
Potravinářský
zpravodaj

Potravinářský
zpravodaj

Číslo 5 • Ročník XIX. • 18. září 2018 • Cena 28 Kč

Téměř 550 vystavovatelů z více než
20 zemí se účastnilo mezinárodního agro-
salonu Země živitelka na Výstavišti v Čes-
kých Budějovicích. Jeho 45. ročník zahá-
jil spolu s vedoucími představiteli České 
republiky ministr zemědělství Miroslav To-
man. Největší tuzemská výstava zaměře-
ná na zemědělství a venkov nesla podtitul 
„100 let českého zemědělství“.

„Českobudějovický agrosalon považu-
ji za jeden z nejvýznamnějších zemědělských 
veletrhů ve střední Evropě. Ostatně svěd-
čí o tom i zájem vystavovatelů a návštěv-
níků, kterých každoročně přichází více než 
sto tisíc. Letos má podtitul 100 let českého 
zemědělství, proto bych rád především v sou-
vislosti s tímto významným výročím poděkoval 
všem zemědělcům za jejich každodenní těž-
kou a poctivou práci, která nám všem přiná-
ší prospěch. Zvlášť v posledních letech, kdy 
jejich práci stále více ztěžuje extrémní poča-
sí. Právě proto je jednou z mých priorit za-
držování vody v krajině, řešení sucha a péče 
o půdu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman.

Výstavu Země živitelka využil ministr To-
man k různým jednáním se zástupci zeměděl-

Přiblížit spotřebitelům důvody, proč ku-
povat biopotraviny, a tím podporovat eko-
logické zemědělství v České republice, 
je cílem 14. ročníku kampaně Září – Mě-
síc biopotravin. V září probíhají informač-
ní a osvětové akce, díky kterým může ve-
řejnost poznat místní biofarmy a výrobce 
bioproduktů. Jejich počet i nabídka stále 
rostou.

„Počet výrobců biopotravin během letošního 
roku stoupl na 712 subjektů, které se nejčas-
těji věnují zpracování masa, ovoce a zeleniny 
a výrobě mléčných produktů. Byl bych rád, 
kdyby rostla poptávka a nabídka především 
těch českých. Není totiž logické a už vůbec ne 
ekologické, když se dováží ekologické výrobky 
z velké dálky,“ řekl ministr zemědělství Miro-
slav Toman.

Letošní kampaň s mottem „BIO = produkt 
ekoLOGICKÉHO zemědělství“ má spotřebi-
telům osvětlit souvislost mezi biopotravinou 
a šetrným zemědělským systémem, z něhož 

vzešla, a dále také vyvrátit některé mýty, na-
příklad, že biopotraviny musí být drahé. Záro-
veň je chce upozornit, jak přísné jsou podmínky 
pro udělení certifi kátu bio, kterému tedy můžou 
důvěřovat. Za každým ekologickým výrobkem 
stojí zemědělec, který hospodaří podle tradič-
ních zemědělských postupů bez agrochemie 
a hnojiv. Zvířata jsou chovaná v nadstandard-
ních podmínkách. Také zpracovatelé a výrobci 
se musí řídit přísnými pravidly, na jejichž dodr-
žování dohlíží přísný kontrolní systém. Žádná 
jiná značka kvality v ČR nemá takto striktní 
a komplexní pravidla. 

Celkový obrat obchodu s biopotravinami 
českých subjektů každoročně narůstá. V ro-
ce 2016 stoupl oproti roku 2015 o 13,5 % na
4,19 miliardy korun. Roste i vývoz českých 
biopotravin. Jejich průměrná roční spotře-
ba vzrostla na 243 korun na obyvatele a rok. 
Z hlediska dlouhodobějšího vývoje jde o jeden 
z nejvýznamnějších a nejvýraznějších nárůstů 
trhu. 

V režimu ekologického zemědělství je cho-
váno 17 % skotu (v kategorii skotu bez tržní 
produkce mléka se však jedná o více než polo-
vinu zvířat), 46 % ovcí, 35 % koz a 22 % koní. 
Dlouhodobě narůstá výměra ekologicky obhos-
podařované půdy, v roce 2017 dosáhla 12,37 % 
celkového zemědělského půdního fondu. Česká 
republika patří mezi 20 zemí s největší výmě-
rou půdy v ekologickém zemědělství. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje 
ekologické zemědělství samostatným opatřením 
Programu rozvoje venkova. Finanční alokace 
pro období 2014–2020 je zhruba 9,2 miliardy 
korun. V roce 2017 ekologickým zeměděl-
cům MZe vyplatilo téměř 1,4 miliardy korun.

Součástí zahájení Měsíce biopotravin bylo 
i vyhlášení vítěze soutěže Česká biopotravina 
2018. Výrobci do soutěže přihlásili 104 výrob-
ků, porota pod vedením Pavla Maurera vybrala 
za celkového vítěze Hovězí tenderloin steak bio 
od farmy Mitrovský dvůr.

MZe

Země živitelka 2018

Bio je v kurzu. Obrat trhu s biopotravinami
v ČR každým rokem stoupá 

ských organizací o aktuálních tématech, jako 
je například sucho, Program rozvoje venko-
va, Společná zemědělská politika (SZP) či 
rozpočet. Na programu byla jednání předsta-
venstva a dozorčí rady Agrární komory ČR 
stejně jako konference věnovaná stavu vyjed-
návání reformy SZP po roce 2020 a vystoupe-
ní na semináři pro žadatele k podmínkám pro 
7. kolo příjmu žádostí z PRV.

„Hlavním cílem tohoto programu je na-
příklad obnova, zachování a zlepšení růz-
ných oborů zemědělství, například pomocí 
investic do zemědělských podniků, vzděláva-
cích akcí, obnovy lesních porostů a techno-
logie pro lesní hospodářství. Celková alo-
kace pro celé programové období je téměř
91 miliard korun,“ uvedl ministr zemědělství
Toman.

Ve stánku Ministerstva zemědělství (MZe) 
o rozloze 100 m2 v Pavilonu T1 se mohli 
návštěvníci seznámit s prací například Od-
boru živočišných komodit, Odboru rostlin-
ných komodit, Odboru environmentálních 
podpor Programu rozvoje venkova, Oddě-
lení ochrany půdy, Odboru bezpečnosti po-
travin i Odboru potravinářského. Na vele-
trhu se představily i organizace podřízené 
MZe, např. Státní pozemkový úřad, Ústřed-
ní kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(ÚKZÚZ) a Ústav zemědělské ekonomiky
a informací.

Zástupci těchto organizací poskytovali in-
formace veřejnosti včetně informačních mate-
riálů, ÚKZUZ i poradenství v ochraně rostlin 
a prezentaci chorob a škůdců. Děti i dospělí 
si mohli udělat vědomostní kvíz v poznávání 
osiva.

Svoje expozice měl na výstavě Země ži-
vitelka Státní zemědělský intervenční fond, 
a to stánek Klasa, stánek Regionální potravi-
na a stánek Ekologického zemědělství a bio-
potravin. Představil se také Celostátní síť pro 
venkov.

Ministr zemědělství Miroslav Toman pře-
dal „Cenu ministra zemědělství pro mladé vě-
decké pracovníky pro rok 2018“ a také „Cenu 
ministra zemědělství za nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje 
v roce 2018“. 

V dalších dnech se uskutečnily tradiční Ná-
rodní dožínky a Odbor bezpečnosti potravin 
MZe připravil Den zdraví, tedy akci pro ro-
diny s dětmi se soutěžní hrou „Za tajemstvím 
potravin aneb Víš, co jíš?“. 

Slavnostní zahájení agrosalonu Země Živitelka 2018 na Výstavišti České Budějovice
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Vážení čtenáři,
na 7 aktuálních otázek odpovídá 
uvnitř listu Jaroslaw Szczypka,

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

Babí léto, 
vlašťovičky 
a Seifert

Posíleni odpočinkovými dny dovolených, 
ale i relaxací při letním módním sportování 
vstupujeme do závěrečné části roku. Kance-
láře i dílny ožily plným stavem pracovníků 
a v závodních jídelnách a restauracích blíz-
kých u administrativních budov zase vaří 
v době obědů naplno. Září, to je takový hod-
ně upracovaný měsíc. Vše se v něm vrací do 
zaběhlých kolejí a vytváří se nejen nové, ale 
i dohánějí se i resty z letního odsouvání. Při-
tom venku je pořád duch léta, jen ten den se 
strašně rychle krátí a osmá večerní hodina je 
již začátkem další noci. Většina z nás prožívá 
tuto změnu se smutkem v duši. Člověk už je 
stavěn tak, že miluje víc světlo než tmu, a tak 
ještě nedávná posezení při západech slunce té-
měř dvě hodiny před půlnocí jsou už jen velmi 
příjemnou vzpomínkou. Zdá se však, že i letoš-
ní babí léto k nám bude velmi štědré na teplo, 
a možná že i víc, než si přejeme. Občasný déšť 
by měl naše pole i dlažbu měst hezky zkropit 
a přinést vláhu všemu, co od jara vodou strá-
dá. Ale to je nejspíše zbožné přání a letos ně-
jak zakleté. Dokonce i řada předpovědí našich 
meteorologů na avizované srážky v průběhu 
léta selhávala téměř pravidelně a tím si dost 
pokazila svoje renomé do nedávna uznáva-
ných a skvělých rosniček. 

 A na trhu potravin také vše téměř při sta-
rém. Ceny sice podle statistiků mírně stouply 
a způsobily spolu s cenami energií tříprocent-
ní vzestup inflace naší měny. Z toho příliš 
potravináři neměli. Stále docilují velmi ma-
lých marží při prodeji svých produktů, pla-
tí dál „smluvené“ poplatky a nezdá se, že by 
jim chtěl obchod ustoupit. Snahy o legislativ-
ní úpravu tohoto řešení zákonem o význam-
né tržní síle přinesly jen dílčí výsledky. No-
vý ministr zemědělství nabádá k důslednosti 
vymáhat v praxi stávající znění zákona. Ale 
to je trochu problém. Vyšší kartu vždycky dr-
ží a bude držet nákupčí, a chce-li dodavatel 
dodat, snadno podlehne a dál vyrábí s mini-
málním ziskem nebo bez něj. Má šanci tento 
stav vyřešit trh? První vlašťovkou na tomto 
kolbišti je Lidl. Nevymáhá nad prodejní cenu 
nic a potravináři v něm mají najednou spo-
jence k příkladu dalším. Bude toto opravdu 
cesta směřující ke zlepšení této, pro potraviná-
ře letité bolesti? Byl by tady najednou recept, 
jak nynější neblahý stav řeší sám pan TRH. 
Nechme se překvapit, ale samovolný optimiz-
mus obvykle rány neléčí. I když ta vlašťovička 
naděje už tady je. 

Spotřebitelé pak o šarvátkách mezi výrobci 
a obchodem nejen neví, ale vlastně je ani ne-
zajímají. Trh je bohatě nasycen potravinami 
našimi i dovezenými a jeho nynější pestrost 
a šířka nabídky nikdy v posledních téměř sto 
letech nebyla. Cena potravin umožňuje jejich 
dostupnost každému a hlad u nás opravdu ne-
ní. Přesto je stále dominantním zájmem ku-
pujících spíše nízká cena před jeho kvalitou. 
To vede dost často k nabídce sortimentu, ze 
které si náročnější spotřebitel vždycky vybrat 
nemusí. Dokumentuje to i skutečnost, že z na-
ší obchodní infrastruktury vymizely specia-
lizované obchody lahůdek, což vydrželo i na 
socialistickém trhu. Ale třeba je to jen otázka 
času a dočkáme se. To abychom nezáviděli 
malému Jaroslavu Seifertovi, že se mohl dívat 
na Všechny krásy světa skrz výlohu žižkov-
ského hokynáře na lahůdky z celého mocnář-
ství. Jen malý časový údaj k tomu – ten zážitek 
mohl náš jedinečný básník nabýt tak před sto 
deseti lety.   

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Zeleniny AGRO získaly další prestižní ocenění kvality

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
divize Mrazírna Vestec

K Jahodárně 40, 252 50 Vestec

Telefon: +420 241 932 086,  email: mrazirna@agrojesenice.cz

www.agrojesenice.cz,  www.milujememrazene.cz

NNové výrobky

Tradiční receptury s vysokým
obsahem masa v novém designu. www.pt-servis.cz
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Udržení plánovaného rozpočtu Společné ze-
mědělské politiky (SZP) po roce 2020 na úrov-
ni současného programového období, výrazné 
zjednodušení administrativy pro zemědělce 
a zohlednění odlišnosti jednotlivých člen-
ských států. To jsou témata, o kterých minis-
tr zemědělství Miroslav Toman v Bruselu dis-
kutoval s komisařem pro zemědělství a rozvoj 
venkova Philem Hoganem.

„Cíle Společné zemědělské politiky po roce 
2020 jsou poměrně ambiciózní. Pokud jich chce-
me skutečně dosáhnout, je nezbytné mít k tomu 
dostatečně silný rozpočet, alespoň na úrovni sou-
časného programového období. Zdůraznil jsem 
také, že pro Českou republiku je zásadní zohled-
nění národních specifi k a dobrovolnost některých 
nástrojů. V těchto tématech nám komisař Hogan 
vyjádřil jasnou podporu,“ řekl po jednání s ko-
misařem Philem Hoganem ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Prioritou ČR je zohlednit specifi ka v jednot-
livých členských státech. Nástroje, jakými jsou 
zastropování přímých plateb nebo degresivi-
ta, by proto podle Tomana měly zůstat dobro-
volné. 

„Postihlo by to naprostou většinu českých fi -
rem. Historicky máme danou nějakou strukturu 

zemědělských podniků. Stejně jako v EU existují 
státy, jejichž zemědělství stojí na malém a střed-
ním podnikání, dominují u nás velké podniky, 
které by povinná horní hranice plateb postihla,“ 
uvedl Toman.

Komisař Hogan vyjádřil pochopení pro 
strukturu českého zemědělství a vyjádřil zá-
jem jednat dále o možném nastavení nástro-
jů. 

Za problematické považuje ministr také avizo-
vané snížení fi nanční obálky na rozvoj venkova, 
která by v případě ČR byla oproti ostatním člen-
ským státům krácena nejvíce, a to až o 350 milio-
nů eur. ČR rovněž prosazuje výraznější navýšení 
prostředků na podpory vázané na produkci, a to 
na 25 až 30 procent. 

S komisařem Hoganem hovořil ministr To-
man také o nekalých obchodních praktikách. 

Ujistil jej, že ČR návrh směrnice podporuje 
a současně vítá, že členské státy si budou moci 
na svém území stanovit ještě širší opatření pro 
regulaci nekalých obchodních praktik nad rámec 
směrnice.

Ministr Miroslav Toman se setkal i s komi-
sařem pro životní prostředí, námořní záležitosti 
a rybolov Karmenu Vellou. Jednal s ním o bu-
doucí podobě Evropského námořního a rybář-
ského fondu, který v ČR významně přispívá 
k rozvoji sladkovodní akvakultury. Toman vy-
zdvihl zejména přínos sektoru pro ochranu vody, 
půdy a životního prostředí. Komisař Vella ujistil, 
že cílem Komise je i nadále podporovat akva-
kulturu, včetně sladkovodní, a pochválil ČR za 
čerpání fi nančních prostředků ve stávajícím ob-
dobí. Oba se také shodli na potřebě zjednodušit 
nastavení fondu. 

Meziroční vývoj tržních podmínek byl pro 
české zemědělství příznivý. V roce 2017 
rostly ceny zemědělských výrobců v průměru 
o 8 procent, v živočišné výrobě pak o více 
než 14 procent. Zisk zemědělského sektoru 
se udržel na relativně vysoké úrovni posled-
ních roků, v loňském roce byl 21,3 miliardy 
Kč. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství 
za rok 2017, kterou schválila vláda.

V meziročním srovnání vykazuje rok 2017 po-
dle souhrnného zemědělského účtu mírný pokles, 
avšak ve srovnání výsledků odvětví za posled-
ních 5 let patřil rok 2017 k úspěšnějším. Výsledek 
zemědělského odvětví byl 133 miliard Kč, tedy 
stejný jako v roce 2016. Rostlinná výroba po-
klesla ze 79,8 miliardy korun na 73,7 miliardy 
korun v roce 2017. Živočišná výroba vzrostla ze
45,5 miliardy Kč na 51,4 miliardy Kč. Tzv. ostat-
ní produkce, tedy např. poskytování služeb, byla 
v roce 2017 ve výši 7,9 miliardy korun. Na cel-
kové hrubé přidané hodnotě České republiky se 
zemědělství podílelo 1,78 %, tedy zhruba stejně 
jako v předchozím roce.

Celkové podpory, které šly přímo zemědělcům, 
se meziročně zvýšily o 5,7 % na 45,5 miliardy 
Kč v roce 2017. V přepočtu to představuje téměř 
13 tisíc Kč na jeden hektar zemědělské půdy.  
Zaměstnanost v zemědělství se v posledních le-

tech snižuje jen velmi mírným tempem a lze ji 
považovat za stabilizovanou. V roce 2017 poklesl
počet pracovníků v zemědělských podnicích 
přibližně na 100 tisíc, meziroční úbytek činil
0,2 % (v předchozím roce 0,7 %). Jde o celkový 
počet pracovníků v zemědělství, tedy zaměstnan-
ců a ostatních pracovníků (např. vlastníků farem).

Mzdy v zemědělství, včetně lesnictví a ry-
bářství, dlouhodobě setrvávají pod úrovní mezd 
v průmyslu i v národním hospodářství celkem. 
V zemědělství loni vzrostla mzda o 5,4 % a do-
sáhla 23 713 Kč.

Produkce obilovin sklizených loni v České re-
publice dosáhla výše 7456,8 tisíce tuny, což je 

proti předchozímu roku pokles o 13,3 % procenta. 
Na celkové produkci se největším objemem podí-
lela tradičně pšenice (63,3 %), dále ječmen (23 %) 
a zrnová kukuřice (7,9 %).

Stavy skotu celkem v meziročním srovnání ne-
patrně vzrostly o 0,4 % (5,6 tisíce kusů) a dosáhly 
1421,2 tisíce kusů, z toho stavy krav se zvýši-
ly o 0,4 % (2,2 tisíce kusů). Na celkovém počtu 
skotu chovaném v EU se ČR v roce 2017 podílela
1,6 %. Průměrná roční mléčná užitkovost se zvý-
šila o 2 % na 8222,5 litru na dojnici.

Chov skotu je v ČR tradičně soustředěn pře-
devším do větších zemědělských podniků. Podle 
údajů Ústřední evidence hospodářských zvířat se 

chovem skotu k 31. 12. 2017 zabývalo v ČR cel-
kem 18,5 tisíce podniků. Ve srovnání s předcho-
zím rokem se jejich počet snížil o 43 podniků. 

Trh s vepřovým masem v České republice byl 
v roce 2017 silně ovlivněn vývojem tohoto odvětví 
v celé EU. Pokles produkce v Unii provázený ná-
růstem cen vepřového masa se promítl do oživení 
cen jatečných prasat v ČR a pozitivně ovlivňoval 
u tuzemských chovů jejich rentabilitu. Celkové 
stavy prasat i prasnic nadále klesaly, snížila se 
i celková výroba a počet porážek, což se projevi-
lo pokračujícím růstem dovozů vepřového masa.

Ke konci roku 2017 hospodařilo v ČR 4399 eko-
logických zemědělců, jde o nárůst o 3,7 % oproti 
předchozímu roku. Výrazně vzrostl počet výrobců 
biopotravin, kterých bylo k 31. 12. 2017 registro-
váno 672, tedy meziročně o 10,7 % více. Výrazný 
meziroční nárůst byl zaznamenán u podílu ekolo-
gicky obhospodařované půdy k celkové výměře 
zemědělské půdy, a to již na 12,37 %.

Obrat českého agrárního zahraničního obchodu 
(AZO) v roce 2017 meziročně nepatrně poklesl 
o 0,2 %. Hodnota vývozu se snížila o 4,5 mili-
ardy Kč na 197,1 miliardy Kč. Hodnota dovozu 
vzrostla o 3,7 miliardy Kč na 228,3 miliardy Kč.

Zpráva o stavu zemědělství ČR je vydávána od 
roku 1994. Jde o statisticko-informační materiál 
představující dění v rezortu v předcházejícím ro-
ce. MZe

Ministr Toman:  Požaduji silný rozpočet a zohlednění národních specifik

Zpráva o stavu zemědělství 2017 

Česká republika a dalších deset člen-
ských států Evropské unie může nově 
vyvážet hovězí maso do Chile. V červenci 
o této možnosti informovala chilská strana 
Evropskou komisi. Chile totiž uznalo, že 
kontrolní a zpracovatelské systémy zemí EU 
jsou uspokojivé, a poslalo seznam zemí, které 
byly pro vývoz schváleny. Státní veterinární 
správa (SVS) nyní podnikne kroky potřebné 
k zahájení obchodování s touto zemí. SVS 
vytipuje a následně osloví případné zájemce 
o vývoz hovězího masa do Chile.

Pro vývoz hovězího masa do Chile musí být 
splněny veterinární podmínky stanovené chil-
skou veterinární autoritou (SAG – Servicio 
Agrícola y Ganadero). Na základě příslušných 
veterinárních podmínek pro tuto komoditu je 
vytvořeno zvláštní veterinární osvědčení, tzv. 
certifi kát, který před vývozem každé zásilky vy-
dává a potvrzuje po provedené veterinární kont-
role úřední veterinární lékař SVS. EU již s Chile 
vyjednávala a společně vytvořili harmonizova-
né veterinární osvědčení připravené pro použití 
schváleným státům pro vývoz hovězího masa.

„Česká republika je jednou z jedenácti zemí 
EU, které byly vybrány a nyní může požádat o za-

řazení jatek a chladírenských skladů do sezna-
mu zařízení schválených chilskou stranou, které 
splňují požadavky na vývoz hovězího masa do 
Chile,“ uvedl Jan Hrzal, ředitel veterinární sekce 
SVS. SVS osloví potenciální zájemce o vývoz 
hovězího masa do Chile. Vývoz je podmíněn re-
gistrací konkrétního podniku u příslušné chilské 
autority a následným předáním seznamu zájemců 
SAG.

Úkolem SVS není pouze dozor nad zdravotní 
nezávadností živočišných produktů na českém 
trhu a nad tím, aby nedocházelo ke klamání spo-
třebitelů v této oblasti. Dlouhodobě se snaží také 
napomáhat uplatňování produkce českých výrob-

ců na zahraničních trzích. Zástupci SVS v rámci 
usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do 
třetích zemí vedou řadu dlouhodobých jednání se 
zahraničními partnery. V současné době probíhají 
například intenzivní jednání s izraelskou stranou 
o možnosti vývozu skotu z ČR do Izraele, bylo 
rovněž zahájeno jednání o vývozu hovězího masa 
do Turecka. V neposlední řadě SVS pracuje na 
umožnění exportu českého hovězího masa a vý-
robků z něj do Číny. 

www.svscr.cz
Petr Vorlíček, 

tiskový mluvčí SVS

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) 
aktuálně na svých internetových stránkách 
zveřejnila oficiální prohlášení zaslané Státní 
veterinární správou (SVS) v půlce letošního 
července a deklarovala tak, že je Česká repub-
lika od 24. 7. 2018 prostá Newcastleské cho-
roby drůbeže (pseudomor drůbeže). Oficiální
zpětné získání statusu „země prosté náka-
zy“ je nesmírně důležité pro uvolnění obcho-
dování s drůbeží a drůbežími produkty s tře-
tími zeměmi.

V článku publikovaném na webu OIE je uve-
deno, že ČR je od 24. července 2018 prostá New-
castleské choroby. Tímto aktem je informace ofi -
ciálně přístupná všem 182 členským zemím OIE. 
Ta je v oblasti veterinární medicíny tím, čím je 
Světová zdravotnická organizace (WHO) v ob-
lasti humánní medicíny. 

„Česká republika je tak nyní ofi ciálně bez vý-
skytu Newcastleské choroby. Věřím, že třetí země, 
které z důvodu nákazy omezily obchod s drůbeží 
a drůbežími produkty z ČR, opět tato omezení 
zruš í. Není pro ně již žádný racionální důvod. To, 
že jsme se pseudomoru dokázali zcela zbavit, na-
víc v krátké době, svědčí o tom, že české dozorové 
orgány fungují na vysoké úrovni,“ uvedl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

V souvislosti s Newcastleskou chorobou ofi ci-
álně oznámily omezení obchodu s ČR pouze dva 
státy: Ukrajina a Ruská federace. Nicméně jed-

notlivé nečlenské země EU tuto povinnost nemají 
a až v konkrétních případech se mohou vývozci 
setkávat z důvodu nepříznivé nákazové situace 
s překážkami.

„Přes příznivou nákazovou situaci by chova-
telé drůbeže v ČR měli i nadále dodržovat zá-
sady biologické bezpečnosti v chovech. Mezi ně 
patří zejména zamezení kontaktu volně žijících 
ptáků s chovanými ptáky. Je třeba také zvýše-
né opatrnosti při přesunech ptáků, výstavách, 
či nákupech. Chovatelé by měli pravidelně sle-
dovat zdravotní stav v chovech, zejména cho-
vání, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně 
snášku,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád a dodal: „V případě změny zdravot-
ního stavu nebo zvýšeného úhynu je nutno si-
tuaci konzultovat s veterinárním lékařem nebo 
kontaktovat příslušnou krajskou veterinární 
správu.“ 

Nejúčinnější preventivní opatření proti viru 
Newcastleské choroby je vakcinace. Ta je povin-
ná pro všechny reprodukční chovy kura domácí-
ho a všechny chovy nosnic pro produkci konzum-
ních vajec nad 500 ks ptáků. V případě dalších 
chovů je očkování na rozhodnutí chovatele.

Ohnisko Newcastleské choroby bylo potvrze-
no v malochovu drůbeže v Šanově ve Zlínském 
kraji dne 13. dubna 2018. Jednalo se o první vý-
skyt nákazy na území ČR po 20 letech. Od toho-
to data již k žádnému novému potvrzení nákazy 
v chovu na území České republiky nedošlo. Tři 
měsíce od likvidace a provedení dezinfekce oh-
niska zaslala SVS OIE deklaraci o tom, že se na 
jejím území již tato nebezpečná nákaza nevysky-
tuje. Česká republika splnila všechny podmínky 
znovuzískání statutu a sumarizovala požadované 
informace podle OIE kodexu pro suchozemské 
živočichy.

Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR
prostou Newcastleské choroby drůbeže

Českým exportérům se otevírá možnost vývozu hovězího do Chile
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Dozor nad zdravotní nezávadností potravin 
živočišného původu je jedním z hlavních 
úkolů Státní veterinární správy (SVS). V jeho 
rámci provedli v prvním pololetí letošního 
roku veterinární inspektoři 20 112 kontrol, 
meziročně o jedno procento více. Podíl 
kontrol, při nichž byla zjištěna nějaká 
závada, oproti prvnímu pololetí loňského 
roku mírně klesl na 4,5 procenta.

Nejčastěji zjišťovaným (více než pětina pří-
padů) nedostatkem je porušení zásad správné 
výrobní a hygienické praxe, následují prohřešky 
při manipulaci s produkty, nedostatky v ozna-
čování výrobků a prokazování jejich původu. 
Zhruba při pěti procentech kontrol bývá zjišťo-
váno nedostatečné čištění a sanitace výrobního 
zařízení.

Důležitou částí veterinárního dozoru jsou tzv. 
kontroly v místě určení. Při nich jsou na zákla-
dě povinného hlášení o příchodu zásilky kontro-
lovány u příjemců zásilky živočišných produktů 
ze zahraničí. Těchto kontrol bylo během prv-
ního pololetí provedeno více než 3600, závada 
byla zjištěna při 115 z nich. Převažují admini-
strativní nedostatky, zejména chybějící hláše-
ní o příchodu zásilky, které tvoří nadpoloviční 
většinu závad.

Výrazně proti loňskému roku přibývá společ-
ných kontrol na silnicích s celníky a policisty. 
V dosavadním průběhu roku bylo při společ-
ných kontrolách zkontrolováno již přes 500 vo-
zidel přepravujících potraviny, což je více než 
za celý loňský rok. Zhruba u každého šestého 
vozidla zjistili veterinární inspektoři nějakou 
závadu. Nejčastěji bývají zjišťovány nedostatky 
v průvodní dokumentaci či v označování zboží. 
Takřka třetinu zjištěných prohřešků představo-
vala nedostatečná ochrana zboží před znečiště-
ním a nedodržení teplot přepravovaného zboží. 
V ojedinělých případech byly přepravovány zka-
žené produkty. 

Více než v předchozím roce letos kontrolují 
veterinární inspektoři také prodej zboží na far-

mářských trzích, kde provedli během prvních 
šesti měsíců zhruba 225 kontrol, což bylo o po-
lovinu více než před rokem. Zhruba při každé 
páté kontrole byla podobně jako loni zjištěna 
nějaká závada.

SVS dozoruje téměř 10 500 provozů, kte-
ré zpracovávají produkty živočišného pů-
vodu nebo s nimi manipulují. Jedná se na-
příklad o jatky, maso zpracující závody, 
mlékárny, zpracovny vajec, medu atd. Dal-
šími dozorovanými subjekty jsou osoby po-
dílející se na obchodování a přepravci, tako-
vých dozoruje SVS téměř 3100. Od roku 2015 
k těmto provozům přibyly i provozovny stra-
vovacích služeb. SVS dohlíží v těchto provo-
zech nad manipulací s živočišnými produk-
ty. 

Během prvního pololetí 2018 provedla SVS 
ve stravovacích zařízeních 2864 kontrol, srov-
natelně jako loni. Závad meziročně mírně 
ubylo. Alespoň jedno porušení předpisů bylo 
zaznamenáno ve 160 případech. Neškodně od-
straněno či vráceno zpět odesílateli bylo zhru-
ba 800 kilogram ů nevyhovujících živočišných 
surovin.

Od začátku roku Státní veterinární 
správa (SVS) při kontrolách s policisty 
a celníky zkontrolovala více než 500 vozidel 
přepravující potraviny a přibližně u každého 
šestého vozidla zjistila závadu. Při poslední 
celostátně koordinované kontrolní akci, 
která se uskutečnila na konci července, 
veterinární inspektoři zkontrolovali 61 aut. 
Již několik let představují takzvané kontroly 
na cestě důležitou součást dozorové činnosti 
SVS. 

Od začátku roku SVS v rámci 173 akcí s celní-
ky nebo policií prověřila celkem 507 dopravních 
prostředků. Při kontrolách bylo zjištěno 324 po-

chybění, 22 % byly závady v průvodních dokla-
dech, 19 % v hlášení zásilek, 17 % v označení 
přepravovaného zboží, 15 % v ochraně potraviny 
před kontaminací, 15 % zásilek neodpovídalo po-
žadavkům na teplotu a 2 % zásilek nevyhověly 
smyslovému hodnocení.

„Společné kontroly s policisty a celníky po-
važujeme za velmi úče lné, i proto došlo k je-
jich meziročnímu nárůstu. Letos evidujeme přes
500 zkontrolovaných vozidel, zatímco loni jich 
za celý rok bylo 420,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád. „Díky společným kontrolám 
nebylo letos propuštěno na český trh 5,5 tun 
potravin živočišného původu,“ dodal Semerád. 
Konkrétně se jednalo o 2 tuny drůbežího masa, 

1,5 tuny masných polotovarů, 1 tunu ryb, 0,7 tu-
ny čerstvého masa. SVS při kontrolách rovněž 
zachytila necelých 7000 kusů vajec, kterým neu-
možnila vstoupit na český trh. 

Při kontrole SVS s celníky došlo na jihu Čech 
k zachycení dvou problematických zásilek. Kon-
krétně se jednalo o 140 kg potravin živočišného 
původu, v jednom případě šlo o polotovar na ke-
bab a v druhém zásilka obsahovala různé druhy 
potravin živočišného původu (vepřová střeva, 
vepřové žaludky, křepelčí vejce, drůbeží vnitř-
nosti, vepřové maso atd.).

Při poslední kontrolní akci bylo prověřeno ně-
kolik desítek dopravních prostředků. V jednom 
případě byla zjištěna přeprava osobou, která ne-

byla pro tuto činnost registrována u krajské ve-
terinární správy.

Společné kontroly SVS s celníky (a později 
i policií) jsou na silnicích systematicky prová-
děny od konce roku 2015. SVS má v této věci 
uzavřené dohody o spolupráci s Policejním pre-
zídiem i Generálním ředitelstvím cel. V loňském 
roce bylo při kontrolách s policií zkontrolová-
no celkem 175 dopravních prostředků vezou-
cích živočišné produkty. Spolu s celníky takto 
veterinární inspektoři loni zkontrolovali celkem
245 aut.

www.svscr.cz
Petr Vorlíček, 

tiskový mluvčí SVS

Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo,
závad je o něco méně než loni

Počty společných kontrol SVS s Policií ČR a Celní správou narůstají

Soubor potravinářských veletrhů patří 
k tradičním akcím na brněnském výstavišti. 
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA se 
řadí dokonce mezi ty nejstarší specializované 
výstavy u nás. Postupně se k ní přidaly 
i další akce – veletrh mlynářství, pekařství 
a cukrářství MBK a veletrh zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravování INTECO. 
Doplňuje je i vinařský veletrh VINEX. 
Dohromady tak tvoří komplex veletrhů, 
který udává nové směry v potravinářských
oborech.

V průběhu let se veletrhy postupně měni-
ly a profi lovaly. Při uplynulém ročníku se od 
SALIMY důsledněji vydělily potravinářské 
technologie pod hlavičkou SALIMA Techno-
logy. „Větší oddělení veletrhů vnímají vystavo-
vatelé i návštěvníci pozitivně. Došlo tak k jed-
noznačnému vymezení nejen po obsahové, ale 
i po prostorové stránce. V jednom pavilonu se 
prezentovaly potraviny a nápoje, ve druhém 
se představily technologické novinky v oboru. 
Návštěvník se tak seznámil s koncovými pro-
dukty i s výrobními procesy,“ komentuje kon-
cept ředitel potravinářských veletrhů Martin
Videczký.

POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY
V DUBNU

Další ročník potravinářských veletrhů se 
přesouvá do nového termínu ve druhé polovi-
ně dubna. Uskuteční se od 20. do 23. 4. 2020. 
„Změnu hodnotí pozitivně většina významných 
vystavovatelů, svazů a partnerů. Duben je vhod-
nější termín také z hlediska menšího počtu kon-
kurenčních veletrhů,“ sdělil Videczký. Potravi-
nářské veletrhy budou opět zaměřeny zejména 

na odborné návštěvníky, kteří na výstaviště při-
jedou za obchodním účelem. Pro širokou veřej-
nost bude určen Festival chutí, který potrvá až 
do víkendových dnů. Dubnový termín je příz-
nivější i z pohledu počasí. „Otevírá se možnost 
využití volných venkovních ploch výstaviště. 
Potravinářské veletrhy chceme navíc v roce 
2020 soustředit do centrálních moderních pa-
vilonů,“ doplňuje Videczký. Souběžně s po-
travinářskými veletrhy se uskuteční v novém 
termínu i Mezinárodní veletrh obalů a tisku
EmbaxPrint. 

OHLÉDNUTÍ
ZA ROČNÍKEM 2018

Ročník 2018 prokázal, že potravinářské ve-
letrhy patří mezi důležité obchodní platformy 
pro dané obory. „Veletrhů se zúčastnilo celkem
889 vystavujících a zastoupených fi rem, což byl 
významný nárůst oproti minulým ročníkům. Me-
zi nimi bylo 48 procent firem zahraničních,“ 
doplňuje Videczký. Vysoká mezinárodní účast 
je jedním z hlavních přínosů veletrhů. Ofi ciál-
ní expozice s vládní podporou otevřely Řecko, 
Bělorusko, Tunisko a Indonésie. Incomingové 
mise podnikatelů přijely z Ruska, Srbska, Spo-
jených arabských emirátů a Tuniska. Z dopro-
vodného programu zaujaly soutěže Pekař roku 
2018 – Junior a Atraktivní výrobek roku v pe-
kařské a cukrářské kategorii. Pozornost ná-
vštěvníků si získal i Festival chutí, který byl 
v letošním roce věnován zejména prezentaci
minipivovarů. 

Aktuální informace o nadcházejícím ročníku
najdete na www.salima.cz.

 Veletrhy Brno, a. s.

Potravinářské veletrhy v Brně mají nový termín. Přesouvají se do dubna
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1.  Jakost potravin je fenomén, který zajímá každého. Výrob-
ce, prodejce, ale hlavně spotřebitele. Jakost a cena jsou
alfou a omegou trhu a panuje mezi těmito veličinami na-
prosto přímá úměrnost. Čím vyšší kvalita, tím vyšší cena. 
Obchod ale není naštěstí jen tato matematika. Slevy, ale 
i další poskytované výhody zákazníkům tuto logiku často 
narušují. Jak to vidíte Vy?
Osobně jsem toho názoru, že mezi cenou a kvalitou nemusí 

existovat, a ne vždy také existuje, přímá úměrnost. Pochopitelně, 
narazíme-li v regálu na zboží z exotické země nebo v biokvalitě, 
dá se předpokládat, že jeho cena se vlivem vzdálenosti, způsobu 
pěstování, zpracování a logistiky navýší. Naše portfolio tvoří ale 
převážně produkty tuzemské výroby, které i přes vysokou kvalitu, 
prokazovanou vynikajícími výsledky v nejrůznějších nezávislých 
testech, prodáváme za velmi dostupnou cenu. Ani na nejrůznější 
slevové akce a benefi ty pro zákazníka bych nenahlížel tak černě. 
Jde o klasický marketingový nástroj, který napomáhá místní eko-
nomice, rozhýbává trh a zákazníka více nabádá k impulzivním 
nákupům.

2.  Jeden rozpor ale musí obchodník řešit. Levnější zboží má 
vyšší obrátkovost. A tak se přeneseně nabízí dojem, že
je-li levnější zboží s nižším jakostním obsahem, je snaha 
prodávat více právě toto. Jak pamatuje na tento stav i Vaše 
obchodní politika? 
Je pochopitelně pravdou, že zboží v akci je pro zákazníka, ze-

jména toho českého, velmi atraktivní, nicméně mýtu o tom, že ve 
slevě se objevují jen výrobky nižší, nebo dokonce nízké kvality, 
jsme se již zbavili. V našich letácích nebo speciálních katalozích 
se objevují produkty napříč produktovými řadami, od standard-
ních, až po kvalitativně ty nejvyšší. Naší prioritou je, aby zákaz-
ník konzumoval kvalitní produkty, a ty také v našich regálech 
nabízíme.

3.  Je všeobecně známo, že společnost BILLA nabízí ve svých 
obchodech spíše dražší zboží, tedy pokud mluvíme o po-
travinách, potraviny s vyšší přidanou hodnotou. V kte-
rých skupinách potravinářských výrobků jste – podle Vás 
– v nabídce nejlepší?
Možná v minulosti byly supermarkety BILLA takto vnímány, 

nicméně za poslední léta se nám podařilo zákazníka přesvěd-
čit, že tomu tak není. Jsme supermarketem, do něhož zákazníci 
přichází nakupovat i několikrát za týden, a troufám si tvrdit, že 
v segmentu supermarketů jsme ti nejlevnější. Punc drahého ob-
chodu ztrácíme, a to zejména zkušeností všech, kdo k nám chodí 
nakupovat. Jsme pro ně obchodem se širokou nabídkou potravin, 
které za dostupné ceny koupí čerstvé a v té nejlepší možné kva-
litě. Mám za to, že právě v tom jsme nejlepší – nabízíme kvalitní 
a čerstvé potraviny – a našim zákazníkům to dokazujeme již více 
než 27 let.

4.  Vysokou kvalitu prodeje a oblibu zákazníků prokazují
i různá spotřebitelská měření. Společnost BILLA dosáhla 
v letošní anketě Volba spotřebitelů několik ocenění. Které 
to jsou?
Do letošního ročníku bylo celkově přihlášeno 153 výrobků či 

výrobkových řad, které byly rozděleny do 50 kategorií, a BILLA 
zabodovala hned ve třech z nich. V kategoriích Hotová jídla, Mléč-
né výrobky a Čerstvé sýry si ocenění odnesly výrobky privátních 
značek BILLA, BILLA Easy a Clever. Vítězství v této a jiných 
soutěžích je dalším důkazem toho, že zákazník v BILLE vyhledává 
kvalitní potraviny, a ty mu také nabízíme.

5.  Velmi sympatické na Vaší prodejní činnosti je neustálé roz-
šiřování prodejní sítě se značkou BILLA. A to nejen ve vel-
kých městech, ale i v těch menších. Další velmi zajímavou 
aktivitou je prodej v čerpacíc h stanicích pohonných hmot. 
Mohl byste se blíže zmínit o těchto směrech obchodního roz-
voje, ale i dalších záměrech, které mohou očekávat zákazní-
ci v nejbližším období?
Plánů do budoucna má BILLA mnoho. Nedávno jsme schválili 

plán expanze pro rok 2019, jejíž součástí je rozšiřování sítě i do 
dalších měst, kde naše služby ještě nenabízíme. Zvažujeme i další 
možnosti expanze, jako je například rozšíření spolupráce s čerpa-
cími stanicemi Shell. 

6.  Vaší již tradiční doménou je prodej biopotravin. Jak to jde? 
Přináší nabídka očekávanou poptávku? Oba víme, že náš 
trh je na tom podstatně hůř než např. v Německu. Nedáv-
no jste dokončili rebranding produktové řady bioproduktů. 
Přineslo to ovoce?
Privátní značky BILLA tvoří v současné době 18 % celkové-

ho obratu fi rmy. V porovnání se stejným obdobím loňského roku 
vzrostly jejich prodeje o 11 % a naším cílem je tento podíl navyšo-
vat i v dalších letech. Zastřešením této privátní řady pod korporátní 
značku BILLA jsme chtěli našim zákazníkům usnadnit orientaci 
v sortimentu a to se také podařilo. 

Produktová řada BILLA Naše BIO čítá momentálně celkem 
136 položek, mezi které patří čerstvé ovoce a zelenina, maso 
a masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, vejce a výběr dalších 
biovýrobků, jako jsou mouka, čaje, káva, müsli, luštěniny, cereá-
lie, oleje, sladidla apod. Tento rok zařadila BILLA do sortimentu 
bioproduktů například avokádo, banány, rukolu, zelený listový 
salát, jahodový nápoj z kozího jogurtu nebo celozrnný žitný chléb. 

7.  S kvalitou prodeje nesmírně souvisí kvalita a úroveň pra-
covníků, kteří obrázek prodejny dělají. A dobří zaměstnan-
ci se musí dobře zaplatit. V březnu tohoto roku jste měnili 
strukturu mezd. V čem tato změna spočívá? A přinesla již 
viditelný a hlavně kýžený efekt?
BILLA změnila v březnu tohoto roku strukturu mzdy u za-

městnanců prodejen, což přineslo meziroční snížení fluk-
tuace u zaměstnanců na prodejnách o 1,5 %, což považu-
ji za veliký úspěch. Firma zrušila variabilní složku mzdy 
a navýšila základní, a tedy i garantovanou mzdu u téměř
5500 zaměstnanců. Na začátku roku společnost navýšila také mzdu 
provozním zaměstnancům v logistice a zaměstnancům na prodej-
nách a nyní přistupuje k dalšímu navýšení. Za posledních 12 měsíců 
je to již potřetí, co BILLA navýšila mzdy svému personálu a do kon-
ce roku ještě představí plán pro další zkvalitnění pracovních podmí-
nek svých zaměstnanců. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

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

Na 7 otázek odpovídá:

Generální ředitel Jaroslaw Szczypka předává BILLA Ovocný sad Srnčí do rukou zástupcům města Říčany.
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Regionální dodavatelé 
míří do obchodních 

řetězců

Nejrůznější produkty od tuzem-

ských lokálních dodavatelů se na 

pultech obchodních řetězců čím dál 

víc „zabydlují“. Právě o  regionální 

potraviny totiž obchodníci registrují 

zvýšený zájem zákazníků. Na téma 

„Jak se stát úspěšným lokálním do-

davatelem do obchodních řetězců“ 

uspořádal Svaz obchodu a  cestov-

ního ruchu ČR (SOCR ČR) seminář, 

který se uskutečnil v rámci letošního

45. ročníku českobudějovického ve-

letrhu Země živitelka.

„Cílem semináře bylo seznámit 

drobné i větší tuzemské pěstitele, cho-

vatele a další producenty potravinář-

ských výrobků s možnostmi spoluprá-

ce, které jim nabízejí obchodní řetězce 

působící v České republice. Jednotliví 

obchodníci se snaží refl ektovat prefe-

rence svých zákazníků a k jednání s lo-

kálními dodavateli jsou vstřícní. Roz-

hodujícími kritérii pro navázání takové 

spolupráce je především objem, kvali-

ta, včasnost dodávky a cena poskyto-

vaných produktů,“ říká Radek Sazama, 

ředitel Komory obchodních řetězců 

SOCR ČR, a jedním dechem dodává: 

„Z  našich statistik vyplývá, že obrat 

s českými dodavateli potravin dosahu-

je v rámci jednotlivých řetězců až 77 %. 

Export lokálních českých produktů přes 

jednotlivé řetězce pak přesahuje 16 mi-

liard korun ročně.“ 

O spolupráci s  lokálními dodava-

teli potravin promluvili přítomní zá-

stupci jednotlivých řetězců. 

„Naši ředitelé regionálních obcho-

dů mají možnost vybírat si vlastní 

produkty z  lokálních zdrojů. Uvědo-

mili jsme si, že v centrále v Praze ne-

můžeme do detailů znát, co požaduje 

zákazník třeba v Českých Budějovicích 

nebo v  Ostravě,“ připomněla Marta 

Nováková, ředitelka oddělení kvality 

z velkoobchodu MAKRO Cash & Carry 

ČR. Díky projektu Lokální dodavatel 

má MAKRO více než 200 regionál-

ních dodavatelů a tento počet neu-

stále narůstá. A co je důležité, zákaz-

níci projevují o tyto produkty značný 

zájem. 

Také Tesco registruje zvyšující se 

zákaznickou poptávku po lokálních 

výrobcích a do budoucna plánuje ješ-

tě více podporovat regionální výrob-

ky na jejich cestě do regálů a na pul-

ty. „Na Slovensku jsme spustili projekt 

podpory malých a středních dodavate-

lů a postupně ho rozšiřujeme do Česka. 

Chceme je maximálně podpořit, aby si 

našli cestu nejen do našich regálů, ale 

hlavně k našim zákazníkům,“ sdělil Pa-

trik Dojčinovič ze společnosti Tesco.

O zkušenosti ze spolupráce s ob-

chodními řetězci se na semináři po-

dělili zástupci společností Antoni CZ, 

Zemcheba, Mlékárna Mláka nebo 

České houby. A reakce to byly vesměs 

pozitivní.

„Původně jsme měli obavy, že ře-

tězce budou příliš silná konkurence 

našim prodejnám. Pak jsme pochopili, 

že zákazník chce najít naše potraviny 

na pultech, kam chodí, a to jsou super- 

a hypermarkety. Jejich fi lozofi e je na-

bídnout zákazníkům vše, co chtějí, na 

jednom místě. My díky tomu rosteme 

a řetězce mají na pultech naše kvalitní 

zboží, které zákazníci očekávají,“ vy-

světluje Tomáš Šťastný, manažer fi rmy 

Antoni CZ z Dolního Třebonína, která 

se zabývá výrobou masných výrobků.

Společnost Zemcheba Chelči-

ce podniká v  zemědělství, a  to jak 

v ovocnářství, tak i v rostlinné a živo-

čišné výrobě, rybníkářství nevyjíma-

je. „Regionální potraviny mají úžasný 

marketingový potenciál a je pro ně klí-

čové, aby se prodávaly v obchodních 

řetězcích. Cestu do velkých řetězců 

jsme hledali a našli ji,“ potvrzuje ředi-

tel fi rmy Jaroslav Muška.

Mlékárna Mláka ze stejnojmen-

né obce se zaměřuje na zpracování 

vlastní produkce farmy dojeného 

skotu a  následný prodej mléčných 

výrobků. „Lidé se vracejí ke kvalitě. 

S místní prodejnou Makro máme ko-

rektní spolupráci a podle konkrétních 

požadavků nastavujeme naši výrobu,“ 

podělila se o zkušenosti vedoucí pro-

vozu Hana Sýkorová s tím, že veške-

rá výroba probíhá tradičním ručním 

způsobem.

České houby je rodinná společnost 

ze Soběslavi, která se zabývá 

pěstováním hub. Dále nabízí čerstvé 

výhonky, sušené ovoce, sušené  hou-

by a různé kulinářské speciality. „Naše 

spolupráce s řetězci je bezproblémová, 

vyšli jsme si navzájem vstříc a funguje 

to. Podílíme se i na výrobcích v rámci 

tzv. privátních značek,“ pochvaluje 

si předseda představenstva Václav 

Dolanský. 

Hana Šťastná z Agrární komory ČR a Radek Sazama ze SOCR ČR na 
setkání s dodavateli

Praha – Výskyt škůdců ve zboží uloženém 
ve skladech může být významný ekonomický 
problém pro logistické a výrobní firmy. Správ-
ně nastavený systém ochrany zboží při skla-
dování a včasné ošetření zboží eliminuje vy-
soké finanční ztráty a zvyšuje důvěryhodnost 
dodavatelů vůči svým odběratelům a samo-
zřejmě ke koncovým spotřebitelům. Jak se 
proti nežádoucímu výskytu škůdců chránit, 
poradí Iva Vrkočová z inspekční a certifikač-
ní společnosti Bureau Veritas, která prová-
dí kontrolu zemědělských a potravinářských 
komodit. 

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH ŠKŮDCŮ
VE SKLADECH

Mezi nejčastější škůdce patří brouci, kteří se 
vyskytují hlavně u obilovin, luštěnin nebo po-
dobných plodin, ale také u výrobků z těchto su-
rovin určených pro potravinářské účely. Patří me-
zi ně například pilous, lesák, korovník, rušník, 
zrnokaz, kornatec. Potravinářské objekty může 
zamořit také zavíječ moučný nebo skladištní či 
roztoč moučný. Výjimkou nejsou ani švábi. 

Další škůdci ve skladech, kteří mohou poško-
dit zemědělské a potravinářské zboží, jsou hlo-
davci. Jde hlavně o myši, potkany a občas krysy. 
Živí se volně uloženým obilovinami, jsou však 
také schopni prokousat se přes obaly potravi-
nářských výrobků až k dané potravině a zároveň 
znečišťují zboží svými výkaly. 

Dalším méně obvyklým problémem je výskyt 
nečistot ve zboží, například trus ptáků, kteří se 
dostanou omylem do skladu. Takové zboží není 
vhodné pro lidskou spotřebu a musí být přečiště-
no. To platí i pro hrubé nečistoty, které ovlivňují 
celkovou kvalitu zboží. Jedná se například o ka-
meny, hlínu, plesnivé hrudky z namočeného zboží, 
úlomky z umělé hmoty, kousky skla nebo papíru. 

JAK ELIMINOVAT VÝSKYT ŠKŮDCŮ
VE SKLADECH

Důvěřovat, že škůdce ve zboží není, se nevy-
plácí. Před naskladněním nového zboží by měla 
být provedena asanace skladu. V zemědělských 
podnicích je to hlavně období před naskladně-
ním nové sklizně obilovin. „Ošetřením skladu 
se eliminuje riziko výskytu škůdců, kteří mohli 

zůstat ve skladu z minulé sklizně. Pravidelná kon-
trola zboží, uloženého v halách nebo silech, by 
měla být povinností každého provozovatele skla-
du. Způsob kontroly je různý a závisí na způsobu 
uskladnění. Pro výskyt obilních škůdců v silech 
se používá například kontrola teploty uložené-
ho zboží. Pokud se v určitém segmentu sila zvý-
ší teplota, znamená to detekci obilních škůdců. 
Shlukují se totiž v hnízdech a tím zvyšují teplotu 
zboží. Včasné ošetření fumigačním prostředkem 
problém obvykle bez problémů vyřeší,“ informu-
je Iva Vrkočová z inspekční a certifi kační společ-
nosti Bureau Veritas.

KDO A JAK PROVÁDÍ KONTROLU 
VÝSKYTU ŠKŮDCŮ 

Před expedicí zboží k příjemci, například do 
mlýnů nebo výrobních provozoven, provádí kon-
trolu výskytu živých škůdců kontrolní organizace 
objednaná odesílatelem. Je to především z důvo-
du, aby se zamezilo reklamaci u fi nálního příjem-
ce. Pokud se zjistí škůdce přímo u nakládky dané 
partie, není již možné chemické ošetření. Zboží 
se vyloží a nahradí zdravým. Infestované zboží 
je všeobecně považováno za vadu a příjemcem 
odmítnuto. Problematika skrytého napadení je 
komplikovanější a přináší především nároky na 
včasné odhalení prvotní infestace. Na kontrolu 
hlodavců se nejčastěji zavádí systém Pests con-
trol, který obnáší například rozmístění chemic-
kých nebo jiných návnad. Sklad by měl být dále 
správně zabezpečen proti ptactvu, jeho náhodné-
mu vniknutí nebo uhnízdění v hale. 

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. 

Zboží v logistických areálech 
ohrožují škůdci. Správně nastavený 
systém ochrany eliminuje firmám 

vysoké finanční ztráty

Praha – Z českých středních škol začnou 
mizet slazené nápoje. Omezení prodeje inici-
uje společnost Coca-Cola HBC v rámci samo-
regulačních opatření. Od začátku září jsou 
tak v jejích automatech, ze kterých navíc 
zmizí reklamy a loga, k dostání pouze neka-
lorické nápoje a nápoje bez přidaného cukru.

Důležitý krok vyplývá z dobrovolného závaz-
ku evropské organizace výrobců sycených nápojů 
UNESDA, které jsou společnosti The Coca-Cola 
Company i Coca-Cola HBC součástí. „Závazek 
organizace UNESDA nenabízet na středních ško-
lách slazené nápoje se vztahuje pouze na nápoje 
sycené. V České republice jsme se rozhodli roz-
šířit tento odpovědný přístup i na další katego-
rie, jakými jsou ledové čaje nebo energetické ná-
poje,“ uvádí Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. 

Od září tohoto roku jsou tak  z automatů spo-
lečnosti zcela staženy energetické nápoje a k do-
stání pouze sycené nápoje bez přidaného cukru. 

Automaty také změní svůj vzhled. „Postupně 
začneme z automatů odstraňovat reklamy a lo-
ga. Jejich plocha bude nově pouze vyzývat k do-
držování pitného režimu,“ dodává Petr Jonák. 
Výrobce nápojů zároveň aktivně pracuje na spl-
nění dalšího závazku UNESDA, kterým je prů-
měrné snížení cukru v portfoliu sycených nápojů
o 10 % do roku 2020.

PŮSOBENÍ UNESDA V EU
Dobrovolný závazek týkající se stažení sla-

zených nápojů ze středních škol se dle odhadů 
asociace UNESDA bude týkat 50 tisíc evrop-
ských středních škol (v ČR se jedná přibližně
o 400 středních škol). Dotkne se tak asi 40 milio-
nů mladých lidí ve 28 zemích. Ve všech zemích 
by měl být aplikován do konce roku 2018. Příslib 
představuje prohloubení dlouhodobé politiky vý-
robců nápojů, kteří se prostřednictvím různých 
opatření rozhodli nepodporovat konzumaci slad-
kých nápojů u dětí.

Coca-Cola Česká Republika s. r. o.

Coca-Cola stahuje od září z českých škol 
slazené sycené a energetické nápoje
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eklasa.cz • akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Startujeme
kampaň kvality!

Buďte u toho.
Mají vaši zákazníci jistotu, že na stůl dostávají potraviny splňující přísné 

parametry kvality? Jsme přesvědčeni, že zákazníci kvalitu ocení! Právě začíná
nová kampaň na potravinářské výrobky oceněné logy kvality Klasa, Regionální 

potravina, Bio a značky evropského systému ochrany názvu produktů. 
Jejím cílem je podpořit informovanost zákazníků, prodeje vašich výrobků

a také vzdělávat veřejnost na novém webu Akademie kvality. 
Získejte pozornost a prodávejte kvalitu s ještě větší chutí!
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Rádio BILLA přešlo po šesti mě-
sících od svého spuštění k formá-
tu celodenního živého vysílání. Chce 
tak ještě lépe reagovat na aktuál-
ní události a přinášet ten nejlepší 
obsah. Jeho součástí je skvělá hud-
ba, zprávy z domova i ze zahrani-
čí, předpověď počasí, kulinářské ti-
py i rozhovory s hosty. Nechybějí ani 
informace o aktuálních akčních na-
bídkách nebo novinkách společnos-
ti BILLA. 

Zatímco dosud se živě vysílala pou-
ze ranní show pro zaměstnance od 5.00 
do 7.00 hodin, od 3. září běží živé vy-
sílání Rádia BILLA také pro zákaz-
níky, a to od 7 do 21 hodin, ve všech
225 prodejnách v Česku. BILLA se tak 
stává prvním tuzemským supermarke-
tem s vlastním rádiem. 

Reakce Rádia BILLA sídlí ve Vídni. 
Desítka zkušených redaktorů a mode-
rátorů připravuje příspěvky do vysí-
lání a vybírá hudbu pro navození pří-
jemné atmosféry v prodejně. „Rádio 
BILLA využíváme pro komunikaci se 
zákazníky i se zaměstnanci. Kromě 
možnosti informovat o dění ve spo-
lečnosti BILLA, akčních nabídkách, 
marketingových kampaních a nových 
projektech, které plánujeme, vnímáme 
rádio i jako velmi efektivní prodejní 
kanál. Dokáže zákazníky motivovat 
k impulzivním nákupům, protože na-
bízí prostor pro komunikaci produk-

tových novinek,“ vysvětluje Simona 
Breen, marketingová ředitelka BILLA 
ČR. Šéfredaktorka Rádia BILLA Ja-
na Bujňačková k tomu dodává: „Vě-
říme, že díky formátu live vysílání se 
nám podaří ještě lépe reagovat na ak-
tuální události a přinášet kvalitnější 
obsah.“ 

BILLA se spuštěním rádia v České 
republice připojila ke svým zahranič-
ním sesterským společnostem spada-
jícím pod rakouskou skupinu REWE. 
Vlastní vysílání mají např. rakouské 
prodejny řetězců BILLA, MERKUR, 
BIPA nebo PENNY, a to pod značkou 
RADIO MAX.

RADIO MAX je evropským lídrem 
v segmentu rozhlasových POS sta-
nic. Je součástí skupiny REWE Inter-
national AG. Z mediálního domu ve 
Vídni vysílá do 10 evropských zemí 
a denně osloví více než 10 milionů
posluchačů.

BILLA odstartovala živé vysílání Rádia BILLA pro své zákazníky!

 Společnost BILLA od září toho-
to roku navyšuje již potřetí za po-
sledních 12 měsíců mzdy zaměst-
nanců prodejen. Za toto období 
společnost navýšila mzdy prodej-
nímu personálu v průměru o více 
než 20 %. Změny se dotknou ví-
ce než 4000 zaměstnanců vybra-

ných pozic. Nejvíce si polepší pro-
davačky a pokladní, a to v průměru 
o 2400 Kč.

Společnost BILLA je jedním z 50 nej-
významnějších zaměstnavatelů v Čes-
ké republice, který od vstupu na čes-
ký trh v roce 1991 dynamicky roste. 

S ohledem na vývoj trhu a cíl zajistit 
zaměstnancům dobré pracovní pod-
mínky od začátku září navyšuje mzdy 
vybraných pozic v průměru o 2000 Kč. 
Nejvyšší nárůst mzdy čeká pokladní 
a prodavače či prodavačky čerstvých 
úseků, kteří si polepší v průměru až 
o 2400 Kč.

„Naším cílem je dlouhodobě udržo-
vat vysokou loajalitu našich zákazníků, 
k jejichž spokojenosti přispívá mimo 
jiné dobrá práce našich zaměstnanců 
přímo na prodejnách. Abychom ten-
to standard zachovali, nabídli našim 
zaměstnancům kvalitní pracovní pod-
mínky a zůstali na žebříčku atraktiv-

ních zaměstnavatelů, rozhodli jsme 
se přistoupit k navýšení mezd, a to již 
potřetí během posledních 12 měsíců,“ 
komentuje zvyšování mezd generální 
ředitel BILLA ČR Jaroslaw Szczypka. 

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

BILLA navyšuje od září mzdy zaměstnancům prodejen v průměru o 7,3 %

Praha – Od teď už za poctivými 
lokálními potravinami na farmářské 
trhy jezdit nemusíte. Seznamte se 
s našimi skvělými farmáři a menšími 
dodavateli, kteří nám do Rohlíku 
pravidelně dováží svá neskutečně 
skvělá masa, uzeniny, sýry, jogurty, 
mléka i nemléka, džemy nebo lahůd-
ky. Podívejte se, co všechno si nyní 

díky Rohlíku můžete nechat přivézt 
až domů.

Maso z pastevních chovů The Real
Meat Society britského šéfkuchaře 
Paula Daye, stojícího také za vyhláše-
nou pražskou restaurací Sansho. Ovčí 
sýry, mléčné výrobky, uzeniny a ma-
so z jihočeského Statku Horní Dvorce 

manželů Dubových. Vynikající Mar-
melády s příběhem od Hany Šindle-
rové. Anebo například ručně vyráběné 
knedlíky bez konzervantů a potravinář-
ských barviv od pražské fi rmy Knedlí-
ky Láznička Vladimíra Zikmunda. To 
je jen část farmářských produktů, které 
jsou denně v nabídce Rohlik.cz. 

Farmáři začali prostřednictvím Roh-
lik.cz své produkty prodávat již v roce 
2015. Mezi prvními byli Farma Pěnčín, 
Farma Struhy a Farma rodiny Němco-
vy. „Poptávka po farmářských potravi-
nách mezi českou populací stále roste 
a očekáváme, že tento trend bude po-
kračovat i v budoucnu. Našim zákaz-
níkům proto nabízíme ty nejkvalitněj-
ší farmářské produkty od špičkových 
českých dodavatelů, u nichž můžeme 
jednoznačně garantovat původ jejich 
produktů. U nás se tedy nemůže stát, 
že by zákazník koupil potraviny, které 
se za farmářské vydávají, ale ve sku-
tečnosti pocházejí z velkoprodukce 

a velkoskladů,“ říká zakladatel Rohlik.
cz Tomáš Čupr. A dodává, že mezi je-
jich dodavateli je v současné době 
více než třicet farmářů, což je jedno-
značně nejvíce ze všech supermarke-
tů i obchodů s potravinami na českém 
trhu. 

Tak například největší oblibě z mléč-
ných produktů se na Rohlík.cz těší ovčí
a kozí sýry od Farmy Pěnčín či po-
ctivé jogurty a tvarohy od Bio-
Vavřinec a Farmy Struhy. Co se 
týče masa, největší poptávka je jed-
noznačně po drůbežím a hovězím.
Z hovězího masa je oblíbené hlavně 
biohovězí od Ecoproduct, Biopark 
a The Real Meat Society. Konkrétně 
v poptávce vedou mleté maso, steaky 
a také hovězí kostky, přičemž úplně 
nejoblíbenějšími produkty jsou mle-
té biomaso a biohovězí kostky na 
guláš, obojí od výrobce Ecoproduct. 
Z farmářského drůbežího masa pak 
zákaznici na Rohlik.cz nejraději ku-
pují kuřecí prsa, stehna a celá kuřata, 
přičemž nejvíce si oblíbili ta z Far-
my rodiny Němcovy a Světničkové 
kuře.

Všechny produkty od dodavatelů, 
jejichž úplný seznam najdete níže, 
si navíc můžete prostřednictvím nej-
většího českého online supermarketu 

objednat přímo  z pohodlí domova. 
A to dvacet čtyři hodin denně, sedm 
dní v týdnu. Nemusíte tedy už čekat, 
až bude ve vašem okolí probíhat dal-
ší z farmářských trhů. Na Rohlik.cz 
totiž farmářské trhy probíhají nepře-
tržitě. Navíc garantujeme nepřeruše-
ný chladicí proces až k vašim dve-
řím, díky čemuž máte jistotou, že se 
vám maso a další potraviny cestou 
nezkazí.

S našimi farmáři a dodavateli far-
mářských produktů se můžete sezná-
mit pod tímto odkazem: https://www.
rohlik.cz/tema/farmarske-trhy.

NAŠI 
FARMÁŘI:

Údlické farmářské kuře, Mikrofar-
ma, Čongrády, Tátův sad, Cidre Kli-
ment, Láznička, Veskle, Kozí farma 
Pěnčín, Farma Ecoproduct, The Real 
Meat Society, Farma Rodiny Němco-
vy, Paštikárna Němčičky, Vitaminátor, 
Marmelády s příběhem, Tátův sad, 
Nemléko, BioVavřinec, Statek Horní 
Dvorce, Knedlíky Láznička, Čerstvá 
pasta, Meatpoint, BIO farma Struhy, 
Via Delicia, Farma Bláto, Mozarellart, 
Včelařství Kavalec, Vejce ze dvora 
(Skli zeno), Navařeno, Biopark, Bať-
kovy sirupy.

Farmářské trhy na Rohlik.cz probíhají 24 hodin denně 
„ N A Š E  P R O D U K T Y  N E J S O U  F A R M Á Ř S K É  J E N  P O D L E  N Á Z V U , “  Ř Í K Á  T O M Á Š  Č U P R

Praha – Svět se potýká s hro-
madícím se množstvím plastové-
ho odpadu, jehož produkce dra-
maticky stoupá. Stále více řetězců 
a supermarketů po celém světě se
proto zavazuje vyřadit z prodeje 
jednorázové plastové výrobky, ja-
ko jsou příbory, talíře či brčka. Me-
zi prvními u nás bude Rohlik.cz, 
který se všech jednorázových plas-
tových výrobků zbaví již do kon-
ce roku 2018. Ale to zdaleka není
všechno.

„Rozhodli jsme se jít ještě dál, 
a stejně jako ty nejprogresivnější ze 
světových řetězců a supermarketů 

jsme zavedli takzvanou ‚bezplastovou 
uličku‘. To znamená, že si naši zákaz-
níci, pro něž je ekologie stejně zásad-
ním tématem jako pro nás, mohou bě-
hem nákupu jedním kliknutím zapnout 
fi ltr ‚bez plastového obalu‘. Ten jim 
vybere pouze produkty, které nejsou 
baleny do plastů,“ říká zakladatel Ro-
hlik.cz Tomáš Čupr. A dodává, že ta-
to služba byla spuštěna již v poslední
srpnový den. 

Rohlik.cz je dlouhodobě fi rmou, pro 
niž je ekologická zodpovědnost jednou
z priorit. Svůj sortiment proto nej-
větší český online supermarket také 
aktuálně rozšiřuje o dřevěné a papí-
rové kelímky, tácky či příbory, jimiž 

nahrazuje ty plastové, které v jeho 
nabídce zůstanou pouze do vyprodá-
ní zásob. Do prodeje zavádí též roz-
ložitelné sáčky a pytle na odpadky či 
ekologicky rozložitelné dětské pleny
a drogerii ve 100% recyklovaných oba-
lech.

V současné době pouze přibližně 
6 % všech obalů použitých v Evro-
pě připadá na recyklovatelné plasty. 
Rohlik.cz proto již delší dobu experi-
mentuje s ekologicky rozložitelnými 
obaly. A například své šunky Rohlik.
cz Vinohradská šunka nejvyšší jakosti 
a Rohlik.cz Krůtí šunka nejvyšší jakos-
ti balí výhradně do obalů z ekologické-
ho FSC (Forest Stewardship Council)

papíru, za jehož větší používání se za-
sazuje i organizace Greenpeace. Již 
dlouhodobě pak Rohlik.cz veškeré 
nákupy svým zákazníkům doručuje
v taškách z FSC papíru. Přitom se navíc 
snaží snižovat jejich množství v oběhu
a zákazníkům nabízí i jejich následný 
odvoz a recyklaci. „V některých ohle-
dech jsme však limitováni i stávajícími 
předpisy, které stanovují, že určité typy 
produktů musí být do tašek baleny od-
děleně. Proto často nemůžeme nákup 
přivést pouze v jedné tašce, i když by 
se do ní třeba vešel. Legislativa nám 
to nedovoluje,“ vysvětluje dále Tomáš 
Čupr. 

 Rohlik.cz

 Rohlik.cz zavedl „bezplastovou uličku“ jako první supermarket v Česku 
„ E K O L O G I E  J E  P R O  N Á S  Z C E L A  Z Á S A D N Í  T É M A , “  Ř Í K Á  T O M Á Š  Č U P R
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Zlatý Klas

na výstavě Země živitelka

letos sklidilo

i řeznictví Globus

za svůj bezlepkový výrobek

Paštika
s telecím masem 

Globus,
jemně zauzená.

JSME RÁDI,

ŽE VÁM CHUTNÁ.

 Paštika s telecím masem Globus Paštika s telecím masem Globus

PROTEIN SKYR
TESTOVÁNO NA ISLANDU

Zakysaný mléčný nápoj s vysokým obsahem 
mléčné bílkoviny a sníženým obsahem cukru.

www.olma.cz
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Když přišla před deseti lety skupina uzná-
vaných potravinářských odborníků s nápa-
dem uspořádat soutěž o značku „Dobrý tu-
zemský potravinářský výrobek ČESKÁ 
CHUŤOVKA“, dali se potravináři, kteří se 
do ní přihlásili, spočítat na prstech obou ru-
kou. Vzhledem k tomu, že šlo o spontánní ini-
ciativu dobrovolných nadšenců bez jakéko-
liv fi nanční podpory z veřejných zdrojů, byly 
i tyto skromné začátky povzbudivé, a hlavně 
se ukázalo, že má opravdu smysl vyzdvihnout 
výtečnou chuť jako něco, co kvalitní českou 
potravinu skutečně korunuje a zabezpečí jí 
oprávněnou přízeň zákazníků. Od té doby 
popularita soutěže rok od roku vzrůstá, a to 
napříč všemi kategoriemi potravin i velikostí 
jejich výrobců – od nejmenších až po největ-
ší. Zájem je už tak veliký, že hodnotitelská 
komise musela anonymní ochutnávku vzor-
ků rozšířit na celé dva dny, a co nevidět bude 
asi muset přidat i třetí. Dětské porotě, slože-
né z členů Dětské tiskové agentury, studentů 
1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ 
a žáků ZŠ Londýnská, která uděluje značku 
DĚTSKÁ CHUŤOVKA, na to zatím sta-
čí půlden, ovšem pořádně nabitý chuťovými
vjemy. 

Na prahu 10. ročníku tak můžeme s jistou 
hrdostí bilancovat – za předchozích 9 roční-
ků soutěže získalo celkem 185 potraviná-
řů ohromujících 649 Českých chuťovek
a 150 Dětských chuťovek – to už je přece víc 
než slušný výběr kvalitních, a hlavně chutných 
českých potravin na našem trhu! K letošnímu 
jubileu soutěže proto přichází její organizáto-
ři ve spolupráci se společností MarkAs distri-
bution s novinkou – Databází vítězů soutěže 
Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která 
usnadní všem zájemcům, ať už obchodníkům, 
zákazníkům či zástupcům médií apod., pře-
hledné vyhledávání oceněných potravin i vý-
robců za celou historii soutěže podle zadaných 
kritérií. Ocenění výrobci tak získají nový mar-
ketingový kanál k posílení svého postavení na 
trhu. Tento jedinečný marketingový nástroj 
bude v aktualizované podobě i se započte-
ním letošních výsledků představen na slav-
nostním říjnovém předávání ocenění v Senátu 
a zájemci si ho mohou nezávazně vyzkoušet 
již nyní na adrese http://www.mark-as.cz/
chutovka.

Již od pátého ročníku soutěže se díky zá-
štitě předsedy Senátu Milana Štěcha pře-
dávají ocenění nejúspěšnějším českým potra-
vinářům v překrásném prostředí Rytířského 
sálu Valdštejnského paláce a všichni ocenění 
výrobci si velice považují, že výsledky jejich 
práce dochází uznání v takto důstojných pro-
storách. Od roku 2017 si soutěž vzala pod svá 
„ochranná křídla“ také Stálá komise Senátu 
pro rozvoj venkova, která svůj zájem o pod-
poru českých potravin vyjádřila nejen účastí 
svého předsedy a místopředsedy – senátorů 
Miroslava Nenutila a Petra Šilara – na tis-
kové konferenci v Senátu 30. srpna, ale i de-
legováním posledně jmenovaného přímo do 
hodnotitelské komise soutěže, takže letos už 
podruhé absolvuje spolu s ostatními porotci 
dvoudenní perný maraton hodnocení více než 

200 nominovaných vzorků, a může tak nejen 
svým kolegům zprostředkovat skvělý přehled 
o výtečném umu českých potravinářů. Oba 
senátoři také na tiskové konferenci přislíbili 
podporu Stálé komise Senátu pro rozvoj ven-
kova soutěži Česká chuťovka jako projektu 
s nesporným pozitivním přínosem českým po-
travinářským výrobcům i jejich zákazníkům 
i do budoucna. 

Záštitu soutěži letos poskytl také ministr 
zemědělství Miroslav Toman, její odbornou 
úroveň a prestiž pak podtrhuje odborná ga-
rance Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze, která spojuje dlouholetou tradici 
s progresivními směry a obory ve vědě a vý-
zkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dal-
ším odborným garantem letos rovněž jubilující 
(150 let pivovarské školy) VOŠ, SPŠ a SOŠ 

PODSKALSKÁ, kde budou v polovině září 
probíhat i veškerá hodnocení přihlášených vý-
robků. Odborným patronem soutěže je v ne-
poslední řadě osobně rektor VŠCHT prof. Ing. 
Karel Melzoch, CSc.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 
13. září. Slavnostní předávání ocenění se 
uskuteční 11. října opět v reprezentativní at-
mosféře historických prostor Valdštejnského 
paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam 
i letos na základě vlastní ochutnávky předají 
třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – 
Česká chuťovka 2018“ a již pošesté bude také 
jedna výrazná osobnost českého potravinářství 
slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chu-
ti“. Spoluorganizátorem slavnostního předá-
vání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, 
z. s.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam 
historicky všech úspěšných výrobců a oceně-
ných potravin, lze nalézt na www.ceskachutov-
ka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat 
na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální 
informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem České chuťovky je 
tradičně skupina Ahold. Váženým partnerem 
soutěže je opět Hasičská vzájemná pojišťov-
na, která poskytne jejím účastníkům zvýhod-
něné podmínky při sjednávání pojištění.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou 
vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX 
a Regionální televize CZ, partnerem Dětské 
chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková 
agentura.

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

Pohled na předsednický stůl tiskové konference Česká chuťovka 2018 v Senátu PČR – za účasti 
senátorů Miroslava Nenutila a Petra Šilara (první dva zleva)

Praha – Hasičská vzájemná pojišťov-
na, a. s., je již tradičním partnerem sou-
těže Česká chuťovka. V této soutěži jsou 
oceňováni čeští výrobci kvalitních a chut-
ných potravin. Díky značkám Česká chu-
ťovka a Dětská chuťovka, které si z klání 
odnesou ty nejlepší produkty, firmy mohou 
propagovat svůj poctivý um a zákazníkům 
předat sdělení, že právě do svého nákup-

ního košíku vhazují dobroty, které svou 
chutí zaujaly odborníky i dětskou porotu, 
z nichž jsou dva nezávislé hodnotící orgá-
ny soutěže složeny.  

Hasičská vzájemná pojišťovna představu-
je subjekt s ryze českým kapitálem, který si 
váží vztahu k vlasti, šikovnosti českých lidí 
a jejich odvahy v podnikání. Snaží se udržet 
českého ducha nejen v oboru pojišťovnictví, 
ale i v dalších oblastech včetně potravinář-
ství. To je také jeden z důvodů, proč HVP ráda 
spolupracuje s českými fi rmami, ať již mají za 
sebou dlouholetou rodinnou tradici, nebo se 
snaží prosadit nové myšlenky a nápady. 

Právě proto pojišťovna již několik let pod-
poruje soutěž Česká chuťovka. Je totiž zamě-
řena na české producenty, kteří mají unikátní 
know how a rozumí chutím a preferencím 
zdejší populace. Podnikatelé mají nelehkou 
úlohu, když jde o uspokojení mlsných jazýč-
ků strávníků. To vyžaduje vysoké investice 
a schopnost ochránit tradice. I proto je pro fi r-
my velmi důležité pojištění, na něž se mohou 
spolehnout. HVP je jim v tomto ohledu spo-
lehlivým partnerem, s jehož pomocí mohou 
překonat významnou část nebezpečí, kterým 
musí při podnikatelských aktivitách čelit. 

HVP pro účastníky 10. ročníku soutěže 
Česká chuťovka opět připravila zvýhod-

něnou nabídku jak na soukromé pojištění 
účastníků soutěže, tak pro pojištění jejich 
podnikatelských aktivit. Jako partner soutě-
že poskytne jejím účastníkům 20% slevu na 
pojištění soukromého majetku, odpovědnos-
ti a úrazové pojištění. Pěti nejlépe hodnoce-
ným fi rmám bude poskytnuta 30% sleva na 
pojištění podnikatelských rizik. Všem účast-
níkům soutěže při sjednání pojištění u HVP 
poskytne v průběhu roku 2018 obchodní sle-
vu 15 % při sjednání pojištění podnikatel-
ských rizik. 

Hasičská vzájemná pojišťovna

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

Česká chuťovka
je už 10 let majákem kvality

a výtečné chuti
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Fluktuace zaměstnanců se velmi úzce do-
týká také maloobchodního segmentu. Zatím-
co v případě některých zahraničních řetězců 
dosahuje až téměř 40 %, u tradičního čes-
kého trhu se v současnosti pohybuje okolo 
20 %. Ukazují to nejnovější data obchodní-
ho Družstva CBA. Podle jeho předsedy Roma-
na Mazáka přitom není hlavním problémem 
současnosti nestálost zaměstnanců, ale zne-
užívání současného zvyšování mezd směrem 
k nižší produktivitě práce.

Podle nejnovějších dat maloobchodního Druž-
stva CBA za druhý kvartál letošního roku se fl uk-
tuace jeho zaměstnanců pohybovala v průměru 

lehce nad 20 %. Při regionálním srovnání se při-
tom lišila spíše mírně. Například na jižní Moravě 
dosahovala její míra 18,5 %, jen o něco málo vyšší 
– necelých 20 % – byla v severních Čechách, kde 
má Družstvo CBA bohaté zastoupení. Na sever-
ní Moravě pak byla fl uktuace téměř čtvrtinová, 
když dosáhla hodnoty mírně přes 24 %. 

Podle předsedy Družstva CBA Romana Ma-
záka se v úhrnu jedná o solidní výsledek, poziti-
vem je podle něj především skutečnost, že míra 
fl uktuace vzrostla při současném stavu na trhu 
práce oproti minulosti jen mírně. „Problémy se 
zaměstnanci dnes řeší prakticky každý. Ve srov-
nání s přímou či potenciální konkurencí jsme na 
tom z hlediska fl uktuace stále řádově lépe. Velké 
řetězce spolu vedou mzdovou válku, u některých 
z nich se tak hodnota pohybuje i přes 35 %,“ sdě-
lil. Český tradiční trh s malými a středně velkými 
prodejnami má přitom podle něj výhodu v situ-
ování značné části prodejen do menších měst 
a vesnic. Lidé díky tomu mají práci v místě svého 
bydliště, nemusí do zaměstnání dojíždět, a tudíž 
nepřemýšlí o změně.

Zajímavý pohled nabízí srovnání druhů nesta-
bilních pozic napříč regiony z posledních měsíců. 
„V Čechách se jedná především o administrativní 
pozice, zatímco ty dělnické jako skladníci nebo 
řidiči jsou stabilní. Na Moravě je situace přesně 
opačná. Pokud bychom však měli zobecnit hlavní 
celorepublikový trend, ten je velmi podobný jako 
u jiných odvětví. U administrativních pracovní-
ků je fl uktuace řádově nižší, pohybuje se kolem
5 procent, u dělnických profesí se blíží čtyřnásob-
ku,“ řekl Mazák.

Především u druhého typu profesí je podle 
předsedy družstva vyšší fluktuace způsobena 
tím, že české maloobchodní sítě nejsou zpravi-
dla pro uchazeče o práci první volbou. Jako další 
důvod uvádí neexistenci učebních oborů, které 
by obchodníkům s potravinami vychovaly nové 
pracovníky. „Ve výsledku k nám tak často při-
cházejí uchazeči, pro které je prioritou co nej-
pohodlnější pracovní náplň. Toto kritérium však 
splňuje spíše práce v obchodě s textilem, botami 
či kabelkami, kam během dne často přijde jen pár 
lidí. Naproti tomu u prodeje potravin je potřeba 

být zákazníkům k ruce prakticky neustále,“ uvedl 
Mazák.

Vzhledem k výše zmíněnému tak předseda 
Družstva CBA nepovažuje za hlavní problém 
nejen malých obchodníků fl uktuaci zaměstnan-
ců, nýbrž jejich nedostatečnou produktivitu práce 
vzhledem k výši platu. Lidé podle něj zneužívají 
současné situace rostoucích mezd a daleko častěji 
nejsou v zaměstnání tolik výkonní jako doposud. 
Sledují naopak co nejpohodlnější pracovní náplň, 
neboť na ně není vyvíjen žádný tlak. V případě 
v ýpovědi totiž mají téměř jistotu, že najdou práci 
jinde. „Je to mnohem větší problém než fl uktua-
ce, ačkoliv s ním poměrně souvisí. Pokud česká 
ekonomika stále roste, logicky bychom měli být 
produktivnější než doposud, nikoliv naopak. Po-
kud chceme dohnat Německo v platech, musí být 
i vyšší výkonnost, pouze jednostranně to nejde. 
Nižší produktivita se dříve či později projeví na 
hospodářských výsledcích fi rem, takový stav je 
tedy dlouhodobě neudržitelný,“ uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Malé prodejny mají nižší fluktuaci zaměstnanců než velké řetězce, 
varují ale před nízkou produktivitou práce

Soutěž Česká biopotravina roku 2018, 
kterou pořádá již po sedmnácté PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců, zná své 
vítěze. Mezi nejlepší produkty ekologického 
zemědělství z české produkce patří například 
hovězí biosteak z farmy Mitrovský dvůr, 
který byl oceněn hlavní cenou soutěže, nebo 
slámové biovíno od Víno Marcinčák. 

Odborná porota v čele s Pavlem Maurerem 
měla v letošním ročníku opravdu z čeho vybí-
rat. Přihlášeno bylo celkem 104 produktů z celé 
České republiky, z toho 43 biovín. Hlavní cenu 
soutěže a zároveň kategorii Steaková biomasa 

vyhrál Hovězí tenderloin steak bio od farmy Mi-
trovský dvůr, a. s.

„Steak z Mitrovského dvora oslovil porotu 
svou křehkostí i vyzrálostí, jednoznačně zvítězil 
v kategorii steakových mas a také jako celkový 
vítěz. Jsem za to velmi ráda. Zralé hovězí maso 
z ekologického zemědělství má totiž velký tržní 
potenciál a přitom již teď oslovuje širokou sku-
pinu zákazníků, kteří kvalitní maso umí ocenit. 
Takto kvalitní steak na grilu totiž, dle mého ná-
zoru, zvládne připravit každý a získá jednoduše 
skvělý gurmánský zážitek,“ uvedla k výsledkům 
soutěže manažerka Svazu PRO-BIO Kateřina Ur-
bánková.

V dalších kategoriích u poroty zabodovaly ty-
to produkty: v kategorii Biopotraviny rostlinné-
ho původu porota vybrala Meruňky s levandulí 
a medem – extra džem od Marmelády Šafránka
s. r. o., nejlepší Biopotravinou živočišného půvo-
du roku 2018 se stal BIO Čerstvý sýr s bylinkami 
od farmy JAVORNÍK-CZ s. r. o., jako nejlepší 
potravinu v kategorii Biopotraviny pro gastrono-

mii, pochutiny a ostatní zvolila porota BIO Med 
medovicový od Ing. Dušana Michálka a vítězem 
kategorie Biovíno je Ryzlink rýnský, slámové 
víno ročník 2015, od Víno Marcinčák.

„Jsem rád, že Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce poskytuje této soutěži nejen zášti-
tu, ale i přímou podporu. Segment biopotravin 
je SZPI dlouhodobě sledován a je mi potěšením 
konstatovat, že s biopotravinami žádné podstatné 
problémy nemáme. I v této části trhu s potravina-
mi se tak potvrdil stabilně vysoký standard práce 
tuzemských výrobců,“ konstatoval ústřední ředi-
tel Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
Ing. Martin Klanica.

„Letošní ročník soutěže Česká biopotravina 
byl pro mě velkým zážitkem, nejen díky složení 
odborné poroty, kde zasedla řada zajímavých 
osobností, ale hlavně díky bioproduktům při-
hlášeným do soutěže, které jsem měla možnost 
ochutnat, a potvrdit si, že ekologické zemědělství 
v Česku se vyvíjí tím správným směrem a je zde 
spousta nových farem a producentů, kteří mají 

chuť vyrábět a prodávat kvalitní bioprodukty. Jak 
už jsem ale říkala, vyhrát bohužel nemůže každý, 
ale vážíme si všech, kteří se do soutěže přihlásili. 
Je za nimi obrovský kus dobré práce,“ uzavírá 
svými dojmy ze soutěže Urbánková.

Kromě práva užívat pro vítězný výrobek ozna-
čení Česká biopotravina doplněný příslušným le-
topočtem získávají vítězové v jednotlivých kate-
goriích účast na největším veletrhu biopotravin 
Biofach 2019 v Norimberku a prostor a inzerci 
v médiích pro svůj produkt. 

Ofi ciální výsledky soutěže Česká biopotravina 
roku 2018 byly vyhlášeny na tiskové konferenci 
Ministerstva zemědělství ČR a předání cen vítě-
zům jednotlivých kategorií proběhlo 8. září na 
akci Dožínky na Letné 2018 v Praze na Letenské 
pláni, kde měli diváci také možnost všechny oce-
něné biopotraviny ochutnat. Soutěž Česká bio-
potravina je realizována díky fi nanční podpoře 
Ministerstva zemědělství ČR.

PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců

Známe nejlepší České biopotraviny roku 2018. 
Zabodoval hovězí biosteak i slámové víno 

Málokdo by si dokázal představit léto bez 
posezení na zahradě ve společnosti rodiny či 
přátel bez pořádné grilovačky. Grilujete ale 
správně a zdravě? Nechte se inspirovat od 
odborníka na slovo vzatého. Šéfkuchař David 
Izák je specialista na grilování, poradí vám, 
jak správně a chutně grilovat. 

Jak nahlížíte na grilování? Je to oblast gastro-
nomie, která Vás nejvíce baví?

Určitě mě grilování baví. Vzhledem k tomu, 
že jsem šéfkuchařem v grilovací společnosti, tak 
mě tam ani nic jiného nečeká. Nedovedl bych 
si představit, zabývat se něčím, co nemám rád. 
Práce s lidmi mě neskutečně baví, lidi mám rád 
a vyhovuje mi vyučovat na kurzech o grilování. 
Pravdou ale zůstává, že se jedná o sezonní zále-
žitost, a po tom létě se zase těším na svíčkovou, 
rajskou a na jiné druhy pokrmů.

Jaký typ masa se podle Vás nejvíce hodí na gril?
Můj kolega vždy říká: „Nepřemýšlejte, co se 

dá grilovat, ale přemýšlejte jak.“ A od toho se to 
odvíjí, protože grilovat se dá každý druh masa. 
Já jsem rozhodně zastáncem masa, které je pro-
rostlé, má nějaký tuk, a je jedno, jestli jde o ho-
vězí nebo vepřové. Nemám vyhraněnou chuť, 
že bych některé maso nejedl, co ale zastávám 
jednoznačně, je, že suché maso na gril nepatří. 
Pokud to někdo neumí. Velmi často se to právě 
stává u kuřecích prsou nebo u vepřové kotlety, 
kdy to maso je samo o sobě suché a lidé ho ještě 
přesuší na grilu.

Myslíte si, že Češi umí grilovat?
Ne, zásadně ne. Kdysi jsem pracoval s jedním 

člověkem, který dělal kurzy vaření a vždycky za-

čínal slovy, že Češi milují dvě „americký“ věci. 
Je to grilování a je to country, a ani jedno nedělají 
správně. A já s tím plně souhlasím.

Které maso byste doporučil ke grilování, aby 
se lidé vyhnuli přesušenému masu?

Kdybych měl někomu doporučit druh masa, 
tak určitě vepřovou krkovici, ta se skládá z ně-
kolika svalů a je tam i část prorostlá tukem. Není 
tedy problém vzít maso a po upečení si z něj vy-
krájet to, co mi nechutná, ale určitě vykrájet až 
po tepelné úpravě. Protože tuk je nositelem chuti, 
musíte ho tam nechat, on Vám tam předá tu chuť. 
Z vepřového se také hodí plec, ze které jdou na-
krájet hezké plátky. Vyvaroval bych se myšlenek 
na kuřecí prsa, pokud ale k tomu dojde, něčím 
bych je naplnil, dodal jim šťávu navíc. Já sám za 

sebe jsem ale pro hovězí maso. Jsem steakový 
typ člověka a hovězí steaky miluju.

Ze zkušenosti vím, že spousta lidí připravu-
je slabé plátky masa, aby se nestalo, že budou 
nedopečené, a zkrátili tím dobu přípravy. Jak 
porcujete maso na gril Vy?

V případě, že se bavíme o hovězím steaku, tak 
ten by měl mít tloušťku na dva chlapský prsty, 
to jsou tři až čtyři centimetry. Od toho se odvíjí 
samotné grilování, protože když si koupíte již 
předpřipravené maso od obchodníka, je většinou 
nakrájeno na centimetrové plátky. Při položení 
masa na gril se přilepí a ta pravá chvíle k otočení 
nastává, až když se samo pustí. U zmíněných 
slabých plátků, když dojde k odlepení masa, je 
už hotové úplně, ale vy ho teprve otáčíte. Takže 

po dokončení bude totálně propečené, tedy hou-
ževnaté a nedobré.

Myslíte si, že špatná úprava masa na grilu má 
za vinu negativní názory z hlediska škodlivos-
ti zdraví pro lidský organismus?

Ano, může samozřejmě k tomu dojít. Ta ne-
zdravost grilování se spíše objevila z amerického 
trendu, kdy Američané grilují den co den. Pro ně 
také není problém grilovat v zimě, zatímco u nás 
je to letní záležitost. Další věc je, že v americkém 
podání můžeme někdy vidět, že z grilu šlehají 
plameny, a to není v pořádku. Po kontaktu masa 
s přímým ohněm vzniká pálení tuku a dalších lá-
tek, přičemž právě zde vznikají karcinogenní lát-
ky. Musím ale podotknout, že bychom museli ma-
so tímto způsobem připravené jist často a několik 
let, aby mělo nějaký zdravotní dopad. Všeho by 
mělo být s mírou a jídelníček by měl být vyvážený.

Dá se tedy říci, že při dodržení správné pří-
pravy masa je grilované maso zdravé?

Ano, dá se to říct. Grilování jako takové není 
nezdravé, je to pouze mýtus. Mnozí si představí 
pod pojmem grilovaní opékání masa na ohni, za-
hradní otevřené grily, kdy ten plamen je celou do-
bu, a to je špatně. Málokdo si naopak představí gril 
s víkem, kde se to maso nepřepaluje a nevysušuje.

Máte v grilování svoji srdeční záležitost?
Ano, mám, je to Picanha, někdy je také překlá-

dána jako květová špička. V každém případě je to 
sval na pozadí hovězího skotu ve tvaru trojúhel-
níku s vysokým tukovým krytím a ten já dělám 
vcelku na 56 °C ve středu masa a musím říct, že 
je to skvělé maso. To je můj favorit.

 Redakce

„Češi milují dvě ,americký‘ věci. Je to grilování a je to country, 
a ani jedno nedělají správně,“ říká šéfkuchař David Izák
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Na českobudějovickém výstavišti byly slav-
nostně předány certifikáty Klasa. Ocenění 
převzalo od zástupců Ministerstva zeměděl-
ství a Státního zemědělského intervenčního 
fondu 11 výrobců za 17 výrobků. V součas-
nosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA
na obalech 980 produktů od 223 českých 
a moravských výrobců.

N O V Ě  O C E N Ě N Ý M I  V Ý R O B K Y 
J S O U :

Gurmánská směs, Maďarská směs
Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a. s.

Oceněná Gurmánská směs je vhodnou součástí 
vývarů nebo hustých polévek. Maďarská směs se 
pak hodí jako přílohová zelenina nebo do těstovi-
nových či zeleninových salátů. Lze ji použít také 
do různých pokrmů na pánev.

Společnost AGRO Jesenice u Prahy vznikla 
po transformaci bývalého zemědělského družstva 
v roce 1992, podniká v sekci rostlinné a živočišné 
výroby, vlastní bioplynovou stanici, kompostár-
nu, kovovýrobu a také výrobu mražené zeleniny. 

Andělka vanilková
Výrobce: Andělka spol. s r. o.

Jedná se o originální nebalený zákusek pro-
dávaný výhradně v Krámku U Andělky v Po-
čátkách. Andělka vanilková má křehký sněhový 
korpus s máslovo-vanilkovým krémem. Andělky 
lze zakoupit i s jinými příchutěmi, které jsou při-
způsobeny ročním obdobím. Kavárna, cukrárna, 
sušenkárna Krámek U Andělky v Počátkách je 
malá rodinná fi rma, kde se pečou originální, au-
torské a designerské zákusky a také netradiční 
máslové sušenky. 

Lubská šunková klobása
Výrobce: Blanka Kloudová

Lubská šunková klobása je jedinečná díky 
vysokému obsahu masa a nízkému podílu pří-
datných látek. Vhodně doplnila portfolio klobás 
tak, aby uspokojila spotřebitele, kteří si chtějí vy-
chutnat čistou chuť masové klobásy nejen na gril.

Firmu založil pan Jaromír Kloud starší s man-
želkou Blankou a svými třemi syny v roce 1992 
v Klatovech. Společnost se zabývá výrobou 
a prodejem uzenářských výrobků, které vychází 
z dobových receptur. Ty se váží k období, kdy se 
zakladatel vyučil uzenářskému řemeslu v řeznic-
tví U Bílého koně v Sušici. 

TWIGGY –  OVESNÁ TYČINKA 
S PROTEINEM Jahoda & Mandle, 
TWIGGY – OVESNÁ TYČINKA 
S PROTEINEM Malina & Borůvka, 
TWIGGY – OVESNÁ TYČINKA 
S PROTEINEM Banán & Čokoláda, 
TWIGGY – OVESNÁ TYČINKA 
S PROTEINEM Ořech & Čokoláda
Výrobce: EKOFRUKT Slaný, spol. s r. o.

TWIGGY ovesné tyčinky s proteinem před-
stavují spojení toho nejlepšího z proteinových 
a ovesných tyčinek. Jsou plné proteinu a vlákni-
ny. Volit můžete z několika lahodných kombi-
nací.

EKOFRUKT Slaný je ovocnářsko-potravinář-
ská fi rma, která začala pěstovat ovoce na Slánsku 
již před 25 lety a nyní patří k nejvýznamnějším pěs-
titelům v Česku. Nově se zabývají rovněž potra-
vinářskou výrobou müsli tyčinek TWIGGY, které 
se prodávají také pod privátní značkou řetězců.

Allami
Výrobce: LAKTOS, a. s.

Přírodní polotvrdý plnotučný pařený sýr Alla-
mi je unikátním produktem na trhu s mléčnými 
výrobky. Nadstandardní kvalita výrobku je dána 
technologií výroby, která je jediná v České re-
publice se značným podílem ruční práce. K výro-
bě se používá výhradně mléko českého původu. 
Výrobek je jedinečný také svými vlastnostmi, 
a to neroztékavostí při tepelné úpravě a dlouho-
dobým čerstvým vzhledem. Je vhodný zejména 
na grilování.

Společnost LAKTOS působí na českém po-
travinářském trhu již od roku 1936. Zabývá se 
zahraničním obchodem, výrobou a distribucí 
mléčných výrobků do velkoobchodních i maloob-
chodních sítí, a to jak v rámci EU, tak i mimo ni. 
Svým klientům nabízí výrobky nejvyšší kvality.

Chléb Kmínek
Výrobce: Pekařství Sýkora s. r. o.

Kmínek je chléb vyrobený z kvasu podle tra-
diční receptury a pečený v kamenné peci. Vy-
značuje se kmínovým aroma a dlouhou trvan-
livostí. Pekařství Sýkora bylo založeno v lednu 
1992 panem Oldřichem Sýkorou jako rodinná 
pekárna. Původně se v této fi rmě vyrábělo pouze 
běžné bílé pečivo, ale později, jak rostly nároky 
trhu, se pekárna proměňovala do dnešní podoby. 
V současné době nabízí zákazníkovi chleby, jem-
né pečivo, koláče a také plněné buchty. 

Kroužky s ovocnou příchutí,
Mandle v mléčné čokoládě se skořicí
Výrobce: POEX Velké Meziříčí, a. s.

Oceněné kroužky jsou obarvené pomocí pří-
rodních rostlinných koncentrátů, obohaceny uh-
ličitanem vápenatým a vitamínem C. Tento bez-
lepkový výrobek je vhodný jako malá svačinka 
pro děti. Nově oceněný produkt Mandle v mléčné 
čokoládě se skořicí neobsahuje leštidla, tudíž ne-
dochází ke změně chuti a konzistence čokolády. 
Použitá skořice podpoří chuť čokolády a spolu 
s jemně praženými mandlemi vznikne vynikající 
a u zákazníků velmi oblíbený produkt. 

Akciová společnost POEX dodává své výrob-
ky do obchodní sítě od roku 1993. Od počátku 
svého působení se fi rma věnuje výrobě extrudo-
vaných potravin. Zabývá se též výrobou dražo-
vaných potravin.

Borodinskij
Výrobce: RBI - REAL s. r. o.

Nově oceněný výrobek Borodinskij je pařené 
pečivo vyrobené na bázi žitného kvásku bez pou-
žití droždí a chemických přísad. Celozrnný žitný 
chléb je vyroben ze směsi celozrnné žitné mouky, 
pšeničné mouky, žitného fermentovaného sladu, 
soli, cukru, třtinové biomelasy, koriandru, kmínu 
a vody. Obsah žitné mouky v poměru k pšenici 
je 70 ku 30 procentům. Tento vynikající chléb se 
vyrábí v České republice od roku 2016.

Společnost RBI - REAL působí na trhu od ro-
ku 2016. Dnes tato fi rma nabízí 7 druhů ručně 
vyráběného chleba.

ŠUMAVSKÝ PRAMEN
Výrobce: ŠUMAVSKÝ PRAMEN a. s.

Nově oceněná pramenitá voda ŠUMAVSKÝ 
PRAMEN si díky profesionálnímu stáčení přímo 
do vlastních ekologických barelů zachovává svo-
ji svěžest. Původ pramenité vody leží v samot-
ném srdci Šumavy, kde se díky fi remním odbor-
níkům pečlivě analyzuje a poté již bez jakékoliv 
úpravy dodává přímo k zákazníkovi.

ŠUMAVSKÝ PRAMEN patří k největším vý-
robcům a distributorům balené pramenité vody 
v České republice a jeho nepopiratelnou výhodou 

je vlastnictví samotného pramene 
ŠUMAVSKÝ PRAMEN a celore-
publikové distribuční sítě. Tím je 
kontrolován celý proces od výroby 
přes distribuci až ke spokojenému 
zákazníkovi. Po dobu 15leté histo-
rie vyrábí průměrně 1 milion bare-
lů ročně. Společnost byla založe-
na s jediným cílem – poskytovat 
svým zákazníkům profesionální 
služby při výrobě a distribuci kva-
litního výrobku pramenité vody 
ŠUMAVSKÝ PRAMEN.

Chléb kváskový CELOZRNNÝ ŽITNÝ, 
Chléb kváskový 100% žitný
Výrobce: Vašíček – pekařství a cukrářství, s. r. o.

Oceněné chleby neobsahují droždí ani jiné 
pomocné kypřící látky. Hlavní suroviny použité 
k jejich výrobě jsou českého původu.

Společnost Vašíček – pekařství a cukrářství je 
od roku 1991 regionálním výrobcem zaměřují-
cím se na řemeslnost, tradici a historii oboru. Zá-
kladem výroby je vlastní třístupňově vyváděný 
žitný kvas, který zajišťuje nenahraditelné vlast-
nosti hotových výrobků.

Kachní stehno bez kosti a kůže
Výrobce: Vodňanská drůbež, a. s.

Mladá kachna je speciálně vyšlechtěným ple-
menem, které je typické vysokým podílem prsní 
svaloviny. Díky prodloužené době výkrmu je ma-
so vyzrálejší, čímž si získává svou charakteristic-
kou, lahodnou chuť.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež je 
největším zpracovatelem a dodavatelem drůbe-
žího masa v České republice a jediným českým 
zpracovatelem kachen. Garantuje původ drůbeže, 
výhradně z uzavřených českých chovů. Samo-
zřejmostí je také dosledovatelnost produktů, a to 
od začátku výrobního řetězce až ke konečnému 
spotřebiteli. 

Přímo na výstavišti v pavilonu T1 mohli ná-
vštěvníci ochutnat a zakoupit produkty oceněné 
značkou kvality KLASA, Regionální potravina 
a Bio. Na ploše 408 m2 se prezentovalo celkem 
35 producentů s tímto prestižním oceněním. 
Konkrétně se představilo 18 společností se znač-
kou KLASA: „AGRO-LA“, spol. s r. o., AGRO 
Jesenice u Prahy a. s., Amylon, a. s., Bellinni s. 
r. o., Bio Vavřinec a Kosař, s. r. o., CZ FRUIT,
odbytové družstvo, efko cz s. r. o., FABIO PRO-
DUKT spol. s r. o., FARMERS spol. s r. o., Hamé 
s. r. o., KÁVOVINY akciová společnost, Kraj-
či plus s. r. o., LINEA NIVNICE, a. s., SEMIX 
PLUSO, spol. s r. o., TIPAFROST, a. s., VÁ-
HALA a spol. s r. o. výroba a prodej masných 
a lahůdkářských výrobků, VITAL Czech s. r. o., 
ZÁRUBA FOOD a. s.

Odbor administrace
podpory kvalitních potravin

Značku Klasa získalo při zahájení
Země živitelky v Českých Budějovicích 17 výrobků
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Vysoká jakost mléka je naprosto nezbytná 
pro výrobu kvalitních a nutričně hodnotných 
mléčných výrobků. Věděli jste ale, že se naše 
mléko díky své kvalitě udržuje v evropské 
špičce?

Jakost syrového kravského mléka charakteri-
zuje soubor celé řady ukazatelů. „Při sledování 
mikrobiologické čistoty se v mléce zjišťuje cel-
kový počet mikroorganismů. Tento ukazatel má 
vliv nejenom na trvanlivost, ale také na techno-
logické vlastnosti suroviny. Celkový počet mikro-
organismů by podle platné evropské legislativy 
neměl překročit 100 000 zárodků v 1 ml. Přitom 
se analyzují nahodile nejméně dva odběry v mě-
síci. Průměrná hodnota tohoto znaku je u nás 
trojnásobně nižší,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopáček, 
CSc., předseda ČMSM.

HODNOTÍ SE ZDRAVOTNÍ STAV DOJNIC
Dalším hodnoceným znakem je tzv. počet 

somatických buněk, což vypovídá především 
o zdravotním stavu dojnic a o jejich celkové 

pohodě na farmě. Hodnota tohoto ukazatele by 
neměla překročit 400 000 v 1 ml. U nás je však 
dosahovaná skutečnost pouze okolo 230 000.

A TAKÉ NEPŘÍTOMNOST
CIZORODÝCH LÁTEK

Dobrá jakost mléka je také podmíněna nepří-
tomností inhibičních a cizorodých látek, např. 
reziduí léčiv používaných k léčení dojnic nebo 
zbytků dezinfekčních prostředků ze sanitace 
a dezinfekce dojicího zařízení. 

„Přítomnost inhibičních látek v mléce fakticky 
vylučuje možnost jeho zpracování mléka na sýry, 
tvarohy či jogurty. V roce 2017 bylo pozitivních 
zjištění pouze 0,06 % z celkového množství 
sledovaných vzorků,“ pokračuje odborník. 

 Q OZNAČENÍ NEJVYŠŠÍ KVALITY
V roce 2016 vyhlásilo MZe nový program 

režimu jakosti Q CZ, ve kterém jsou sledované 
parametry nastavené podstatně přísněji, než uvá-
dí evropská legislativa. Dosahují na ně cca dvě 
třetiny dodavatelů. 

„V České republice vyrábíme a zpracováváme 
vysoce jakostní mléko, jehož parametry nás řadí 
mezi země s nejlepší kvalitou mléka v Evropě. Do 
nejvyšších tříd jakosti (Q a I. jakostní třída) je 
u nás zařazeno 97 % vyráběného mléka,“ dodává 
Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda ČMSM.

www.mlekovaszdravi.cz

Českomoravský svaz mlékárenský 

V ČR vyrábíme a zpracováváme
jedno z nejkvalitnějších mlék v Evropě

Glosuje: Ing. Eva Řehák Nováková
SŮL (NEJEN) V LÁZEŇSKÉ STRAVĚ

Jede-li našinec do lázní, předpokládá celkové 
ozdravění svého pracovním shonem a hektic-
kým životním stylem poznamenaného, leckdy 
až zhuntovaného organismu. Tedy přiměřený 
pohyb na čistém vzduchu, pokud možno mine-
rální léčivou pramenitou vodu, koupele a zá-
baly, cvičení a masáže, procházky, příjemné 
prostředí a k tomu lehkou a chutnou dietní 
stravu – taková je představa nadšeného lázeň-
ského hosta. Vedlejším cílem pobytu ve většině 
případů bývá i jistá redukce tělesné hmotnos-
ti, minimálně odstranění nelichotivých tuko-
vých polštářků, které kupodivu narostou vždy 
na tom nejviditelnějším a nejméně vhodném 
místě. Tedy – opět představa – chutné, ale „diet-
ní“ stravování se sníženou energií, aby přece 
jen bilance příjmu a výdeje kalorií byla lehce 

defi citní a na konci pobytu se dostavil kýžený 
úbytek tělesné hmotnosti. Potud vše v pořádku, 
teorie platí.

A realita? Lázně nejsou levná záležitost, 
spíš, jak se říká, „drahá sranda“. Ovšemže péče 
skvělá, všechno klape, časy se dodržují, pacient 
stíhá procedury, chodí po procházkách, popíjí 
minerálku a nechá své tělo oblažovat lazební-
ky a lazebnicemi v lázeňských vanách nebo na 
masážních stolech. Váznout to začne až v jídel-
ně, kdy na vhodnou dietu mentálně připravený 
lázeňský host obdrží na talíři menu, které sice 
vypadá dobře, ale pozřít se nedá. Tedy pardon, 
asi třetina osazenstva je spokojená – chronič-
tí dosolovači skoro slánku nevezmou do ruky, 
protože kuchař zřejmě patří k jejich živočišné-
mu druhu. Druhá třetina stolovníků sice jídlo 
sní s tím, že „je to trochu slanější“, a posled-
ní část lidí vybere méně slanou přílohu, kterou 

oddělí od přesoleného masa. Asi 1 % pacientů 
se osmělí a jde si stěžovat dietní sestře, aby za-
vedla nápravu. Už jen slovo „stěžovat“ zní ne-
vhodně, avšak jiné synonymum v pravém slova 
smyslu se nenabízí. A tak je díky stěžovačům 
na pár dnů sjednána náprava. A do týdne, snad 
dle předpokladu výměny kurzů frekventantů, 
se jede, tedy solí, ve starých kolejích. Protože 
jinak to kuchaři nechutná.

Člověk by předpokládal, že i lázeňský perso-
nál včetně lékařů a dietních sester nebo bratří se 
stravuje v jednom zařízení společně s pacienty. 
A minimálně u lidí se vzděláním orientovaným 
na zdraví a výživu lze předpokládat, že disponují 
informacemi o tom, jak my Češi solíme nadměr-
ně. Dokonce jsme po Maďarech druzí nejhorší 
v Evropě. Že náš denní příjem soli je až 3x vyšší, 
než je doporučení zdravotníků, a jaké všechny 
neduhy a zdravotní komplikace si tím přivolá-

váme. Samozřejmě, že sůl v jídle a v jakékoli 
potravině „přikryje“ chuťové nedokonalosti, z a-
maskuje ledacos a odvyknout si na její vysoké 
dávky není jednoduché. Protože se každá snaha 
cení, notoričtí lázenští stěžovači v tomto přípa-
dě dělají záslužnou věc i pro ostatní strávníky 
usměrněním kuchaře. Ale jak to udělat jinde 
v našem každodenním (přesoleném) životě? Co 
kdybychom si vzali příklad odjinud, ze zemí, 
kde v zájmu národního zdraví šli i cestou ne-
populárních restrikcí a státních nařízení, čímž 
dosáhli snížení průměrné spotřeby soli na oby-
vatele. Pokusí se náš potravinářský průmysl, 
třeba i s podporou státních institucí, profesních 
svazů a sdružení o výrobu potravin s nižším ob-
sahem soli? První vlaštovky u výrobců uzenin, 
zejména šunek, a také chleba se již našli. Budou 
mít odvahu i další? Nebo zůstane jen u pobytů 
v lázních spojených s dietou?

�  SOCR ČR podporuje
tuzemské podnikatele téměř 30 let

�  Do 1. října je řízením SOCR ČR
pověřený viceprezident Michal Ševera

Praha – Historicky pátým prezidentem 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR 
ČR) se od 1. října stane Tomáš Prouza. Na-
váže na činnost Marty Novákové, která na 
tuto funkci rezignovala poté, co byla kon-
cem června jmenována ministryní průmys-
lu a obchodu. Od té doby ji dočasně zastu-
poval viceprezident SOCR ČR Michal Ševera.

„Gratuluji Tomáši Prouzovi ke zvolení. Vní-
mám jej jako silnou osobnost s ekonomickým 
vzděláním, se znalostí podnikatelského prostře-
dí, ale také se zkušenostmi z působení ve stát-
ní správě. Oceňuji jeho proevropské hodnoty 
a snahu o podporu liberalizovaného fungování 
trhu. Věřím, že jako veřejně známá osobnost 
bude mít dostatečně silný hlas pro prosazování 
zájmů členů Svazu,“ uvedla Marta Nováková. 

SOCR ČR zastupuje přes 6000 podnikate-
lů, kteří vytvářejí až půl milionu pracovních 
míst. Prezidenta či prezidentku volí na čtyřleté 
funkční období představenstvo, které je řídicím 

a statutárním orgánem Svazu a svým složením 
odráží strukturu jeho členské základny. SOCR 
ČR byl založen v roce 1990 a představuje dru-
hý největší zaměstnavatelský svaz u nás. Je ne-

závislým a dobrovolným sdružením asociací, 
aliancí, družstev a fi rem podnikajících v malo- 
a velkoobchodě, gastronomických a ubytova-
cích službách.

„Obchod a služby tvoří čím dál důležitější 
část české ekonomiky. Jako nový prezident Sva-
zu obchodu a cestovního ruchu chci prosazovat, 
aby stát vytvářel co nejlepší podmínky pro rozvoj 
těchto sektorů, abychom společně hledali cesty 
k modernizaci české ekonomiky a uměli těžit 
z toho, že jsme součástí velkého evropského trhu. 
Bude mi ctí navázat na Martu Novákovou v prá-
ci, která má za cíl zlepšovat tuzemské podnika-
telské prostředí, snižovat administrativní zátěž 
podnikatelů a posilovat význam obchodu a slu-
žeb. Děkuji představenstvu za velmi silný man-
dát, který plně využiji při přípravě nové dlou-
hodobé strategie Svazu,“ řekl Tomáš Prouza. 

Tomáš Prouza je český ekonom, který půso-
bil v letech 2004–2006 jako náměstek minist-
ra fi nancí ČR. V letech 2014–2017 byl státním 
tajemníkem pro evropské záležitosti při Úřadu 
vlády ČR a zároveň v letech 2016–2017 koor-
dinátorem digitální agendy ČR. Do svého jme-
nování státním tajemníkem působil ve Světové 
bance, do října 2012 v Praze jako expert pro 
oblast fi nančních služeb, později jako seniorní 
expert v americkém Washingtonu, D.C. Po stu-
diích na pražské VŠE a britské Open Univerzity 
byl editorem měsíčníku Prague Tribune a ná-
sledně založil fi nanční server Peníze.cz.

Tomáš Prouza bude novým prezidentem
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
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Zbytky antibiotik v mléce představují pro 
mlékárenský průmysl problém, protože mohou 
zpomalit nebo úplně zastavit působení starto-
vacích kultur při výrobě kysaných výrobků ne-
bo sýrů, což nakonec vede ke ztrátám. Dalším 
velmi vážným aspektem přítomnosti zbytků 
antibiotik je negativní vliv na lidské zdraví. 
Rezidua mohou přispět k rezistenci na anti-
biotika u patogenních bakterií a vyvolat aler-
gie nebo hypersenzibilitu u lidí. Proto se ve 
stále větším počtu zemí požaduje testování 
mléka na přítomnost zbytků antibiotik, aby se 
zabezpečila lepší kvalita a bezpečnost mléka 
pro spotřebitele.

Firma Chr. Hansen A/S ve spolupráci s fi rmou 
Neogen poskytuje svým zákazníkům testy, kte-
ré umožňují rychlý screening mléka buď již na 
farmě, nebo při příjmu cisterny v mlékárně. Ty-
to rychlé testy z řady BetaStar® v současnosti 
pokrývají testování na rezidua beta-laktamů, te-
tracyklinů, chinolonů a dalších antibiotik i afl a-
toxinů. 

Area Manager pro ČR a SR fi rmy Chr. Han-
sen RNDr. Ondrej Hurňák, CSc., hovoří o pro-
duktech vhodných pro segment mlékárenského 
průmyslu: „Testy BetaStar jsou rychlé, výsle-
dek dostanete za 5 minut od přidání mléka. Jsou 
jednoduché a spolehlivé, používají se už 20 let. 
Jsou robustní, což znamená, že výsledky neo-
vlivňuje počet somatických buněk ani pH mléka, 
testovací proužky nevyblednou. Na testovacím 
proužku je přítomna aktivní referenční čárka, 
takže není nutno vykonávat kontrolu aktivity tes-
tů kontrolními vzorky, a vysoký kontrast čárek 
umožňuje odečítání výsledku i bez použití čte-
cího zařízení.“ 

PŘEHLED RYCHLÝCH TESTŮ 
Z HLEDISKA POUŽITÍ:

BetaStar® S
BetaStar® S je ověřený rychlý a spolehlivý 

receptorový test na screening přijatého mléka na 
beta-laktamy a cefalosporin. Protože beta-lakta-
my jako peniciliny jsou všeobecně nejčastější-
mi používanými antibiotiky na léčení mastitid 
u krav, je BetaStar® ideální volbou pro rychlý 
a spolehlivý screening surového mléka při vstupu 
do mlékárny.

BetaStar® S Combo
BetaStar® S Combo je rychlý jednokrokový 

test na beta-laktamy a tetracykliny v kravském, 
kozím nebo ovčím mléce. Laminát, který pokrý-
vá testovací proužek, chrání testovací membránu 
před kontaminací antibiotiky z prostředí, což dále 
zvyšuje robustnost tohoto testu.

Betastar® S pro sulfonamidy
Betastar® S pro sulfonamidy je rychlý, jedno-

krokový test na antibiotika ze skupiny sulfonami-
dů v kravském, kozím nebo ovčím mléce.

BetaStar® pro chinolony
Jednoduchý a rychlý jednokrokový test na 

kontrolu mléka na přítomnost zbytků chinolonů. 
Chinolony jsou antibiotika, která se často použí-
vají jako záložní řešení v nemocnicích při léčbě 
infekcí, u kterých nebyla odezva na původní léč-
bu. Z tohoto důvodu je velmi důležité vyloučit 
chinolony z potravinového řetězce, aby množství 
bakterií, u kterých by se mohla vyvinout rezisten-
ce na chinolony, bylo minimální.

BetaStar® 4D
BetaStar® 4D je rychlý test na beta-laktamy, 

tetracykliny, streptomycin a chloramfenikol, ur-
čený na testování podle ruských standardů na 
mléko a schválený jako ruský GOST standard. 
BetaStar® 4D je jednokrokový test s dobou inku-
bace a měření 10 minut. Testovací proužek také 
pokrývá ochranná membrána. Na vyhodnocení 
testu je potřebné čtecí zařízení.

Všechny výše uvedené testy díky jejich jed-
noduchosti najdou využití v mlékárnách, na far-
mách, ale mohou se používat také v cisternách 
převážejících mléko nebo v laboratořích. Výsled-
ky na měřícím proužku je možné odečíst vizuálně 
nebo pomocí čtečky.

Reveal® Q+ HS Afl atoxin M1
Reveal® Q+ HS Afl atoxin M1 je kvantitativní 

test na detekci mykotoxinu Afl atoxin M1 v su-
rovém mléce na úrovni 50 ppt podle legislativy 
Evropské unie. Na vyhodnocení testu je potřeba 
použít čtecí zařízení.

RAPTOR®
Pro potřeby laboratoří byl vyvinut integrovaný 

analytický systém Raptor®. Kombinace inkubá-
toru a čtecího zařízení umožňuje pomocí testů 
BetaStar® a Reveal® jednoduše a spolehlivě tes-
tovat přítomnost antibiotik a afl atoxinů v mléce. 
Se třemi porty s nezávislým vyhříváním a čtecím 
zařízením umožňu je testovat současně tři vzorky 
mléka a každý z nich současně třemi různými 
testy. Přístroj vyhodnotí test a umožní jeho ucho-
vání buď v paměti přístroje, nebo jeho přenos do 
systému LIMS.

„Testy BetaStar® patří k oblíbeným rychlým tes-
tům na Slovensku (více než polovina mlékáren, 
více než 300 farem),“ říká Ing. Pavol Štefánik, 
jednatel fi rmy Climax, která je distributorem fi r-
my Chr. Hansen na Slovensku. „Uvádím 3 dů-
vody, proč tomu tak je. Prvním je manipulace 
se vzorkem, všechno je integrované v proužku, 
jednodušší to už být nemůže. Druhým je bezkon-
kurenční kontrast čárek, který znamená pro uži-
vatele, že bude jen v minimálním počtu případů 
(jestli vůbec) konfrontován se situací, že se ne-
bude moci rozhodnut, zda má mléko v pořádku 
nebo ne. A třetím je archivace proužků, důkaz 
o výsledku testování, který je trvalý a neměnný 
i v průběhu delší doby archivace.“

Chr. Hansen Czech republic, s. r. o.

Jednoduchý na použití
Automatické skenování čárových kódů
na testovacím proužku a QR kódů specifi ckých 
pro každou šarži nahradí manuální nastavení 
testovacích parametrů, jako je čas a teplota.
To značně sníží riziko chyb.

Pokaždé spolehlivý
Technologie se postará, že kamera monitoruje 
testy v reálném čase a automaticky se spustí, 
když se do membrány dostane mléko. To zajistí, 
že doba testování zůstane stejná, i když se 
změní operátor.

Automatický a přesný
Po skončení testu Raptor® automaticky 
vyhodnotí a zdokumentuje výsledek, takže 
neriskujete, že test bude probíhat déle
nebo že dojde ke zpoždění, které by mělo
za následek nepřesnou interpretaci.

Ing. Ivo Pirochta

Area Sales & Technical Manager Dairy

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.

e-mail: czipi@chr-hansen.com

tel. +420 602 723 729

Raptor® pomocí čárových kódů
na testovacích proužcích a QR kódů 
perfektně provede každý test.
Stačí přidat mléko.

Proč Raptor?
Sofi stikované záznamy
a jejich přenos

Systém Raptor® podporuje široký 
rozsah formátů souborů  a oddělovačů 
dat a je přizpůsobený pro výměnu dat 
se systémy LIMS. Systém také nabízí 
možnost upravit si exportní tabulky 
i různé způsoby spojení.

Široký rozsah testování mléka
Každá jednotka Raptor® vám umožní 
nezávisle testovat tři různé vzorky, 
takže s jedinou jednotkou můžete 
současně zpracovat tři příchozí cisterny 
mléka. Každý port vzorku má svůj 
vlastní časovač, inkubátor a kontrolu 
teploty.

S každým vzorkem můžete provést až tři testy!

Raptor®
Integrated
Analysis Platform
Výjimečná fl exibilita
a široký rozsah použití

�  Výrazně šetří váš čas, můžete provést
až tři testy s jedním vzorkem

�  Minimalizuje lidské chyby díky
nejnovější technologii

�  Využijte sofi stikované záznamy
a různé možnosti přenosu dat

Více se dozvíte
na www.chr-hansen.com

Rychlé testy na stanovení přítomnosti antibiotik v mléce
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STÁT A CENY POTRAVIN JEŠTĚ 
JEDNOU

V článku „Využití znalostí ve společnosti“ 
ukázal F. A. Hayek, že ceny utvářené na vol-
ném trhu jsou klíčovým přenašečem roztrouše-
ných informací a že jejich funkce nikdy nemůže 
nahradit žádný centrální plánovač. Ceny, kte-
ré nejsou výsledkem tržního procesu, ale jsou 
stanoveny státem, nemohou plnit svoje zásadní 
funkce popsané výše, a z tohoto důvodu musí 
v jakékoliv ekonomice, která obsahuje netržní 
prvky, docházet k neefektivnímu využívání zdro-
jů. Reálným důsledkem je potom zaostávání ta-
kových ekonomik za tržními, které bylo patrné 
během druhé poloviny 20. století. 

(Wikipedie)

Díváte se občas na americký seriál Mistři za-
stavárny? Je to poučné o tom, jak se tvoří ceny.

Kolt, kterým střílel Buffalo Bill. Prodám ho 
za 300 dolarů. Máte doklad, že s ním střílel fakt 

Buffalo Bill? To bych Vám dal i tisíc. Nemáte? 
Tak Vám nabízím 50 dolarů. A co 70? Tak jo. 
Takhle se tvoří cena.

Mnohokrát jsem napsal, že cena se tvoří 
dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, a to 
od dob, kdy začala směna mezi lidmi. Někdo 
si ovšem pořád myslí, že je to součet výrobní 
ceny a marží výrobce a prostředníků, a marže 
lze regulovat, aby ceny (potravin) nebyly levné 
(bývalý ministr zemědělství), nebo alespoň do 
cen zasahovat regulací marží a úředním stano-
vením minimální ceny (což vede také k tomu, 
aby potraviny nebyly levné). To je špatně a je 
jen na zákaznících, co jsou ochotni za danou 
potravinu dát. Za centrálně plánované ekono-
miky se za potraviny utrácelo průměrně 36 % 
průměrného příjmu, dnes 16 %, a vida, levicové 
vlády by chtěly potraviny zdražovat a zasaho-
vat do cen.

Jsem zvědav, jak se s tím porovná ministr ob-
chodu. Paní Nováková byla vždy proti tzv. re-
gulacím, dnes však má ve vládě ministry, kteří 

budou mít možná jiné názory. Cena je jediným 
ukazatelem, který ukazuje skutečnou hodnotu 
věcí na trhu, a podle ní se chová v tržním hos-
podářství výroba a celá ekonomika. To napsal 
už Adam Smith.

Předseda Agrární komory v Zemědělci uva-
žuje jako mnozí: proč dovážíme jogurty, když 
si je dovedeme vyrobit sami? Také na Dni mlé-
ka, organizovaném setkání v Kutné Hoře, za-
znělo, že moc mléčných potravin dovážíme.

Není tak těžké pochopit, že dovážíme některé 
potraviny především proto, že je zákazníci ku-
pují. A jiné důvody jsou tzv. regulace, stanovení 
minimálních cen a maximálních marží, rezidua 
socialistického obchodu, který vyprodukoval 
spolehlivě jen nedostatek všeho, bědování nad 
ztrátou soběstačnosti v některých komoditách 
(zatímco jiné úspěšně vyvážíme) vedou tam, 
kde jsme už byli. Zapomínáme a chceme řešit 
problémy tak, jak to nikdy nešlo.

Bohužel, už jen my pamětníci si pamatuje-
me (pokud si něco ještě pamatujeme), jak to 

bylo za centrálně plánované ekonomiky. Vět-
šina obyvatel tehdejšího Československa si 
to už nepamatuje, a tak se předkládají řešení, 
která  nikam nevedou. A pamětníci často jen 
nostalgicky vzpomínají na doby, kdy byli
mladí.

Někteří moji kolegové konstatují, že pí-
ši pořád dokola totéž – mají pravdu, aspoň 
v řadě případů. Společné téma je toto: trž-
ní ekonomika je jediná a přirozená cesta 
k prosperitě a ostatní cesty nikam nevedou. 
Myslím si, že není marné to pořád připomí-
nat, zejména dnes, kdy si řada našich politi-
ků, politiků EU i v USA myslí něco jiného. 
Já jsem si od studentských let myslel pořád 
totéž (patřím tedy mezi idioty, kteří nemění 
své názory, na rozdíl od těch chytrých, kteří je
mění).

A všímám si, jak moji oponenti také opaku-
jí stále úspěšněji svoji mantru: regulace, vliv 
státu, ochrana trhu, posílení státního sektoru, 
cenové intervence, dotace atd.

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier

Komory veterinár-
ních lékařů České 
a Slovenské repub-
liky se budou spolu 
s národními lékovými 
agenturami pravidelně 
setkávat a jednat o no-
vých podmínkách pro 

veterinární léčivé přípravky. Regulaci vete-
rinárních léčiv totiž má nově řešit právě při-
pravované evropské nařízení, které nahradí 
stávající předpisy. 

Pravidelných pracovních setkání, z nichž první 
proběhlo 1. 8. 2018, se budou zúčastňovat zá-
stupci Komory veterinárních lékařů, slovenské 
Komory veterinárnych lekárov, Ústavu pro stát-
ní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
(ÚSKVBL) a slovenského ÚŠKVBL. 

Proč chystanému nařízení věnovat takovou 
pozornost? Proto, že má přinést zásadní změny 
pro ochranu zdraví a životního prostředí, tlumení 
antimikrobní rezistence nebo snížení emisí léčiv 
do životního prostředí. Pro menší země, jako je 
Česká nebo Slovenská republika, však mohou 
nová pravidla znamenat řadu významných rizik 
– například horší dostupnost léčiv, zvýšení jejich 

ceny, nárůst administrativní zátěže pro soukro-
mé veterinární lékaře a pro chovatele, nebo vyšší 
nároky na veřejné rozpočty. Na první schůzce 
veterinářů a zástupců lékových agentur se uká-
zalo, že jen spolupráce může vést k minimali-
zaci nežádoucích dopadů nových pravidel. Ta 
by měla nabývat účinnosti postupně od roku 
2022. 

Zástupci národních lékových agentur ČR a SR 
(tj. ÚSKVBL a ÚŠKVBL) informovali komo-
ry veterinárních lékařů o stavu přijímání nových 
předpisů pro veterinární léčivé přípravky, jejichž 
zveřejnění se čeká v závěru roku 2018 nebo na 
počátku roku 2019.

Nové předpisy stále deklarují jako hlavní cíl 
ochranu zdraví (lidí a zvířat) a životního prostře-
dí, avšak více než dosud akcentují otázky ob-
chodu a vnitřního trhu EU. Dalším cílem nových 
pravidel má být snižování finančních dopadů 
regulace na veterinární farmaceutický průmysl. 
Zde je třeba si dát pozor, právě to může vést ke 
snížení standardů v oblasti kvality, bezpečnosti 
a účinnosti veterinárních léčiv. 

Nově jsou nastaveny podmínky v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví (téměř na dvoj-
násobek je prodloužen termín pro ochranu dat 
pro originální přípravky), což povede k pozděj-

šímu zavádění generik na trh. To ale omezí kon-
kurenci, což povede ke zvyšování cen některých 
veterinárních léčiv a k omezení dostupnosti ge-
nerických léčiv.

K omezení dostupnosti, zejména v menších 
zemích, může dále vést rozšíření povinné cent-
ralizované registrace (například pro tzv. nové te-
rapie). Ta přinese administrativní zátěž spojenou 
s povinnou harmonizací podmínek registrace, po-
stupy přezkoumání registrací na úrovni EU nebo 
omezování dostupnosti antibiotik ve veterinární 
medicíně ve vztahu k řešení problematiky anti-
mikrobní rezistence.

Jaké budou dopady spojené s problematikou 
antimikrobní rezistence, to zajímá praktické ve-
terinární lékaře a jistě to bude zajímat i chovatele 
hospodářských zvířat. Podle lékových agentur 
(ÚSKVBL  a ÚŠKVBL) je jednou ze základních 
podmínek naplnění nových požadavků zachování 
úlohy veterinárního lékaře, který musí mít roz-
hodující slovo při používání léčiv u zvířat. Jen 
tak je možné zajistit jejich maximální účinnost 
a minimalizovat s nimi spojená rizika.

Obě Komory veterinárních lékařů, česká i slo-
venská, se shodují na tom, že je třeba se aktivně 
podílet na budoucím systému povinného sběru 
dat o používání antimikrobních léčiv jak u hos-

podářských zvířat, tak zvířat chovaných v zájmo-
vých chovech. 

Podle veterinárních lékařů reprezentovaných 
Komorami i podle lékových agentur je zřejmé, že 
s ohledem na budoucí rozsah povinně sbíraných 
dat, tak s ohledem na potřebu kontroly správnosti 
dat, bude na národní úrovni nutné získávat nezá-
vislá data z různých zdrojů, a jedním z hlavních 
má být právě soukromý veterinární lékař. 

Budoucí systém sběru by neměl být příliš ad-
ministrativně náročný, aby přinesl soukromým 
veterinárním lékařům jasnou přidanou hodnotu, 
například pomohl se snížením administrativní 
zátěže spojené s vedením záznamů, usnadnil po-
dávání různých povinných hlášení, nebo vedení 
účetnictví. K tomu by bylo potřeba zajistit odpo-
vídající fi nancování z veřejných zdrojů. 

Česká a slovenská Komora, spolu s ÚSKVBL 
a ÚŠKVBL, by rády snížily na minimum 
negativní dopady nových legislativních pravidel 
pro chovy zvířat i zdraví lidí, a proto se rozhodly 
se pravidelně scházet a navrhovat řešení. Nechtě-
jí, aby se omezovala dostupnost veterinárních lé-
čivých přípravků, ale v souladu s účinným řeše-
ním antimikrobní rezistence. 

Josef Duben,
PR KVL

O budoucnosti veterinárních léčiv

Sílící péče o to, co jíme a pijeme, v sou-
vislosti s principy zdravého životního stylu, 
kladou na firmy a organizace nové požadavky. 
Ty se týkají také řízení managementu kvality 
a kvality jako takové. Výrobci potravin, 
krmiv, chovatelé a pěstitelé hledají nové 
způsoby, jak se svými zákazníky komunikovat 
transparentněji, aby jim dali na srozumě-
nou, že jejich produkty jsou tím, co na trhu
hledají.

Významnou roli v těchto aktivitách začala hrát 
Česká společnost pro jakost. Je platformou, která 
se zabývá širokým spektrem otázek spojených 
s prosazování kvality doslova v jakémkoli obo-
ru. Od letošního roku působí ČSJ také jako jeden 
z mála certifi kačních orgánů oprávněných certi-
fi kovat „Bez GMO“, neboli vybavit žadatele do-
kladem, který informuje, že jeho výroba probíhá 
bez geneticky modifi kovaných složek. Požadav-
ky se vztahují také na obchodníky a dopravce, 
kteří nakládají se surovinami a produkty.

Subjekt, který certifi kát získá, má velkou kon-
kurenční výhodu. Výrobci a distributoři potravin 
totiž certifi kací jednoznačně prokazují, že pro-
dukty dodávané na trh nebyly vyrobeny z kom-
ponent obsahujících genetickou modifi kaci, ani 
jimi nebyly kontaminovány. „Pro řadu spotřebi-
telů je dnes důležité, aby měli možnost na první 

pohled získat údaje o tom, zda výrobek obsahuje 
geneticky upravené suroviny nebo ne. A právě 
dobrovolná certifi kace je jednou z cest, jak vy-
jít zákazníkům vstříc,“ říká Petr Koten, ředitel 
České společnosti pro jakost. 

Široká veřejnost se zatím přiklání k názoru, 
že geneticky modifi kované suroviny k výrobě 
potravin nejsou vhodné, protože, jak naznačují 
diskuze odborníků, ani věda a výzkum nedokáží 
zcela jasně určit, zda jsou takto upravené plodiny 
spíše přínosem, nebo naopak rizikem, a to nejen 
s ohledem na možnosti lidského organismu. 
Množí se však i názory, že GMO suroviny by 
mohly být cestou, jak zajistit planetě dostatek 
potravin, neboť díky zásahu do genomu plodin 
mají následně vyšší výnosnost a upravuje se jejich 

imunitní systém, který lépe odolává nemocem, 
třeba plísním, tedy není potřeba používat ani 
tolik pesticidů, fungicidů a herbicidů. Z toho 
vyplývá, že by se mohla zlepšit kvalita půdy 
a podzemních vod. Klesla by produkce i obsah 
toxických látek v přírodě. Negativní vliv GMO 
nebyl ale jednoznačně prokázán stejně jako 
přínos. Důsledky bude však možné hodnotit až 
s časovým odstupem.

Kontrola a certifi kace „Bez GMO“ probíhá v ce-
lém řetězci, od produkce použitých osiv, pěstování 
obilovin, olejnin a jiných surovin přes výrobu krm-
ných směsí anebo přepravu potravinářských vstu-
pů až po zpracování jednotlivých potravinářských 
produktů. Certifi kovat se může nechat mlékárna 
stejně tak jako producent čokolády nebo paštik. 

Oblasti certifi kace bez GMO přikládají od-
borníci z České společnosti pro jakost velký vý-
znam. „Je to aktivita, která začíná být v České 
republice nejen vyhledávaná, ale má svůj až nad-
časový smysl. Už s ohledem na diskuzi o genetic-
ky modifi kovaných potravinách, o nichž se nejen 
v odborném fóru stále častěji hovoří,“ uvedl Ing. 
Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ, a pokračoval: 
„A právě v důsledku poptávky spotřebitelů usilu-
jí mnozí evropští výrobci a distributoři potravin 
stále častěji o to, aby bylo možno u dodávaných 
výrobků prokázat, že nebyly vyrobeny z kompo-
nent, které obsahují genetickou modifi kaci. Pro 
nás je to výzva i z toho důvodu, že ctíme a prosa-
zujeme principy světové udržitelnosti a společen-
ské odpovědnosti.“

Geneticky modifi kované organismy předsta-
vují pro současnou civilizaci dvě možné cesty. 
Někteří tyto produkty rostlinné či živočišné říše 
vidí jako směr k dostatku kvalitních potravin pro 
celou planetu, jiní v nich spatřují hrozbu s těžko 
odhadnutelnými následky genetického vývoje. 
V této souvislosti se nabízí nespočet otázek, na 
něž není jednoduché dát zatím přesnou odpověď. 

Certifi kace „Bez GMO“ je významná přede-
vším proto, že suroviny pro výrobu osiv, krmiv, 
hnojiv, potravin pochází z mnoha různých částí 
světa, jsou ve velkém obchodovány na meziná-
rodních komoditních trzích. Jejich pěstování, a to 
včetně možnosti pěstování GMO,  je upravová-
no rozličnými národními legislativami. Mnoho 
výrobců nejen potravin se proto přiklání k cestě 
dodávat do prodeje takové produkty, které ge-
neticky modifi kované organismy či jejich stopy 
neobsahují. Certifi kátem „Bez GMO“ mohou dát 
kupujícím značnou přidanou hodnotu a stávají se 
důvěryhodnými.

Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro jakost certifikuje „Bez GMO“

Česká společnost pro jakost certifi kuje „Bez GMO“.  Zdroj: www.vitalia.cz
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Smetanito dostalo jméno 
po lahodné smetaně. Právě 
díky smetaně se lehce 
a jemně roztírá a jeho bohatá 
smetanová chuť se na jazyku 
přímo rozplývá. Každé sousto 
se tak stává neodolatelným 
chuťovým požitkem!

Řada tavených sýrů Smetanito 
se od září rozšiřuje o novinku 
Smetanito s tvarohem. 
Jedná se o unikátní chuť 
taveného sýru na českém trhu. 
Receptura byla vytvořena 
v souladu s moderními trendy 
a požadavky spotřebitelů. 
Čeští spotřebitelé preferují 
základní příchutě* a tvaroh 
je jednou z nesmírně 
populárních ingrediencí díky 

chuti a nutričním hodnotám. 
Nové Smetanito s tvarohem 
má vysoký obsahu tvarohu 
(13 %), a tím i vyšší obsah
bílkovin, které přispívají 
k udržení svalové hmoty. 
Tvarohová chuť, v kombinaci 
se smetanovou jemností 
taveného sýru Smetanito, 
vytváří neodolatelný 
chuťový zážitek. 

Vyzkoušejte jej i Vy! 
Dopřejte si chvilku 
pro sebe a vychutnejte 
si sýry Smetanito®!

*U&A analýza,  Ipsos 2017

Novinka Smetanito® s tvarohem – Neodolatelné Tvarohové

Nový výrobek skupiny Bel Sýry Česko hodnotitelům představili: zleva – Edita Bečanová, Martina Vargaeštoková,
Lucie Nahodilová a Vítězslav Trojan

Ing. Jaroslav Albrecht, 
pekařský expert

SMETANITO S TVAROHEM je vel-
mi lahodný tavený sýr s lehce nakyslou 
chutí. Pozitivně hodnotím z pohledu 
zásad správné výživy snížený obsah tu-
ku a zvýšený obsah bílkovin bez nega-
tivního dopadu na konzistenci výrob-
ku. Zmíněné úpravy složení výrobku 
se samozřejmě projevily i v nižší ener-
getické hodnotě, což je další pozitivum 
v porovnání s původními druhy řady 
SMETANITO.

Ing. Ilona Cíchová,
AGRAL s. r. o.

Želetavě se výrobek velmi povedl. 
Barva i konzistence odpovídá tave-
nému sýru. Chuť skvělá, i když jde 
o méně tučný výrobek. Přidání tvarohu 
sýru pomohlo a chuť ještě zvýraznilo. 
Milovníci tavených sýrů budou velmi
potěšeni.

SMETANITO S TVAROHEM je 
trochu hutnější. Hůře se rozbaluje. Oba 
sýry jsou výborné.

Ing. Luděk Häusler, 
COOP Centrum družstvo

Pozitivní je snížení počtu „E“ – tavi-
cích solí. Tvaroh dodává výrobku la-
hodnou chuť. Pozitivní je rovněž niž-
ší obsah tuku a vyšší obsah bílkovin. 
Trend je rozhodně správný. SMETA-
NITO S TVAROHEM je rozhodně 
krok správným směrem, tj. „E“, tuk, 
bílkoviny. Z obchodního hlediska 
je dobře, že je zachována hmotnost 
150 g a stejná doporučená maloob-
chodní cena. Je to vhodné obohacení
sortimentu.

Ing. Karel Hřídel,
VOŠES a SPŠPT

Lahodná chuť po tvarohu, ale méně 
sýrová. Preferoval bych SMETANITO 
S TVAROHEM při možnosti výběru.

Doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc., 
Česká zemědělská univerzita

Nový výrobek je po senzorické kvalitě 
lepší, má příjemnější chuť. Nepatrná 
změna barvy je naprosto bezvýznamná 
a pro konzumenta snížený obsah tuku 
je vítaný. Výborná roztíratelnost. Sní-
žený obsah „E“ je při zachování stej-
né ceny porovnávaných vzorků velmi 
atraktivní pro zákazníka.

Ing. Milan Chmelař,
VOŠES a SPŠPT

SMETANITO S TVAROHEM je chut-
ný, dobře roztíratelný sýr bez vzhledo-
vých nedostatků. Chuť oproti původ-
nímu je kyselejší a tím dává tomuto 
sýru specifi kum. Zákazník ocení tuto 
novinku, avšak konzervativní labužník 
si ponechá cestu k původnímu sýru.

Dana Kandertová, 
SYMPEX GROUP s. r. o. 

Sýr opravdu lahodné chuti, jemněj-
ší a roztíratelnější oproti klasickému 
SMETANITU.

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.,
Státní veterinární správa 

SMETANITO S TVAROHEM spojuje 
v chuti lahodnou chuť smetany s pří-
jemně nakyslou chutí tvarohu. I při 
výrazně sníženém obsahu tuku oproti 
klasickému Smetanitu to v chuti není 
znatelné. Klasické SMETANITO je na-
opak příjemně nasládlé.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
AGRAL s. r. o.

První pocit velmi příjemná pikantní 
chuť s kyselým nádechem, v pozadí 
jemná sýrovomléčná chuť taveného 
sýra. Konzistence výrobku včetně roz-
tíratelnosti a lesku vynikající. Srovná-
vací výrobek SMETANITO (bez tva-
rohu) je dobrý, avšak méně pikantní 
než SMETANITO S TVAROHEM, ale 
tento sýr jde lépe od hliníku.

MVDr. Miloslav Olach,
Státní veterinární správa

Vyšší obsah smetany se výrazně pro-
jevuje na chuti, která dík kyselejšímu 
nádechu působí svěže. Zvýšený ob-
sah tvarohu je sice pozitivní z pohledu 
obsahu bílkovin, ale podepisuje se na 
vláčnější konzistenci, která nemusí být 
každým zákazníkem upřednostňová-
na. Souhrnně lze konstatovat, že nový 
výrobek je možno hodnotit jako další 
posun v kvalitě.

PhDr. Hana Přibylová, 
Českomoravský svaz
mlékárenský 

Velmi dobrá chuť i konzistence. Kon-
zistence v ústech plná, jemná. Textura 
při porcování mírně lomivá, ale dosta-
tečně měkká na hladké roztírání, kte-
ré je u tohoto výrobku velmi důležité. 
V porovnání s klasickým SMETANI-
TEM bych preferovala nové SMETA-
NITO S TVAROHEM pro jeho plnější, 
sýrovější chuť. A to i přesto, že jsem 
původně jen dle obalu očekávala chuť 
svěžejší, více tvarohovou. Určitá lehká 
lámavost nebrání hladkému roztírání.

Doc. MUDr. Jolana
Rambousková, CSc.,
3. LF UK

Nový tavený sýr s přídavkem tvarohu 
má výraznější chuť než tradiční, tex-
tura je jemná, sýr se snadno roztírá, pří-
znivé je snížení obsahu tuku v receptu-
ře při zachování lahodné chuti.

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

Opravdu lahodný sýr, „vymazlený“ po 
všech stránkách. Překvapila mě po-
měrně výrazná sýrová chuť, kterou na 
trhu často postrádám, kromě „běžné-
ho“ SMETANITA, které je ještě o něco 
výraznější.

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.,
nezávislý potravinářský
odborník

Celkově hodnotím výrobek  jako vyni-
kající. Splňuje plně požadavky na chut-
ný a na první pohled přívětivý mléčný 
výrobek, navíc výrobek se sníženým 
obsahem tuku. Tvarohová „příchuť“ 
bude vyhovovat spotřebitelům prefe-
rujícím bezpříchuťové (původní) vý-
robky. Původní SMETANITO má vý-
raznější sýrovou chuť a bude zřejmě 
preferováno spotřebiteli – milovníky 
sýrů.

Hodnotili členové hodnotitelské komise Česká chuťovka

Hodnocení proběhlo v aule školy „Podskalská“ – VOŠ ekonomických 
studií, SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědná 
a veterinární v Praze. A to za pomoci ochotných pedagogů a ředitele 
školy Ing. Milana Chmelaře.
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Tradiční trvanlivé tyčinky Havlík

www.tycinkyhavlik.cz

Praha – V Česku proběhne od 26. září do 
30. září 2018 již šestý ročník Dnů českého 
piva. Zapojí se do nich desítky pivovarů 
a tisíce dobrých hospod po celé České 
republice. Pro své hosty budou mít připraven 
bohatý program a hlavně skvělé pivo. Od 
klasického českého ležáku až po pivní 
speciály, včetně toho Svatováclavského, 
který letos řada z nich uvaří úplně poprvé! 

„V průběhu pětidenního svátku si mohou mi-
lovníci zlatého moku vychutnat čepované pivo, 
které nás proslavilo po světě, a společně osla-
vit tradici české hospody. Právě ta odjakživa 
patří k místům, kde se lidé setkávali a disku-
tovali o záležitostech běžných i mimořádných. 
Dny českého piva lze tak bez nadsázky oslavit 
v jakékoli hospodě v Česku,“ říká Martina Fe-
rencová, výkonná ředitelka Českého svazu pi-
vovarů a sladoven. 

Ofi ciálně budou oslavy zahájeny 26. září pří-
pitkem na Svatováclavské slavnosti a symbo-
lickým naražením sudu vítězného ležáku v de-
gustační soutěži České pivo 2018. K vyhledání 
zapojených hospod je možné využít i face-
bookový profi l Dny českého piva a ofi ciální
webové stránky www.dnyceskehopiva.cz 
s mapou, která automaticky lokalizuje polohu 
a nasměruje konzumenty do nejbližšího zapo-
jeného podniku v rámci Dnů českého piva. 

ČESKÝ LEŽÁK JAKO FENOMÉN 
Pivo patří společně s křišťálem, bižuterií 

a porcelánem k tradičním českým exportním 
výrobkům. Historie vaření tohoto ušlechtilého 
moku má v českých zemích tisíciletou tradi-
ci, vždyť nejstarší pivovar na našem území byl 
založen v Břevnovském klášteře již za vlády 
knížete Boleslava II. na konci 10. století. „Češi 
můžou být právem hrdí na poctivý český ležák, 
který chutná nejlépe čepovaný a byl v uplynu-
lém roce po několika desítkách let na tuzem-
ském trhu opět dominantní. Hlavním tahounem 
trhu byl také letos v červenci, kdy výstav ležáků 
meziročně vzrostl o 5 procent,“ říká Martina 
Ferencová. 

Už Jára Cimrman si rýmoval: „Je to nápoj 
zvláštní chuti, loknouti mě znovu nutí.“ Věděl, 
že český ležák plzeňského typu má jeden mi-
mořádný rys, který jiné pivo nemá – vysokou 
pitelnost. Není to žádné prázdné slovo, v pivo-
varnické terminologii se tak označuje důležitá 
vlastnost, která způsobuje, že máte po prvním 
napití chuť na další. 

NA PIVO DO DOBRÉ HOSPODY
Hlavním cílem Dnů českého piva je přilá-

kat Čechy do hospod a restaurací, protože ty 
jsou místem setkávání a sociálního kontaktu. 
Některé hospody letos nabídnou kromě již 
zmíněných Svatováclavských speciálů např. 
kulinářské pivní menu nebo doprovodné akce. 
Doprovodné aktivity chystají i pivovary, napří-
klad v podobě setkání se sládky a speciálních 
prohlídek. Podrobnější informace lze sledovat 
na FB Dnů českého piva. 

PŘÍBĚH SVATOVÁCLAVSKÉHO 
SPECIÁLU

Tradice Dnů českého piva byla založena 
v roce 2013 na počest sv. Václava, který je co-
by český kníže a světec považován za hlavní-
ho patrona české země. A protože je zároveň 
patronem sládků a pivovarníků, pak i relativně 
nově vzniklá oslava českého piva každoročně 
připadá na konec měsíce září, kdy svůj svátek 
slaví právě Václavové. Od roku 2000 je 28. září
vyhlášeno také jako český státní svátek.

Knížete Václava uctíval i císař Karel IV., 
velký milovník zlatavého moku, a sám ho také 
v roce 1375 jmenoval patronem sládků a pivo-
varníků. Pro lebku přemyslovského knížete ne-
chal císař zhotovit Svatováclavskou korunu, 
která je nyní nejstarší součástí českých koru-
novačních klenotů. Každý rok na konci září se 
lebka světce vrací na 24 hodin do Staré Bole-
slavi, kde je přísně střežena a přes noc hlídána 
přímo v kryptě svatých Kosmy a Damiána. 

Mediálním partnerem Dnů českého piva je 
Rádio Impuls.

Český svaz pivovarů a sladoven 

Dny českého piva oslavují tradici české hospody
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Svijany – Logo Pivovaru Svijany 
nesou v nově otevřené sezoně dre-
sy hráčů prvoligového fotbalového 
klubu Slovan Liberec. Jde o součást 
dohody o široce koncipovaném part-
nerství, na němž se pivovar pro le-
tošní sezonu dohodl s vedením klu-
bu. Slovan se díky ní zařadil do 
dlouhé řady sportovců, které největ-
ší samostatný český pivovar dlouho-
době podporuje. 

„Jsme úspěšná společnost a úspěch 
nás zavazuje. Cítíme společenskou 
odpovědnost nejen za pivovar a jeho 
pracovníky, ale i za naše širší okolí.
Cíleně proto podporujeme kulturní

a sportovní aktivity v našem regionu
i mimo něj,“ řekl k tomu ředitel 
Pivovaru Svijany Roman Havlík. 
Mezi nejviditelnější aktivity pivovaru 
v tomto směru podle něj patří podpo-
ra libereckého profesionálního teni-
sového turnaje Svijany Open a spon-
zoring volejbalového klubu Dukla 
Liberec, regionálních fotbalových 
klubů a v neposlední řadě i úspěš-

ného olympionika, judisty Lukáše 
Krpálka. 

„Se Slovanem, stejně jako s dalšími 
sportovci, nás spojují špičkové výkony, 
výdrž, vůle po vítězství i týmový duch, 
tedy to, co našemu pivovaru pomoh-
lo odvrátit hrozbu uzavření a co nás 
posledních úspěšných dvacet let pro-
vázelo v podobě našeho hesla Srdeční 
záležitost,“ řekl dále Roman Havlík. 

„Kromě toho je pro nás i pro Slovan 
letošní rok výroční – zatímco Slovan 
slaví šedesát let od svého založení, pi-
vovar si připomíná dvacet let své sa-
mostatnosti.“ 

„Stejně jako Pivovar Svijany i Slo-
van reprezentuje náš region a stejně 
jako Pivovar Svijany jsme v minulosti 
dokázali, že dokážeme být úspěšní na 
národní i mezinárodní úrovni. Společně 
můžeme v budoucnu dosáhnout dalších 
úspěchů. To, co děláme, totiž děláme 
srdcem. Věřím, že naši příznivci ocení, 
že si na stadionu U Nisy budou moct 
konečně pochutnat na lokálním pivu,“ 
uvedl prezident FC Slovan Liberec Ing. 
Zbyněk Štiller.

„Kdysi nás liberečtí patrioti podrže-
li, teď je čas jim to vrátit. Budeme tý-
mu držet palce, aby se nyní již s logem 
Svijan na dresu přiblížil výkonům, díky 
nimž v úspěšné sezoně 2011/2012 nej-
vyšší české soutěži dominoval. Za naše 
malé vítězství pak budeme považovat, 
když bude návštěvníkům stadionu chut-
nat naše pivo,“ uzavřel Roman Havlík.

V rámci spolupráce pivovar připra-
vuje mimo jiné speciální edici plechov-
kového piva. Partnerství využije i pro 
své vlastní fanoušky, bude pro ně na-
příklad na svém facebookovém profi lu 
pořádat soutěže o vstupenky. 

www.pivovarsvijany.cz

Pivovar Svijany partnerem prvoligového Slovanu Liberec
DOBRÝ FOTBAL A DOBRÉ PIVO K SOBĚ PATŘÍ:  NA STADIONU U NISY SE TOČÍ  SVIJANY

„Náš původně malý regionální 
pivovar za posledních dvacet let 
postupně stával známý po celé 
republice a dnes již i za jejími 
hranicemi. Prošel obrovskou 
proměnou, zvýšil výstav více než 
patnáctkrát až na loňských 638 ti-
síc hektolitrů a vypracoval se do 
pozice jednoho z největších pi-
vovarů v českých rukou. To vše 
k nám za posledních dvacet let 
přivedlo obrovské množství fa-
noušků nejen z řad libereckých 
patriotů – stejně jako Slovanu.“ 

Praha – Podle nařízení Evropské 
komise by se na všech potravinář-
ských výrobcích měly uvádět nutrič-
ní a energetické hodnoty na 100 g
nebo 100 ml. Brzy to bude pla-
tit i pro alkohol. Sjednocené měr-
né jednotky u alkoholických nápojů 
by však pro spotřebitele mohly být 
značně zavádějící. Přestože všech-
ny obsahují jeden a ten samý al-
kohol, výrazně se liší v jeho kon-
centraci, ostatních přísadách, ale 
hlavně v množství, ve kterém se al-
koholické nápoje běžně pijí. Výrobci

lihovin proto preferují přepočet na 
tzv. konzumní jednotku. 

„U alkoholu se projevuje nutriční 
paradox. Má energetickou hodnotu, 
přestože sám o sobě neobsahuje žád-
né tuky, cukry nebo bílkoviny. Na je-
den gram alkoholu připadá okolo 20 kJ
energie. K tomu je pak ještě potřeba 
přičíst další výživové látky, které ob-
sahují ostatní složky alkoholických ná-
pojů,“ vysvětluje Vladimír Darebník 
z Unie výrobců a dovozců lihovin. Pro-
to je u alkoholu, stejně jako u ostatních 

potravin, možné sledovat jejich nutrič-
ní a energetickou hodnotu.

Od roku 2014 se podle nařízení Ev-
ropské komise 1169/2011 uvádějí nu-
triční a energetické hodnoty u všech 
potravinářských výrobků. U nápojů 
s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % 
stanovila Komise odklad a vyzvala vý-
robce k samoregulačnímu návrhu. Ten 
výrobci předložili a v současné době 
probíhá tříleté zkušební období, kdy 
velcí světoví výrobci alkoholických 
nápojů budou postupně zavádět uvá-
dění nutričních hodnot na webových 
stránkách produktů, ke kterým se spo-
třebitel dostane s pomocí QR kódu na 
etiketě každého konkrétního výrobku. 
U ostatních potravin je obvykle měrná 

jednotka sjednocena a hodnoty odpoví-
dají 100 gramům nebo mililitrům pro-
duktu, u alkoholických nápojů by však 
tento přístup byl silně zavádějící.

„Například u rumu nebo whis-
ky není konzumní jednotkou 100 ml, 
ale 20 nebo 40 ml. Energetická hod-
nota by tak byla u lihovin navýšena 
až pětkrát oproti tomu, kolik běžně 
konzumujeme v jedné porci. Zatímco 
u piva, kde běžná konzumní jednotka 
je 0,5 l, by takové hodnoty byly na-
opak pětkrát nižší. Čísla jsou zkreslu-
jící, v běžné praxi se pivo po 100 ml
nepodává,“  doplnil  Darebník.

Výrobci lihovin napříč Evropou se 
tak shodují, že pokud se mají na alko-
holu uvádět nutriční hodnoty, měly by 

se užívat běžné konzumní jednotky, 
nikoliv hodnoty na sjednocené množ-
ství 100 ml. Matoucí by byly hlavně 
pro spotřebitele. Zatímco dvanáctistup-
ňové pivo má ve 100 ml 198 kJ ener-
gie, v půllitru, tedy běžné konzumní 
jednotce, to je 990 kJ. Naopak 100 ml 
whisky obsahuje 1046 kJ energie, běž-
ná konzumní jednotka 40 ml ale obsa-
huje 418 kJ. Tedy o více než polovi-
nu méně než velké dvanáctistupňové 
pivo. 

Více informací na: https://
www.pijsrozumem.cz/energe-

ticka-hodnota-alkoholu/

 Ogilvy Public Relations

Výrobci alkoholických nápojů budou udávat jejich energetickou hodnotu. 
Preferují přepočet kalorií na konzumní jednotku

Roman Havlík,
ředitel Pivovaru Svijany

 Úbory hráčů Slovanu Liberec doplnilo logo Pivovaru Svijany. 

České Budějovice – První česko-
slovenské nealkoholické pivo Pito 
z budějovického Pivovaru Samson 
slaví mezinárodní úspěch. V pres-
tižní soutěži World Beer Awards 
získalo stříbrnou medaili pro Čes-
kou republiku. K legendárnímu Pi-
tu si v poslední době nalézá cestu 
stále víc zákazníků.

„Pito má důležité místo v našem 
portfoliu už desítky let. Nyní získalo 
nejdůležitější cenu od listopadu 1989 
– stříbrnou medaili v mezinárodní 
soutěži World Beer Awards v Londý-
ně. Je to jasný důkaz kvality nápoje, 
který vznikl před více než 40 lety po-

užitím metody řízeného kvašení. Pito 
si v poslední době pochvaluje stále 
víc zákazníků, plánujeme postupný 
nárůst jeho výstavu, který loni činil 
7000 hektolitrů,“ říká generální ře-
ditel Pivovaru Samson Daniel Dře-
vikovský. 

Pivovar Samson zaznamenal 
v soutěži World Beer Awards his-
torický úspěch, kromě Pita uspěl 
i Samson 12. Stal se nejlepším čes-
kým ležákem vařeným v České re-
publice. „Máme z toho obrovskou 
radost, kvalita se dokáže prosadit 
i v klání, ve kterém o výsledku roz-
hodovali špičkoví pivní someliéři,“ 
dodává Dřevikovský.

Pito je historicky prvním česko-
slovenským nealkoholickým pivem. 
Bylo důsledkem rozvoje automobilis-
mu na silnicích v 70. letech 20. sto-
letí. Pivovarníci kvůli tomu dostali 
za úkol vyrobit nealkoholické pivo 
pro řidiče. Odborníci z Jihočeských 
pivovarů v Českých Budějovicích 
vyvinuli nápoj Pito, jehož název je 
zkratkou slov pivo a auto.

„Díky masivním investicím AB In-
Bev jsme v posledních letech zvýšili 

kvalitu všech piv, Pito není výjim-
kou. Máme pozitivní reakci na Pito 
od londýnských porotců i od našich 
zákazníků, a to nás těší dvojnásob,“ 
říká manažerka kvality a vedoucí la-
boratoře Pivovaru Samson Kateřina 
Leštinová.

Pivovar Samson díky Pitu podpo-
ruje i společensky prospěšné akce. 
Letos se zapojil do projektu České-
ho svazu pivovarů a sladoven Řídím, 
piju nealko pivo. O Velikonocích 
tak při silničních kontrolách dostali 
ukáznění řidiči v Českých Budějovi-
cích právě Pito.

Nealkoholické pivo z Pivovaru 
Samson nechybělo ani o víkendu 
při cyklistickém závodu z Českého 
Krumlova na Kleť. Vítězové dospě-
lých kategorií dostali jako odměnu 
Pito, ideální nápoj po fyzické únavě. 
Výherci ocenili chuť Pita, které po 
jisté odmlce opět strmě stoupá na žeb-
říčku českých nealkoholických piv.

Pivovar Samson, a. s., České Bu-
dějovice patří do portfolia společ-
nosti AB InBev, která je největším 
světovým pivním koncernem. Mezi 

jeho další značky patří například 
Stella Artois, Corona či Foster´s. 
Česká republika jako pivní velmoc si 
v jeho portfoliu získává čím dál dů-
ležitější postavení, čemuž napomáhá 
investování do tradičních značek, ja-
ko je právě Samson.

Pivovar Samson, a. s.

Pito je stříbrné. Legendární nealkoholické pivo
uspělo v mezinárodní soutěži v Londýně

Ocenění Pita v prestižní World 
Beer Awards
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Valtice – Hodnocením vín slovác-
ké vinařské podoblasti začal na Mo-
ravě seriál Národní soutěže vín 2018, 
naší největší a nejvyšší soutěže vín. 
Titul slováckého Šampiona za nejlep-
ší víno získaly Vinné sklepy Skalák 
za Pinot Gris 2017, výběr z hroznů. 
Národní soutěž vín je realizována za 
finanční podpory Vinařského fondu, 
organizuje ji Sdružení slováckých vi-
nařů za technické podpory Národního 
vinařského centra a pod garancí Sva-
zu vinařů České republiky. 

  Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
478 vín, která usilovala nejen o titul 
Šampiona nebo vítězství v jednotli-
vých kategoriích, ale také o postup 
do celostátních kol a možnost pro-
sadit se do Salonu vín, tedy nejlepší 
stovky vín České republiky pro daný 
rok.

„Náš Pinot Gris 2017 je suché víno 
s přívlastkem výběr z hroznů. Jedná se 
o krásné, plné víno s bohatým bezcu-
kernatým extraktem, zlatozelenkavou 
barvou a vůní po přezrálém žlutém 
ovoci,“ představuje Šampiona Ing. Le-
ona Šebestová z Vinných sklepů Ska-
lák z Dubňan. 

V soutěži získalo 9 vín velké zlaté, 
101 vín zlaté, 53 vín stříbrné medai-
le a do celostátního kola Salonu vín 
– národní soutěže vín postoupilo ze 
slovácké vinařské podoblasti 428 vín. 
Nominovaná vína budou spolu s postu-

pujícími z velkopavlovické, mikulovské 
a znojemské vinařské podoblasti, repre-
zentující vinařskou oblast Morava, a vi-
nařské oblasti Čechy soutěžit o postup 
do fi nále a titul absolutního Šampiona 
a umístění v Salonu vín ČR, celoroční 
degustační expozici vín ve Valticích.

ŠAMPION A VÍTĚZOVÉ 
KATEGORIÍ:

�  Kategorie A – bílá vína suchá a po-
losuchá: Šampion a vítěz kategorie: 
Pinot Gris 2017, výběr z hroznů – 
Vinné sklepy Skalák

�  Kategorie B – bílá polosladká: 
Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 
2017, pozdní sběr – Rodinné vinař-
ství Břeclav s. r. o.

�  Kategorie C – sladká vína (bílá, 
růžová i červená): Vítěz kategorie: 
Sauvignon 2017, pozdní sběr – Me-
trofl ora s. r. o.

�  Kategorie D – růžová vína a kla-
rety:Vítěz kategorie: PINOT NOIR 
ROSÉ BARRIQUE 2015, pozdní 
sběr – VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK 
LTM, s. r. o.

�  Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá: Vítěz kategorie: Ru-
landské modré 2015, výběr z hroznů 
– BV vinařství a. s.

�  Kategorie G – sekty s. o.: Vítěz ka-
tegorie: Bohemia Sekt Prestige demi
sec 2016, jak. šumivé víno s. o. – 
BOHEMIA SEKT, s. r. o.

�  Nejlepší kolekce: Rodinné vinařství 
Břeclav s. r. o.

SLOVÁCKÁ 
VINAŘSKÁ 

PODOBLAST
Slovácká vinařská podoblast je ob-

last velmi rozlehlá a díky tomu má 
různorodé přírodní podmínky, od tep-

lých svahů na jihu až po 
naše nejseverněji polo-
žené vinice. Vinohrady 
zde najdete jak v údolí 
řeky Moravy, tak v čle-
nité kopcovité krajině 
Bílých Karpat nebo na 
jižních svazích Chřibů 
a Ždánického lesa. Daří 
se zde Mülleru Thurgau, 
Ryzlinku rýnskému, 
Veltlínskému zelené-
mu, Rulandskému bí-
lému a Muškátu mo-
ravskému. Z modrých 
odrůd stojí za pozor-
nost zejména Frankov-
ka, Svatovavřinecké, 
Zweigeltrebe a v ob-
ci Moravská Nová Ves 
vyšlechtěná odrůda Cabernet Mora-
via.

Nejlepším vínem na Slovácku je Pinot Gris z Vinných sklepů Skalák 

Valtice – Seriál Národní soutěže
vín 2018 pokračoval na Moravě hod-
nocením vín, tentokrát velkopavlo-
vické vinařské podoblasti. Velko-
pavlovickým šampionem za nejlepší
víno se stal Merlot 2017, výběr 
z hroznů, z Vinařství Na Soutoku. 
Národní soutěž vín je realizována 
za finanční podpory Vinařského fon-
du, za technické podpory Národního
vinařského centra a pod garancí Sva-
zu vinařů České republiky a jedná se 
o naši největší a nejvyšší soutěž vín. 

„Jedná se o víno, které vzniklo 
v rámci naší velmi úspěšné strategie 
nákupu hroznů od špičkových doda-
vatelů z nejlepších poloh celé Mora-
vy. Tento Merlot pochází z mladé BIO 
vinice z Kurdějova a jednalo se teprve 
o třetí ročník sklizně. Přírodní podmín-

ky Kurdějova jsou ale podle mne na-
tolik unikátní, že i takto mladá vinice 
podává špičkové výkony. A o zbytek se 
postaral tým našich mladých enologů. 
Proto si ocenění velice vážíme a jsme 
na něj patřičně hrdí,“ sdělil Karel Prů-
ša z Vinařství Na Soutoku.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
618 vín, která usilovala nejen o titul 
Šampiona nebo vítězství v jednotli-
vých kategoriích, ale také o postup do 
celostátního kola a možnost prosadit se 
do Salonu vín, tedy nejlepší stovky vín 
české republiky pro daný rok.

V soutěži získalo 9 vín velké zlaté, 
94 vín zlaté, 96 vín stříbrné a 1 bronzo-
vou medaili. Do celostátního kola Salo-
nu vín – národní soutěže vín postoupilo 
z velkopavlovické vinařské podoblasti 
546 vín. Nominovaná vína budou spolu 
s postupujícími ze slovácké, mikulov-

ské a znojemské vinařské 
podoblasti, reprezentující 
vinařskou oblast Morava, 
a vinařské oblasti Čechy 
soutěžit o postup do fi nále 
a o titul absolutního Šam-
piona a umístění v Salo-
nu vín ČR, celoroční de-
gustační expozici vín ve 
Valticích.

VELKOPAVLOVICKÁ 
VINAŘSKÁ 

PODOBLAST
Velkopavlovická vi-

nařská podoblast je kra-
jina s členitým reliéfem, 
která severně od Velkých 
Bílovic stoupá do kopců 
Hustopečské pahorkatiny 
a pak v úrodných rovinách pozvolna 

klesá až k Brnu. Patří k nejslunnějším 
a nejteplejším místům České republiky, 
a proto se proslavila mimořádnými čer-
venými víny, zejména Svatovavřinec-
kým a Frankovkou. V severní části se 
daří také bílým odrůdám – Veltlínské-
mu zelenému, Rulandskému šedému, 
Tramínu červenému, Pálavě a Muškátu 
moravskému.

ŠAMPION A VÍTĚZOVÉ 
KATEGORIÍ:

�  Kategorie A – bílá vína su-
chá a polosuchá: Vítěz katego-
rie: Tramín červený 2016, vý-
běr z hroznů – Vinné sklepy 
Zapletal

�  Kategorie B – bílá polosladká: Ví-
těz kategorie: Sauvignon – botrytis 
cinerea 2014, výběr z bobulí – PE-
CHOR Vinařství s. r. o.

�  Kategorie C – sladká vína (bí-
lá, růžová i červená): Vítěz ka-
tegorie: Veltlínské zelené 2016, 
ledové víno – Vinařství Vajbar Bro-
nislav

�  Kategorie D – růžová vína a kla-
rety: Vítěz kategorie: Rosé Trkman-
ska 2017, VOC Modré hory – VÍNO
J. STÁVEK

�  Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá: Šampion a vítěz ka-
tegorie: Merlot 2017, výběr z hroz-
nů – Vinicola, s. r. o. / Vinařství Na 
Soutoku

�  Kategorie G – sekty s. o.: Ví-
těz kategorie: Bohemia Sekt 
Prestige Chardonnay brut 2015, 
jak. šumivé víno s. o. – BOHEMIA 
SEKT, s. r. o.

�  Nejlepší kolekce: Vinařství Bauman 
s. r. o. – Velké Bílovice

Šampionem na Velkopavlovicku je Merlot z Vinařství Na Soutoku 

Znojmo – Hodnocení znojem-
ské vinařské podoblasti ve Znojmě
zakončilo nominační kola Národní
soutěže vín 2018. Největšího
úspěchu dosáhly Vinné sklepy
Lechovice. Jejich Veltlínské zelené 
2017 VOC Znojmo se stalo Šampio-
nem a zároveň si odnášejí cenu za 
nejlepší kolekci vín. Národní sou-
těž vín, nejvyšší a největší soutěž 
vín v České republice, probíhá pod 
garancí Svazu vinařů ČR, za orga-
nizačního zajištění Národním vinař-
ským centrem a za finanční podpory
Vinařského fondu. 

Do jednotlivých kategorií bylo při-
hlášeno rekordních 358 bílých, červe-
ných a růžových vín, ale jen jediné se 
mohlo stát Šampionem. Porotu nejvíce 
zaujalo víno nejtypičtější pro daný re-
gion – víno VOC Znojmo, konkrétně 

Veltlínské zelené 2017 VOC Znojmo 
z Vinných sklepů Lechovice, spol. s r. 
o. Víno má ovocně květinovou vůni 
s mohutnou strukturou, plnou chutí, 
minerálním podtónem a v závěru lehce 
pikantní.

„Jsem opravdu rád, že se Šampio-
nem znojemské podoblasti stalo právě 
Veltlínské zelené, které je mnohými, dle 
mého názoru, neprávem opomíjeno. 
Odrůda pochází sice od našich jižních 
sousedů, ale geografi cky je místo jejího 
vzniku vzdáleno od Znojma jen pár ki-
lometrů. Kde v České republice by tedy 
měly růst typičtější veltlíny než na Znoj-
emsku. Jedná se opravdu o typického zá-
stupce znojemských veltlínů, o čemž také 
svědčí jeho zařazení ve VOC Znojmo,“ 
sdělil Ing. Jan Hrachovský, výrobní ře-
ditel Vinné sklepy Lechovice, spol. s r. o.

V soutěži bylo uděleno 11 velkých 
zlatých, 56 zlatých a 45 stříbrných me-

dailí. Celkem 300 vín dále postoupi-
lo do celostátních kol soutěže, kde se 
utkají o prestižní místo v Salonu vín 
ČR a titul absolutního Šampiona. Z od-
růd byl nejhojnější na Znojemsku ty-
pický Ryzlink rýnský s 46 vzorky, dále 
pak Veltlínské zelené se 40 vzorky. 

ŠAMPIONA VÍTĚZOVÉ
KATEGORIÍ:

�  Šampion a vítěz kategorie A – bílá 
vína suchá a polosuchá: Veltlínské 
zelené 2017 VOC Znojmo – Vinné 
sklepy Lechovice, spol. s r. o.

�  Kategorie B – bílá vína polo-
sladká: Pálava 2015, výběr 
z hroznů – ZNOVÍN ZNOJMO, 
a. s.

�  Kategorie C – sladká vína (bílá, 
růžová i červená): Ryzlink rýn-
ský 2015, ledové víno – ZNOVÍN 
ZNOJMO, a. s. 

�  Kategorie D – rů-
žová vína: Svato-
vavřinecké Rosé 
2017, kabinetní ví-
no – Vinařství LA-
HOFER, a. s.

�  Kategorie E – 
červená vína su-
chá a polosuchá 
vína: Frankovka 
2016, kabinetní ví-
no – VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ 
a. s.

�  Kategorie G – sek-
ty s. o.: Louis Gi-
rardot brut 2013, ja-
kostní šumivé víno 
s. o. – BOHEMIA 
SEKT, s. r. o.

�  Nejlepší kolekce: Vinné sklepy Le-
chovice, spol. s r. o. 

Znojemská vinařská podoblast vdě-
čí za svá chuťově plná a svěží aro-
matická bílá vína ideálním přírodním 
a klimatickým podmínkám. Stude-
né větry z nedaleké vrchoviny spolu 
s termoregulačním vlivem řek dávají 
znojemským vínům nezaměnitelnou 
kořenitou chuť. Díky střídání sluneč-
ných dnů a chladnějších nocí hrozny 
sice zrají pomaleji, zato si uchovávají 
aromatické látky a dosahují vysoké ja-
kosti. Nejlepších výsledků zde vinaři 
tradičně dosahují s Veltlínským zele-
ným, Ryzlinkem rýnským, Müllerem 
Thurgau a Sauvignonem. Červené 
barvy hájí zejména Svatovavřinecké 
a Frankovka.

Více o soutěži na 
www.narodnisoutezvin.cz

Omnimedia, s. r. o.

Na Znojemsku bodovaly Vinné sklepy Lechovice, slaví titul Šampiona i nejlepší kolekci

Valtice – Národní soutěž vín má 
dalšího vítěze. V kole mikulov-
ské vinařské podoblasti se šampi-
onem stalo Rulandské modré, výběr 
z hroznů 2015, z Vinařství Štěpán 
Maňák. Národní soutěž vín probíhá 
pod garancí Svazu vinařů ČR, za or-
ganizačního zajištění Národním vi-
nařským centrem a za finanční pod-
pory Vinařského fondu. 

„U našeho Rulandského modrého 
z ročníku 2015 ve výběru z hroznů se 
ukazuje, o jak výjimečný šlo ročník pro 
červená vína na jižní Moravě. Víno zau-
jme svou tradiční charakteristickou kom-
binací švestek a povidel s tmavou čoko-
ládou. Chuť je elegantní a mnohovrstvá 

díky dlouhému zrání na 
dubových sudech. Víno 
má velký potenciál při 
dalším zrání na láhvi,“ 
pověděl o vítězném víně 
Karel Novotný, enolog 
Vinařství Štěpán Maňák.

Do soutěže bylo při-
hlášeno celkem 578 
vín. Z toho získalo 23 
vín velké zlaté, 155 vín 
zlaté, 7 vín stříbrné me-
daile. Do celostátního 
kola Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín po-
stoupilo z mikulovské 
vinařské podoblasti 530 vín. Nomino-
vaná vína budou spolu s postupujícími 

ze slovácké, velkopavlovické a znoj-
emské vinařské podoblasti, reprezentu-
jící vinařskou oblast Morava, a vinař-
ské oblasti Čechy soutěžit o postup do 
fi nále a o titul absolutního Šampiona 
a umístění v Salonu vín ČR, celoroční 
degustační expozici vín ve Valticích.

ŠAMPIONA VÍTĚZOVÉ
KATEGORIÍ:

�  Kategorie A – bílá vína suchá a po-
losuchá: Vítěz kategorie: Sylvánské 
zelené 2017, moravské zemské víno 
– VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s.

�  Kategorie B – bílá polosladká: 
Vítěz kategorie: LIŠČÍ VRCH Ryz-
link vlašský 2017, výběr z hroznů – 
Ing. Antonín Kňourek – Březí

�  Kategorie C – sladká vína (bílá, 
růžová i červená): Vítěz kategorie: 
Tramín červený 2017, výběr z bobu-
lí – ZD Sedlec u Mikulova

�  Kategorie D – růžová vína a kla-
rety: Vítěz kategorie: Merlot ROSÉ 
2017, výběr z hroznů – Víno Mar-
cinčák

�  Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá: Šampion a vítěz kate-
gorie: Rulandské modré 2015, výběr 
z hroznů – Štěpán Maňák

�  Kategorie G – sekty s. o.: Vítěz 
kategorie: Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay brut 2015, jak. šumivé 
víno s. o. – BOHEMIA SEKT, s. r. o.

�  Nejlepší kolekce: Ing. Antonín 
Kňourek – Březí

Dominantou mikulovské vinař-
ské podoblasti je pohoří Pálava, kte-
ré strmě vystupuje z mírně zvlněné 
krajiny lužních lesů dolního Podyjí. 
Na úbočích vápencových skal jsou 
mohutné návěje spraší, vápenité jíly 
i písky, které dávají zdejším vínům 
nezaměnitelný charakter. Mikulovské 
vinařské podoblasti vládne odedávna 
Ryzlink vlašský, daří se tu ale také od-
růdám Müller Thurgau, Chardonnay, 
Veltlínské zelené a samozřejmě Pála-
va. Na Valticku se přidává i Neubur-
ské a Sylvánské zelené. Z červených 
si zde získalo oblibu Svatovavřinec-
ké, Frankovka, Merlot a Zweigel-
trebe.

Mikulovským nejlepším vínem se stalo Rulandské modré 
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za splnění přísných kritérií kvality.

Vodňanská drůbež, a. s.,
získala další ocenění značkou KLASA

Dne 23. 8. 2018 na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA

v Českých Budějovicích získala obchodní společnost Vodňanská drůbež, a. s.,

další ocenění národní značkou kvality Klasa za výrobek

Kachní stehno bez kosti a kůže

Společnost Vodňanská drůbež, a. s., a její značky Vodňanské kuře, Vodňanská kachna a Vodňanská slepice  upevňují tradiční české hodnoty v oblasti potravinářství.

Česká drůbež, české výrobky, čerstvost, tradice a lahodná chuť jsou odkazem, který je každý den vytvářen pro uspokojení všech našich zákazníků. 

Značka KLASA je udělována ministrem zemědělství České republiky již od roku 2003. Zaslouží si ji jen ty nejkvalitnější potravinářské výrobky. 

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a. s., díky nastaveným kontrolním procesům a vysoké kvalitě produktů získala ocenění značkou Klasa

již po několikáté. Téměř celá nabídka chlazeného kuřecího i kachního masa a 8 druhů masných výrobků si nese ocenění touto značkou.

Oceněný výrobek:
Kachní stehno
bez kosti a kůže

�   100% záruka kvality,
čerstvosti
a českého původu

�   pod stálou veterinární
kontrolou

�  dosledovatelnost chovatele

�   pochází výhradně
z českých uzavřených chovů

�   oceněno a garantováno 
českou potravinářskou 
komorou

VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLVŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRRO PRŮMYSSLL

PŘEPRAVKY 
PRO MASNÝ PRŮMYSL

� Ihned k dodání
� Top ceny
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Při slavnostním galavečeru 
v pražském Paláci Žofín byly udě-
leny ceny národní soutěže MAKRO
Vinař roku 2018. Hlavní cenu v po-
době velkého křišťálového poháru si 
od odborné poroty převzali zástupci 
vinařství Volařík z Mikulova. 

Právě kolekce vín z tohoto vinařství 
byla porotou vyhodnocena jako nejlep-
ší z celkového počtu 543 přihlášených 
soutěžních kolekcí. „Vzhledem k těžkos-
tem s kvalitou hroznů sklizně 2017 byl 
již postup do fi nálové osmičky Vinaře 
roku 2018 potvrzením, že jsme schopni 
držet kvalitu naší produkce velmi vyso-
ko, a naše vítězství je z říše snů,“ říká 
Ing. Miroslav Volařík. O stupně vítězů 
se dále podělila také vinařství Znovín 
Znojmo na druhém místě a Zámecké 
vinařství Bzenec na třetím místě. 

Během galavečera proběhlo i předá-
vání malých pohárů Vinař roku 2018. 
Tradičně velkou pozornost vzbudilo 
klání o absolutně nejlepší bílé a čer-
vené víno v soutěži, tedy o tituly 
národních Šampionů bílých a červe-
ných vín.

„V rámci soutěže nás těší vyšší po-
čet přihlášených soutěžních vzorků 
i meziroční lepší hodnocení odborné 
poroty pro malá a střední rodinná vi-
nařství. Oceněná vína mohou zákazníci 
ochutnat od 19. září exkluzivně pouze 
v našich vinotékách,“ říká Jiří Nehasil, 
ředitel pro distribuci velkoobchodu 
MAKRO ČR.

Večerem přítomné diváky provedla 
moderátorka Hana Shánělová. O zpest-
ření programu se postarala dívčí kapela 
Vesna a Modrý Cimbál. 

Letos podruhé se udělovalo také 
ocenění společnosti MAKRO pro nej-
lepší rodinné vinařství s produkcí do 
200 000 litrů vína ročně, které získalo 
vinařství Jindřicha Kadrnky z Březí 
u Mikulova.

Kromě udělených ocenění byla 
všechna vinařství zapojená do soutěže 
MAKRO Vinař roku součástí hlasování 
veřejnosti o titul Můj vinař roku 2018. 
Hlasování pro svého oblíbeného vinaře 
bylo ukončeno 21. 8. přesně o půlnoci 
a vítězem se stalo Rodinné vinařství 
Hrabal z Velkých Bílovic.

PŘEHLED
OCENĚNÍ:

�  Makro Vinař roku České repub-
liky 2018  Vinařství Volařík z Miku-
lova

�  Stříbrný Vinař roku České repub-
liky 2018 ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

�  Bronzový Vinař roku České re-
publiky 2018 Zámecké vinařství 
Bzenec s. r. o.

�  Národní Šampion bílých vín pro 
rok 2018 Jindřich Kadrnka za
víno Ryzlink rýnský 2017, výběr
z cibéb

�  Národní Šampion červených vín 
pro rok 2018 Vinařství Kosík za ví-
no Frankovka 2016, pozdní sběr

 �  Ocenění za nejúspěšnější rodinné 
vinařství si odnáší Jindřich Kadrn-
ka z Březí u Mikulova

�  Cenu veřejnosti a titul Můj Vinař 
roku 2018 si odnáší Rodinné vinař-
ství Hrabal z Velkých Bílovic

�  Ocenění Vinařské asociace ČR za 
celoživotní přínos českému a mo-
ravskému vinařství si odnesl pan 
Ing. Jakub Šebesta 

�  Ocenění za tradiční ekologické 
postupy ve vinařství si odnáší prof. 
Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Titul Vinař roku České republiky 2018 získalo 
potřetí v historii Vinařství Volařík z Mikulova 

Finálová komise

Právě odstartoval již 9. ročník 
prestižní soutěže Vinařství roku. 
V úvodní fázi výběru nejlepšího vi-
nařství probíhají nominace do sou-
těže. Přihlášená vinařství budou roz-
dělena do třech kategorií – malé, 
střední a velké vinařství a násled-
ně odborná komise vybere ta nej-

lepší jako vítěze jednotlivých kate-
gorií a z nich také absolutního vítě-
ze, který obdrží titul Vinařství roku 
2018. Vinařství roku pořádá Svaz vi-
nařů ČR za finanční podpory Vinař-
ského fondu.

Svaz vinařů České republiky udě-
luje tento titul vinařství, které svým 
podnikáním v oboru nadmíru pozitiv-
ně vybočuje z řady ostatních vinařství 
v České republice. 

„Od 90. let moravské a české vinař-
ství urazilo obrovský kus cesty. To, že 
nejlepší vinařství ze všech vyrábí vy-
nikající vína, to už je dnes vlastně sa-
mozřejmost. S nadsázkou mohu říci, že 
toto bychom už u fi nalistů ani nemu-

seli hodnotit. Jazýček na vahách pak 
tedy vychylují další důležité aktivity 
každého vinaře, které posouvají celé 
naše vinařství jako odvětví kupředu,“ 
vysvětluje šíři záběru nejvyšší oboro-
vé soutěže prezident Svazu vinařů ČR 
JUDr. Tibor Nyitray. 

Soutěž Vinařství roku je rozdělena 
do třech fází. V první fázi, od 3. září, 
budou probíhat nominace, které budou 
ukončeny 3. října. Nominovat jednot-
livá vinařství mohou vinařské spolky 
a sdružení, nebo se mohou vinařství 
nominovat sama, pokud ovšem plní 
veškeré povinnosti dané vinařským 
zákonem. 

Následně bude nominované hod-
notit porota složená ze zástupců širší 

odborné veřejnosti z řad vinohradní-
ků a vinařů, Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce, odborného tisku, 
enologie, sommelierství, marketingu, 
prodeje vína, architektury nebo desig-
nu. Toto hodnocení potrvá ve dnech
4.–19. 9. a zúží počet nominovaných 
na fi nálových devět – 3 malá vinařství
(do 50 000 litrů/rok), 3 střední (50 001–
–250 000 litrů/rok) a 3 velké vinařství 
(nad 250 000 litrů/rok). 

V konečné třetí fázi posoudí sedmi-
členná odborná komise přímo v jed-
notlivých vinařstvích, do jaké míry 
naplňují fi nalisté stanovená soutěžní 
kritéria, a defi nitivně rozhodne o ví-
tězích.

Celý proces hodnocení bude zavr-
šen 24. ledna, kdy budou na brněnském 
výstavišti v Pavilonu A3 oceněny vý-
znamné osobnosti moravského a čes-
kého vinařství za záslužné počiny, 
a především vítězové ve třech soutěž-
ních kategoriích a absolutní vítěz Vi-
nařství roku 2018. Slavnostní vyhlá-
šení bude opět moderovat pan Marek 
Eben. Soutěž vyhlašuje a titul „Vinař-
ství roku“ uděluje Svaz vinařů České 

republiky ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem, za významné pod-
pory Vinařského fondu ČR a Jihomo-
ravského kraje.

D Ů L E Ž I T É 
T E R M Í N Y :

�  3. září 2018 – vyhlášení soutěže 
o titul Vinařství roku 2018 a začá-
tek příjmu nominací

�  3. října 2018 – ukončení možnosti 
nominace a přihlášení

�  4.–19. října 2018 – hlasování poroty 
– výběr devíti fi nalistů

�  listopad 2018 – hodnocení fi nalistů 
odbornou komisí

�  24. ledna 2019 – slavnostní vyhlá-
šení vítězů – Veletrhy Brno, Pavilon 
A3 Rotunda 

www.vinarstviroku.cz

Omnimedia, s. r. o.

Svaz vinařů zahájil výběr Vinařství roku 2018

Záběr z loňského ročníku – s Markem Ebenem prezident Svazu vinařů České republiky pan Tibor Nyitray

MAKRO Vinař roku České republiky 2018 – Ing. Miroslav Volařík z Mikulova
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Od 4. do 7. června 2018 se v Pekingu konala 
každoroční mezinárodní konference agri 
benchmark Cash Crop, které se zúčastnilo 
zhruba padesát zemědělských ekonomů. 
Konference byla společně organizována 
Čínskou akademií zemědělských věd. Členem 
této sítě je od roku 2008 Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací v Praze, který 
se rovněž jako partner zúčastnil. Závěry 
z konference se zemědělskou tematikou do 
jisté míry ovlivňují i navazující články, tj. 
potravinářský průmysl. 

Agri benchmark Cash Crop je celosvětová ne-
zisková síť zemědělských ekonomů koordinova-
ná německým Thünen institutem. Jejím cílem je 
vypracovávat, analyzovat a distribuovat informa-
ce o celosvětových trendech z oblasti produkce 
plodin rozhodovacím orgánům. Více informací 
naleznete na adrese www.agribenchmark.org.

Produkce plodin zůstává i nadále v napjaté 
situaci, některé, zejména zemědělské podniky 
v EU dokonce bojují s pokrytím svých fi nančních 
a odpisových nákladů. Z tohoto důvodu je pro 
producenty důležitým tématem snižování nákla-
dů, které se dotýká i další části vertikály, tj. po-
travinářství. Celkový vývoj ziskovosti zeměděl-
ských plodin je poněkud nejednoznačný: v roce 
2017 se výkonnost řady typických zemědělských 
farem v EU a dalších zemědělských podniků po-
hybovala pod průměrem v porovnání s obdo-
bím 2014–2016. Je možné, že nestabilní vývoj 
se promítne i do zpracování, především v ceně 
suroviny. Zatímco mnoho zemědělských hospo-
dářství v USA zaznamenalo mírné zlepšení oproti 
tomuto trendu, většina typických zemědělských 
farem v Argentině, Kanadě, Rusku a na Ukrajině 
byla v roce 2017 zisková. Výroba cukrové třtiny 
a cukrové řepy je zasažena prudkým poklesem 
světových cen. Dle Thomase de Witte z Centra 
agri benchmark jsou „v EU marže cukrové řepy 
v porovnání s předchozími lety nižší o 60–80 %“, 
což nepříznivě ovlivní i situaci v cukrovarnickém 
průmyslu, kde počet závodů v posledních letech 
rapidně poklesl. 

Obecně i přes nízké marže nedošlo k pokle-
su produkce. Naopak, nováčci na světových ko-
moditních trzích ve východní Evropě a Latinské 

Americe v posledních letech zvýšili svoji pro-
dukci. V důsledku toho došlo k pozoruhodnému 
růstu světových komoditních trhů: deset největ-
ších producentů sóji od roku 2012 zvýšilo vývoz 
o zhruba 8,2 % ročně; u kukuřice byla roční míra 
růstu 7,4 % a u pšenice 4,9 %. Nicméně je pouze 
otázkou času, kdy dojde k poklesu poptávky po 
obilovinách a olejninách a následně cen světo-
vých komodit, podle OECD a FAO. To by nega-
tivně působilo i na vývoj v řadě potravinářských 
oborů, kde jsou tyto suroviny užívány, hlavně 
v krmivářství, ale i v mlýnském a pekárenském 
průmyslu. Koordinátor sítě agri benchmark Cash 
Crop Yelto Zimmer uzavírá, že „musíme pro-
zkoumat možnosti pěstitelů v případě, že skutečně 
dojde k této změně“.

Nízký výnosový potenciál pšenice v EU čelí 
výzvě environmentálních otázek. Analýza pro-
dukce pšenice ukázala, že ve vyspělejších zemích 
vykazuje výnosový potenciál pšenice slabší vý-
sledky ve srovnání s dalšími plodinami v rotaci. 
V důsledku toho snižují pěstitelé v zemích, jako 
jsou USA nebo Kanada, osevní plochu pšenice. 
Často však není jednoduché výrazně rozšiřovat 
pěstování ostatních plodin kvůli chorobám a/ne-
bo nízkým maržím alternativních plodin. Nic-
méně kvůli přísnějším environmentálním regula-
cím a rostoucím problémům s rezistencí plevelů 
a škůdců jsou zemědělci EU nuceni diverzifi ko-

vat jejich rotaci. Zde se jeví i žádoucí investice ve 
zpracovatelském průmyslu za účelem efektivní-
ho zpracování těchto surovin či jejich alternativ, 
které jsou často požadovány i od spotřebitelů. 
Francouzský zástupce agri benchmark Baptiste 
Dubois uvádí: „Výzkum na farmě odhaluje, že 
širší rotace a změny v systémech obdělávání pů-
dy mohou nejen zachránit rostlinnou produkci 
a omezit pravděpodobnost vzniku rezistencí, ale 
také zvýšit zisky.“ V   budoucnu se agri benchmark 
stane součástí vědecké komunity pracující na 
proveditelnosti a ziskovosti rozmanitějších pro-
dukčních systémů, které jsou schopné se postavit 
novým výzvám. 

Čína je charakteristická svou intenzivní a sub-
vencovanou produkcí plodin. Tato země je na 
cestě k družstevnímu hospodaření spolu s vyso-
kými dotacemi. Prohlídka farem v Číně a výměna 
informací s čínskými ekonomy odhalila silnou 
a rostoucí fi nanční podporu pro rostlinnou vý-
robu, především pro pšenici, rýži a kukuřici (tj. 
importní tarify, minimální ceny, platby na plochu 
a dotace na vstupy). To vede k tomu, že domácí 
ceny obilí jsou až o 60 % vyšší než světové tržní 
ceny. Dále družstva investující do strojů a zaří-
zení, jako jsou zavlažovací systémy, které jsou 
dotovány až z 80 %. Nevýhody tohoto vývoje 
jsou ale velmi vysoké nájmy pozemků, což vý-
robcům komplikuje rozšiřování jejich podnikání. 

Čínská vláda vynakládá velké úsilí na zakládání 
a expanzi družstev a takzvaných konglomerátů, 
které jsou ve své podstatě soukromé společnosti. 
V roce 2016 bylo více než 44 milionů zemědělců 
členy družstva z původních 1,3 milionů v roce 
2008. Družstva vykonávají vše od nákupu vstu-
pů a prodeje výstupů do společné výroby. Ob-
chodní model je založen na dvou pilířích: buď 
jednotliví pěstitelé přestanou sami vyrábět a jen 
pronajímají pozemky družstvu; alternativně zů-
stávají operátory a outsourcují některé klíčové 
operace, jako je setí a sklizeň. Správa družstva 
může být částečně organizována jako soukromá 
společnost. Produkce plodin na severu Číny je 
velmi intenzivní. Je běžné, že k dosažení výnosu 
8 t/ha kukuřice je použito více než 200 kg N/ha. 
českém potravinářství nejsou družstva ani dal-
ší odbytové organizace běžnou záležitostí, což 
může ovlivňovat vyjednávací pozici vůči tomuto 
významnému exportérovi. 

Hodnotový řetězec thajského manioku před-
stavuje model, kterým se mohou inspirovat 
např. africké státy za účelem vytvoření příjmů 
a pracovních míst. Orawan Srisompun, spoluau-
torka reportu FAO a zástupkyně thajského agri 
benchmark, uvádí: „Thajské maniokové lupín-
ky a škrob poskytují venkovským domácnostem 
významné příjmové příležitosti nejen v primární 
výrobě, ale také ve smluvních službách a v menší 
míře i při zpracování.“ Zpracování maniokových 
lupínků je realizované v malých rentabilních 
podnicích, zatímco zpracování škrobu je závislé 
na významných investicích a rozvoji infrastruk-
tury, které jsou žádoucí pro zpracování velkých 
objemů manioku. Vývoj odvětví thajského ma-
nioku nabízí možnosti pro africké země, které by 
mohly maniok využít jako tržní plodinu za úče-
lem zlepšení příjmů malých zemědělců. Zpráva 
bude brzy k dispozici na internetových stránkách 
agri benchmark uvedených výše. 

Média, která se zajímají o další podrobnosti, 
se mohou obrátit na Zdeňku Náglovou (naglova.
zdenka@uzei.cz) nebo na Jeanette Malchow  jea-
nette.malchow@agribenchmark.net), tj. na cent-
rum agri benchmark v Německu. 

Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D.,
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Aktuální vývoj produkce tržních plodin ve světě

Potravinářský průmysl z pohledu 
českého zákazníka.
Nabídka, kvalita, cena.

Velký sál paláce Žofín, 4. října 2018 od 13:00 hod.

Na 223. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy: Miroslav Toman, ministr 
zemědělství, Hynek Strnad, viceprezident Potravinářské komory ČR, Martin 
Šebestyán, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu, Martin Klanica, 
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Radek Sazama, ředitel 
Komory obchodních řetězců Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách 

paláce Žofín, na kterém budou prezentovány kvalitní české potraviny Klasa.

Změna programu vyhrazena. Přihlášky a více info na www.zofi n.cz

Konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Na fóru dále vystoupí zástupci generálního partnera Penny Market s.r.o., dále AČTO,

ZD Všestary a dalších, zejména potravinářských společností.

Ve druhé části fóra budou předané certifi káty „Vyrobeno podle české cechovní normy“ a „Cena 

za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Zdroj: research.umn.edu
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Valentina Stýblová: „Lepší jídlo ze zeleniny a k tomu láska než … (dokončení v tajence)“
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POTRAVINY: NESHODA 
A PODVODNÉ JEDNÁNÍ 

V ROCE 2017

Španělsko, Německo, Nizozemsko a Itálie 
podaly v loňském roce do systému AAC-AA
a AAC-FF nejvíce podnětů týkajících 
se podvodných činností v zemědělsko-
potravinářském řetězci. 

Systém Administrative Assistance and Coope-
ration system slouží ke sdílení informací mezi 
členskými státy Evropské unie o podvodech, fal-
šování, pašování a klamání týkajících se potra-
vin a krmiv s přeshraničním dopadem. Systém 
se dělí do dvou podsystémů, z nichž AAC-FF je 
určený pro případy neshody klasifi kované jako 
podvodné (Food Fraud – podezření z falšování 
potravin) a AAC-AA se zabývá ostatními přípa-
dy neshody nepředstavujícími riziko pro veřejné 
zdraví.

Podle výroční zprávy AAC za rok 2017 přišlo 
v loňském roce do systému celkem 775 hlášení, 
což je ve srovnání s předchozím rokem (243 pří-
padů) značný nárůst.

V rámci systému AAC-FF bylo v roce 2017 
vyměněno celkem 178 případů ve srovnání se 
156 případy v roce 2016. V 88 případech se jed-
nalo o nesprávné označení, o náhradu/ředění/ 
přídavek/odstranění se jednalo v 88 případech, 
o nesprávnou dokumentaci ve 36 případech a ne-
schválený způsob ošetření nebo zpracovatelský 
postup v 28 případech. Do systému AAC-FF při-
spěla v loňském roce Francie 35 případy pode-
zření na falšování potravin, Německo 32 případy 
a Itálie 26 případy.

V rámci systému AAC-AA byly členské země 
informovány o celkem 597 případech neshody. 
V 353 případech šlo o nesprávné označení, 162 
se týkalo nesprávné náhrady/ředění/přídavku/ 
odstranění u 114 šlo o neschválený způsob ošet-
ření nebo zpracovatelského postupu a 54 případů 
se týkalo chybné dokumentace.

Španělsko (52), Německo (26), Nizozemsko 
(23) a Itálie (20) podaly v roce 2017 nejvíce 
žádostí o prošetření případů podvodné činnosti 
v zemědělsko-potravinářském řetězci, avšak 
pouze okolo poloviny španělských a německých 
žádostí a jenom 3 podané Nizozemskem byly do 
března letošního roku vyřešeny.

Evropská komise řešila v loňském roce ko-
ordinovaným způsobem v rámci EU 16 přípa-
dů podvodných praktik. Kupříkladu byla přijata 
opatření proti podvodům týkajícím se tuňáka. 
V prvním případu šlo o prodej tuňáka jako čer-
stvé ryby, když se měl podle legislativy prodá-
vat jako konzervovaný. Pouze tuňák ulovený 
plavidlem schopným rybu zmrazit na -18 °C 
a uchovat ji při této teplotě po celou dobu do 
příjezdu do destinace prodeje se může prodá-
vat jako čerstvý. Tuňák uchovávaný po ulovení 
v solance při teplotě -9 °C by měl být posléze 
konzervovaný. V druhém případě šlo o změnu 
zbarvení ryby pomocí v EU schválených aditiv 
či nelegálních chemikálií (oxid uhelnatý). Tato 
aditiva byla použita, aby se ryba mohla prodá-
vat jako čerstvá. Generální ředitelství pro zdra-
ví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG 
SANTE) odhadlo ekonomický zisk generovaný 
těmito podvodnými praktikami na 200 mil. eur 
ročně. Čerstvý tuňák se prodává za 12–15 eur/
kg, zatímco konzervovaný tuňák za 4–6 eur/kg. 
Ve výroční zprávě AAC se také uvádí, že systém 
rychlého varování RASFF zaznamenal v prv-

ní polovině roku zvýšení počtu hlášení skom-
broidního syndromu (otrava histaminem), což 
může mít určitou souvislost s výše zmíněnými 
podvodnými praktikami. DG SANTE nyní pra-
cuje na stanovení jasného limitu pro používá-
ní schválených aditiv u čerstvého tuňáka a na 
vysvětlení, co je považováno za zpracovanou
rybu.

Dalším předmětem podvodných praktik je 
včelí vosk určený pro včelařství na tvorbu plá-
ství, který bývá záměrně falšovaný parafi nem 
a stearinem. Představuje potenciální riziko pro 
zdraví hmyzu a je zde možnost, že prostřednic-
tvím pláství vstoupí i do lidského potravního ře-
tězce.

V případech nitrofuranů v mořských plodech 
z Indie, zmrazených fi letů z tuňáka ošetřených 
oxidem uhelnatým pocházejících z Indonésie 
a zakázaných léčiv v mořských produktech z Viet-
namu došlo k vymazání dotčených fi rem ze se-
znamu míst, ze kterých je povolený dovoz do 
členských států EU.

Pokračuje práce na Integrovaném sytému ří-
zení pro úřední kontrolu (IMSOC), který bude 
v sobě kombinovat všechny existující součas-
né a možné budoucí IT systémy řízené EU, ja-
ko je veterinární informační systém TRACES 
(monitoruje a upravuje obchod se zvířaty a pro-
dukty živočišného původu uvnitř EU a zároveň 
v místě určení kontroluje veškeré zásilky s vete-
rinárním zbožím ze třetích, tj. nečlenských zemí) 
a alertní systémy RASFF/AAC a EUROPHYT 
(systém k včasnému varování a oznamování 
zadržených zásilek rostlin, rostlinných produk-
tů a jiných předmětů v mezinárodním obchodě 
kvůli přítomnosti škodlivého organismu před-
stavujícího riziko zavlečení a rozšíření na území 
EU).

ec.europa.eu/food/sites/food/fi les/safety/docs/
food-fraud_network_activity_report_2017.pdf

ITÁLIE ZÍSKALA PRO 
SVŮJ MASNÝ VÝROBEK 
CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ
Evropská unie udělila chráněné zeměpisné 

označení staré italské uzené masné specialitě Pi-
tina. Uzenina má tvar bochníku a servíruje se 
formou studeného nářezu.

Pitina se vyrábí z libového skopového, ko-
zího, srnčího, dančího, jeleního či kamzičího 
masa (smí být použitý pouze jeden druh masa) 
a z převážně tučných částí vepřového boku nebo 
ramínka. Hotový výrobek, pokud má být prodá-
vaný na trhu, nesmí mít vyšší obsah vlhkosti než 
55 %, bílkovin nejvýše 28 %, soli 3,5 %, nitrátů 
100 mg a nitritů 25 mg na kilogram výrobku. 
Maso je ochuceno směsí mořské nebo kamenné 
soli a pepře, česneku, vína a aromatických bylin. 
Z nich jsou schváleny k použití jalovec, kmín, 
planý fenykl nebo semena fenyklu a řebříček. 
Ručně nadrobno nasekané maso se v hmoždíři 
smíchá s kořením, ze směsi se vytvarují maso-
vé koule, které se obalí v kukuřičné mouce (po-
lentě) a několik dní udí kouřem z jalovcového 
dřeva. 

„K výrobě pitiny se může použít několik druhů 
masa. Je to proto, že tento tradiční masný vý-
robek pochází z hornaté oblasti severní Itálie. 
Tento region byl vždy v minulosti stižený bídou, 
emigrací, lidé žili z existenčního minima. Chov 
prasat byl v tomto regionu ojedinělý a jakékoli 
maso patřilo k velmi vzácným komoditám,“ uvá-

dí se v popisu výrobku zveřejněném v Úředním 
věstníku EU.

„Živočišné bílkoviny ve stravě pocházely 
z masa ovcí a koz poražených, když dosáhly 
potřebného stáří nebo když byly zraněné nebo 
uhynulé pádem do roklí či příležitostně z vysoké 
zvěřiny ulovené v řadě případů pytláky. Potřeba 
uchovat toto malé množství masa, které bylo 
k dispozici, co možná nejdéle, zejména v zimě, 
vedlo k vývoji konzervačních technik, které jsou 
k tomuto účelu používané v celém alpském regi-
onu a i na dalším území až po severní Evropu, tj. 
uzení masa a jeho stabilizace vepřovým sádlem.“ 
Podle nadace Slow Food Foundation přídavek 
tučného vepřového masa zjemňuje intenzivní fl a-
vor zvěřiny, skopového i kozího masa. Použití 
mechanicky separovaného masa není povoleno.

V letech 1997 až 2000 vytvořila nadace Arci-
gola Slow Food první seznam ohrožených pro-
duktů, do kterého byla zařazena i Pitina. To vedlo 
k ustavení „výboru“, který si předsevzal ochra-
ňovat tradici a recepturu tohoto produktu.

Pitina smí být vyráběna pouze v italské pro-
vincii Pordenone, a to v obcích Andreis, Barcis, 
Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto Casso, 
Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Val-
cellina, Tramonti di Sopra a Tramonti di Sotto. 
Všechny výrobky musí na obalu mít produktové 
logo a symbol EU.

www.euromeatnews.com

MAĎARSKO CHCE 
ZPŘÍSNIT PRAVIDLA 

PRO POUŽÍVÁNÍ 
STROJNĚ ODDĚLENÉHO 

MASA
Maďarsko chce zpřísnit směrnici o používá-

ní strojně odděleného masa (SOM), poté co se 
začalo ve zvýšené míře používat v tradičních, 
vysoce kvalitních masných výrobcích. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 
(příloha I, čl. 1.14) defi nuje SOM jako „produkt 
získaný strojním oddělením masa, které zůstalo 
po vykostění masa na kostech nebo z celých těl 
poražené drůbeže tak, že dojde ke ztrátě nebo 
změně struktury svalových vláken“. Díky své 
barvě a konzistenci je známé též jako „růžový 

sliz“ (pink slime) a je zmiňováno zejména v sou-
vislosti s málo kvalitními masnými výrobky, ku-
příkladu s párky. 

Potravinářské využití SOM je povoleno jak 
unijními, tak maďarskými zákony, ale podle vy-
jádření maďarského Ministerstva zemědělství 
a rozvoje venkova v současnosti jeho použití 
stoupá u výrobků tradičně známých svou vyso-
kou kvalitou. Ministerstvo proto navrhlo směrni-
ci, která by měla zpřísnit jeho používání. V ná-
vrhu se píše, že „v posledním období, zejména 
z ekonomických důvodů, se SOM stalo přídavkem 
k čerstvému masu jako přísada do masného vý-
robku. Tato praxe je čím dál běžnější a praktikuje 
se ve větším rozsahu i u tradičních vysoce kva-
litních výrobků, jako jsou viršle, vídeňské párky 
nebo parízsi (typ měkkého salámu podobný bo-
loňskému). Pod tlakem hlavních maloobchod-
ních řetězců se v masozpracujících závodech 
do popředí dostala levnější výroba, což v sobě 
zahrnuje i používání levnějších přísad nízké
kvality“.

Ministerstvo po dohodě s akademickými od-
borníky a se zástupci průmyslu navrhlo limi-
ty 50–150 mg vápníku na kg čerstvého masa
a 350 mg na kg masných výrobků. Stanovení ob-
sahu vápníku se používá jako způsob posouzení 
množství SOM v potravinářském výrobku. Bě-
hem výrobního procesu se totiž tato minerální 
látka uvolňuje z kosti a vstupuje do SOM.

V návrhu nové směrnice stojí: „Tam, kde 
surovina (hlavní přísada) používaná k výrobě 
masného výrobku nebo předem upravené maso 
obsahují více než 200 mg/kg vápníku, mohou 
být tyto posuzovány jako strojně oddělené maso 
z kostí. Jestliže masný výrobek nebo zpracované 
maso má obsah vápníku vyšší než 350 mg/kg, 
bude rozhodně obsahovat strojně oddělené maso. 
Tento limit bude chápán bez reference k obsahu 
vápníku u přísad vápník obsahujících, jiných než 
maso a kosti ve výrobku, které jsou mechanicky 
separované z masa ve výrobku“.

Ministerstvo uvádí, že tyto limity zjednoduší 
provádění úředních kontrol existujících zákazů 
a rovněž usnadní zahájení řízení a přijetí opatření 
v případě jejich porušení.

Vápník, který pochází z jiných přísad, kupří-
kladu ze sóji nebo ze sýru, lze identifi kovat po-
mocí technických listů výrobků nebo receptur. 
Návrh zákona také určuje metodu, která musí 
být k testování obsahu vápníku použita (MSZ 
EN 15505: 2008 Annex B   nebo ekvivalentní me-
toda).

Legislativa EU rozlišuje mezi strojně oddě-
leným masem získaným nízko- a vysokotlakou 
separací. Nízkotlaký separát se připravuje po-
mocí technik, které nepozmění strukturu kostí, 
což znamená, že obsah vápníku v SOM není vý-
znamně vyšší než u mletého masa. V roce 2013 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil 
svůj závěr, že strojně separované drůbeží a vep-
řové maso představuje stejné riziko mikrobiální 
kontaminace jako maso neseparované, pokud ne-
ní oddělené vysokotlakou technologií, která rizi-
ko růstu mikroorganismů zvyšuje. Použití SOM 
z kostí přežvýkavců (skot, ovce, kozy) je v EU 
zakázáno, a to jako prevence šíření transmisiv-
ních spongiformních encefalopatií.

Maďarská vláda zaslala kopii návrhu směrnice 
Komisi, která rozhodne, zda je návrh v souladu 
s legislativou EU.
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Italská uzená specialita – Pitina
Zdroj: tasteofdolomity.com
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26. 9. - 30. 9. Dny českého piva
Tato akce není určena mladším 18 let. Více info na:

nebo 


