cenovým úřadem jsem 
spolupracoval a mnozí kolegové z té 
doby ještě žijí.

Je to marné, marné, marné...

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
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Ředitel Výzkumné-
ho ústavu potravinář-
ského Praha (VÚPP) 
Ing. Pavel Skřivan, 
CSc., představil úvo-
dem jednotlivá té-
mata celodenní akce, 
přiblížil stručnou his-
torii Ústavu a nastínil 
i možný budoucí vý-
voj v oblasti speciál-
ních potravin. „K po-
řádaní konference nás 

inspirovala práce na rozsáhlé studii pro Mini-
sterstvo zemědělství, která se věnovala tématu 
potraviny pro skupiny obyvatel se zvláštními po-
žadavky na výživu. Chtěl bych poděkovat všem 
kolegům, kteří se na této osmisetstránkové studii 
podíleli, a jsem na ně hrdý,“ zdůraznil ředitel 
výzkumného ústavu a pedagog z VŠCHT Ing. 
Pavel Skřivan, CSc. 

Účastníci celodenní konference si poté ve
3 blocích vyslechli přednášky odborníků a mě-
li možnost s nimi diskutovat o problematice 
potravinových alergií. Doc. MUDr. Pavel Ko-
hout, Ph.D., z interního oddělení Thomayerovy 
nemocnice Praha vystoupil jako první a ho-
vořil o celiakii jako jednom z autoimunitních 
onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. 
Shrnul také hlavní zásady bezlepkové diety. 
Následovala přednáška Ing. Dany Gabrovské 
z Potravinářské komory a Ing. Pavla Skřivana 
z VÚPP, ve které společně shrnuli pozitivní a ne-
gativní stránky vývoje bezlepkových potravin 
v průběhu uplynulých 20 let. MUDr. Eliška Ko-

pelentová z pražské 
Fakultní nemocnice 
Motol navázala pro-
blematikou mléka, in-
tolerance a alergie na 
laktózu. Před obědem 
si účastníci akce ještě 
vyslechli přednášku 
prof. Ing. Jany Dostá-
lové, CSc., z VŠCHT 
na téma, zda mohou 
ro s t l i nné  nápo j e 
z výživového hledis-
ka nahradit mléko. 

Po obědě následovaly prezentace imunoložky 
MUDr. Ivany Šetinové ze spol. Immunia s. r. o.

Praha o dalších po-
travinových alergiích
a Mgr. Alexandry 
Koštálové ze Státní-
ho zdravotnického 
ústavu o alergenech 
ve školních jídelnách. 
Na závěr vystou-
pil dlouholetý vědec 
VÚPP Ing. Milan 
Houška, CSc., který 
hovořil o metodách 
odstraňování alerge-
nů z potravin. 

Součástí akce bylo i několik ochutnávek bez-
lepkových potravin a nápojů. Zástupce benešov-

ského pivovaru Ferdinand představil bezlepko-
vé pivo Ferdinand, návštěvníci také ochutnali 
bezlepková srdíčka od SEMIX PLUSO, ovocné 
štávy Refi t od Beskydu Fryčovice (ošetřené pas-
kalizací), Chmelinky – chmelové pralinky z čo-
koládovny Carla, kokosové produkty od SENSE 
COCO, bezlepkové výrobky od bezlepkových 
pekáren Liška a Mlska. V sále bylo možné si 
prohlédnout i soupravy na analýzu lepku v po-
travinách od společnosti Elisa development a vý-
stavku retro potravinářských výrobků, které byly 
zapůjčené z depozitáře Národního zemědělského
muzea. 

Všichni zúčastnění z celé České republiky 
obdrželi konferenční balíčky s podklady a na 
závěr rovněž certifi káty s potvrzením o účasti. 
Abstrakty přednášek a prezentace jsou pro zá-
jemce ke stažení na webových stránkách www.
vupp.cz v sekci Oslavy 60 let.

Mgr. Hana Vondráčková, 
Výzkumný ústav potravinářský Praha,

v. v.  i.

Konference Současné trendy ve speciální výživě

V rámci oslav 60. výročí založení 
Výzkumného ústavu potravinářského Praha, 
v. v. i., proběhla ve čtvrtek 19. dubna 2018 
ve velkém sále Národního zemědělského 
muzea v Praze na Letné odborná konference 
s názvem Současné trendy ve speciální 
výživě. Na akci vystoupili přední odborníci 
výzkumného ústavu, spolupracující od-
borníci a lékaři internisté. Účastníci
konference z řad vědců, lékařů, zástupců 
státní správy, nutričních terapeutů i studentů 
si vyslechli sedm samostatných přednášek 
o speciální výživě při alergiích a intolerancích 
na nejrůznější potraviny. Akce proběhla pod 
záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka 
a primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové. 
Více než 180 přihlášených diskutovalo na 
tato témata. 

Prof. Ing. Jana
Dostálová, CSc.

Ing. Pavel Skřivan, CSc.

 Ing. Milan Houška,
CSc.
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Lidé se pouští do 
podnikání z různých 
důvodů – může jít 
o potřebu uplatnit 
s vé  schopnos t i , 
zkusit něco nového, 
nechuť mít nad sebou 
šéfa, nebo jen proto, 
že mít vlastní firmu 
znamená mít jistou 
práci. Ať už jsou 
důvody k podnikání 

jakékoliv, vždy je podnikání činností, která 
s sebou přináší, vedle radosti z úspěchu, 
také řadu problémů, které se ne vždy daří 
předvídat a řešit v předstihu. Nemusí vždy jít 
o nástrahy kladené úřady nebo konkurencí, 
mnohem běžnější jsou situace, které známe ze 

zpravodajství, z černé kroniky a někdy, bohužel, 
i z vlastní zkušenosti. Požár, povodeň, krádež, 
vandalismus anebo obyčejná chyba mohou 
přinést podnikání problémy, které mohou mít 
dalekosáhlé následky nejen pro majitele, ale 
i pro jeho rodinu a zaměstnance.

V současné době se podnikatelé stále aktivně-
ji zajímají o pojištění, které by jejich podnikání 
ochránilo a pojišťovny jim mají co nabídnout. 
Pojištění podnikatelských rizik je skutečně velká 
a kromě pojištění velkých fi rem mohou nabíd-
nout i pojištění malých fi rem i samostatných živ-
nostníků. Vybrat si ale správné pojištění nebývá 
tak snadné – podnikatel musí zvážit, jaká rizi-
ka hrozí a do jaké výše je pojistit. Nedostatečné 
pojištění může být drahé stejně (ne-li víc) než 
pojištění zbytečně velkorysé. Správně nastave-
né pojištění by mělo být takové, aby zahrnovalo 
rizika, se kterými se podnikatelé mohou setkat, 
cena pojištění byla přiměřená a výše pojistného 
krytí dostatečná.

Zcela jistě by takové pojištění mělo zahrnovat 
živelná rizika, jako je oheň, záplava, krupobití, 

vichřice, úder blesku. Zde je třeba zvážit, jaký 
majetek, movitý i nemovitý, může být živelnými 
riziky postižen a jaké další škody mohou s se-
bou přinést – poškození strojů, zásob, náklady 
na přerušení provozu nebo vyklizení prostorů po 
pojistné události.

Nelze opominout ani zločinné jednání – krá-
dež, loupež, vandalismus. V tomto případě je 
třeba vzít v úvahu nejen vlastní prostory fi rmy 
a jejich vybavení, ale také, zda zaměstnanci 
cestují za zákazníky s vybavením nebo materiá-
lem a zda se od nich vrací s hotovostí.

Rozhodně by se nemělo zapomenout na pojiš-
tění odpovědnosti. Dost často bývá právě toto po-
jištění nedostatečné a následky takového opome-
nutí mohou být i likvidační. Je třeba si uvědomit, 
že průměrná výše odškodnění za újmu stoupá, 
a to platí především u újmy na zdraví. Pokud do-
jde k újmě na zdraví s trvalými následky, mohou 
se náhrady vyšplhat k milionovým částkám, a je 
tedy namístě sjednat i pro nejmenší fi rmy limity 
pojistného plnění v odpovídající milionové výši.

Sjednat optimální pojištění podnikání může 
vypadat složitě, ale pojišťovny se snaží tomu-

to segmentu zákazníků výběr pojištění usnadnit, 
ačkoliv jejich nároky a potřeby jsou specifi cké 
a velmi individuální. Zvlášť drobní podnikatelé, 
kteří nemají tak vysoký obrat, ocení současnou 
nabídku pojištění, které zohledňuje především 
jednoduchost sjednání a variabilitu produktu. Na-
příklad pojištění podnikatelů FORTEL Hasičské 
vzájemné pojišťovny nabízí pojištění majetku, 
movitých věcí a odpovědnosti za újmu. Je mož-
né vybrat si variantu – rozsah pojištěných rizik 
podle toho, jaká rizika zahrnuje. To přináší po-
třebnou variabilitu, protože pro pojištění staveb 
lze sjednat jiný rozsah pojištění než pro pojištění 
majetku, a to zase může být jiné pro pojištění 
odpovědnosti. To vše na jedné pojistné smlouvě.

Opomíjet pojištění se nevyplatí nikomu a stojí 
za to se zamyslet nejen nad rozsahem pojištění 
a výší pojistného krytí. Stejně tak je důležité pro-
studovat si pojistné podmínky, které by měly být 
srozumitelné a přehledné.

www.hvp.cz

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Pojištění podnikatelů

Nebezpečné množství akrylamidu v pekařských výrobcích nehrozí

Praha – Akrylamid se v posledních týd-
nech stal v souvislosti s novým nařízením 
Evropské komise o jeho snižování hojně 
skloňovaným tématem nejen v českých mé-
diích. Členové Svazu pekařů a cukrářů v ČR 
si proto nechali zpracovat nezávislé odbor-
né testy, které ukázaly, že hladina této lát-

ky je v chlebu a běžném pečivu nižší než 
tzv. porovnávací hodnota, a pro lidské zdra-
ví tudíž naprosto bezpečná. 

Látka akrylamid vzniká při určitém výrob-
ním postupu u potravin a pokrmů, konkrétně při 
jejich tepelném zpracování, obvykle při teplo-
tách 120 °C a výše v průběhu smažení, pečení, 
pražení nebo grilování. Potkávali se s ní tedy už 
naši dávní předkové, kteří potraviny tímto způ-
sobem začali upravovat. „Kauza“ kolem této 
staré známé látky vznikla až v roce 2002, kdy 
se jeho zvýšený obsah objevil v testu vybraných 
potravin a problematika kolem jeho výskytu se 
stala celoevropským tématem. 

Na konci dubna tak vstoupilo v platnost na-
řízení Evropské komise, které má obsah akry-
lamidu v potravinách regulovat. Spolu s ním 
komise doporučila i několik možností, jak 
snížit jeho přítomnost, jednou z nich je nižší 
teplota přípravy. To však v případě pekařských 
produktů není technologicky vždy možné. Na 
základě toho nechala Potravinářská komora ČR 
zpracovat nezávislé odborné testy na přítomnost 
akrylamidu v chlebu a pečivu u Ústavu analýzy 
potravin a výživy VŠCHT Praha. V naprosté 
většině produktů je hladina této látky výrazně 
nižší než tzv. porovnávací hodnota. Testy ukazu-
jí, že dobře upečeného, tedy nepřipáleného chle-
ba či pečiva, se „kauza akrylamid“ nijak netýká.

„Připálený chléb, kde by výskyt akrylamidu 
mohl být vyšší, si poctivý pekař či prodejce ne-
dovolí prodávat, a to jednoduše proto, že by si 
jej většina lidí nekoupila. V českých pekárnách 
tak na „škodlivý“ chléb či pečivo nenarazíte, 
s přehledem splňují přísné evropské normy,“ 
uklidňuje spotřebitele výkonný ředitel Svazu 
pekařů a cukrářů ČR Jaromír Dřízal a zároveň 
doporučuje: „Pozor by si měli dávat lidé spíše 
na připálené maso při grilování, přepraženou 
kávu či nápadně tmavé hranolky. Dobře vype-
čený chléb či čerstvé křupavé pečivo mohou 
konzumovat naprosto bez obav a pochutnat si 
na něm.“

Nejvíce se stále prodává Šumava,
do obliby se dostává i chléb z kvalitního kvásku nebo s chia semínky

Praha – Až třetinu chlebového sortimentu 
v Česku tvoří speciální druhy odlišné svým 
tvarem, hmotností, a zejména netradiční-
mi surovinami. Čeští spotřebitelé se spolu 
s rostoucí koupěschopností nebojí za kvalit-
ní čerstvý chléb i pečivo si připlatit, a tak 
stále častěji vyhledávají pekařské speciál-
ky či lokální výrobce. A není to zdaleka vše, 
v čem se trh s chlebem postupně mění.

V souvislosti s národní soutěží Chléb roku, 
která oceňuje nejlepší chleby v ČR v daném 
roce, zveřejnil její organizátor – Svaz pekařů 
a cukrářů v ČR – informace o současných spo-
třebitelských trendech v tomto segmentu. Jaké 
jsou ty nejzásadnější?

Nejoblíbenějším stále zůstává klasický pše-
ničnožitný chléb či jeho pomoučněná varianta 
Šumava, nekupují se však již celé bochníky, ale 

jejich dělené části či chleby o menší hmotnosti 
500–800 g. 

Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším 
podílem žitné mouky, celozrnných a vícezrn-
ných chlebech, které ve větších městech preferují 
spotřebitelé orientující se na zdravý životní styl. 

Čím dál tím více spotřebitelé vyhledávají 
kvalitní kvasový chléb od regionálních 
a řemeslných pekáren. Po dlouhodobém 
poklesu, kdy se spotřeba chleba v Česku dotkla 
pomyslného „dna“ 40 kg za rok, nasvědčuje 
vše tomu, že nastává období renesance spotřeby 
kvasového chleba. 

Obecným trendem je tzv. convenience 
nákupu a profi lování výrobků specifi cké potře-
by různých zákaznických skupin. Ať už je řeč 
o výrobcích rychlého občerstvení, segmentu 
chleba a pečiva ke grilování nebo nárůstu vý-
robků pro tzv. single rodiny s menší spotřebou. 

Od velkého týdenního nákupu přechází český 
zákazník k dennímu nákupu pekařských pro-
duktů. Pozitivně se tento trend odráží v menším 
plýtvání chlebem. 

Díky rozšiřování pekařských „speciálek“, 
bohaté nabídce místních specialit a rozvoji ag-
roturistiky se rozvíjí výrobkový patriotismus 
a budují se lokální pekařské značky. Podle 
kvalifi kovaného odhadu Svazu pekařů funguje 
dnes na 2,5 tisíce těchto pekařství a podle údajů 
agentury GfK se v těchto malých specializova-
ných obchodech prodá 44 % celkového objemu 
chleba a pečiva. 

Více se profi lují tzv. superpotraviny, tedy po-
traviny s vysokým obsahem živin. Mezi pekař-
ské hity patří například výrobky s chia semínky 
či produkty označené „bez E“.

U mladé generace zaznamenávají úspěch 
výrobky napodobující americký styl života 

(hamburgerové bulky, hotdog žemle či toasto-
vý chléb), ale také produkty určené ke spotřebě 
v konkrétním čase (večerní chlebíky). Jistým 
trendem je poptávka po bezlepkovém sortimen-
tu, jakkoli Češi nepodlehli mediální vlně kolem 
škodlivosti lepku na lidské zdraví. 

Specifi ckých a měnících se potřeb českých 
zákazníků jsou si vědomy i velké obchodní 
řetězce. Nejenže přicházejí s výrobou vlast-
ního pečiva, ale oceňované produkty zařazují 
do svého sortimentu. Stejně jako v předcho-
zích letech se například vítězné výrobky sou-
těže Chléb roku, které budou letos slavnostně 
vyhlášeny 6. června, objeví na pultech vybra-
ných prodejen sítě Tesco, která je jejím partne-
rem.

Svaz pekařů a cukrářů 
v České republice, z. s.

Národní zemědělské muzeum se v roce 
2018 stalo partnerem kategorie Zemědělství 
a venkov v soutěži Czech Nature Photo. 
V hlavní výstavní budově v Praze je k vidění 
od 30. května téměř sto nominovaných 
i vítězných fotografií. Pro mimopražské 
návštěvníky nachystalo muzeum putovní 
venkovní výstavu.

Fotografi cká soutěž Czech Nature Photo před-
stavuje a hodnotí nejlepší snímky živé přírody 

domácích autorů. Letos se do soutěže přihlási-
lo 252 profesionálních a pokročilých amatér-
ských fotografů z Česka i Slovenska s celkem
1800 fotografi emi. Nyní po vyhlášení výsled-
ků bude muzeum v rámci pražské výstavy od
30. května prezentovat nejlepší fotografi e soutěže 
a na venkovní výstavě na střeše muzea pak ná-
vštěvníci naleznou výběr 20 fotografi í z kategorií 
České zemědělství a venkov a Český les. Tyto 
fotografi e zachycují obory, jako jsou rybářství, 
lesnictví, myslivost, rostlinná i živočišná vý-
roba. „S myšlenkou na fotografi ckou soutěž se 
v Národním zemědělském muzeu zabýváme často, 
vlastně kdykoli, když se někdo z nás probírá sta-
rými černobílými fotografi emi z našeho archivu. 
Kategorie České zemědělství a venkov v rámci 
fotosoutěže s přírodní tematikou nám umožňuje 
upozornit na význam zemědělství jako součás-
ti péče o krajinu, vodu, půdu, hospodářská, ale 

i volně žijící zvířata. Kvalitní fotografi e v sobě 
snoubí krásu a dokument, a to je něco, co mu-
zejníky vždy zajímá,“ říká generální ředitel Ná-
rodního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Pro mimopražské pak připravilo Národní ze-
mědělské muzeum putovní venkovní výstavu, 
která je výběrem 23 fotografi í z kategorií České 
zemědělství a venkov nazvaným Pohled na kra-
jinu zemědělce, plus tři vítězné fotky kategorií 
České zemědělství a venkov a kategorie Český 
les. První uvedení putovní výstavy bude v muzeu 
zemědělské techniky v Čáslavi, kde ji návštěvní-
ci mohou vidět už od pátku 25. května. Po skon-
čení se výstava přesune také na další pobočky 
Národního zemědělského muzea – zámky Kačina 
a Ohrada.

Posláním fotosoutěže je prostřednictvím fo-
tografi í upozornit na nutnost ochrany přírody 
a uchování její krásy pro další generace. „Jsme 

přesvědčeni o tom, že o přírodu je nutné pečovat. 
Proto chceme dlouhodobě dělat vše pro to, aby si 
lidé již od dětství uvědomovali, že jsou součástí 
přírody, byli seznámeni s jejími krásami a mohli 
si k ní vytvořit silně pozitivní vztah. Prostřednic-
tvím fotografi í chceme sdělovat, že mají zodpo-
vědnost za stav krajiny ve svém okolí,“ říká ře-
ditelka Czech Photo Centre Veronika Souralová.

Multižánrové centrum zaměřené na fotografi i 
Czech Photo Centre organizuje již více než dva-
cet let prestižní novinářskou soutěž Czech Press 
Photo. V roce 2017 založilo novou soutěž Czech 
Nature Photo, prostřednictvím které chce ukázat 
přírodu celého světa tak, jak ji vidí čeští a slo-
venští fotografové. V roce 2017 proběhl pilotní, 
nultý ročník. 

www.nzm.cz
Jitka Taussiková,

Národní zemědělské muzeum

Nejlepší fotografie přírody budou k vidění v Národním zemědělském muzeu
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Letošní „osmičkový“ rok je rokem velkých 
kulatých výročí, ale také jednoho malého, kte-
ré by ovšem nemělo mezi těmi velkými tak 
úplně zapadnout – alespoň ne u těch, kdo si 
rádi pochutnají na výtečných a poctivých po-
travinách vyrobených u nás. Je tomu totiž prá-
vě deset let, co se skupina zdravě naštvaných 
potravinářských odborníků rozhodla čelit ne-
přiměřenému tlaku trhu na co nejnižší cenu 
potravin, kdy i kvůli dravé zahraniční kon-
kurenci zaplavovalo regály obchodů stále víc 
takového zboží, o jehož chuti a kvalitě se da-
lo úspěšně pochybovat. Objevilo se dokonce 
rčení, že se Česká republika stává popelnicí 
Evropy, a na tomto šprochu bylo tenkrát prav-
dy rozhodně víc než trochu. I řada domácích 
výrobců tak byla nucena kvůli nízkému od-
bytu kvalitních, ale vůči těm „šizeným“ ce-
nově nekonkurenceschopných potravin proti 
svému přesvědčení zaměňovat tradiční suro-
viny různými zlevňujícími náhražkami, aby 
vůbec dokázala „přežít“. Česká chuťovka se 
tak stala jednou z významných iniciativ „zdo-
la“, snažících se o nápravu situace, a to jak 
v zájmu českých výrobců, tak i jejich zákaz-
níků, kteří se mnohdy marně pídili zvlášť 
ve velkých řetězcích po tradičních chutných 
českých potravinách. Po deseti letech nadše-
ného úsilí se naštěstí Česká chuťovka může 
ohlédnout zpět s dobrým pocitem, že se její 
misi společným úsilím s českými potravináři 
daří stále lépe naplňovat. Rok od roku se zvy-
šuje zájem českých výrobců o soutěž, kteří do 
ní přihlašují i čím dál víc po všech stránkách 
prvotřídních potravin, takže odborná porota 
musí své už tak vysoké nároky úměrně tomu 
dále zvyšovat. V současné době se už značkou 
ČESKÁ CHUŤOVKA může pyšnit cekem
649 výrobků od 175 českých potravi-
nářů a značkou DĚTSKÁ CHUŤOVKA
114 potravin od 66 výrobců – a to už je urči-
tě slušný výběr pro mlsné jazýčky. Je víc než 
potěšitelné, že kvalita a výtečná chuť potra-

vin je nezpochybnitelnou hodnotou a součás-
tí stavovské cti narůstajícího počtu českých 
potravinářů. 

Posilování prestiže značky ČESKÁ 
CHUŤOVKA mezi dalšími značkami kvali-
ty potravin na českém trhu se v desátém roce 
její existence symbolicky potvrdilo i slavnost-
ním udělením prestižního titulu MARKE-
TÉR ROKU 2017 na galavečeru České 
marketingové společnosti 17. 5. t. r., což je 
uznáním jak pro všechny spolupracovní-
ky a partnery soutěže, tak i potravináře, kte-
ří se značkami Česká nebo Dětská chuťov-
ka za své báječné výrobky již mohou pyšnit. 

Letos přichází organizátoři soutěže ve spo-
lupráci se společností MarkAs distribution 
s novinkou – Databází vítězů soutěže Česká 
chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní 
všem zájemcům, ať už obchodníkům, zákazní-
kům, zástupcům médií apod., přehledné vyhle-
dávání oceněných potravin i výrobců za celou 
historii soutěže podle zadaných kritérií. Oceně-

ní výrobci tak získají nový marketingový kanál 
k posílení svého postavení na trhu. Tento jedi-
nečný marketingový nástroj byl představen na 
tiskové konferenci 22. 5. novinářům a zájemci 
si ho mohou nezávazně vyzkoušet na adrese 
http://www.mark-as.cz/chutovka.

Nad jubilejním desátým ročníkem soutěže 
o značku „Dobrý tuzemský potravinářský 
výrobek Česká chuťovka 2018“ převzala 
opět odbornou garanci renomovaná Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze, kte-
rá spojuje dlouholetou tradici s progresivní-
mi směry a obory ve vědě a výzkumu, včet-
ně potravinářského, a rovněž VOŠES, SPŠPT 
a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde budou na 
podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlá-
šených výrobků. Odborným patronem sou-
těže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel 
Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která je 
raritou i ve světovém měřítku, bude opět udě-
lovat dětská porota složená z členů Dětské 

tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy 
„PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská. Jen 
výrobky označené touto značkou se mohou 
chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém 
testování přímo dětmi, a odrážejí tak věrně dět-
ské chuťové preference, které jsou často jiné 
než u dospělých. Kromě toho se organizátoři
snaží propagací této značky podpořit zájem 
mladé generace o uplatnění v potravinář-
ském průmyslu. 

Desátý ročník soutěže se koná již tradičně 
pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana 
Štěcha a rovněž ministra zemědělství Jiří-
ho Milka. Předávání ocenění se uskuteční
11. října v důstojné atmosféře historických 
prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. 
Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní 
ochutnávky předají třem z oceněných plake-
tu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2018“ 
a již pošesté bude také jedna výrazná osobnost 
českého potravinářství slavnostně poctěna 
titulem „Rytíř české chuti“. 

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní sou-
těže je 13. září. Přihlášku i pravidla soutěže, 
jakož i seznam historicky všech oceněných vý-
robců a potravin, lze nalézt na www.ceskachu-
tovka.cz. Českou chuťovku je možné také sle-
dovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány 
aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců 
chutných potravin.

Generálním partnerem České chuťovky 
je tradičně skupina Ahold. Váženým partne-
rem soutěže je opět Hasičská vzájemná po-
jišťovna, která poskytne jejím účastníkům 
zvýhodněné podmínky při sjednávání pojiš-
tění.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou 
vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Re-
gionální televize CZ, partnerem Dětské chuťov-
ky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

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

ČESKÁ CHUŤOVKA
– stabilní maják kvality

a výtečné chuti

Praha – Hasičská vzájemná pojišťovna,
a. s., je již tradičním partnerem soutěže Čes-
ká chuťovka. V této soutěži jsou oceňová-
ni výrobci kvalitních českých potravin, kteří 
tímto způsobem propagují sebe a své výrobky.

Soutěž Česká chuťovka je zaměřena na pod-
nikatele a fi rmy, jejichž činnost a další úspěš-
ný rozvoj si lze jen těžko představit bez kva-

litního pojištění. Hasičská 
vzájemná pojišťovna – ryze 
česká pojišťovna – v rám-
ci své obchodní strategie 
oslovuje právě tento typ 
klientů a tím trvale udržuje 
„českého ducha“ i v oboru pojišťovnictví na 
českém pojistném trhu. Usnadňuje a pomáhá 
překonávat svým klientům významnou část ne-

bezpečí, kterým musí pod-
nikatelé čelit. HVP, a. s.,
pro účastníky 10. ročníku 
soutěže o značku Česká 
chuťovka 2018 opět při-
pravila zvýhodněnou na-

bídku pojištění jak pro soukromé pojištění 
účastníků soutěže, tak i pro pojištění jejich 
podnikatelských aktivit. Jako partner soutěže 

poskytne účastníkům soutěže 20% slevu na 
pojištění soukromého majetku, odpovědnosti
a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným 
účastníkům bude poskytnuta 30% sleva na 
pojištění podnikatelských rizik. Všem účast-
níkům soutěže při sjednání pojištění u HVP,
a. s., poskytne v průběhu roku 2018 obchodní 
slevu 15 % při sjednání pojištění podnikatel-
ských rizik.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., 
tradiční partner soutěže Česká chuťovka

Praha – Společnost Atoz Marketing Servi-
ces na slavnostním galavečeru vyhlásila vý-
sledky už 18. ročníku marketingového pro-
gramu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, 
který každoročně oceňuje produktové novin-
ky a inovace na českém trhu. Předávání oce-
nění proběhlo i letos v Kině Lucerna v Praze 
a hosty jím opět provedl populární televizní 
moderátor Rey Koranteng.

Výrobci a distributoři mohli do letošního roč-
níku programu přihlásit své inovace z oblasti 
rychloobrátkového zboží, doplňků stravy a OTC 
produktů (s výjimkou tabákových výrobků), kte-
ré byly na český trh uvedeny (nebo jsou uváděny) 
v období od ledna 2017 až do konce května 2018.

O titul Nejlepší novinka se letos ucházelo přes 
150 nových a inovovaných výrobků. Ty se utkaly 
o přízeň spotřebitelů ve 37 potravinářských a 13 ne-
potravinářských kategoriích, jejichž rozpětí bylo 
tradičně velmi různorodé. Kromě už prakticky 
klasických kategorií, jako jsou Piva, Pet food ne-
bo Opalovací kosmetika, se v soutěži nově obje-
vila kategorie Doplňky stravy na pánskou poten-
ci. Stále patrnější je přitom v programu i reakce 
na zájem spotřebitelů o zdravější životní styl. 
Vedle v loňském roce poprvé uvedené kategorie 
Speciálních potravin tak byla zařazena i kategorie 
Veganské a vegetariánské potraviny, protože i ty 
se v poslední době těší čím dál větší oblibě.

„Stejně jako v minulých letech je i v letošním 
ročníku Volby spotřebitelů zřetelně vidět, jak se 
výrobci zaměřují na následování trendu zdravé-
ho životního stylu. Ať už jde o změnu receptur, 
které respektují moderní výživové trendy a sni-
žují obsah cukru či vyřazují například palmový 
olej, nebo o úplně nové výrobky či výrobkové řa-
dy oslovující nevelkou, nicméně rostoucí skupinu 

vegetariánů či veganů. Předpokládám, že ten-
to trend bude nadále ve výrobkových inovacích 
růst,“ říká Lukáš Matějka, manažer marketingo-
vé skupiny společnosti Atoz Marketing, která je 
organizátorem programu.

ČTYŘI TISÍCE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ 
I ODBORNÍCI – JAK VYPADALA VOLBA 

VÍTĚZŮ?
Podkladem pro udělení ocenění se staly vý-

sledky exkluzivního výzkumu, jenž tento rok 
realizovala společnost Nielsen. Dotazování pro-
běhlo na reprezentativním vzorku čtyř tisíc re-
spondentů a cílem bylo zjistit, který z výrobků 
v každé kategorii považují čeští spotřebitelé za 
nejlepší.

Absolutním vítězem, tedy produktem, který 
dopadl v průzkumu celkově nejlépe, se pak staly 

Žvýkačky Mentos Pure Fresh společnosti Per-
fetti Van Melle Czech Republic. Oceněny byly 
také novinky, které zaujaly spotřebitele v rámci 
doprovodných soutěží pořádaných mediálními 
partnery programu. 

Výrobky, které zvítězily v jednotlivých kate-
goriích, zhlédla také odborná porota složená ze 
zástupců maloobchodu, marketingu, odborných 
médií a výrobců obalů. Její členy nejvíce zaujalo 
inovativní pojetí Dětských smetanových krémů 
Krajanka ZOO od společnosti Alimpex Food, 
které obdržely Čestné uznání poroty.

NEJLEPŠÍ NOVINKY PŘEDSTAVÍ
MASIVNÍ KAMPAŇ

Slavnostním galavečerem už tradičně odstar-
tovala rozsáhlá podpora vítězných novinek. Oce-
něné společnosti mohou při propagaci vítězných 

výrobků po dobu jednoho roku užívat logo Volba 
spotřebitelů – Nejlepší novinka 2018 v marke-
tingových kampaních a až do konce roku 2019 
mohou mít umístěno logo na obalech vítězných 
výrobků.

Další podporu připravuje organizátor ve spolu-
práci s mediálními partnery programu. Program 
a jeho vítěze i tento rok podpoří marketingová 
kampaň, která proběhne v televizi, tištěných 
médiích, mezi která se nově řadí i inzerce v ča-
sopisech vydavatelství Bauer Media, na internetu 
a sociálních sítích, v obchodech i v čekárnách lé-
kařských ordinací či městské hromadné dopravě.

PARTNEŘI PROGRAMU VOLBA 
SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 

2018: 
�   výzkumná společnost: Nielsen Czech Repub-

lic
�   B2C mediální partneři:
 –   tisk: Gurmet
 –   rádia: Evropa 2, Frekvence 1, BBC
 –   internetové portály: Babinet, Jen ženy
 –   outdoor a in-store: Active Vision, Inpublic 

Group, MediaPharma, Store media
�   B2B mediální partneři: Zboží&Prodej, Phar-

ma Profi t, Svět balení, Media Guru, kongres 
Samoška, obalový kongres Obalko

�   partneři ceremonie: Nielsen Brandbank, OTK 
Group, ppm factum, Tvision, Xtra Slovakia, 
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97,
Wau Studio

�   partner e-mailové komunikace a partner tech-
niky: Email kampaně, Parilla Sound

www.volba-spotrebitelu.cz

ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka:
Hraví, zdraví i s přesahem – takoví jsou vítězové roku 2018

Společná fotografi e oceněných
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VELMI DŮLEŽITÝM 
UKAZATELEM JE VÁHA 

VÝROBKU
Pokud bychom dodali část naší vý-

roby v neodpovídající kvalitě, resp. 
hmotnosti, můžeme zákazníka ztratit 
nebo podrýt kvalitu značky, a ztratí-
me v očích zákazníků důvěryhodnost 
kvalitního a spolehlivého partnera. 
Této situace ve výrobním procesu si 
je japonská společnost Anritsu velmi 
dobře vědoma, a proto do provozních 
linek dodává kontrolní váhy. Úkolem 
těchto vah je zajistit, aby produkt byl 
v povolené toleranci hmotnosti. Ani 
méně, ani více. Zákazník se sice nebu-
de zlobit, že dodáme za stejnou cenu 
více produktu, ale nižší hmotnost pro-
duktu by jistě reklamoval.

ODHALÍ VŠE,
CO DO POTRAVIN

NEPATŘÍ
Další částí kontroly, kterou ne-

lze opomenout, jsou nežádoucí čás-
ti v produktech. Často se setkáváme 
v potravinářském průmyslu s potře-
bou odhalit v potravinách cokoli, co 
se mohlo z výrobního procesu do 

produktu dostat omylem. I když bu-
deme k výrobě potravin přistupovat 
s maximální pečlivostí a opatrností, 
může se stát, že při výrobním proce-
su se dostanou do výrobku nežádoucí 
části (příkladem mohou být kamínky, 
kosti, plasty i kovové části). Odha-
lit nám je pomůžou rentgeny, které 
detekují to, co v produktech nemá 
být a co by mohlo ohrozit zdraví zá-
kazníka nebo poškodit dobré jméno 
produktu, důvěru ve značku. Anritsu 
se výrobou a vývojem rentgenů za-
bývá od roku 2000. Provozovatelům 
nabízí potřebné řešení nebo i vý-
voj přímo na míru. Zárukou kvality 
jsou dlouholeté zkušenosti a více než
10 000 instalací.

ŘEŠENÍ
PRO RŮZNORODÉ PROSTŘEDÍ 

VE VÝROBNÍ LINCE
DLE NÁROČNOSTI

Zařízení pro kontrolu váhy a de-
tekce kovů od společnosti Anritsu se 
řadí k světové špičce. Typy vah pak 
tvoří tři základní modelové řady. Řa-
da SSV-h disponuje vysokou rychlos-
tí a přesností a splňuje přísné normy 
akreditace a spolehlivosti v průmys-
lových a farmaceutických provozech. 
Pro vlhké a prašné prostředí je při-
pravena řada SSV-i, která je vyba-
vena voděodolným a prachotěsným 
panelem se stejně odolnými kom-
ponenty a jejíž hygienický design je 
ideální pro balení čerstvých potravin, 

ve výrobnách, které vyžadují přísnou 
hygienickou kontrolu. Poslední řadou 
je SSV-f, jejíž částí jsou velmi vše-
stranné snímače zatížení, vhodné pro 
různé rozměry včetně těžkých výrob-
ků.

ŠIROKÁ ŠKÁLA VÝBĚRU 
RENTGENŮ 

Veškeré rentgeny společnosti Anrit-
su se rozdělují do čtyř hlavních pro-
duktových řad. KD74 je vysoce uni-
verzální systém s osvědčenou praxí, 
který vyhovuje široké škále bale-
ných výrobků. K dispozici je kont-
rola včetně analýzy tvaru, chybějí-
cí položky a kontrola integrovaného
obalu.

KD74-h se vyznačuje vysokou 
přesností detekce, která detekuje
až 0,2 mm průměru kovové koule.
Vhodné pro měkké kontaminanty 
s nízkou hustotou, jako jsou kosti 
a plasty, stejně jako pro malé kovové 
částice. KD74-f se odlišuje jednodu-
chou konstrukcí s integrací rentgenu, 
ideální může být pro suché výrob-
ky. A DualX využívá analýzu dvou 
různých signálů energie x-ray, jasně 
rozlišuje kontaminanty od produk-
tů. Provádí přesnou kontrolu kostí 
s nízkou hustotou v mase a v překrý-
vajících se produktech. Krom těch-
to sérií společnost Antritsu vyrábí 
i zakázkové rentgeny dle požadavku
klienta.

Japonská společnost ANRITSU, 
jejíž stroje nabízíme, patří k předním 
světovým producentům systémů pro 
kontrolu výrobků. Navrhneme vám 
řešení na míru, takže se již nebudete 
muset starat o malé věci, které mohou 
způsobit velké problémy.

Bc. Bořek Kulhánek, 
Novum Global, a. s.

Průběžné dynamické váhy v bohaté nabídce a variabilitě

Velké zkušenosti s kontrolním vážením má japonská společnost ANRITSU, 
která se vývoji těchto strojů věnuje více než 53 let a za tuto dobu provedla 
přes 80 000 instalací zařízení. Díky svým rozsáhlým zkušenostem dokáže 
pokrýt veškeré potřeby zákazníka. Dlouhá doba vývoje dala vzniknout široké 
škále kontrolních vah. Uvedeme jen pár z nich; KWS6201B se vyznačuje 
vysokou rychlostí kontroly, a to 600 produktů za minutu. KWS5625B dokáže 
kontrolovat produkty o váze 15 kg a rozměrech 450 x 450 x 450 mm, 
KWS5265BW65 je vhodným strojem do vlhkého a prašného prostředí, 
splňuje přísné hygienické normy.
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Praha – O hlavní ocenění v 18. roč-
níku degustační soutěže České pi-
vo se letos uchází 74 značek piv od 
23 pivovarů. Vítězové budou známi 
na Svatováclavské slavnosti 26. zá-
ří. Odbornou soutěž České pivo vy-
hlašuje každoročně Český svaz pi-
vovarů a sladoven již od roku 2001 
ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
pivovarským a sladařským (VÚPS) 
v roli odborného garanta. 

Kvůli objektivitě hodnocení je sou-
těž rozdělena na dvě kola. První pro-
běhlo na konci dubna, druhé kolo je na 
pořadu 20. až 21. června. Vzorky jsou 
rozděleny do pěti soutěžních kategorií: 

Světlý ležák, 11% světlý ležák, Světlé 
výčepní pivo, Tmavé pivo, Nealkoho-
lické pivo. Soutěž se zaměřuje na sen-
zorické vlastnosti piva, které hodnotí 
za dohledu notáře degustační komi-
se složená z pivovarníků, pedagogů, 
odborníků z Chmelařského institutu, 
SZPI a školených profesionálů odbor-
né degustační komise VÚPS. 

„Specialitou soutěže je její pořádání 
ve dvou kolech, což je nejen u nás, ale 
i jinde ve světě velmi neobvyklé. Smy-
slem soutěže je totiž preferovat piva, 
která si dlouhodobě udržují standardní 
kvalitu. Tento typ soutěží uvedl VÚPS 
do života již v 90. letech a prošel dlou-
hodobou zkouškou času. Rovněž odběr 
vzorků přímo v pivovarech pracovníky 
z VÚPS je specialitou soutěže České 
pivo, a vylučuje tak jakákoli podezře-
ní z manipulací výsledků. Novinkou 
je skutečnost, že je soutěž již druhým 
rokem pořádána na půdě VÚPS, a to 
přímo v její senzorické laboratoři. 
Výsledky jednotlivých kol se nezve-
řejňují, vše je pečlivě utajováno až do 

Svatováclavské slavnosti, kde jsou vý-
sledky slavnostně zveřejněny a předá-
ny ceny vítězným pivovarům,“ přibli-
žuje degustační soutěž Jana Olšovská, 
vedoucí analytické a senzorické labo-
ratoře VÚPS v Praze.

Soutěž je otevřená všem tuzemských 
pivovarům produkujícím roční pivní 
výstav nad pět tisíc hektolitrů. Výsled-
ky se vyhlašují na tradiční Svatovác-
lavské slavnosti 26. září, kde bude na-
ražen i sud s vítězným ležákem jako akt 
zahájení Dnů českého piva 2018. „De-
gustační soutěž České pivo je důležitou 
součástí našich aktivit, které podporují 
hlubokou tradici českého pivovarství. 
České pivo je naším národním kleno-
tem, kterému je potřeba věnovat náleži-
tou péči. I z toho důvodu jsem ráda, že 
soutěž je nastavena přísně a vítězem se 
stane ten nejlepší, což je důležitý vzkaz 
pro odborníky i konzumenty,“ uzavírá 
Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven. 

Na Svatováclavské slavnosti na 
konci září se kromě výsledků degu-

stační soutěže České pivo vyhlašují 
i významné osobností do Síně slávy 
českého pivovarství a sladařství za ce-
loživotní přínos oboru. Během večera 
Svaz vyhlašuje rovněž Cenu českého 
sládka F. O. Poupěte za přínos pivovar-

ství, sladařství a návazným odvětvím 
v České republice. 

www.ceske-pivo.cz

 Český svaz pivovarů a sladoven, z. s.

Proběhlo první kolo prestižní degustační soutěže České pivo

PRAHA – Přes 70 stánků bude na 
Rašínově nábřeží během šestého 
ročníku dvoudenního degustačního 
festivalu Pivo na Náplavce. Ten pro-
běhne 15. a 16. června mezi Palac-
kého a železničním mostem na Vý-
toni.

Boom minipivovarů stále pokračuje, 
jen v Česku jich funguje přes 400. Řa-
da z nich své pivní speciály představí 
na oblíbeném festivalu Pivo na Náplav-
ce. V loňském roce ho navštívilo přes 
deset tisíc návštěvníků. „Festival má 
podtitul ‚festival malých a mini českých 
pivovarů‘, všechny zúčastněné pivova-
ry tudíž budou ryze české, respektive 
české, moravské a slezské. Letošního, 
šestého ročníku se zúčastní 50 minipi-

vovarů, některé úplně poprvé. Kromě 
toho bude pro návštěvníky jako každý 
rok připraveno i festivalové pivo. Le-
tos ponese název ‚Vltavská čubička‘, 
vyrobí ho kraslický pivovar Krušnohor 
– nejoblíbenější pivovar návštěvníků 
loňského ročníku festivalu – a půjde 
o svrchně kvašenou pšeničnou osmič-
ku,“ řekl Jiří Sedláček, ředitel festi-
valu Pivo na Náplavce. Pamatováno 
je i na dámy, pro které je připraveno 
pivo Aurosa. „Jedná se o český le-
žák v designových lahvích vyráběný 
především pro ženy, ale nejen pro ně. 
Zajímavé informace o pivu, chmelu 
a minipivovarech mohou návštěvníci 
získat v publikaci Československá 
pivovarsko-sladařská ročenka 2018, 
která bude po oba festivalové dny 
k zakoupení u vchodových stánků,“ 
doplnil.

Festival vypukne v pátek 15. června 
ve 14 hodin. V sobotu mohou návštěv-
níci dorazit už v 10 hodin dopoledne. 
V oba dny potrvá akce do 22. hodiny. 
„V sobotu mezi 8. a 14. hodinou bu-

de na festival navazovat farmářský trh 
Náplavka s dalšími desítkami stánků,“ 
doplnil Jiří Sedláček. 

Během všech ročníků se pivo pije 
výhradně z degustačních sklenic – or-
ganizátoři se tak snaží zamezit zby-
tečnému odpadu v podobě plastových 
kelímků, a navíc pivo ze skla lépe chut-

ná. Klasických půllitrů se návštěvníci 
festivalu ale nedočkají ani letos. „Pi-
vo na Náplavce je degustačním festi-
valem, pít se tedy bude maximálně po 
třetinkách. Novinkou letošního ročníku 
je možnost degustace i po 0,15 litrech. 
Vstupné je zdarma. Podmínkou konzu-
mace piva je koupě degustačního setu, 
který sestává z festivalového skleněné-
ho džbánku o objemu 0,3 l, festivalo-
vého katalogu, festivalového pivního 
tácku a propisky. Set bude stát 100 ko-
run, senioři ho budou mít k dispozici za 
70 korun a bude použitelný po oba dny 
konání festivalu,“ popsal Jiří Sedláček.

Vedle stánků s pivem bude na místě 
dalších 20 stánků s gastronomií hodí-
cí se právě ke zlatavému moku. „Ná-
vštěvníci budou mít opravdu z čeho vy-
bírat. Pochutnat si budou moci v oba 
dny, například na pochutinách k pivu 
– pagáčkách s olivami a sýrem, škvar-
kových tyčinkách, cibulových krouž-
cích nebo pražených mandlích ve slané 
i sladké variantě z malých španělských 
farem,“ popsal Jiří Sedláček. 

Chybět nebudou ani sytější jíd-
la, jako jsou například grilovaná ne-
bo jemně uzená kachní prsa, sendvič 
s grilovaným sýrem, BBQ trhané vep-
řové a hovězí, kuře pečené v podmáslí 
nebo burgery s trhaným vepřovým ne-
bo se sýrem halloumi. „Na opravdové 
fajnšmekry čeká výběr paštik s čoko-
ládou a sherry, brusinkami, portským 
vínem a tymiánem či holandské sýry. 
Připraveny budou také rybí delikatesy 
grilované na dřevěném uhlí. Ochutnat 
bude možné také čerstvou pizzu pří-
mo z pece. Své zastoupení bude mít na 
festivalu i středomořská kuchyně. Mi-
lovníky asijských pokrmů potěší letní 
čerstvé závitky, plněné knedlíčky, viet-
namská polévka Phở a mnoho další-
ho,“ vyjmenoval. Festival Pivo na Ná-
plavce ale není jen o pití piva a skvělé 
gastronomii, připravený je i bohatý 
hudební program. Zahrají DJ Kid Dy-
namite, Cheers!, Plastic People of the 
Universe, Strašidelný Elektrik Band, 
Helemese, FruFru a Orchidea. 

  pear media

Pivo na Náplavce: dvoudenní festival představí
50 tuzemských minipivovarů

�   Poptávka po tomto tmavém speciálu 
z Ostravaru v České republice byla 
taková, že se pivovar rozhodl začít 
vařit černé pivo celoročně.

�   Podíl černého piva z Ostravaru se na 
objemu výroby aktuálně pohyboval 
pod jedním p rocentem. Ostravar ho 
chce zvýšit na čtyřnásobek.

�   Ostravar loni prodal v Česku mezi-
ročně o více než 2 procenta více piva 

než v roce 2016. To je výrazně lepší 
výsledek než český pivní trh.
Ostrava – Pivovar Ostravar od květ-

na trvale rozšířil své kmenové port-
folio o černé pivo s názvem Černá 
Barbora. Doposud Ostravar vařil ten-
to tmavý speciál jen v limitovaných 
várkách a nabízel ho pouze dva mě-
síce v roce. Černá Barbora tak je po 
Mustangu druhým speciálem pivova-
ru, který se dostává nastálo do národní 
distribuce. Médiím to prozradil vrch-
ní sládek pivovaru Ostravar Roman 
Richter.

ČERNÉ PIVO K OSTRAVARU 
PATŘILO ODJAKŽIVA

Ostravar býval tradičním výrob-
cem černého piva. „První černé pivo 
jsme uvařili v našem pivovaru již na 
přelomu 19. a 20. století,“ říká vrchní 
sládek Ostravaru Roman Richter. Pivo 
s názvem černý Havíř se těšilo velké 
popularitě a Ostravar ho měl v nabídce 
takřka celou první polovinu 20. století. 
V novodobé historii vařil Ostravar tma-
vé výčepní pivo Vraník a posledním 
černým pivem byl speciál Kelt, jehož 
výrobu Ostravar ukončil v roce 2009.

NÁSTUP ČERNÉ BARBORY
V roce 2014 se na trhu poprvé obje-

vila Černá Barbora. Třináctistupňový 

tmavý speciál, který se vymykal tím, 
že na rozdíl od většiny tmavých piv 
nebyl uměle přislazován a byl velmi 
hořký. Nové pivo bylo zařazeno me-
zi Speciály ze spilky. Tedy mezi piva, 
které Ostravar vaří pouze v malých 
várkách a na časově omezenou dobu. 
„Reakce na naše černé pivo byla velmi 
pozitivní a s rostoucí poptávkou jsme 
začali uvažovat o celoročním vaření 
Černé Barbory,“ říká Zuzana Cieciot-
ková.

Správný čas nastal letos. „Vzhle-
dem k situaci na trhu jsme si vy-
hodnotili, že právě teď je vhod-
né rozšířit naše kmenové portfolio 
o Černou Barboru. V černém pi-
vu vidíme zajímavý potenciál růs-
tu, a to jak v regionu, tak i ve zbyt-
ku republiky a na Slovensku,“ uvádí
Cieciotková.

Práce na zahájení výroby černého 
piva začaly už na začátku roku a prv-
ní várku Černé Barbory uvařil Ost-
ravar v prvním dubnovém týdnu. Po 
týdnech zrání v ležáckých sklepích 
šla Černá Barbora na trh na začátku 
května. „Černou Barboru stáčíme za-
tím výhradně do sudů. Chceme tím 
podpořit naše hospodské, kteří na její 
čepování mohou lákat své návštěvní-
ky,“ vysvětluje vrchní sládek Roman
Richter.

MEZIROČNÍ RŮST
2,3 %

„Naše nová speciální piva ja-
ko Černá Barbora, Mustang nebo 
Speciály ze spilky jsou pro Ostravar 
i celou fi rmu velmi důležité a vidíme 
v nich velkou budoucnost,“ říká Ro-
man Richter. Ostravské speciály jsou 
reakcí pivovaru na aktuální trend ob-
liby různorodosti piv, a to především 
v hospodách.

Pivovary Staropramen, mateřská 
společnost ostravského pivovaru, 
prodá v Česku ročně více než 3 mi-
liony hektolitrů piva. Ostravar loni 
prodal v Česku ve srovnání s rokem 
2016 o 2,3 % více piva. To je výraz-
ně lepší výsledek než český pivní trh 
a významnou měrou se na tomto růstu 
podílely právě speciály v čele s Mus-
tangem. 

Z výsledků zveřejněných Českým 
svazem pivovarů a sladoven vyplývá, 
že celkový výstav českých pivovarů 
klesl o 0,7 procenta a produkce určená 
pro tuzemský trh se snížila o 2,1 pro-
centa.

www.ostravar.cz

WALKER & LAMBERT
s. r. o.

Ostravar se vrací k celoročnímu vaření černého piva 
S P E C I Á L  Č E R N Á  B A R B O R A  S E  O D  K V Ě T N A  S T Á V Á  S O U Č Á S T Í  K M E N O V É H O  P O R T F O L I A  O S T R A V S K É H O  P I V O V A R U

Vrchní sládek pivovaru Ostravar Roman Richter s „Černou Barborou“
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Moravští a češt í vinaři zazářili na 
prestižní mezinárodní soutěži bílých 
vín Concours des Grands Vins Blancs
du Monde, která se každoročně
koná ve Štrasburku. Za své Ruland-
ské bílé, pozdní sběr 2015, získal 
Miloš Michlovský Grand Prix de Ju-
ry (Velkou cenu poroty) a celko-
vě si naši vinaři z Francie odvážení
17 medailí – 11 zlatých a 6 stříbr-
ných. Společnou prezentaci morav-
ských a českých vín organizačně za-
jišťovalo Národní vinařské centrum za 
finanční podpory Vinařského fondu.

Velkou cenu poroty mezi Ruland-
skými bílými a zlatou medaili získa-
lo Rulandské bílé, pozdní sběr 2015, 
z vinařské společnosti VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ a. s. „Rulandské má 
rádo vápenaté podloží, přesně tako-
vé, jaké najdeme ve viniční obci Per-
ná na Mikulovsku. Víno pochází z cca 
pětadvacetileté vinice, která se růstově 
uklidnila a má výrazný terroir. Právě dí-
ky tomu, si myslím, víno vyhrálo,“ sdě-
luje doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Celkem jedenáct zlatých medailí 
obdržela tato vinařství: Sonberk (3), 
Znovín Znojmo (3) Vinařství Josef Va-
lihrach (2), Vinařství Nepraš (1) a Ro-
dinné vinařství Vican (1). 

„Excelentní profesionální organi-
zace, záštita a účast představitelů OIV 
a VINOFED a také účast těch nejlep-
ších degustátorů z celého světa dělá 
tuto soutěž jednu z nejprestižnějších 
na světě,“ sděluje Ing. Pavel Krška. 
Za Českou republiku v hodnoticích 
komisích zasedli Ing. Pavel Krška, 
doc. Ing. Josef Balík, PhD., Josef Va-
lihrach a Josef Valihrach ml.

CONCOURS
DES GRANDS
VINS BLANCS 

DU MONDE 2017!
Concours des Grands Vins Blancs 

du Monde je pět samostatných odrů-
dových soutěží nejlepších ryzlinků, 
tramínů, rulandských šedých, ruland-
ských bílých, sylvánů a asambláží ko-
naných v jeden čas na jednom místě 
pod jednou hlavičkou. Soutěž je čle-

nem uskupení VINOFED (Světové 
federace mezinárodních soutěží vín 
a destilátů) a je pořádána pod patro-
nátem OIV. Soutěž ryzlinků slaví letos 

21. výročí, další soutěže postupně při-
bývaly vždy s několikaletým odstu-
pem. 

Více o vínech na 
www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o

Nejlepší Rulandské bílé světa pochází z Moravy!

Moravští a čeští vinaři uspěli na 
34. ročníku mezinárodní prestiž-
ní soutěže International Wine Chal-
lenge (IWC) v Londýně. Celkem zís-
kali 6 stříbrných a 13 bronzových 
medailí. IWC je uznávána jako jed-
na z nejlépe hodnocených soutěží 
vín na světě, kde se všechna vína 
posuzují nejen anonymně, ale kaž-
dé z nich ještě s důrazem na projev 

a ryzost jeho stylu, odrůdy či odrůd, 
místa původu a ročníku. Společnou 
prezentaci moravských a českých 
vín organizačně zajišťovalo Národní 
vinařské centrum za finanční pod-
pory Vinařského fondu.

Česká republika byla velmi dobře 
zastoupena a v této elitní soutěži naši 
vinaři získali 6 stříbrných a 13 bron-
zových medailí a ještě navíc 19 di-
plomů „Commended“. Stříbrnou me-
daili získalo Rodinné vinařství Vican 
za Veltlínské zelené 2017 a za Pálavu 
2017, vinařství Mikrosvín Mikulov 
za Veltlínské zelené, Traditional line 
2016, Znovín Znojmo za Veltlínské 
zelené 2017, Vinselekt Michlovský 

za Rulandské šedé, pozdní sběr 2015, 
a Vinařství Čech za Tramín červený 
2017.

Hodnocení se koná každoročně 
po dobu 4 týdnů v sálech, které tvoří 
součást ikonického kriketového hři-
ště v jižním Londýně – Oval Cricket 
Ground. V průběhu soutěže je každé 
medailové víno hodnocené třemi ne-
závislými komisemi a nejméně dese-

ti různými degustátory. Oceněná vína 
pak získávají „trophy“, zlatou, stří-
brnou či bronzovou medaili a diplom 
zvaný „Commended“.

Přibližně 30 hodnoticích komisí, 
čítající každá čtyři až pět degustáto-
rů, posuzuje denně okolo 10 sérií vín 
o celkovém počtu 50–60 vzorků. Před-
sedou komise – Panel Chair – bývá 
většinou hodnotitel s titulem Master 

of Wine (MW). V hodnoticí komisi 
IWC zasedali také zástupci za Českou 
republiku – Helena Baker a Zdeněk 
Karafi át.

Více informací o soutěži naleznete 
na www.internationalwine-
challenge.com/index.html

Omnimedia s. r. o.

Vinaři přivážejí z Londýna 19 medailí!

Výsledky soutěže:
Producent Víno Ročník Medaile

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s. Rulandské bílé, pozdní sběr 2015 zlatá + velká 
cena poroty

SONBERK, a. s. Riesling VOC 2013 zlatá
SONBERK, a. s. Riesling VOC 2015 zlvatá
SONBERK, a. s. Riesling Noble rot 2013 zlatá
Vican rodinné vinařství Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2017 zlatá
Vinarstvi Nepraš & Co, s. r. o. Riesling 7., pozdní sběr 2016 zlatá
Vinařství Josef Valihrach, s. r. o. Pálava 2016 zlatá
Vinařství Josef Valihrach, s. r. o. Ryzlink rýnský 2011 zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený, pozdní sběr 2017 zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený, výběr z bobulí 2017 zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený, výběr z cibéb 2017 zlatá
BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Louis Girardot, brut 2012 stříbrná
Nad Sklepy Sauvignon, výběr z bobulí 2016 stříbrná
SPIELBERG CZ, s. r. o. Pinot Blanc Austerlitz 2016, pozdní sběr 2016 stříbrná
Vinařství Josef Valihrach, s. r. o. Sauvignon blanc 2016 stříbrná
Vinařství U Kapličky s. r. o. Vino Dalibor – Pinot blanc, pozdní sběr 2017 stříbrná
Vinařství U Kapličky s. r. o. Vino Dalibor – Riesling, pozdní sběr 2017 stříbrná

Moravští vinaři uspěli na další 
prestižní světové soutěži Decanter 
World Wine Awards. Vinařství Got-
berg zde získalo platinovou medaili 
za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2016, 
a moravská vína pak byla oceně-
na dalšími 2 zlatými, 19 stříbrnými 
a 43 bronzovými medailemi. Společ-
nou prezentaci moravských a čes-
kých vín organizačně zajišťovalo Ná-
rodní vinařské centrum za finanční 
podpory Vinařského fondu.

Včetně čestných diplomů Česká re-
publika vybojovala v Londýně celkem 

93 ocenění. V každoroční konkurenci 
více než 17 000 vín z celého světa tak 
moravská vína více než zazářila.

„Vítězný Ryzlink rýnský, pozdní sběr 
2016, je víno s typickou odrůdovou 
a meruňkovou chutí s tóny citrusových 
plodů. Víno je lehké se šťavnatější ky-
selinkou. Hrozny, ze kterých bylo víno 
vyrobeno, pocházejí z vlastní vinice 
z roku 2004,“ sděluje Ing. Stanislav 
Málek, enolog Vinařství Gotberg.

„Zisk platinové medaile je ohrom-
ný úspěch vinařství Gotberg, protože 
na ni dosáhnou jen opravdu výjimeč-
ná světová vína. Odborná porota jim 
totiž musí udělit přes 95 bodů ze 100 
možných. Takových vín je na světě jen 
velmi málo a je skvělé, že víno nejvyšší 
světové kvality vzniklo v České repub-
lice,“ komentoval výsledky soutěže
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vi-
nařského centra, které účast našich vín 
na soutěži technicky zajišťovalo. 

Dalšími velkými úspěchy kromě 
platinové medaile byly i dvě zlaté. 

Jednu zlatou získalo vinařství Sonberk 
za Pálavu, slámové víno 2016, a Vinař-
ství Volařík za Ryzlink Vlašský 2016. 
Stříbrné medaile získala tato vinařství: 
Zámecké vinařství Bzenec (3), Babí-
ček/Vacenovský (2), Bohemia Sekt (2),
Lahofer (2), Lechovice, Mikrosvín 
Mikulov, Piálek & Jager, Rodinné vi-
nařství Břeclav, Vinařství na soutoku 
Karel Průša, Sonberk (2), Vinice Hna-
nice, Vinné sklepy Zapletal a Vinselekt 
Michlovský.

DECANTER
WORLD WINE

AWARDS
Soutěž byla založena v roce 2004 

prestižním britským magazínem o ví-
ně a lihovinách, a letošním ročníkem 
tak slaví čtrnáct let své existence mezi 
nejprestižnějšími a největšími soutěže-
mi vín na světě. Ocenění na Decanter 
World Wine Awards slouží nejen jako 
podpora obchodu úspěšných vinařů do-
ma i v zahraničí, ale také jako signál 

pro další naše vinaře, aby se neostýcha-
li více prezentovat na mezinárodních 
soutěžích a pomáhali ještě více posílit 
povědomí o vysoké úrovni našeho vi-
nařství.

www.decanterawards.com,
www.vinazmoravy.cz
a www.vinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Mimořádný úspěch našich vinařů:
platinová medaile na Decanter World Wine Awards 2018

Víno Vinařství Medaile
Veltlínské zelené 2017 Rodinné Vinařství Vican stříbrná
Veltlínské zelené, Traditional line 2016, Dobré Pole 
– Daniel

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN 
MIKULOV a. s. stříbrná

Pálava 2017 Rodinné Vinařství Vican stříbrná
Rulandské šedé, pozdní sběr 2015 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s. stříbrná
Veltlínské zelené, VOC Znojmo 2017/7327 ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. stříbrná
Tramín červený, pozdní sběr 2017 Vinařství Čech s. r. o. stříbrná
Bohemia Sekt, Prestige Brut 2015 Bohemia Sekt a. s. bronzová
Bohemia Sekt, Prestige 36 Brut 2013 Bohemia Sekt a. s. bronzová
Fresh Wine – Hibernal 2017 Vinařství U Kapličky s. r. o. bronzová
Ryzlink rýnský 2015 CHÂTEAU BZENEC, spol. s r. o. bronzová
Neuburské 2017 Vinařství LAHOFER, a. s. bronzová
Herbarium Moravicum, Muškát moravský 2017 Zámecké vinařství Bzenec s. r. o. bronzová
Hibernal, pozdní sběr 2017 VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s. r. o. bronzová
Muškát moravský, pozdní sběr 2017 VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s. r. o. bronzová
Hibernal, výběr z hroznů 2017 VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s. r. o. bronzová
Rulandské šedé 2017 Vinařství LAHOFER, a. s. bronzová

Rulandské bílé, Traditional line 2016, Perná – Purmice VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN 
MIKULOV a. s. bronzová

Ryzlink vlašský 2017 Nad Sklepy bronzová
Pálava, výběr z bobulí 2017/7359 ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. bronzová
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Projekt Vinař roku České repub-
liky si vybudoval pověst jedné z nej-
kvalitnějších a nejprestižnějších 
soutěží v České republice a mnoho 
odborníků u nás ji řadí dokonce na 
samý vrchol. Přesto, že se jedná 
o výhradně národní soutěž vín 
(účastnit se mohou pouze vína s půvo-
dem v České republice), splňuje ta 
nejpřísnější kritéria pro posuzování 
kvality vín stanovené O. I. V. 
(Organisation Internationale de la 
Vigne et du Vin), tedy mezinárodní 
a mezivládní organizací zabývající 
se aspekty vinařství, vinohradnictví, 
ale i standardy senzorického hod-
nocení vín. 

O. I. V.
Historie OIV sahá do r. 1874, kdy 

v Montpellier, na kongresu pěti vinař-
ských států od 26. října do 30. října by-
la poprvé v historii vinařství zahájena 
mezinárodně koordinovaná činnost, re-
agující na kalamitu způsobenou révo-
kazem. V dalších desetiletích vyvstala 
potřeba institucionalizace mezinárod-
ních aktivit na úseku vína a vinic, proto 
byl v roce 1924 založen Mezinárodní 
úřad pro víno. Zakládajícími členy by-
ly Španělské království, Francouzská 
republika, Řecká republika, Maďarská 
republika, Italská republika, Lucem-

burské vévodství, Portugalská republi-
ka a Tunisko. Rozhodnutím členských 
států se Mezinárodní úřad pro víno 
přejmenoval v r. 1958 na Mezinárod-
ní úřad pro révu vinnou a víno (zkrat-
ka O. I. V. – Offi ce International de la 
Vigne et du Vin). Od 3. dubna 2001 byl 
úřad přejmenovaný na „Organizaci“, 
jak je shora uveden současný název. 
46 současných členských států (údaj 
z r. 2013) reprezentuje 85 % světové 
výměry vinic, 95 % světové produk-
ce vína a 95 % světové spotřeby vína. 
Česká republika je členem OIV od ro-
ku 1993, předtím jako Československo 
od r. 1937. OIV sídlí v Paříži.

Světové standardy posuzování kva-
lity vín splňuje také mezinárodní slo-
žení degustačních komisí. Organizační 
výbor soutěže věnuje této části vyso-
kou pozornost a péči. Není divu, když 
jeho členem je jeden z nejuznávaněj-
ších držitelů titulu Master of Wine pan 
John Umberto Salvi, který je zároveň 
porotcem a osobou odpovědnou za vý-
běr a nominaci zahraničních degustá-
torů.

JOHN SALVI MASTER OF WINE
Narodil se v Británii, žije v proslulé 

francouzské vinařské oblasti Bordeaux, 
jen několik minut od věhlasného Cha-
teau Margaux. Jako enolog studoval 
pod vedením samotného profesora 
Peynauda na univerzitě v Bordeaux. 
Několik let působil v Chateau Palmer 
a desítky let patří do světové extratřídy 
degustátorů vína. Pracuje jako novinář 
se specializací na obor víno. Jeho člán-
ky zveřejňují prestižní světové časopi-
sy, jako je například Decanter, ale i dal-
ší. Působí v oblasti poradenství ve svém 

oboru po celém světě a v posledních 
letech je v této oblasti aktivní zejména 
v Číně. Vedle všech významných svě-
tových soutěží se účastní pravidelně ja-
ko hodnotitel také v soutěži Vinař roku 
České republiky. Oblíbil si vína z Čes-
ké republiky, aktivně přispívá k osvě-
tě a vzdělávání v oblasti vína u nás. 
„Objektivní a nezávislé posouzení kva-
lity vín v mezinárodním kontextu je pro 
nás velmi prestižní a důležité. Když 
jsme před šestnácti lety vytvářeli pra-
vidla této soutěže, snažili jsme se najít 
model, který neposuzuje pouze kvalitu 
jednoho vína, ale model, který umož-
ní posoudit také úroveň celé kolekce 
vín. Po našich zkušenostech jsme před 
několika lety usoudili, že pro objekti-
vitu hodnocení bude vhodné nenomi-
novat do hodnoticích komisí zástupce 
zúčastněných vinařů,“ říká předseda 
organizačního výboru Ing. Petr Marek 
a pokračuje:

„Pro letošní rok se nám vedle našich 
vynikajících degustátorů (jako je např. 
viceprezident Asociace Sommeliérů ČR 
Ivo Dvořák, nebo jeden z našich nejlep-
ších sommeliérů Jakub Přibyl) podařilo 
zajistit hned několik špičkových zahra-

ničních hodnotitelů. Máme přislíbenu 
účast šesti držitelů titulu Master of Wi-
ne, přičemž poprvé přijede do Prahy 
paní Elisabeth Gabay specializující se 
na růžová vína, opět Liam Steevenson 
z Bristolu nebo Elsie Pells z Jihoafrické 
republiky. Přijede také šéf nejstarší svě-
tové soutěže v Ljubljani Matjaž Kova-
čič nebo prezidentka soutěže Concours 
Mondiale des Pinot ve Štrasburku paní 
Christine Collins. Poprvé přislíbil svou 
účast Francois Coté z Kanady, a velmi 
rád jsem za to, že bude hodnotit i Edita 
Ďurčová ze Slovenska.“

„Celý projekt, který svou úrovní 
i významem již překračuje hranice Čes-
ké republiky, by nebylo možné zorgani-
zovat bez účasti našich partnerů. Jsem 
rád, že se nám podařilo uzavřít další 
rámcovou smlouvu na několik let s na-
ším titulárním partnerem, společností 
Makro, která dlouhodobě podporuje 
naše producenty vín. Poděkování patří 
také Karlovarské Korunní, Vinařské-
mu fondu, Českému archivu vín, spo-
lečnosti Purum Kraft, Radiožurnálu 
a dalším,“ dodává ing. Marek.

Soutěž Vinař roku České republiky 
oceňuje jednotlivá vína zlatou, stříbr-
nou a bronzovou medailí v soutěžních 
kategoriích, ale zároveň posuzuje kva-
litu každé přihlášené kolekce vín jed-
notlivých vinařů či vinařství. Z prvního 
kola hodnocení pak postupuje osm vi-
nařů s nejlepším bodovaným průmě-
rem do velkého fi nále. Pro posouzení 
úrovně komplexní práce vinaře musí 
každá kolekce obsahovat vína nejméně 
tří soutěžních kategorií. Ve velkém fi -
nále pak se všech osm kolekcí hodnotí 
znovu bez ohledu na bodování v prv-
ním kole. 

Důležitá data nejen pro soutěžící:
1. 7. 2018
–  výzva všem výrobcům vín v Čes-

ké republice k zapojení do projektu
Vinař roku České republiky 2018, 

1. 7.–15. 7. 2018
– sběr a evidence soutěžních vzorků,
31. 7.– 3. 8. 2018
–  zase dání primárních odborných ko-

misí,
21. 8. 2018
–  zasedání mezinárodního prestižního 

fi nálového kola,
23. 8. 2018
–  slavnostní vyhlášení výsledků sou-

těže v rámci galavečera Vinař roku 
2018 a předání Velkého křišťálového 
poháru Vinaři roku 2018 a malých 
pohárů Vinař roku 2018 za oceně-
ní jednotlivých soutěžních kategorií 
v exkluzivních prostorách Paláce 
Žofín,

23. 8. 2018
–  galadegustace spojená s prezentací 

jednotlivých vinařství pražský Žofín.
Výsledky soutěže Vinař roku Čes-

ké republiky se výrazně podepisují na 
okamžitém nárůstu prodejů vín oceně-
ných vinařství. Díky značnému medi-
álnímu pokrytí, následné komunikaci 
a spolupráci s partnery tento projekt 
patří jednoznačně k těm nejlepším!

Slavnostní vyhlášení a předání titu-
lu Makro Vinař roku České republiky 
2018 se uskuteční 23. 8. 2018 od 19:00 
v pražském Žofíně. Večerem nás bu-
de provázet se svou lehkostí a elegancí 
Lucie Výborná a bude zakončen gala-
degustací všech soutěžících vín. 

www.vinarroku.cz
Ing. Petr Marek,

Organizační výbor soutěže

Kdo se stane Vinařem roku České republiky 2018?
VRCHOLÍ  PŘÍPRAVY NA 16.  ROČNÍK PRESTIŽNÍ  NÁRODNÍ  SOUTĚŽE VÍN O LETOŠNÍHO DRŽITELE TITULU MAKRO VINAŘ ROKU ČESKÉ REPUBLIKY

John Umberto Salvi
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Vinaři znají osm druhů vína: bílé a červené, dobré a špatné, … (dokončení v tajence)
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

SENZOR UPEVNĚNÝ 
NA ZUBU MONITORUJE 

PŘÍJEM POTRAVY

Miniaturizovaný senzor připevnitelný na zuby, 
jenž je schopný přenášet údaje o příjmu glukózy 
a soli, je jednou z ukázek vývoje zařízení určených 
pro sledování zdraví. Tento senzor ve tvaru čtve-
rečku o velikosti 2 x 2 mm, vyvinutý výzkumným 
týmem na Tuftsově univerzitě v americkém Med-
fordu, je dobře upevnitelný na nepravidelně ne-
rovný povrch zubu. Spoluautoři senzoru Fiorenzo 
Omenetto a Frank C. Doble uvádějí, že biorespon-
zivní vrstvu tohoto senzoru lze modifi kovat i na 
jiné cílové chemikálie, omezením je pouze kreati-
vita autorů. Na obal senzoru schopného dynamic-
ky odečítat a přenášet informace o svém bezpro-
středním okolí, ať už je upevněný na zuby, kůži či 
jakýkoli jiný povrch, aplikovali hojně používanou 
technologii radiofrekvenční identifi kace (RFID).

Vývojový tým se domnívá, že jejich senzor 
díky svým schopnostem, a zejména miniaturním 
rozměrům představuje značné zdokonalení v ob-
lasti „nasaditelných“ zařízení pro monitorování 
příjmu potravy. Obdobné jiné technologie měly 
vždy nějaké omezení nebo představovaly pro no-
sitele přístroje určitý diskomfort, kupříkladu bylo 
nutné mít v ústech chránič, zapojení bylo příliš 
objemné anebo bylo nutné senzor často vyměňo-
vat kvůli jeho krátké životnosti.

U tohoto nového třívrstevného zařízení absor-
buje živinu nebo jinou sledovanou chemikálii 
prostřední bioresponzivní vrstva. Vnější vrstvy 
tvořené dvěma čtvercovými zlatými proužky 
kompletují strukturu, která umí sbírat a vysí-
lat vlny radiového spektra. Senzor zaregistruje 
příchozí signál, část zruší a zbývající signál vy-
šle zpět. Další významnou předností senzoru je 
schopnost měnit barvu podle absorbované živiny 
či ingredience. Jestliže tedy prostřední vrstva po-
hlcuje sůl, elektrické vlastnosti vrstvy se změní 
a tato změna způsobí, že senzor začne přijímat 
a vysílat odlišné spektrum radiových vln. Podle 
vyjádření vývojového týmu výsledné variace in-
tenzity ukazují, jak jsou živiny a jiné analyty de-
tekovány a měřeny.

Takovéto senzory jsou snadno multiplikovatel-
né a během difuze analytů v třívrstevné struktu-
ře poskytují o tomto procesu časovou informaci 
dostatečně bohatou na data. Třívrstevný formát 
má výhodu v tom, že pro snímací zařízení určená 
pro jiná použití a jiné specifi kace lze spektrum 
materiálů pro mezivrstvy rozšířit o další varianty.

Senzor Tuftské univerzity a použitá techno-
logie ilustrují, jak daleko v současnosti již došla 
inovace v oblasti snímacích zařízení. V roce 2013 
Národní taiwanská univerzita vyvinula nasadi-
telný orální senzorový systém, který rozeznával, 
zda jeho nositel žvýká, pije, mluví či kašle. Sen-
zor o rozměrech 11–12 mm bylo možné nasadit 
pouze na oddělené speciální umělé zuby.

Tseng P, Napier B, Garbarini L, Kaplan DL 
and Omenetto F.: Functional, RF-trilayer sen-
sors for tooth-mounted, wireless monitoring of 
the oral cavity and food consumption. Advanced 
Materials , published online ahead of print: DOI: 
10.1002/adma.201703257  

VYCHÁZEJÍCÍ HVĚZDA 
SUPERPOTRAVIN
– TYGŘÍ OŘECHY

Tygří ořechy (Cyperus esculentus lativum) ne-
boli též zemní mandle či chufa (čufa) jsou přiroze-
ně sladké, neobsahují lepek, a proto jsou z hledis-
ka výživy ideální potravinou vhodnou pro přípravu 
rostlinných alternativ mléka a pekařských výrobků.

Tygří ořechy ve skutečnosti nejsou suchými 
skořápkovými plody, ale jedná se o drobné hnědé 
hlízy rostoucí pod zemí na kořenech šáchoru jed-
lého. Mají nepravidelný zakulacený tvar s velmi 
zvrásněným povrchem. Vzhledem připomínají 
malé seschlé pomačkané lískové oříšky. V sou-
časnosti patří mezi „nejžhavější“ superpotraviny. 

Tygří ořechy byly známé a konzumované již 
před více než 4 tisíci léty ve starověkém Egyp-
tě, kde se šáchor jako tradiční plodina pěstoval 
v deltě Nilu. Jsou bohatým zdrojem minerálních 
látek – fosforu, vápníku, železa, hořčíku, draslíku 
a vitaminů H, C a E, a vitaminů B1 a E. Hlízy ma-
jí vysoký obsah bílkovin, cukrů a až 30 procent 
vlákniny. Olej z tygřích ořechů, který obsahuje 
20 % nasycených a 80 % nenasycených kyselin, 
z výživového hlediska konkuruje oleji olivovému.

Tygří ořechy jsou o něco sladší než mandle, 
lahodnou krémovou chutí připomínají kombina-
ci kokosu a mandlí. Poměrně dost známé jsou 
ve Španělsku, kde se z nich vyrábí nápoj hor-
chata de chufa – sladké oříškové mléko, obdoba 
mléka mandlového. Jinak je lze konzumovat jen 
tak s ostatními oříšky nebo z nich umlít mouku, 
která se použije jako přísada při přípravě koláčů, 
pečiva, chleba, těstovin či pomazánek. Protože 
neobsahují lepek, jsou vhodnou potravinou i pro 
jedince trpící celiakií.

Pěstují se ve Španělsku nebo se rovněž dová-
žejí z některých afrických zemí. Jsou certifi ko-
vány jako biopotravina. Tato plodina a výrobky 
z ní jsou populární nejenom ve Španělsku, ale 
v poslední době čím dál více i v Dánsku, Švédsku 
a Německu. 

www.foodnavigator.com 

ANALYZÁTOR REZIDUÁLNÍ 
LAKTÓZY BIOMILK 300

Nadnárodní společnost zaměřující se na vývoj 
nových řešení v oblasti zdraví, výživy a materiálů 
DSM bude od letošního února výhradním prodej-
cem zařízení Biomilk 300, což je malý stolní přístroj 
na analýzu zbytkové laktózy vyvinutý a vyráběný 
společností Biolan. Pro operátory v mlékárenství 
představuje Biomilk 300 rychlý, levný a přesný 
analyzátor na určení množství zbytkové laktózy 
v bezlaktózových mléčných výrobcích ne-
bo výrobcích se sníženým množstvím laktózy.

Biomilk 300 provede stanovení reziduální lak-
tózy ve vzorku za méně než tři minuty a vyzna-
čuje se vysokou citlivostí a přesností. Je schopen 
detekovat a kvantifi kovat zbytkový mléčný cukr 
v množství menším než 0,01 %. Podle názoru 
DSM je ovládání analyzátoru snadné, nevyžadu-
je od obsluhy žádné mimořádné dovednosti ani 
žádné další zařízení k odečtu výsledků.

Biolan je španělská biotechnická společnost, 
která vyvíjí analytická řešení na bázi biosen-
zorů pro kontrolu kvality potravin a zdravotní 
nezávadnosti. Společnost je aktivní již devět let 
a v současnosti se ve vývoji zaměřuje hlavně na 
mlékárenství, vinařství, konzervování ryb a ko-
rýšů. Své produkty nabízí ve více než 50 zemích 
světa. 

www.dsm.com 

EU: ČÁST Z 88 MILIONŮ 
TUN POTRAVINOVÉHO 

ODPADU SOUVISÍ 
S DATEM SPOTŘEBY

Evropská komise zveřejnila studii, v níž se od-
haduje, že až 10 % z 88 mil. tun potravinového 
odpadu generovaného v EU souvisí s uváděním 
datových údajů na etiketě (datum použitelnosti, 
datum minimální trvanlivosti). Studie byla rea-
lizována jako součást akčního plánu cirkulární 
ekonomiky zkoumajícího legislativu EU vzta-
hující se na označování výrobků datem a jejím 
vlivem na mrhání potravinami.

Ve studii provedené na zakázku agenturou ICF 
analytický tým metodou průzkumu od stolu po-
suzoval hlavní kategorie potravin přispívajících 
k vytváření potravinového odpadu, hodnoticím 
kritériem bylo používání datových údajů v ozna-
čování výrobků. Výzkum trhu byl provedený na 
téměř 3 tisícovkách vzorků z předem defi nova-
ných potravinářských výrobkových kategorií, 
z 1058 značek nakoupených při 109 návštěvách 
maloobchodních zařízení v osmi členských stá-
tech EU. Mezi vybranými výrobkovými katego-
riemi byly čerstvá částečně zpracovaná zelenina 
a ovoce, balený krájený chléb, chlazené ryby, 
krájená šunka, čerstvé mléko, jogurty, tvrdý sýr, 
chlazené čerstvé šťávy, chlazené částečně zpra-
cované těstoviny a omáčky. Bylo vyslechnuto
31 operátorů v potravinářském byznysu a 19 kom-
petentních národních orgánů zastupujících potra-
vinářský sektor, reprezentantů spotřebitelů a ope-
rátorů z oblasti potravinových bank. V pohovo-
rech se posuzovalo povědomí o legislativě EU 
týkající se poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům (FIC regulations).

Studie zjistila, že ovoce a zelenina vytvářejí 
nejvyšší podíl zbytečného potravinového odpadu 
(16,2 mil. tun ročně), následují pekařské výrob-
ky (10,5 mil. tun ročně), maso a ryby (4,8 mil.
tun ročně) a mléčné výrobky (4,7 mil tun roč-
ně). Uvádění datových údajů se podílelo na 
tvorbě 6,8–8,9 mil. tun odpadu ročně, z čehož
5 % pocházelo z výroby či zpracování, 55 % z ma-
loobchodu a 9,5–12 % z domácností. Zpráva upo-
zorňuje, že budoucí návrhy legislativy se budou 
muset soustředit na výše zmíněné typy produktů. 
U hodnocených produktů se uvádí, že největší 
příležitost v oblasti prevence tvorby odpadu ve 
vztahu k uvádění datových údajů existuje u mlé-
ka a mléčných výrobků, čerstvých ovocných šťáv, 
chlazeného masa a ryb. U ostatních typů výrobků 
záleží spíše na rozhodnutí spotřebitele, a to na 
základě vizuálně a chuťově posouzených znaků 
ukazujících zhoršení kvality a chutnosti výrobku.

I když výsledky průzkumu trhu ukázaly, že
96 % posuzovaných vzorků mělo slovní a datové 
údaje uvedeno v souladu s nařízením FIC, byla 
tu variace v praktikách uvádění datových údajů 
podle typu výrobků a členské země. V 8 člen-
ských zemích, kde se hodnotily pouze omáčka, 
krájený chléb a čerstvá šťáva, byl u všech zkou-
maných výrobků převážně stejný typ datového 
údaje. V některých členských státech se používá 
výraz „spotřebujte do“ (use by, datum použitel-
nosti) a v jiných „nejlepší před“ (best before, da-
tum minimální trvanlivosti). Zpráva upozorňuje, 
že identické produkty vyrobené mezinárodními 
značkami byly v jedné členské zemi označeny 
datem použitelnosti, zatímco v jiné datem mini-
mální trvanlivosti. Při rozhovorech se zaintereso-
vanými subjekty vyšlo najevo, že výrobci, když 
stanovují, jakým způsobem aplikovat nařízení 
FIC o datových údajích, berou v potaz výrobkové 
charakteristiky a spotřebitelské znalosti. Výrob-
ci dodávají údaj o datu použitelnosti i tam, kde 
by bylo vhodnější použít údaj o datu minimální 
trvanlivosti. Bylo zjištěno, že tuto chybu dělají 
z opatrnosti. Maloobchodníci jsou ve svém pří-
stupu důslednější, ale v praxi na národních trzích 
používají též různé varianty datového označování.

Mimo vajec a drůbežího masa jsou za trvanlivost 
výrobku a výběr typu datového označení zodpo-
vědní operátoři v potravinářském byznysu. Někte-
ří operátoři při testování životnosti výrobku brali 
v úvahu rozdílnosti mezi jednotlivými zeměmi 
a teplotu uchovávání výrobku v maloobchodě. 
Řada maloobchodníků přitom na zlepšování trvan-
livosti spolupracuje s dodavateli. Co se týká poky-
nů ke skladování výrobků, ty se lišily. U chlaze-
ných výrobků byly zjištěny rozdíly ve formě udání 
teploty skladování, a to buď jako maximální povo-
lená teplota či jako její rozmezí. Dotazované sub-
jekty zmiňovaly nedostatečnou konzistenci u do-
poručení týkajících se skladovacích podmínek. 

Pracovníci agentury provádějící průzkum v te-
rénu referovali, že datové údaje na etiketách vý-
robků byly často napsány příliš malým písmem, 
byly špatně vytištěné či v umístění, které bylo pro 
spotřebitele obtížně nalezitelné. 

Zpráva dále upozornila, že v postupu prodeje vý-
robků s prošlým datem minimální trvanlivosti by-
la velká variabilita, kdy některé ze členských států 
tento prodej nedoporučovaly nebo nepovolovaly. 

V závěru zprávy se konstatuje, že zbytečný 
potravinový odpad související s datovým úda-
jem lze snížit s největší pravděpodobností tam, 
1) kde tento údaj bude uvedený, a to na dobře 
viditelném místě, a dobře čitelný, 2) kde spotře-
bitel je dobře obeznámený s datovým označová-
ním výrobků, 3) kde datum použitelnosti se pou-
žívá pouze tam, kde je k tomu racionální důvod, 
4) kde produktový list je v souladu s údaji z testů 
kvality a zdravotní nezávadnosti, 5) kde způsob 
skladování odpovídá doporučeným podmínkám 
zajišťujícím maximální životnost výrobku a 6) 
kde jsou podmínky uchovávání v maloobchodě 
a doporučení k uchovávání u spotřebitele v do-
mácnosti, zejména co se týká teploty, v souladu.

Market study on date marking and other infor-
mation provided on food labels and food waste 
prevention, DOI: 10.2875/808514 

Mgr. Tatiana Oldřichová
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ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

www.rittal.cz

 ◾ střecha se sklonem 30°

 ◾ silikonové těsnění 
s možností výměny

 ◾ snadno čistitelné uzávěry 
a skryté panty

Zaručená ochrana a snadné čištění

Systém rozváděčových skříní 
Hygienic Design
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77%
VYPRODUKOVANÝCH OBALŮ SE VYTŘÍDILO
A ZRECYKLOVALO ZA MINULÝ ROK

 www.jaktridit.cz www.ekokom.cz

Acidofilní mléko vanilkové
S CEREÁLIEMI A LNĚNÝMI SEMÍNKY

Naše zdravá
     sva inka

filní mléko vanilkovvé
EÁLIEMI A LNĚNÝMI SEMÍNKKY

M L É K Á R E N S K Ý  V Ý R O B E K  R O K U  2018 

N O V I N K A  R O K U  2018 www.mlekarna-valmez.cz
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