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Dlouhá cesta
Nynější nacionální proklamování naší stát-

nosti nabylo na síle. Sto let je magický předěl 
času, a právě asi ten doslova stanovil, že se mu-
síme jemu a našim minulostem, které předchá-
zely hezky i nehezky dnešku, s úctou, ale i s ne-
zbytným patosem věnovat. A to děláme, možná 
už i nynější studenti univerzit budou vědět, že 
Masaryk nebyl hokejista a že 28. října v roce 
1918 to „u nás“ prasklo. Rakousko-Uhersko, 
ten žalář národů, bylo zničeno hlavně díky ini-
ciativě nás Čechů. Jenom se tenkrát nemohlo 
vědět, že bychom si policejní praktiky naší mo-
narchie rádi užívali třeba v padesátých letech. 
Sedět i za vlastizradu se tenkrát za Rakouska 
mohlo jen po řádném soudu a dost často si teh-
dejší zločinci nechávali donést oběd z blízkých 
restaurací a celu obývali v občanských oble-
cích. A měli svá jména. Nicméně ve válečném 
stavu první války to taky nebyla jenom selanka 
a u špiček národních snah šlo o život.

Ono se však dnešní připomínání našeho vý-
ročí z roku 1918 bohužel věnuje jen převážně 
28. říjnu a třem jménům. Potom tak zjedno-
dušená, ale nezbytná hudebnost každé oslavy 
se jaksi ztrácí v zoufalém opakování známých 
faktů, bez pojmenování příčin a souvislostí. 
A občas si k tomu i vrcholný politik pískne na 
nevědomou, a tím falešnou píšťalku. Posled-
ních sto let naší země má však daleko hlubší 
základ, který významně vytvořil předpoklad pro 
úspěch našeho osamostatnění. Ať už je to role 
Havlíčka, Palackého, ale i dalších našich po-
slanců Říšského sněmu na straně jedné a na 
druhé pak úžasná tolerance císařského domu 
k národnímu sebeuvědomování v posledním 
padesátiletí existence monarchie. Vedou se růz-
né úvahy, proč se nenechal František Josef I. 
korunovat českým králem, a tím naplnit tužby 
českého národa. Fanatického nacionalismu se 
bál, a to naprosto oprávněně, vlastně stejně jako 
nyní Evropská unie. Pro bezpečnost místa k žití 
v Evropě je nutný silný stát a to platilo vždycky 
a o to víc nyní, kdy vzdálenosti nehrají v ne-
přátelském chování států planety žádnou roli.

Z tohoto pohledu si dokonce myslím, že mělo 
soustátí středoevropských států v čele s Vídní 
zůstat. A ani by mi nevadila monarchie. Vidím 
určitou paralelu mezi Masarykem a Leninem 
v Rusku. Oba vyhráli díky řadě šťastných ná-
hod a oba se pak velice divili, že to vyšlo. Tím 
nechci nijak zlehčovat odvahu, moudrost a tah 
na branku presidenta Osvoboditele. Hlavně to 
ale zastřešila ochranná ruka Ameriky. Vznik 
Československa byl z hlediska naplnění na-
šeho národního sebevědomí brán jako triumf 
a první republiku vnímáme dost často jako nej-
růžovější období našich moderních dějin. To už 
Slováci, o Zakarpatské Ukrajině nemluvě, vní-
mají ČSR jinou optikou. Chudší chudáci snad 
byli jen blíž Uralu a český četník tam nebyl 
žádný žoviální strejda, ale stejný parchant jako 
ve stejné stanici dřív ten s chocholem. Nemys-
lím si však, že by se i u nás v Čechách a na Mo-
ravě měli obecně lidi líp než před rokem 1914. 
A pak přišly hrůzy druhé světové války a potom 
i poúnorové „šťastné“ budování socialismu 
pod rudými zástavami. Moc radosti to nepři-
neslo. Nechali jsme se sice dvakrát osvobodit 
ruskými tanky, ale jásání s bezem nad hlavou 
z tohoto chrabrého činu velmoci se podruhé 
neopakovalo. A i to mělo nyní svoje výročí – je 
to už padesát let a my, co se učili povinně rus-
ky, azbuku do teď moc nemusíme. A tyto dvě 
události významně ovlivnily naše žití v našem 
samostatném státě snad nejpodstatněji. A zdá 
se, že se z tohoto východního vlivu neumíme 
vzpamatovat jako národ dodnes. I když už na-
štěstí pod zástavami EU a NATO. Musíme však 
mít opravdovou radost, že jsme se dnešní doby 
dočkali, ať už na Hradě s Masarykem, či bez 
něj. Byla to dlouhá cesta a mějme ji v paměti, 
raději ve všech souvislostech, které umí vést 
ruku, jak se chovat a po čem toužit. 

Ing. František Kruntorád, CSc.   

Dne 11. října 2018 se v reprezentativních 
prostorách Valdštejnského paláce, sídle Se-
nátu Parlamentu České republiky, usku-
tečnilo jubilejní, v pořadí již 10. slavnost-
ní vyhlašování a předávání cen českým po-
travinářům za své výrobky mimořádných 
chuťových kvalit napříč potravinářskými 
obory – Česká chuťovka 2018, Dětská chu-
ťovka 2018, ocenění novinářů a jako zla-
tý hřeb večera ocenění titulem Rytíř české 
chuti pro rok 2018.

Nad soutěží převzali záštitu předseda Senátu 
PČR Milan Štěch, ministr zemědělství Miroslav 
Toman, odborný patron rektor VŠCHT prof. 
Ing. Karel Melzoch, CSc., a odbornou garanci 
Vysoká škola chemicko-technologická v Pra-
ze a VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská, generálním 
patronem soutěže skupina AHOLD a Hasičská 
vzájemná  pojišťovna.

Vysokou úroveň hodnocení výrobků zajišťo-
valy přední osobnosti z řad potravinářů, předsta-
vitelů státní správy a akademických a obchod-
ních institucí. O vítěze Dětské chuťovky „se 
postarala“ dětská porota složená z členů Dětské 
tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ 
a SOŠ Podskalská a žáků Základní školy Lon-
dýnská v Praze.

Tabulku s výsledky vítězných potravin a je-
jich výrobců, fotoreportáž ze slavnostního od-
poledne a podrobné informace o soutěži přiná-
šíme na stranách 8–12.

RedakceRytířem české chuti se stal Ing. Jaroslav Nechvátal z Café Charlotte v Železné Rudě.

Vyhlášeny ceny Česká chuťovka 2018 
a Dětská chuťovka 2018!

Budoucnost Společné zemědělské politiky, 
návrh rozpočtu EU na roky 2021–2027, situa-
ce v českém zemědělství či problematika su-
cha. To jsou hlavní témata, o kterých v Ži-
dlochovicích hovořil ministr zemědělství Mi-
roslav Toman s komisařem pro zemědělství 
a rozvoj venkova EU Philem Hoganem.

„Pokud chceme dosáhnout všech cílů Spo-
lečné zemědělské politiky, je nezbytné mít k to-
mu dostatečně silný rozpočet, alespoň na úrovni 
současného programového období. S komisa-

řem Hoganem jsme se shodli, že nová pravidla 
musí být pro zemědělce jednoduchá a srozu-
mitelná. Naším společným cílem je, aby v ze-
mědělství bylo méně byrokracie a více přínosů 
pro krajinu a celou společnost,“ řekl po jednání 
s komisařem Philem Hoganem ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman.

Společně hovořili i o českém zemědělství, 
které má kvůli historickému vývoji specifi ckou, 
od většiny členských zemí odlišnou sktrukturu. 
Podle Tomana by navrhované nástroje, jakými 
jsou zastropování přímých plateb či degresivita, 
postihly naprostou většinu českých fi rem. Proto 
na komisaře apeloval, aby tyto nástroje zůstaly 
dobrovolné.

Stejně tak nevidí přínos v navrhované defi nici 
„skutečného zemědělce“, která by znamenala 
neúměrné zvýšení administrativní zátěže. „Pa-
nu komisaři jsem sdělil naše obavy z aktuálních 
návrhů Komise k pravidlům nové Společné ze-
mědělské politiky. Podle nás přinesou velkou ad-

ministrativní zátěž, navíc jsou nejednoznačné, 
takže se obáváme i případných budoucích auditů 
ze strany Evropské unie,“ uvedl ministr Toman. 
Komisař Hogan přislíbil, že se defi nicí „skuteč-
ného zemědělce“ bude zabývat.

Phil Hogan přislíbil, že jednotlivé členské 
státy budou muset vykazovat pouze naplnění 
stanovených cílů. Jaké nástroje k tomu využijí, 
by mělo zůstat na jejich rozhodnutí. Evropská 
komise (EK) by měla státům poskytovat co 
největší fl exibilitu. Eurokomisař rovněž přislí-
bil další jednání na úrovni EK, na kterých chce 
detailněji vysvětlit své připomínky a plánovaná 
zjednodušení SZP. 

Ministr Toman ocenil vstřícnost Phila Hogana 
setkávat se a diskutovat o evropských záležitos-
tech se zástupci členských států. Shodli se, že 
jejich společným cílem je zajistit všem lidem 
zaměstnaným v agropotravinářském sektoru co 
nejlepší podmínky pro práci a spotřebitelům pří-
stup ke kvalitním potravinám. MZe

Společná zemědělská politika 
musí být pro zemědělce jednoduchá a srozumitelná

Vítězové České chuťovky v kategorii Mléčné výrobky

Vážení čtenáři,
na straně 7

přinášíme rozhovor
s Mgr. Ing. Michalem Pospíšilem,

ředitelem Vyšší odborné školy 
potravinářské

a Střední průmyslové školy 
mlékárenské v Kroměříži
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POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
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prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 

předsedkyně 

hodnotitelské komise

AHOLD Czech Republic, a. s.

Královský koláč 720 g / krájený 120 g

V KATEGORII PEKAŘSKÉ VÝROBKY 

SPOLEČNOSTI

Globus ČR, k. s.

V Praze dne 11. října 2018
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Globus ČR, k. s.
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Státní veterinární správa (SVS) v rámci 
plošného monitoringu na výskyt afrického 
moru prasat (AMP) od 2. října 2018 odebra-
la již více než 1000 vzorků vepřového masa, 
masa divokých prasat a tepelně dostatečně 
nezpracovaných produktů z nich. Laborator-
ně se zatím vyšetřilo přes 70 procent odebra-

ných vzorků. V žádném z dosud vyšetřených 
vzorků nebyla přítomnost viru AMP zjištěna.

Veterinární inspektoři odebrali celkem k 21. říj-
nu 2018 na území celé ČR 1133 vzorků. Státní 
veterinární ústavy z toho již vyšetřily 809 vzorků. 
Všechna vyšetření skončila negativním výsled-
kem na přítomnost DNA viru AMP.

Monitoringem se v souladu s platnou s legis-
lativou rozumí nediskriminační úřední kontroly 
v místech příjmu živočišných produktů ze zemí 
EU a třetích zemí. Při kontrolách jsou odebírány 
vzorky o minimální hmotnosti 200 g nebo v pří-

padě jednotlivě balených potravin celá balení. 
Produkty, z nichž veterinární inspektoři odebíra-
jí vzorky, nejsou pozastavovány a provozovatel 
s nimi může volně nakládat. 

Jak vyplývá z údajů evropského systému pro 
sledování výskytu nákaz zvířat (ADNS), jen za 
poslední měsíc přibylo v zemích EU a na Ukra-
jině 185 nových případů AMP u volně žijících 
prasat divokých (největší přírůstek v sousedním 
Polsku, v pobaltských zemích, ale také v Bel-
gii). Dále přibývá také nových ohnisek v chovech 
domácích prasat, kterých přibylo o více než 70, 
v naprosté většině v Rumunsku.

Ministr zemědělství Miroslav Toman na jed-
nání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU 
v Lucemburku zopakoval, že ČR je v případě, že 
se nepodaří šíření AMP omezit, připravena za-
vést mimořádná veterinární opatření. Ta by byla 
zaměřena na zásilky vepřového masa a tepelně 
dostatečně nepracovaných produktů z něj půvo-
dem ze zemí s výskytem AMP, a to jak členských 
států, tak ze třetích zemí.

www.svscr.cz
Petr Vorlíček,

 S VS

Plošné kontroly na výskyt afrického moru 
prasat (AMP) ve vepřovém mase budou 
v České republice probíhat i nadále. Uvedl 
to na jednání s eurokomisařem pro oblast 
zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem 
Andriukaitisem ministr zemědělství Miroslav 
Toman. Současně nevyloučil, že ČR zavede 
i původně plánovaná mimořádná  veterinární 
opatření (MVO), která by nařizovala prověřit 
veškeré dovážené vepřové maso ze zemí 
s potvrzeným výskytem AMP. Komisař 
Andriukaitis přislíbil České republice úhradu 
na základě Národního eradikačního plánu 
afrického moru prasat, prozatím ve výši 4 mi-
lionů eur.

„Panu komisaři jsem vysvětlil, že s ohledem 
na zhoršující se nákazovou situaci v celé Evropě 
nemůžu v pozici ministra zemědělství jen nečin-
ně přihlížet situaci. Z vlastního rozpočtu jsme za 
opatření proti AMP zaplatili už více než 300 mi-
lionů korun a jen díky tomu u nás infekce zůsta-
la na relativně malém území a pouze v populaci 
divokých prasat,“ uvedl v Bruselu ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Podle něj je evidentní, že i přes přijatá opatření 
se virus v některých zemích dostal do velkých 
chovů s desítkami tisíc prasat. Např. v Rumun-
sku je nyní už přibližně 950 případů AMP na far-
mách, přičemž tento počet nadále roste. 

„Pokud jsou současná opatření nedostatečná 
a nemoc se šíří dále, je třeba začít hledat nové, 
efektivnější cesty a způsoby. I proto stále zvažuji 

na území ČR vydání mimořádných veterinárních 
opatření, jenž by nařizovala příjemcům vepřo-
vého masa každou zásilku nechat prověřit,“ řekl 
ministr Toman.

ČR chce tímto opatřením nejen chránit zdra-
votní stav domácích i divokých prasat, ale 
současně i prohloubit výzkum v oblasti epide-
miologie AMP. Testováním zásilek by se totiž vy-
loučila, nebo naopak potvrdila možnost přenosu 
viru při obchodování či dovozu vepřového masa. 

Navrhovaná MVO jsou dočasným a preven-
tivním opatřením, které by se aplikovalo pouze 
interně v rámci ČR. Nejedná se tedy, jak tvrdí 
Komise, o povinnost vztaženou na provozovatele 
v členských státech EU. „Jde o opatření pouze 
pro české subjekty, v žádném případě nezakazují 
obchod s produkty z prasat. Chceme ale maso 

prověřit předtím, než se z něj stanou „svačinky“ 
u spotřebitelů, které mohou být zdrojem nákazy 
pro domácí i divoká prasata,“ vysvětlil Toman. 
„Jako ministr zemědělství mám zodpovědnost za 
ochranu území České republiky před zavlečením 
nákaz. Zároveň jsem upozornil pana eurokomi-
saře, zda je Evropská komise připravena nést 
zodpovědnost za rozšíření afrického moru prasat 
v EU, protože tím by došlo k totálnímu kolap-
su chovu prasat v celé Unii,“ zdůraznil ministr 
Toman.

Komisař Andriukaitis je nicméně stále pře-
svědčen o účinnosti opatření, které zavedla EK, 
a přislíbil, že na Radě ministrů bude apelovat na 
ministry zemědělství všech členských států Unie, 
aby striktně tato opatření ve svých zemích dodr-
žovali. MZe

Ministr zemědělství Miroslav Toman schvá-
lil sazbu pro jednotnou platbu na plochu 
zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro 
mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti 
minulému roku vzroste. V letošním roce budou 
vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil 
některé sazby přímých plateb pro rok 2018. Jde 
o sazbu SAPS ve výši 3388,15 korun na hektar 
(loni 3377,73 korun na hektar). Sazba pro mladé 
zemědělce se dvojnásobně zvýšila na 1694,08 ko-
run na hektar (loni 844,43 korun na hektar). 

„Evropské předpisy nově umožnily vypla-

tit mladým zemědělcům až dvojnásobnou část-
ku oproti předchozím rokům. Toho jsme využili 
v maximální možné míře, protože podpora za-
čínajících zemědělců patří k dlouhodobým pri-
oritám našeho úřadu. Potřebujeme generační 
obměnu a usnadnit start těm, kteří u nás se ze-
mědělstvím začínají,“ řekl ministr Toman. 

Platby SAPS dostávají v České republice ze-
mědělci na přibližně 3,5 milionů hektarů, plat-
ba pro mladé zemědělce se bude týkat zhruba
112 tisíc hektarů zemědělské půdy. 

Vzhledem k nepříznivému počasí letošního 
roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady 
sucha, a tím se v některých sektorech zeměděl-

ské výroby dostali do obtížné fi nanční situace, 
využije Česká republika možnosti poskytnout 
zálohy na SAPS ve výši 70 %. Platební agen-
tura Ministerstva, Státní zemědělský intervenč-
ní fond, začne vydávat rozhodnutí o výplatách
SAPS 23. října, a to nejprve pro drobné zeměděl-
ce, kteří dostávají dotace do 2000 eur (necelých 
52 tisíc korun). Ostatním začne vyplácet příspě-
vek o několik dnů později. Důvodem je, že Ev-
ropská komise zatím neschválila nový návrh tzv. 
fi nanční disciplíny, která se uplatňuje vůči země-
dělcům pobírajícím více než 2000 eur. 

SAPS je jednou z nejvýznamnějších zeměděl-
ských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří 

obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, 
travního porostu nebo trvalé kultury. Poskytnutí 
SAPS je mimo jiné podmíněno evidencí půdy 
v tzv. LPIS, řádným obhospodařováním, dodržo-
váním podmínek dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu a povinných požadavků na 
hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

Platba pro mladé zemědělce je podpora země-
dělců do 40 let a poskytuje se po dobu pěti let od 
zahájení zemědělského podnikání jako příspěvek 
k platbě SAPS ve výši 50 % sazby SAPS (dříve 
pouze 25 %). Maximální výměra, na kterou lze 
platbu poskytnout, je 90 hektarů zemědělské pů-
dy. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

Česká republika vyslala zásilku 362 vzor-
ků semen do Globálního úložiště genetických 
zdrojů rostlin na Špicberkách. Jde o seme-
na původních českých zemědělských plodin, 
převážně obilí a zeleniny. ČR se dlouhodobě 

zapojuje do celosvětového úsilí bezpečně zá-
lohovat genetické zdroje rostlin významných 
pro výživu a zemědělství. 

Do bezpečného Globálního útočiště genetic-
kých zdrojů rostlin na Špicberky zaslala Genová 
banka vzorky původních českých odrůd, vybra-
ných krajových odrůd a planých druhů blízce pří-
buzných kulturním plodinám. Převážně jsou to 
odrůdy pšenice, ječmene a žita. V zásilce je také 
hrách setý (např. odrůda Bohatýr), len setý (např. 
Šumperecký Textilák), salát hlávkový (např. Du-
báček) mrkev (např. Přerovská dlouhá), mák setý 
(např. Orfeus).

Uložení národních vzorků v globální genoban-
ce je bezplatné, hradí ho norská vláda a mezi-
národní nadace Crop Trust. V úložišti jsou se-
mena udržována v permafrostu, při stálé teplotě
-18 °C. Skladovací komory se nacházejí více než 
100 metrů hluboko uvnitř hory, pod vrstvami 
skály o tloušťce 40 až 60 metrů, 130 metrů nad 
úrovní moře. 

Po deseti letech od spuštění projektu prošlo 
úložištěm více než 1 milion položek, náležejících 
k téměř 6 tisícům druhů rostlin pocházejících ze 
75 genobank z celého světa. V úložišti je nyní 
uskladněno 1168 jedinečných českých druhů 
a odrůd zemědělských plodin.

V České republice jsou významné genetické 
zdroje součástí Národního programu konzerva-
ce a využívání genetických zdrojů rostlin, zví-
řat a mikroorganismů významných pro výživu 
a zemědělství, který Ministerstvo zemědělství 
vyhlásilo na období 2018–2022. Letos na něj 
poskytlo 75 milionů korun. Smyslem programu 
je uchování co možná nejširší genetické rozma-
nitosti zemědělských plodin domácího původu, 
které se dají využívat i pro výzkum a šlechtění. 
Sortiment genetických zdrojů rostlin dostup-
ných v České republice přesahuje 55 tisíc po-
ložek.

Ochrana úrody při extrémním suchu i pů-
dy před erozí, to jsou výhody závlah, s jejichž 
pořízením pomůže pěstitelům Ministerstvo 
zemědělství. Právě začalo přijímat žádos-
ti o příspěvek na jejich vybudování, celkem 
má v této fázi připraveno na závlahy dotaci
100 milionů korun. 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu pro 
zemědělce na nákup zavlažovačů, příslušenství 
k závlahám, kapkových závlah pro zeměděl-
ské plodiny a na výstavbu nebo obnovu trub-

ních rozvodů, čerpacích stanic a jejich techno-
logií. 

„Jsme připraveni zemědělcům poskytnout pří-
spěvek ve výši od padesáti do devadesáti procent 
pořizovacích nákladů na pořízení závlahy nebo 
obnovu a výstavbu závlahových sítí. Klimatická 
situace je v posledních letech nepříznivá, dlouhá 
období sucha se budou pravděpodobně opakovat 
stále častěji. Funkční a úsporný závlahový sys-
tém se proto ukazuje jako klíčový pro zachování 
zemědělské produkce, zejména u zeleniny a ovo-
ce,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Cílem programu „Podpora konkurenceschop-
nosti agropotravinářského komplexu – závlahy – 
II. etapa“ je také snížení spotřeby vody na závla-
hy a energetické náročnosti závlah. Závlahy jsou 
jedním z opatření na zmírnění dopadů klimatické 
změny. Mimo jiné přispívají k omezení vodní 
eroze, protože vlhké půdy přijímají a vsakují 
srážky mnohem lépe než přeschlé. Zároveň půdu 
chrání před větrnou erozí a následnou prašností 
v ovzduší.

Žádosti od zemědělců a závlahářů bude Mini-
sterstvo přijímat od 22. 10. 2018 do 28. 2. 2019. 

Kompletní podmínky II. výzvy jsou uveřejněny 
na stránkách MZe:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/
dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve vh/

Program na podporu závlah funguje od roku 
2017, dosud v jeho rámci Ministerstvo poskytlo 
podporu ve výši 61,5 milionů korun. Dalších 90 mi-
lionů bylo přislíbeno a čeká se, až žadatelé doloží 
nezbytné podklady. Podpora je prozatím pláno-
vána do roku 2022.

Ministerstvo zemědělství poskytne 100 milionů korun na závlahy

Orfeus a Dubáček jedou na Špicberky.
Budou tam uchovávat své genetické zdroje

Jednání o nákazové situaci afrického moru prasat

Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu
na svá pole než loni

V rámci plošného monitoringu AMP
bylo odebráno již přes 1000 vzorků potravin
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SVA Z  OBCHODU  A  CESTOVNÍHO  RUCHU  ČESKÉ  REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

Zákon o významné 
tržní síle potřebuje 

změnu

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a jeho Komora 

obchodních řetězců zorganizovaly na sklonku září ve spolupráci se 

Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny a pod její záštitou 

odbornou konferenci. Na půdě Parlamentu ČR se diskutovalo 

o dopadech regulace na maloobchodní trh s potravinami. Přesněji 

řečeno o zákonu o významné tržní síle (ZVTS). 

Konferenci zahájil předseda Zemědělského výboru Jaroslav Faltý-
nek a Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod. Následně 
představil prezident poradenské společnosti Deloitte Josef Kotrba ana-
lýzu, která si dala za cíl objektivně zhodnotit dopady tohoto poměr-
ně kontroverzního zákona. A výsledek? Současné znění ZVTS působí 
komplikace jak odběratelům, tak i dodavatelům. Studie, založená mimo 
jiné na dotazníkovém šetření právě u odběratelů i dodavatelů, odhalila 
nevyváženost a nesrozumitelnost zákona, stejně jako jeho nejedno-
značný výklad. 

V následné panelové diskuzi vystoupili mimo jiných Viera Šedivá,
náměstkyně ministerstva zemědělství, Eduard Muřický, náměstek 
ministerstva průmyslu a obchodu, Petr Solský, místopředseda Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, a Viktor Vodička, ředitel Sdruže-
ní českých spotřebitelů. V auditoriu se sešli v hojném počtu poslanci 
a zástupci odběratelů i dodavatelů. Proběhla věcná a konstruktivní 
diskuze, ze které vyplynulo, že ZVTS v současné podobě nevyhovuje 
žádné ze zainteresovaných stran a je třeba ho změnit. 

K tomu určitě přispěje i připravovaná směrnice Evropské komise. 
Jejím cílem je ochrana malých a středních dodavatelů před odběrateli, 
a to nejen obchodními řetězci, ale i ochrana producentů před zpraco-
vateli potravin. Směrnice ukládá minimální seznam zakázaných prak-
tik i nutných smluvních pravidel. A především nepracuje s konceptem 
významné tržní síly a zaměřením jen na jeden článek, na obchodní 
řetězce, jak je tomu právě v České republice a jen v dalších třech ze-
mích EU, ale směřuje k odlišné a liberálnější regulaci a k pojetí relativní 
tržní síly, tak jak je tomu ve většině zemí EU. Tu může mít i malý, ale 
důležitý dodavatel vůči velkému odběrateli. Tuto směrnici bude nutné 
zakomponovat do české legislativy. Nastává proto vhodný čas pro dis-
kuzi nad možnými změnami zákona.

„Je důležité, že konečně máme k  dispozici ucelený dokument, kte-
rý na základě odpovědí od odběratelů i  dodavatelů poprvé komplex-
ně zanalyzoval dopady ZVTS do potravinového retailu. Výsledky 
této studie, které zde byly dnes prezentovány jednou z největších nezá-
vislých konzultačních společností, jsou tímto dnem k dispozici a měly by 
být zainteresovanými osobami brány v  potaz při dalších jednáních,“ 
shrnul Radek Sazama, ředitel Komory obchodních řetězců 
SOCR ČR.

Účastníci panelové diskuze v PSP ČR

Vstup pouze 

pro odborné návštěvníky

POZNAMENEJTE  

SI TERMÍN PŘÍMO DO  

VAŠEHO KALENDÁŘE.

POŘADATEL

NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

Norimberk, Německo

13. – 16.2.2019

Vůdčí světový veletrh biopotravin

into organic

INFORMACE

PROveletrhy s.r.o. 
T +420 775 663 548 
info@proveletrhy.cz

společně s veletrhem

Mezinárodní odborný veletrh 
přírodní kosmetiky

spspsppolo ečně

Mezináro

s velettrhrheme

dní odborný vel

into natural beauty

BIO V CELÉ SVÉ ROZMANITOSTI
Objevte na veletrhu BIOFACH pestrou nabídku, kterou nabízí pouze 

tato světová výstava – s více než 2900 vystavovateli z celého světa  

a důsledně certifikovanými bio potravinami. Nechte se intenzivně 

okouzlit rozsáhlostí celé branže, významným kongresem a napínavými  

tematickými světy:

• Novinky a trendy

• Zážitky a objevy

• Znalosti a vzdělávání

Informujte se již nyní:

BIOFACH.COM

Regulace cílená pouze 
na odběratele a hodnotící 
pouze obratovou hranici 
existuje v Evropské unii 
pouze ve 4 státech. 
Jedním z nich je i ČR.

Deloitte Česká republika

Studie dopadů ZVTS 

na maloobchodní 

trh s potravinami
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Již 100 let jsme samostatnou republikou. 
Stejné výročí slaví i moderní pekařské ře-
meslo v Čechách a na Moravě. 15. října 
2018 se uskutečnil symbolicky v prostorách 
Břevnovského kláštera, odkud se roku 993 
datuje první zmínka o výrobě chleba v Praze, 
desátý ročník Světového dne chleba, svátek 
základní lidské potraviny a zároveň oslava 
pekařské profese. Hlavním oslavencem dne 
byl národní poklad, který je mnohem starší 
– tradiční český chléb. Cílem akce, kterou 
každoročně organizuje Svaz pekařů a cukrá-
řů v ČR, byla propagace kvalitního českého 
chleba a posílení úcty a vážnosti k tomuto 
gastronomickému fenoménu. 

PROGRAM KONFERENCE 
V rámci konference zazněla řada aktuálních 

informací o výrobě a kvalitě chleba, trendech 
na trhu a vývoji spotřeby chleba. Viera Šedivá, 
náměstkyně ministra zemědělství, zmínila při-
pravovanou komoditní vyhlášku, která umožní 
spotřebitelům lépe se orientovat v označová-
ní druhů chleba. Jiří Balabán, předseda před-
stavenstva SPaC ČR, zdůraznil potřebu zvýšit 
úctu ke chlebu a jeho hodnotu v naší moder-
ní společnosti. Zástupce generálního partnera 
Penny Market Radek Mlích poukázal na ino-
vace a aktuální spotřebitelské trendy při ná-
kupu chleba. Svoji lásku a úctu k chlebu vy-
znali převor Břevnovského kláštera Prokop 
Siostrzonek, prezidentský kuchař Jaroslav Sa-
pík, pekař českých olympioniků Karel Rendl 
a trenér rychlobruslařek Petr Novák. Součástí 
doprovodného programu byla unikátní výsta-
va fotografi í s názvem Život v době chlebové. 
Reprezentativní výstava chlebového sortimen-
tu zdokumentovala vývoj výroby chleba v naší 
zemi za uplynulých 100 let. 

100 LET VÝROBY 
CHLEBA V ČECHÁCH 

Vývoj výroby chleba prošel za uplynulých 
100 let dramatickými změnami. Od živnostenské 
výroby v období první republiky přes etapu bu-
dování průmyslových kombinátů v 70. a 80. le-
tech až po dnešní dobu, kdy se chléb vyrábí 
v pekárnách průmyslových, řemeslných, ale ta-
ké v marketech obchodních řetězců. 

Přes všechny obtíže, které dnešní pekaře trá-
pí, ať už je to byrokratická zátěž ze strany stá-
tu, nedostatek zaměstnanců či nízké realizační 

ceny chleba v obchodních řetězcích, je nabíd-
ka chlebového sortimentu na trhu u nás jedna 
z nejlepších na světě: Nabídka pekařských vý-
robků v obchodech je naprosto nesrovnatelná 
s obdobím před 25, 50 či 100 lety. Český pe-
kařský trh je, co se týče šíře sortimentu, zákaz-
nického servisu a nízkých cen pro spotřebitele, 
na vysoké úrovni. Tam, kde před rokem 1989 
existovala nabídka cca 35–40 výrobků, je dnes 
samozřejmostí 250–300 druhů chleba a peči-
va. Tam, kde existovaly 2–3 druhy chleba, jich 
dnes najdeme v regálech 20–30. Inovace a ne-
ustálé rozšiřování sortimentu, to je v pekařině 
denně viditelná samozřejmost, Kvalita výrobků 
a hygiena výroby je nesrovnatelně vyšší než 
v minulosti. Podle spotřebitelského průzkumu 
kvality potravin, který prováděl Ústav země-
dělských a ekonomických informací, jsou hod-
noceny pekařské výrobky (spolu s pivem) jako 
nejkvalitnější potraviny. Chléb má dokonce nej-
větší nárůst kvality od roku 1989, a to o 48 %.
Prodejní doba a zákaznický servis je dnes ne-
srovnatelný s minulostí. Nákup chleba je možný 
7 dní v týdnu, od rána do večera. V pekařských 
speciálkách, kterých je v ČR okolo 2,5 ti-
síce, si mohou spotřebitelé koupit čerstvý 
chléb a regionální speciality přímo od výrob-
ce. Chléb se v období ekonomické prosperity 
a nadbytku potravin stal „běžnou komoditou“, 
obchodní položkou, samozřejmostí pro spotře-
bitele – přestal být takovou „mírou hodnoty“ 
jako v minulosti. 

Svaz pekařů a cukrářů usiluje o to, aby 
i v moderní společnosti 21. století měl chléb 
úctu, prestiž a odpovídající cenovou hodnotu, 
tak jako tomu bylo před 100 lety. 

TRENDY NA CHLEBOVÉM TRHU
Spotřeba chleba se po dlouholetém poklesu 

ustálila na hodnotě 40 kg na osobu a rok, ročně za 
chléb utratí průměrný Čech necelých 1000 Kč.
Zákazníci kupují chléb nejčastěji v marketech 
(63 %), v pekařských speciálkách (27 %), ve-
čerkách (5 %), na trhu (2 %), on-line (1 %). 
Chléb si peče doma dle spotřebitelského šetření 
(2 %) respondentů. Většina zákazníků (58 %) 
preferuje nákup nebaleného chleba v cenové 
hodnotě 21–30 Kč za kg, cena chleba je však 
důležitá jen pro necelou třetinu zákazníků. 
Nekupují se velké bochníky chleba, ale jejich 
dělené části. Výrobci připravují pro různé seg-
menty trhu chleby o menší hmotnosti, speciálně 
balené či krájené, často s prodlouženou dobou 
trvanlivosti, tak aby jejich konzumace byla pro 
zákazníka optimální, co se týče spotřeby i skla-
dování. Faktory, které ovlivňují nákup chleba, 
jsou dle šetření poradenské společnosti KPMG 
následující: kvalita chleba (44 %) – postup-
ně roste, cena (30 %) – důležitost ceny každý 
rok klesá, složení výrobku (18 %) – zákazník 
zkoumá nutriční hodnoty a řeší éčka, výrobce 
a země původu (8 %). Při výběru chleba se spo-
třebitelé začínají orientovat na speciální a draž-
ší druhy. Nejoblíbenější však stále zůstává kla-
sický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho 
pomoučněná varianta Šumava. Jednu třetinu 
chlebového sortimentu dnes tvoří speciální dru-
hy. Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším 
podílem žitné mouky, celozrnných a vícezrn-
ných chlebech. Zákazníci také čím dále více 
vyhledávají kvalitní kvasový chléb od regio-
nálních a řemeslných pekáren. 

ČESKÝ CHLÉB – 5. NEJLEVNĚJŠÍ V EU 
Cena, za kterou dodávají pekárny chléb do 

obchodů, stagnuje či klesá a pekaři tvrdí, že 
neodpovídá jeho skutečné hodnotě. Dle údajů 
ČSÚ klesla výrobní cena 1 kg chleba za po-
sledních 5 let ze 17,20 Kč (8/2013) na aktuál-
ních 15,65 Kč (8/2018). Přitom pekárnám rych-
le rostou náklady na suroviny, energie, PHM, 
a hlavně musí zvýšit mzdy zaměstnancům, aby 
měly s kým chléb vyrábět a rozvážet. Spotře-
bitelská cena 1 kg chleba, která je aktuálně dle 
ČSÚ 24,01 Kč, je v porovnání s Německem či 
Rakouskem sotva poloviční a nedosahuje ani 
hodnoty 1 €, přitom náklady (s výjimkou mezd) 
jsou již dnes srovnatelné. Podle šetření Eurosta-
tu je český chléb 5. nejlevnější  v EU. 

„Pekaři nepovažují současné výrobní ceny 
chleba za odpovídající jeho skutečné hodno-
tě. Kvitujeme však pozitivní trend, že s rostoucí 
koupěschopností jsou ochotni Češi si za kvalitní 
chléb připlatit,“ komentuje současnou situaci 
výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR 
Jaromír Dřízal. 

UDRŽME SI 
KVALITNÍ CHLEBA! 

Velkým problémem pekárenského oboru 
jsou v současné době podnákladové ceny, za 
které dodávají pekárny základní druhy chleba 
a pečiva do obchodních řetězců. Ty přímo ohro-
žují jejich existenci, neumožňují investovat do 
rozvoje, řádně odměňovat zaměstnance, mohou 
negativně ovlivnit kvalitu výrobků a šíři sorti-
mentu. Pekaři proto apelují na obchodní řetěz-
ce, aby mezi sebou nesoutěžily ve snižování 
cen pekařských výrobků, ale pestrostí nabídky, 
kvalitou výrobků a komfortem nákupu. 

„Letošní špatná sklizeň obilí a rostoucí ná-
klady pekařů mohou ovlivnit cenu chleba. Je to 
však jednoznačně z důvodu udržení jeho vysoké 
kvality, široké sortimentní nabídky a odpovída-
jícího zákaznického servisu. Český chléb je již 
100 let naší pýchou, bylo by velmi krátkozraké 
na něm šetřit,“ uzavírá Dřízal. 

Generálním partnerem akce byla společ-
nost Penny Market, která ve svých obcho-
dech poskytuje velký prostor regionálním 
dodavatelům chleba a pečiva. 

Redakce
Zdroj: Svaz pekařů 

a cukrářů v ČR 

Světový den chleba – pekaři oslavili 100 let výroby 
chleba v České republice 

Úvodní projev přednesl předseda představenstva Svazu pekařů a cukrářů v ČR Jiří Balabán.
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Jste Z{věda}ví? – Pak navštivte přednášky 
určené zejména lidem se zájmem o zahrad-
ničení a zdravé stravování, bylinky a staré 
a krajové odrůdy rostlin. Cyklus přednášek 
Pěstujme a jezme zdravě muzeum připravilo 
ve spolupráci s předními odborníky z Výzkum-
ného ústavu rostlinné výroby. 

Národní zemědělské muzeum v Praze na 
Letné nabízí čtyři přednáškové večery, na 
kterých se posluchači dozví, jak si doma připra-
vit repelent z bylinek, jak se vyznat v pestici-
dech, kdo je na zahradě škůdce a kdo užitečný, 
o významu bylin v našem jídelníčku, bota-
nických pesticidech i moderních přístupech 
v ochraně rostlin. Vědci z Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby také objasní, proč je důležité 
uchovávat původní a krajové odrůdy, či předsta-
ví stále častější cizokrajné návštěvníky našich 
zahrad. Nahlédnou do problematiky mykotoxi-
nů, vysvětlí, proč je důležité udržovat rozmani-
tost, čím se liší biologická ochrana od chemické 
nebo jak si doma vyrobit botanické přípravky. 

„Posláním našeho muzea je také prezentace vě-
dy a výzkumu. Přednášky, které připravujeme ve 
spolupráci s resortními partnery, jsou jedním 
ze způsobů, jak veřejnost seznámit s aktuální-
mi vědeckými poznatky,“ říká generální ředitel 

Národního zemědělského muzea Milan Jan 
Půček.

Čtyři tematické bloky přednášek cyklu Pěs-
tujme a jezme zdravě se konají vždy ve čtvrtek 
od 8. do 29. listopadu od 18 do 20 hodin v Obje-

vovně Národního zemědělského muzea, Kostelní 
44 (pouze 8. 11. začíná přednáška v 18:30 hodin). 
„I pro širokou veřejnost je dobré poznat a pocho-
pit, jak fungují vztahy v přírodě, jak je lze využít 
nejen v lékařství či potravinářství, ale i například 
v ochraně proti různým parazitům či škodlivé-
mu hmyzu,“ říká jeden z přednášejících, držitel 
prestižního ocenění Česká hlava Roman Pavela, 
který se mimo jiné věnuje vývoji botanických 
pesticidů. 

Přednáškový cyklus muzeum připravilo ve 
spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné vý-
roby, v. v. i. Vstup je zdarma. Pro omezený počet 
míst doporučujeme svoji účast potvrdit v on-line 
registraci na www.nzm.cz/prednasky-konferen-
ce. 

Z{věda}ví – Bouráme mýty, prezentujeme 
fakta. Pod akronymem Z{věda}ví se skrývají 
slova Zemědělská Věda – Výzkum a vzdělávací 
přednášky pro všechny, které zajímají témata tý-
kající se zemědělství, krajiny a venkova zaměře-
né na prezentaci výsledků aktuálních výzkumů. 
Národní zemědělské muzeum je připravuje ve 
spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními 
organizacemi Ministerstva zemědělství a oboro-
vými nevládními organizacemi. 

www.nzm.cz

Jitka Taussiková,
Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum nabídne cyklus přednášek
Pěstujme a jezme zdravě

8. 11. 2018, 18:30–20:30
�  Čím se liší stará pšenice od moderní? Proč se 

říká Česku česneková velmoc? Co mají jiného 
předchůdci moderních zemědělských plodin? 
Jak můžeme změnou jídelníčku ovlivnit 
zemědělství? O potenciálu zapomenutých plo-
din aneb Proč je dobré mít genovou banku. 
Planí předchůdci kulturních rostlin – kdo byli 
a v čem jsou dodnes dobří.

Ing. Vojtěch Holubec, CSc.,
Genová banka VÚRV, v. v. i.
Kdo jsou a odkud pochází planí předchůdci našich 
plodin. Jejich význam pro zlepšování plodin a poten-
ciál využití planých ekotypů v současném zeměděl-
ství. Ochrana ohrožených a mizejících druhů. Staré 
a méně známé plodiny – šance pro půdu i zdraví.

Ing. Petra Hlásná Čepková, Ph.D.,
Genová banka VÚRV, v. v. i.
Renesance zapomenutých plodin. Způsob pěstování, 
specifi cká chuť, zdravotní benefi ty – šance nejen pro 

osoby se speciálními stravovacími potřebami. Jak 
může změna našeho jídelníčku ovlivnit zemědělství.

15. 11. 2018, 18:00–20:00
�  Je koření prospěšné našemu zdraví? Jak si vy-

robit přírodní repelent? Jak správně pěstovat, 
sklízet a zpracovávat léčivé byliny? Bylinky 
a koření nejen pro gastronomii, bylinky jako 
dochucovadla, léčiva i přírodní pesticidy.

Ing. Roman Pavela, Ph.D.,
VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Jak je koření prospěšné pro naše zdraví – recepty do 
kuchyně i do zahrádek. Jak si vyrobit přírodní repe-
lenty proti klíšťatům a komárům a které bylinky by 
neměly chybět v našem jídelníčku. Desatero správ-
ného bylinkáře.

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.,
VÚRV, v. v. i., Olomouc
Co je dobré vědět o pěstování a sklizni léčivek. Tipy 
pro dobrou úrodu i správné zpracování.

22. 11. 2018, 18:00–20:00
�  Znáte choroby, které mohou postihnout vaši 

zahrádku? Víte, jak se proti nim bránit? Jak 
účinná je biologická ochrana? Co jsou myko-
toxiny? A máme se jich bát? Malý průvodce 
chorobami a škůdci. Proč a jak chránit plodiny 
proti chorobám a škůdcům.

Ing. Roman Pavela, Ph.D.,
VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Co jsou to choroby a škůdci rostlin. Jak se poznají, 
proč a čím se proti nim bránit na našich zahrádkách. 
Co je to biologická ochrana a jaká je její účinnost. 
Mykotoxiny: jed i lék.

Ing. Martin Žabka, Ph.D.,
VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Povídání o mikroskopických houbách. Co to jsou 
mykotoxiny a proč se jich bát. Co jsme o nich věděli 
dříve a co víme dnes.
 

29. 11. 2018, 18:00–20:00
� Kdo je na naší zahrádce škůdce, kdo může být 
naopak užitečný? Jací jsou nejčastější škůdci ovo-
ce? Vyznáte se v pesticidech? K čemu je dobrá 
biodiverzita? O pesticidech, škůdcích, užitečném 
hmyzu a doprovodných rostlinách. Není hmyz ja-
ko hmyz.

Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.,
VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Role užitečných druhů hmyzu v ochraně zeleniny 
před škůdci. O biodiverzitě na našich zahrádkách – 
kdo je škůdce a kdo užitečný. Proč je důležité udržo-
vat rozmanitost. Jaké škůdce ovoce najdeme v zahra-
dách, kdy se vyskytují a jak je přechytračit.

Ing. Kamil Holý, Ph.D.,
VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Stručný přehled nejčastějších škůdců ovoce a jejich 
specifi ckých antagonistů. Cizokrajní návštěvníci na-
šich zahrad. Jak se vyznat v pesticidech a jak je po-
užívat.

P O D R O B N Ý  P R O G R A M  P Ř E D N Á Š E K :

Praha – Koncem října zanikla prodejna COOP
v Dolním Dvořišti. Jde tak o další uzavření 
prodejny o velikosti do 400 m². Těch v roce 
2017 podle společnosti AC Nielsen zaniklo už 
více než 1082. Stát zapomíná, že vesnická 
prodejna má sociální význam pro 26 % oby-
vatel ČR a neslouží jen k nákupu potravin.

 
Prodejna COOP v Dolním Dvořišti byla ze 

strany Jednoty Kaplice dlouhodobě dotována. Je-
jí ztráta byla již neudržitelná a obec už prodejnu 

nemohla dále podporovat. Prodejna musela být 
nakonec uzavřena ještě dřív, než se původně plá-
novalo. I tento rok tak pokračuje neblahý trend 
v postupném snižování obslužnosti venkova. To 
potvrzují i výsledky společnosti AC Nielsen, kdy 
v roce 2017 zaniklo 1082 maloobchodních prode-
jen o velikosti do 400 m², přičemž je z tohoto čísla 
759 nejmenších obchodů o prodejní ploše do 50 m².

„Odjakživa platilo, že prodejna na vesnici není 
jen místem nákupu a poskytování doplňkových 
služeb, ale i místem pro setkávání lidí. Doba, kdy 
vesnická prodejna byla středobodem dění, začí-
ná být pryč. Můžeme jen doufat, že z vládních 
počínání vyvstanou pevná rozhodnutí a obcho-
dy se na vesnici opět vrátí,“ říká Jan Hoffmann, 

marketingový manažer Jednota družstvo spotře-
bitelů v Kaplici. Problematikou zániku českých 
maloobchodních prodejen se dlouhodobě zabývá 
i Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). 
Asociace k tématu obchodní obslužnosti venko-
va opakovaně zpracovala zevrubný plán na jeho 
podporu, který obdržela většina zainteresovaných 
ministrů už minulé vlády Bohuslava Sobotky.

„Neustále se snažíme apelovat na všechny vlá-
dy, aby se tristní situací, kdy obchody na venkově 
pomalu a jistě zanikají, zabývaly. Předložili jsme 
komplexní materiál na řešení obchodní obsluž-
nosti venkova, bohužel přístup odpovědných míst 
je k tomu velice laxní. AČTO je však stále při-
praveno jakýmkoliv způsobem přispět k řešení 

této dlouhodobě neúnosné situace v součinnosti 
s představiteli české vlády a dalšími kompetent-
ními orgány. Zánik další prodejny jasně signali-
zuje, že situace se nelepší a je nutné o podpoře 
venkovských prodejen reálně jednat,“ připomíná 
Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Podle Juračky je zřejmé, že současný stav po-
malu spěje k patové situaci. „Vláda by si měla sta-
novit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb 
na venkově potřebné, či nikoliv. Její rozhodnutí se 
následně bude týkat 26 % občanů České republi-
ky, kteří žijí v obcích do 2000 obyvatel a pro které 
je prodejna významným místem nejen společen-
ského soužití,“  zdůrazňuje Juračka závěrem.

AČTO

Zavírání klasických prodejen zrychluje

ACTO

Záměr ministerstva 
zemědělství týkající 
se zákazu prodeje po-
travin za podnáklado-
vé ceny by jednoznačně 

narovnal český maloobchodní trh. Pomohl by 
zejména tradičnímu trhu. Dlouhodobě ho to-
tiž ničí cenová politika velkých řetězců, kde 
se často objevují produkty, jejichž ceny jsou 
pod výrobními náklady. Zrušení dumpingu by 
zároveň přineslo více peněz do státního roz-
počtu, na výsledných nákladech spotřebitelů 
by se přitom výrazněji nepodepsalo.

Prodej potravin za podnákladové ceny lze už 
téměř čtvrtstoletí považovat za jeden ze zásadních 
problémů českého maloobchodu. Týká se přitom 

zhruba pouze pěti procent veškerého sortimentu. 
Jde zpravidla o základní komodity jako máslo, 
mléko, cukr či mouka. Řetězce touto dotovanou 
cenou nalákají zákazníka na konkrétní produkt, 
přitom ale výrazněji zdraží ostatní sortiment, který 
jim vzniklou ztrátu kompenzuje. Průměrný nákup 
na této prodejně je tak pro spotřebitele ve výsled-
ku stejně dražší než v případě nezávislého trhu, 
kde se lze setkat s umírněnou cenovou politikou 
a zároveň zde neexistují podnákladové ceny. Spo-
třebitelé však na extrémně nízké ceny základních 
komodit stále slyší, což značně škodí právě tradič-
ním českým obchodníkům.

Zákazem podnákladových cen by tak došlo 
k jednoznačnému narovnání trhu, a to hned v ně-
kolika rovinách. Nejen, že by nadnárodní řetězce 
již nemohly tyto praktiky používat, zároveň by se 

eliminovala snaha velkých dodavatelů poskytovat 
tradičnímu trhu zboží za vyšší cenu než u řetězců. 
Při vyjednávání o cenách se totiž dodavatelé často 
odkazují právě na podnákladové ceny, za které ře-
tězce údajně jejich produkty prodávají. Ve skuteč-
nosti však takoví dodavatelé pouze nabízejí zboží 
pro tradiční trh za vyšší ceny než u řetězců. Při 
zákazu dotovaných cen by tak tato argumentace 
dodavatelů vymizela a tradiční trh by mohl rázem 
požadovat po dodavatelích stejné ceny, jaké mají 
k dispozici nadnárodní řetězce. Současná těžká 
pozice českého tradičního trhu by se tak význam-
ně zlepšila.

Zákaz prodeje za podnákladové ceny by nezna-
menal ani velký problém z hlediska nákladů pro 
spotřebitele. Právě díky tomu, že se týká pouze 
některých základních komodit, které zpravidla 

nejsou příliš nákladné. Při zrušení dotovaných 
cen tak může výsledný měsíční náklad domác-
nosti stoupnout při běžné spotřebě o maximálně 
50 korun, což v souhrnu nebude hrát nikterak vý-
raznou roli.

Další výhodou zákazu podnákladových cen by 
byl také vyšší výnos pro stát. Prodávání pod nákla-
dy totiž znamená i nižší odvody na DPH. Podobné 
praktiky navíc jinde ve světě de facto neexistují, 
standardem je prodávání zboží za nákladové ceny, 
proč by to tedy v případě Česka mělo být jinak? 
Regulace existují pro všechny obory, není tedy 
důvod, proč by neměly platit i u prodeje potravin. 
Konkrétně zákaz dotovaných cen by znamenal, že 
se českému tradičnímu trhu dostane stejně výhod-
ných podmínek jako zahraničním řetězcům.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Zákaz prodeje za podnákladové ceny
pomůže tradičnímu obchodu a narovná trh s potravinami
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C U R R I C U L U M  V I T A E :

Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Mgr. Ing. Michal Pospíšil,
ředitel Vyšší odborné školy potravinářské

a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži

Novým ředitelem Vyšší odborné školy po-
travinářské a Střední průmyslové školy mlé-
kárenské v Kroměříži je od 1. srpna Mgr. Ing. 
Michal Pospíšil. Sedmačtyřicetiletý absol-
vent Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-
verzity a Chemické fakulty Vysokého učení 
technického v Brně působí ve škole od ro-
ku 1998. Nejprve jako učitel odborných před-
mětů fyzikální chemie a analytická chemie, 
v roce 2008 se stal statutárním zástupcem 
ředitele. Protože stávajícímu řediteli končilo 
šestileté funkční období, vyhlásil zřizovatel, 
kterým je Krajský úřad Zlínského kraje, kon-
kurzní řízení. Michal Pospíšil v něm zvítězil. 
A poskytl nám následující rozhovor věnovaný 
potravinářské veřejnosti.

1.  Být ředitelem „Mlékařiny v Kroměříži“, to 
je velká čest. I děděná řadou Vašich vynika-
jících předchůdců, kteří vstoupili neodmysli-
telně do síně i nebe mlékařské slávy. S jakými 
pocity jste převzal vedení školy Vy? A s tím 
jsou také spojeny Vaše záměry a vytýčení 
směrů, jakými se bude škola dále ubírat. Ja-
ké jste si vytyčil hlavní cíle?
Vedení školy jsem přebíral s velmi příjemnými 

pocity, které dokumentují ocenění mé dosavadní 
práce. Mám školu rád a novou funkci vnímám 
jako velkou životní výzvu. Rád budu dělat i ně-
co trochu jiného než doposud. Navazovat nové 
kontakty a jednat s partnery po celé republice. 
Doufám, že to bude moje parketa. A těch cílů 
je hodně. Tím nejzákladnějším je stabilizovat 
stávající pozici školy, protože v posledních le-
tech zaznamenáváme nárůst zájmu o absolventy 
oborů středoškolských maturitních oborů Analý-
za potravin a Technologie potravin. Co se týká 
terciární sféry vzdělávání, nabízíme také vyšší 
odborné studium potravinářských oborů a jako 
jediná škola ve Zlínském kraji společně s Uni-
verzitou Tomáše Bati ve Zlíně vyučujeme ba-
kalářský studijní program Chemie a technologie 
potravin. Chceme tedy stabilizovat výkon i v té-
to oblasti a spolupráci s Technologickou fakul-
tou UTB prohloubit a rozvinout, případně hledat 
i nové formy kooperace s dalšími vysokými ško-
lami v České republice. Hodláme rozvíjet vztahy 
a spolupráci se sociálními partnery a společně 
vylepšit podmínky pro profesní uplatnění našich 
absolventů, vrátit se i do minulosti a navázat na 
takové formy spolupráce, jako byla podniková 
stipendia a podpora studentů, kteří přicházejí ze 
vzdálených koutů republiky a studium pro ně 
zpravidla bývá fi nančně náročné. 

2.  Vím, že se škola připravuje na rozšíření od-
borné výuky o další potravinářské obory. Má 
škola dost odborných učitelů, kteří mohou tu-
to funkci vykonávat?
Jak jsem již uvedl, na střední škole máme dva 

maturitní obory: Analýzu potravin a Technolo-
gii potravin se zaměřením na zpracování mléka. 
Připravovaný nový školní vzdělávací program 
by zahrnoval nejen oblast mléka, ale také maso, 
víno, pivo. V regionu je řada malých pivovarů, 
vinařství i zpracovatelů masa, má to tedy své 
opodstatnění. Rádi bychom také rozšířili oblast 
profesních kvalifi kací, protože oblast celoživot-
ního vzdělávání považuji za velice důležitou. 
Myslím si, že posláním školy s tradicí, kterou 
dnes vedu, je umožnit zájemcům získat celostát-
ně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifi -
kaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. 
Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší 
prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifi kaci 

a lepší pracovní uplatnění. Jako jediná škola v re-
publice realizujeme profesní rekvalifi kace Sýrař 
a Mlékař, chceme akreditovat i další obory, jako 
je třeba Faremní zpracovatel mléka, protože dnes 
je faremní malovýroba čím dál tím více v kurzu. 
Co se týká odborných učitelů, velkou výhodou 
je, že se mohu spolehnout na kolektiv kvalitních 
pedagogů, kteří patří mezi nejlepší ve svém obo-
ru v České republice. Je však pravdou, že nás 
postupně čeká generační obměna. V tuto chví-
li mám však v hlavě několik tipů na odborníky 
z praxe, kteří by se mohli v blízké budoucnosti do 
výuky odborných předmětů zapojit a náš pedago-
gický sbor omladit. O zachování vysoké kvality 
vzdělávání na naší škole se tedy nebojím.

3.  Úspěch každé odborné školy závisí velmi silně 
na počtu studentů. Bez cíleného a promyšle-
ného marketingu to moc dobře nejde. Zejmé-
na studium čtyřletého mlékárenského oboru, 
tedy toho tradičního, který se ve Vaší škole 
vždy studoval a Vaši kantoři to „umí“ učit, 
moc žáků nemá. Jde s tím něco udělat? 
Určitě ano, protože studium Technologie 

potravin se zaměřením na mlékárenství na na-
ší škole rozhodně chci zachovat. Musíme však 
mlékárenství začít více propagovat jako moderní, 
„čistý“ a progresivní obor, který nabízí zájemcům 
o něj nejenom zajímavé studium, ale také jasnou 
vizi úspěšného profesního uplatnění. Chci také 
intenzivněji jednat se zástupci mlékáren a dis-
kutovat, jak rychle vyřešit společný problém. Již 
zmiňovaná podniková stipendia začínají někte-
ré mlékárny ve spolupráci s námi nabízet. Jedná 

se však o dlouhodobější proces a aktivity, které 
mohou zvýšit zájem o tento obor, se neprojeví 
okamžitě. Dlouhé roky také jezdíme na přehlídky 
středních škol v celé republice, ale efektivita je 
poměrně malá. Proto i tady měníme marketingo-
vou strategii. Zaměřujeme se více na osobní ná-
vštěvu pedagogů i studentů školy na základních 
školách a představení školy přímo tam. Nabízí-
me také „tematické exkurze“ s ukázkou výroby 
sýrů na školním poloprovozu či atraktivními po-
kusy v chemických laboratořích pro zájemce ze 
základních či mateřských škol. Nezapomínáme 
na sociální sítě, udělali jsme školní Facebook, 
v těchto dnech spouštíme nové webové stránky, 
které budou atraktivnější pro cílovou skupinu, 
které jsou určeny. Doufám, že tyto věci zvýší zá-
jem o na škole studované obory. A pak sázíme 
na spolupráci s rodiči. Pokud nebudeme s nimi 
v kontaktu, škola nebude fungovat tak, jak by 
měla. Důležitá je intenzivnější spolupráce v ose 
učitel – student – rodič. Plánuji založit sdružení 
přátel školy, myslím si, že pokud budeme všich-
ni na jedné vlně, studenti i rodiče, tak to přinese 
dobré výsledky. A znát i názory studentů. Také 
jsem od počátku tohoto školního roku zřídil stu-
dentskou radu, chtěl bych se potkávat se studen-
ty minimálně jednou měsíčně a vyslechnout si 
jejich připomínky. Cítím, že školu mají rádi, čas 
od času mají i kritické připomínky, které bychom 
tak mohli průběžně diskutovat a reagovat na ně. 
Budeme debatovat o tom, co je trápí, i o tom, co 
se jim na škole líbí. Čili hodně pracovat na ob-
líbenosti našeho ústavu se vší důsledností, ale 
i pracností nás učitelů a vedení školy. 

4.  Vaši školu důvěrně znáte, mnoho let jste za-
stával funkci zástupce ředitele školy. Co po-
važujete za fundament a nejcennější, co mů-
že škola studentům poskytnout a dále v tom 
pokračovat? Ale naopak i zmínit, co je nutné 
v dalším osudu a náplni školy změnit, aby to 
odpovídalo Vaší představě. A s čím jste z hle-
diska náplně a organizace spokojen a co je 
nutné změnit? 
Spokojen jsem s tím, že mlékárenská škola již 

více než sto let stále poskytuje vynikající vzdělání 
v potravinářských oborech. To by se neobešlo bez 
kvalitního pedagogického sboru a dalších zaměst-
nanců školy. Radost mi dělá i mnoho našich absol-
ventů, kteří se do školy rádi vracejí a bez problémů 
se uplatňují v dalším studiu nebo na trhu práce. 
Navázat chci určitě na dobrou spolupráci se zřizo-
vatelem. Mgr. Petr Gazdík jakožto člen Rady Zlín-
ského kraje pro oblast školství se o školu intenziv-
ně zajímá, při nedávné návštěvě ocenil velmi dobré 
vybavení a pěkné prostředí školy. Spolupráce je 
velmi dobrá. Stejně tak jsem spokojen se vztahy 
s vedením města Kroměříž, komunikace je napros-
to bezvadná. Nesmím opomenout ani výrobní pod-
niky a kontrolní laboratoře, s mnohými pravidelně 
a velmi úzce spolupracujeme, ale prostor pro pro-
hloubení vztahů tu rozhodně je. Totéž platí i o spo-
lupráci se zahraničím, kterou považuji za nezbytně 
nutnou. Je třeba školu více otevřít okolnímu světu, 
navázat na úspěšně realizované zahraniční výjezdy 
v rámci programů Leonardo a Erasmus+ a oživit 
například kontakt se sýrařskou školou ve francouz-
ském Mamirolle. Snažím se navázat spolupráci 
se školou podobného typu v Rakousku, Polsku. 
Rýsuje se i šance, že by se mohlo několik studentů 
dostat až na vzdálený Nový Zéland a vycestovat 
za poznáním tamního mlékařského průmyslu. Co 
se týká materiálního vybavení, už jsem zmínil, že 
laboratoře chemie a biologie jsou vybaveny bez-
vadně, ale velké problémy nám brzy vzniknou na 
školním poloprovozu, který již neodpovídá sou-
časným standardům. Vnitřní technologické vyba-
vení se sice snažíme průběžně inovovat a díky to-
mu, že škola je jedním z Center odborné přípravy 
Ministerstva zemědělství, se nám to i daří, ale bu-
dova naší školní „mini mlékárny“ vyžaduje kom-
pletní rekonstrukci. Jedním z mých hlavních úko-
lů pro další období je tedy získat dostatek fi nancí 
a modernizaci poloprovozu realizovat. Co se týká 
organizace řízení školy, mám v plánu více do všech 
klíčových aktivit zapojit pedagogické i nepeda-
gogické pracovníky a využít tak jejich potenciál.

5.  Každý pedagog má svoje oblíbená témata. 
Jste chemik a biolog, což se skvěle doplňu-
je, a v této odborné rovině můžete předávat 
jak svým podřízeným, tak i studentům řadu 
svých podnětů a směrů myšlení. Co plánuje-
te v této oblasti?
Mám takovou vizi – uvažuji o přednáškovém 

cyklu pro veřejnost. Několik témat, která dneska 
hýbou nejenom potravinářským světem: mléko, 
alergie, biopotraviny, plýtvání s potravinami, na-
kládání s odpady… Chtěli bychom například vy-
vrátit některé mýty o mléce, jak je škodlivé, nebo 
o tavených sýrech, které nejsou tak špatné, jak se 
o nich mluví. Do této aktivity bych chtěl zapojit 
nejenom odborné učitele naší školy, ale oslovil 
jsem mimo jiné také předsedu Českomoravského 
mlékárenského svazu pana ing. Kopáčka, který by 
měl u nás v Kroměříži přednést jednu z přednášek 
tohoto osvětového cyklu. V dlouhodobějším ho-
rizontu uvažuji nejenom o rozšíření naší klasické 
vzdělávací nabídky, jak jsem uvedl již dříve, ale 
v hlavě mám také myšlenku „Akademie třetího vě-
ku“, kde by mohla být vyučována nejenom potravi-
nářská problematika, ale třeba i ekonomická téma-
ta. Pomalu se také blíží významný milník v životě 
školy, a tím je připomínka 120 let existence školy. 
Přál bych si v té souvislosti, aby si škola i v dalších 
letech udržela, lépe ještě zvýšila kvalitu svých ab-
solventů tak, aby byli i nadále schopni vidět a chá-
pat souvislosti odborného vzdělání s životním pro-
středím a dalšími globálními tématy. Chtěl bych 
posilovat jejich vztah k potravinářskému oboru, ale 
i ke škole samotné, a aby se do ní vždy rádi vraceli.

Za rozhovor děkuji
Ing. František Kruntorád, CSc.

Narozen: 10. 8. 1971 v Uherském Hradišti
Bydliště: Kroměříž
Rodinný stav: ženatý, 3 děti
Vzdělání:
1985–1989  Gymnázium Jana Ámose Komenského Uherský Brod – 

Gymnázium (4leté), SŠ s maturitou
1991–1996  Přírodovědecká fakulta MU Brno – Analytická chemie, 

vysokoškolské
1996–1999  Chemická fakulta VUT Brno – Chemie a technologie ochrany 

životního prostředí, vysokoškolské
Praxe:
1998–2007  Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola 

mlékárenská Kroměříž, učitel odborných předmětů
2007–2008  Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola 

mlékárenská Kroměříž, zástupce ředitele pro terciární vzdělávání
2008–2018  Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola 

mlékárenská Kroměříž, statutární zástupce ředitele

2018–dosud  Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola 
mlékárenská Kroměříž, ředitel školy

Jazykové znalosti: angličtina
Zájmy: rodina, sport, rocková hudba
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10. ročník soutěže

Česká chuťovka 2018

 Č E Š T Í  P O T R A V I N Á Ř I  M A J Í  M L S N Ý M  J A Z Ý Č K Ů M  C O  N A B Í D N O U T
Jubilejní 10. ročník soutěže o značku 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Čes-
ká chuťovka 2018 a Dětská chuťovka 2018, 
konaný pod záštitou předsedy Senátu Mila-
na Štěcha a ministra zemědělství Miroslava 
Tomana, zná své vítěze. Zástupci celkem 
72 českých firem převzali na slavnostním 
vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže ve 
čtvrtek 11. října v Senátu ocenění za nej-
chutnější potraviny vyrobené v České re-
publice. Značkou Česká chuťovka 2018 se 
tak může nově pyšnit 173 výrobků (o 26 
víc než loni) a značkou Dětská chuťovka 
2018 pak dalších 29 (o 1 víc než loni). Ti-
tulem Rytíř české chuti byl za své celoživot-
ní mistrovství v cukrářském oboru poctěn 
pan Jaroslav Nechvátal z vyhlášeného Café 

Charlotte v Železné Rudě. Přímo na místě 
ocenili Cenou novinářů přítomní zástup-
ci médií tři potraviny, které jim zachutnaly 
nejvíc – Bramborové placky s náplní mako-
vošvestkovou z pekařství Antonín Halouzka, 
Carpaccio od MASO UZENINY POLIČKA 
a Iberijskou slaninu speciál od Uzenin Beta.
Cenu Harmonická potravina získal od Li-
terárních novin Ciburger – cibulové čatní
ze zachráněné zeleniny od společnosti 
TITBIT. 

Za uplynulých 10 let se soutěž Česká chu-
ťovka, která vznikla jako spontánní inicia-
tiva nezávislých potravinářských odborníků 
a stále si tento oceňovaný charakter udržuje, 
stala uznávaným majákem kvality a výtečné 
chuti potravin nabízených domácími výrob-

ci. Skvělou zprávou pro české spotřebitele 
pak je skutečnost, jak ukázaly i výsledky 
letošní soutěže, že rozmanitost, ale zejména 
kvalita a vynikající chuťové parametry po-
travin ucházejících se o obě značky, s nimiž 
se mohou setkat i zákazníci v regálech na-
šich obchodů, se rok od roku zvyšují a že si 
je opravdu z čeho vybírat. Vždyť co jiného 
než báječná chuť tuzemských potravin je tím 
nejdůležitějším kritériem, podle kterého se 
stále náročnější zákazník orientuje přede-
vším. Má-li totiž potravina skutečně chutnat, 
musí být vyrobena z kvalitních vstupních su-
rovin a také šetrnými technologiemi při re-
spektování specifi ckých preferencí českého 
spotřebitele. Takto vyrobené potraviny pak 
mohou směle konkurovat i těm nejlepším 

zahraničním a často je svou kvalitou i chutí 
ještě předčí. 

Kdo si chce na těchto báječných potravi-
nách od českých výrobců pochutnat a srov-
nat případně své vlastní chuťové preference 
s verdiktem odborné i dětské poroty, nalezne 
seznam těch letošních, ale i v předchozích le-
tech oceněných potravin, pyšnících se znač-
kou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo DĚTSKÁ 
CHUŤOVKA, jakož i další důležité infor-
mace, na www.ceskachutovka.cz či www.
facebook.com/ceskachutovka. K dispozici 
zájemcům je rovněž nově vytvořená Databá-
ze vítězů České chuťovky a Dětské chuťovky 
www.mark-as.cz/chutovka. 

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

AHOLD Czech Republic, a. s.

O D B O R N Ý  G A R A N T :                                          G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                                            Z Á Š T I T A :

MUDr. Viera Šedivá, náměstkyně pro řízení sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny

Slavnostní řeč pronesl ředitel soutěže Ing. Josef Sléha, CSc. Přítomné přivítal předseda Senátu PČR Milan Štěch, který převzal nad soutěží záštitu.

K jedinečné atmosféře přispělo vystoupení Felixe Slováčka.
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Ilustrační záběry z předávání cen
Česká chuťovka 2018 
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Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2018

Česká chuťovka 2018
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y
Antonín Halouzka – pekařství, s. r. o. Bramborové placky náplň makovošvestková
BEAS, a. s. Český koláč

Koláček s náplní borůvkovou
Globus ČR, k. s. Královský koláč 720 g / krájený 120 g
Goldovo pekařství – Radim Honč Gold tyčinky – Cibulové
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. Vánoční směs velká, 690 g
Karlovarská pekárna s. r. o. Chléb Kolonáda 

Pečivo kváskové – bonela
KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, 
spol. s r. o.

Chléb rustik se sladem 540 g
Victorky 40 g

MEDMORAVIA s. r. o. Medové placičky
Pekařství-cukrářství Martina Harnošová Slovácké šátečky

PENAM, a. s.
Beránek perníkový s polevou světlou 400 g
Chléb Quinoa
Jesenický chléb 500 g
Sladké vánoční cukroví s máslem 350 g

Penny Market s. r. o. Chléb kvasový 500 g pšenično-žitný Karlova koruna
POLANSKÝCH, s. r. o. Koláč chodský
UNITED BAKERIES a. s. Odkolkův pecen

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
Globus ČR, k. s. Dort vlašský ořech 1400 g
JaJa Pardubice s. r. o. KOKOSKA

Nechvátalová Eva – Café Charlotte
Čokoládová Charlottka
Cheesecake 
Větrník

POEX Velké Meziříčí, a. s. Mandle Coconut
Mandle Zabaione

POLANSKÝCH, s. r. o. Perník s povidly
M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Bohušovická mlékárna, a. s. Bohunka s čokoládou a višněmi 
Skyr višeň-čokoláda 140 g

Jaroměřická mlékárna, a. s. Jaroměřické žervé 100 g 
Staročeský Tučný tvaroh 250 g

KROMILK, a. s. Čerstvý sýr Pikant 
Čerstvý sýr Rajče-bazalka

Mlékárna Hlinsko, a. s. Jesenka 75 g
Pikao 75 g

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.
Kysaná smetana z Valašska 15%
Smetanový jogurt Premium čokoládový
s jahodami 8%

Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. Balsýr 200 g vakuově baleno
Nakládaný Balsýr v oleji s olivou a paprikou 380 g

Penny Market s. r. o.
Dezert se šlehačkou čokoládový 200 g Boni
Jogurt ovocný 400 g Boni příchuť Stracciatella
Jogurt smetanový 150 g Boni příchuť Jahoda

TANY, spol. s r. o. TANY Tavený sýr DELICATO 150 g
TIPAFROST, a. s. Gladiátor 110 ml

Jahůdka 50 ml
M A S N É  V Ý R O B K Y

BIVOJ a. s. FRESH Šunka
Klobása s medvědím česnekem

BOCUS, a. s.
Chalupářská klobása
Játrová paštika v alobalu 
Kyšperské párky
Šunka s medem – šunka nejvyšší kvality

FRIGONOVA s. r. o. KUŘECÍ MASOVÉ KULIČKY S BYLINKAMI, 
PAPRIKOU A KUSKUSEM

Globus ČR, k. s.
Gothajský salám Globus
Tyrolský salám Globus
Vepřové maso Globus

Hamé s. r. o. HAMÉ Select – Pomazánka Tuňák 
Trhané maso Originál

Jatka Lanškroun, s r. o.

Anglická slanina 
Gothajský salám
Jaternicový prejt
Mini utopenci
Moravský bok

Klášterecké masné pochoutky, a. s.
Farmářská škvarková pomazánka
Farmářský špalek
Tlačenka

Kostelecké uzeniny a. s. SNAQ mini salámky se sýrem Gran Moravia 60 g

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.

Bílá Královna
Fiesta
Chorizo
Krahulecká klobása
Krahulecká klobása jemně pálivá
Šunkové koleno PREMIUM

Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o. Paštika s ořechy hrubozrnná
Maso Jičín s. r. o. Staročeské párky
MASO UZENINY POLIČKA, a. s. CARPACCIO 

UHERSKÁ KLOBÁSA
PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Královský fuet 

Pastrami

Penny Market s. r. o.

Biftek tatarský 250 g Dobré maso
Klobása uherská 240 g Řezníkův talíř
Párky debrecínské 200 g Řezníkův talíř
Paštika Bruselská 150 g Řezníkův talíř
Paštika mandlová 150 g Řezníkův talíř
Pečeně kladenská krájená 100 g Řezníkův talíř
Salám Herkules krájený 100 g Řezníkův talíř
Salám Lyonský 100 g Řezníkův talíř
Špekáčky výběrové 600 g Řezníkův talíř
Šunka nejvyšší jakosti 100 g Řezníkův talíř

Petr Landa Uzeniny Beta

Anglická nelisovaná slanina
Delikatesní pikant salám
Iberijská slanina speciál
Moravské uzené z udírny 
Pečená šunka 5* výběrová
Zauzený šunkový salám

SKALIČAN a. s.
Anglická slanina lisovaná
Komínový bok
Pirožky pikant 
Vídeňské párky se sýrem

STEINEX a. s.
Hot dog chilli 70 g
Hot dog klasik DelibyShell 
Hot dog sýrový 70 g

Steinhauser, s. r. o.
Florentino – salám s lískovými ořechy
Jednohubková tvarůžková klobása
Pražská šunka
Vysočina Republika

Uzeniny Příbram, a. s. Vysočina
VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej masných a 
lahůdkářských výrobků

Gothaj od Slaniny
Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti

VINECO – Vinné sklepy Chomutov s. r. o. KANČÍ RILLETTES

Vodňanská drůbež, a. s.
Kuřecí řízečky ze steaku smažené 
Originál česká klobása
Originál česká šunka z kuřecích prsních řízků

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y
Bouda 1883 – Originál ze Znojma, Zuzana Bou-
dová

Znojemský angrešt extra džem 
Znojemský rybíz červený extra džem

Chuť Moravy s. r. o. Meruňkový džem
TITBIT, s. r. o. CIBURGER
VITAL Czech s. r. o. Cibule kuchyňská (žlutá, červená)

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

Hana Bartoníková
100% Hroznový mošt z odrůdy Frankovka
100% Hroznový mošt z odrůdy Ryzlink rýnský
Sirup z levandule lékařské 
Sirup ze sladkovišní

Richard Stacha Levandulový sirup
TOPNATUR s. r. o. Horký francouz TOPNATUR

P I V A
Ing. Aleš Šmerda Vildenbergský Světlý Ležák
Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Originál

Chotěboř Polo
Pivovar Nad Kolčavkou a. s. Kolčavka Gingi Beer 14% hmot.

Kolčavka Libeňský datel 11% hmot.

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Svijanská Desítka 10 %
Svijanský Kníže 13 %
Svijanský Máz 11 %
Svijanský Rytíř 12 %
Svijany „450“
Svijany 20 % – speciální výroční pivo

Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s. Bakalář řezaná desítka
Žatecký pivovar, spol. s r. o. Plavčík

V Í N A

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo Sang Real Sekt Brut
Sang Real Sekt Demi Sec

VINAŘSTVÍ VALTICKÉ PODZEMÍ s. r. o.
Hibernal 2017, výběr z hroznů, č. š. 1736
Rulandské bílé 2017, kabinet, č. š. 1721
Sauvignon 2017, pozdní sběr, č. š. 1716
Veltlínské zelené 2017, pozdní sběr, č. š. 1730

VINIUM a. s.
Dornfelder, pozdní sběr 2016
Pálava, pozdní sběr 2017
Ryzlink vlašský

VÍNO BLATEL, a. s. Merlot, výběr z hroznů 2016
Muškát moravský, pozdní sběr 2017

L I H O V I N Y
David Žolnerčík Žihadlo Speciál Cherry

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Amylon, a. s. Vanilkový kypřicí prášek 12 g Amylon 
(bezfosfátový, bez lepku)

BAPA s. r. o. Hovězí maso se špenátem, bramborový knedlík 
Svíčková na smetaně, houskový knedlík

Jan Zykmund Like chips s příchutí slaniny 
Like chips solené

KAND s. r. o.
Hořčice kremžská Malva 350 g 
Hořčice plnotučná Malva 350 g
Kečup KAND Tomato sladký 520 g

Kaufl and Česká republika v. o. s.
K-Classic bramborový salát, 150 g
K-Classic pikatní sýrová pomazánka 
s česnekem 150 g 
K-Classic Vlašský salát 150 g

Knedlíky Láznička s. r. o. Hanácké zelňáky Láznička 
Svatební knedlík Láznička

MEDMORAVIA s. r. o. Med lipový

Penny Market s. r. o.

Kečup jemný 530 g San Fabio 
Müsli 50 % ovoce&ořechy&semínka 
500 g Crip Crop
Zapékané müsli kokos/čoko 350 g Crip Crop
Zapékané müsli ořech 350 g Crip Crop
Zapékané müsli sušenka / slaný 
karamel 350 g Crip Crop 
Zapékané müsli višeň&brusnice 350 g Crip Crop
Zapékané müsli 3 druhy čokolády 350 g Crip Crop

RUPA, spol. s r. o. RUPA Flapjack – ovesná tyčinka
SVOBODA – výroba domácích knedlíků, s. r. o. Knedlíky s borůvkovou náplní
TOPNATUR s. r. o. Probio kaše TOPNATUR kokos 

s belgickou čokoládou
Uzeniny Příbram, a. s. Škvarková pomazánka

 

Cena novinářů 2018
Výrobce Název výrobku

Antonín Halouzka – pekařství, s. r. o. Bramborové placky náplň makovošvestková
MASO UZENINY POLIČKA, a. s. CARPACCIO
Petr Landa Uzeniny Beta Iberijská slanina speciál

Dětská chuťovka 2018
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

Goldovo pekařství – Radim Honč Gold tyčinky – Sluníčkové
(celozrnné špaldové se slunečnicí)

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí – Cibulkové
MEDMORAVIA s. r. o. Medové placičky
PENAM, a. s. Špička s náplní jablečnou 100 g

Špička s náplní jahodovou 100 g
UNITED BAKERIES a. s. Kobliha sněhulák

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
BEAS, a. s. Ananasový terč
KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, 
spol. s r. o. Linecké celozrnné pečivo v dóze 330 g
Nechvátalová Eva – Café Charlotte Čokoládová Charlottka
Mléčné výrobky
Mlékárna Hlinsko, a. s. Kravík vanilkový 250 ml
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. Acidofi lní mléko vanilkové

s cereáliemi a lněnými semínky
M A S N É  V Ý R O B K Y

BIVOJ a. s. FREE šunka
PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Salámové bonbóny
Petr Landa Uzeniny Beta Zauzený šunkový salám
SKALIČAN a. s. Skalická šunka
Steinhauser, s. r. o. Telecí párky pro děti
Vodňanská drůbež, a. s. Kuřecí nugety křupavé smažené

Kuřecí Safari smažené
O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Hamé s. r. o. Hamánek jablko s dýní
O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Fit, zdraví, výživa Dandelion Root – pampelišková kávovina
Knedlíky Láznička s. r. o. Hanácké zelňáky Láznička

Svatební knedlík Láznička
MEDMORAVIA s. r. o. Med lipový

Penny Market s. r. o.
Bertík 250 g Crip Crop 
Čoko kuličky 250 g Crip Crop
Čoko mušličky 250 g Crip Crop

RUPA, spol. s r. o. RUPA Flapjack – ovesná tyčinka
TIPAFROST, a. s. Pastelka pomeranč

Upír
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Ilustrační záběry z předávání cen
Česká chuťovka 2018 
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Přijďte ochutnat oceněné výrobky
ze soutěže Česká a Dětská chuťovka!

Café Charlotte, K Samotám 77, 340 04 Železná Ruda

E-mail: c.charlotte@seznam.cz, mobil: 725 835 555

www.cafe-charlotte.cz

CheesecakeVětrník Čokoládová Charlottka
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Společnost BILLA před nedávnem dokonči-
la ve spolupráci s městem Říčany CSR pro-
jekt, který má za cíl navracení ovocných 
stromů zpět do přírody, které budou sloužit 
veřejnosti k odpočinku, obnoví původní ráz 
krajiny, zpříjemní mikroklima a napomohou 
lepšímu zadržování vody a půdy. Do pilotního 
projektu BILLA Ovocný sad Srnčí investovala 
celkem přes 1,5 milionu Kč. 

BILLA spustila projekt trvalé udržitelnosti, 
který koresponduje s její dlouhodobou vizí a cíli 
vedoucími k ochraně přírody v lokalitách, ve kte-
rých provozuje své prodejny. Před zhruba dvěma 
lety společnost započala realizaci pilotního pro-
jektu s městem Říčany a nyní jej ofi ciálně předala 
do rukou zástupcům města a jeho obyvatel. 

BILLA Ovocný sad Srnčí byl zrealizován s cí-
lem sloužit místním jako odpočinkové místo, kde 
se mohou zastavit při svých procházkách, uspo-
řádat piknik se svými blízkými, odpočinout si 
při sportu nebo si utrhnout právě uzrálé ovoce ze 
stromů, které zde byly vysazeny. Vzhledem k su-
chu, které trápí v posledních letech celou Českou 
republiku, budou vysazené stromy plnit zároveň 

velmi důležitou funkci přírodního zadržovatele 
vody a půdy. 

BILLA Ovocný sad Srnčí se nachází v cyk-
lo regionu Ladova kraje, který je součástí bu-
doucí cyklostezky Mnichovice – Světice – Ří-
čany – Kolovraty. Na zhruba 750 m2 plochy 
společnost BILLA zafinancovala vysazení 54 

odrůd ovocných stromů. Kromě běžných druhů 
jabloní, hrušní, třešní, višní, švestek, moruší, 
jedlého jeřábu, oskeruše či aronie zde bylo vy-
sazeno také 22 druhů vzácných a historických 
odrůd. Kromě neobvyklých jabloní, hrušní, třeš-
ní zde budou lidé moci ochutnat plody mišpule
či kdouloně.

V rámci tohoto projektu vyhledává společnost 
BILLA další vhodná místa v okolí svých prodejen, 
která následně osází ovocnými stromy. „Ovocná 
stromořadí a sady byly v minulosti pýchou přede-
vším středoevropské krajiny. Postupem času ale 
začaly ovocné stromy ze zahrad a okolí vesnic 
mizet. Proto jsme se rozhodli navrátit české 
krajině její typický ráz a ukázat lidem krásu 
a různorodost ovocných stromů. Nejenže tak 
zvýšíme počet stromů a vrátíme ovocné stromy 
do volné krajiny, místní obyvatelé, ale i výletníci 
si také budou moci nabídnout zdravé plody přímo 
ze stromů,“ vysvětluje Jaroslaw Szczypka, gene-
rální ředitel BILLA ČR. „Součástí naší fi lozofi e 
je dlouhodobá snaha o udržitelnost. Přestože na 
prodejnách i v novém skladu využíváme co nej-
šetrnější technologie a efektivní řešení logistiky, 
cítíme, že dopady našeho podnikání na životní 
prostředí je potřeba dál vyvažovat. A protože si 
v BILLE zakládáme na odpovědném přístupu 
k přírodě i potřebám lidí v místě našeho působe-
ní, vymysleli jsme projekt, ve kterém právě na ně 
myslíme,“ doplňuje Jaroslaw Szczypka.

Na projektu spolupracuje BILLA s městy a ob-
cemi, kde provozuje své prodejny, s jejichž po-
mocí vybírá vhodné lokality, které jsou v jejich 
majetku a které mají potenciál stát se vyhledáva-
ným místem k odpočinku ať už místních obyvatel 
nebo turistů. V příštím roce BILLA plánuje pro-
jekt rozšířit do dalších pěti lokalit. 

 www.billa.cz
BILLA, spol. s r. o.

„Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji 
vnímat, a osud by nám prokázal neocenitelnou 
službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil do-
časně na mráz.“  (Saturnin)

Dějiny lidstva, když pominu války, to by-
ly hlavně dějiny hladu a neúrody, často tedy 
způsobené těmi válkami. Z tohoto pohledu dnes 
žijeme v úžasné době, která se bohužel vyznaču-
je i neskutečnou rozmařilostí a plýtváním. Lidé 
se mají tak dobře, až z toho mají doslova rou-
py a nevědí co by. Ano, jsme všichni zpovykaní, 
nejen Pražáci. Chybí nám pokora, s jakou naši 
předkové děkovali Pánu Bohu za každé jídlo 
a každý den, kdy se měli čím nasytit. Jídlo je 
levné, jeho obstarání nás nestojí příliš času ani 
námahy. „Táto, když už jsme tady, hoď to do vo-
zíku, auto to uveze, vždyť je to v akci.“ Jenže ono 
je v akci pořád něco, a tak táta hází a pak máma 
vyhazuje. Na webu www.zachranjidlo.cz najdete 
mnoho čísel a dat o plýtvání jídlem k zamyšlení. 
Uvedu jen některé, celé si to můžete v případě 
zájmu vyhledat sami.

–  Třetina veškeré vyprodukovaného jídla
na světě se vyhodí nebo znehodnotí.

–  V Evropě připadá na jednoho člověka
96–115 kg (!!!) vyhozeného jídla za rok.

–  40 % vyhozeného jídla v EU je na úrovni 
domácností (u obchodníků řádově méně).

–  Skoro polovinu jídla vyhodí ti, co žijí 
sami – singles.

Proč vlastně tolik nakupujeme, když to pak 
vyhazujeme? Protože je jídlo tak dostupné a tak 
levné… A čeho je dostatek a je to tak levné, toho 
si tak nějak už nedokážeme vážit. Zdravotnictví, 
vzdělání, veřejná doprava, jídlo. A nevážíme si 
ani těch, co nám toto levné zboží nebo služby 
poskytují. Sestřiček, učitelek, autobusáků, peka-
řů, zemědělců; na druhou stranu v médiích a na 
sociálních sítích obdivujeme tzv. celebrity, které 
nic pořádně neumí. 

Úkolem obchodníků je nám potraviny prodat, 
pokud možno hodně, aby vydělali na prodaném 
množství, když už jsou jednotkové ceny mizerné. 
A díky slevovým a letákovým akcím se jim to 
velice dobře daří. Obchodní řetězce samy uvádí, 
že 54 % jejich tržeb v roce 2017 bylo na zboží 
„v akci“ (zdroj ekonomika.idnes.cz)! Zní to až 
šíleně, nikdo už asi ani neví, co je „běžná cena“ 
třeba trvanlivého mléka, protože ho nakupujeme 
v akci. Já také. To je základní princip konzumu, 
nabažit lidskou hamižnost. Vyvolat v zákaznících 
potřebu konzumovat výrobky a služby. Dnešní 
čtyřicátníci i ti starší pamatují ještě samoobsluhy 
na sídlištích se stálou frontou u košíků a pak ještě 
delší u pokladen, bez nákupních vozíků a parko-
višť. Až se dnes divím, jak to, že jsme neumřeli 

hlady, když nebyly akce a rodinný nákup šel od-
nést v jedné, maximálně dvou taškách? Nevolám 
po návratu těch časů, ale lidé dnes utrácí peníze, 
které nemají, za věci, které nepotřebují.

Krásným příkladem vábení konzumu (kromě 
jiného) je příběh soli; kuchyňská kamenná sůl 
vs. himalájská sůl. Obě obsahují správně podle 
vyhlášky č. 398/2016 Sb. minimálně 97 % NaCl 
v sušině, ale ta druhá má navíc příběh o minerá-
lech z Himálaje; a za ten si zákazník připlatí cca 
100 Kč za kg. Ano, obsahuje více minerální látek 
(než běžná sůl), ale i tak, v minimálním množství 
mg na kg, což je třeba u železa přibližně stejně, 
jako má pšeničná mouka (40 mg), která se tím 
nechlubí. 

Pro zajímavost, jaké jsou TOP výrobky v ak-
cích? Tuzemák s 80 % prodeje v akci! Násle-
dují hořké bylinné likéry, nealkoholické nápoje, 
káva, pivo, vodka… Nejméně se v promo akcích 
(přičemž nejméně znamená, že podíl na tržbách 
je jen 30–40 %) prodávají oleje, koření, bon-
bony nebo balený chleba. Chléb a pečivo jsou 
již tak levné, že to zákazníky asi ani nemoti-
vuje k větším nákupům. Podíl prodaného zbo-
ží v akci na tržbách stále roste. V roce 2009 to 
bylo „jen“ 35 %, nyní je to již zmíněných 54 %
tržeb (zdroj Nielsen). Ocituji obchodního ředite-
le Fruko Schulz, pana Ladislava Žemličku (zdroj 
ekonomika.idnes.cz), protože lépe bych to určitě 
nevyjádřil: „Situace v podstatě dospěla do stavu, 
kdy zákazník nakupuje jen výrobky zveřejněné 
v akční nabídce, cíleně takové výrobky vyhledá-
vá, a pokud zrovna nejsou v nabídce, je ochoten si 
i počkat, až se v nabídce objeví.“ Prodej v akci ob-

vykle zvýší prodej daného výrobku o 50–400 %,
v některých případech roste prodej až o 700 %. 
To vše přináší komplikace výrobcům a dodava-
telům. 

Podle ČSÚ vrostly mezi lety 2000–2017 ceny 
alkoholu a cigaret o 89 %, ceny léků a lékařských 
služeb o 101 %, nájmy a energie dokonce o 106 %,
potraviny jen o 44 %. Že je maloobchodní trh 
ve slevové spirále, je nepochybné. Jak z ní však 
vystoupit? Zakázat letáky? Zakázat prodej v ak-
ci? Omezit počet dní prodeje v akci? Stanovit 
centrálně maximální a minimální ceny, podná-
kladové ceny? Kdo a jak je stanoví? Omezení 
akcí a rozumné marže s přiměřeným ziskem bez 
velkých cenových výkyvů? Jak? Každá rada dra-
há. Pokud se nerozhodnou s tím skoncovat nejsil-
nější obchodníci, pak se nic nestane. Obchodníci 
říkají, že to dělají v zájmu svých zákazníků; své 
zákazníky měl ještě možná koloniál Bajza, když 
všechny znal jménem. Myslím si, že obchody 
dnes nemají žádné své zákazníky, protože kdyby 
to byli jejich zákazníci, nejezdili by pro levnější 
Tuzemák jinam. Také oblíbená káva je vždy ně-
kde v akci, tak to stačí jen sledovat, ona se někde 
ve městě objeví, protože tam konkurence je, stačí 
MHD nebo integrovaná doprava za pár korun ne-
bo dokonce zdarma a dostatek času a nakupovací 
turistika může začít. Ovšem na vesnici, bez vlast-
ního auta na velký nákup, si tyto městské slevy 
moc neužijete. Pak jste rádi, když tam potraviny 
provozuje alespoň asijská večerka, která vám to 
zboží z akcí ve městě ráda prodá. 

Ale zpět k pečivu a pekařům. Denně se v Če-
chách vyrobí cca 800 tun chleba (zdroj Svaz PaC 

v ČR). To představuje denní tržby obchodníků 
za chléb něco málo pod 20 milionů Kč. Ani ne 
2 Kč na osobu a den, včetně kojenců a seniorů. 
Aby všichni dostali svůj chléb každodenní, o to 
se 365 dní v roce stará přibližně 700 pekáren 
a jejich 20 000 zaměstnanců (zdroj Svaz PaC 
v ČR). Za hodně podprůměrné platy, a to i v rám-
ci potravinářství. U ručně vyráběných výrobků, 
často malých rodinných fi rem, je spoléhání se 
na Průmysl 4.0 utopií. Tito podnikatelé a jejich 
zaměstnanci potřebují za svou práci a výrobky 
dostat hlavně slušně zaplaceno dřív, než se jim 
stroje rozpadnou a zbylí zaměstnanci odejdou 
do jiných odvětví průmyslu a čerstvé, ručně vy-
ráběné koláčky nebo pletýnky nebude mít kdo 
dělat. Pak nám zde zůstanou jen průmyslově 
vyráběné výrobky, ať už tuzemské nebo z dovo-
zu, ze zmrazených polotovarů. Těch 20 000 lidí
je doslova existenčně závislých na tom, zda ob-
chodní řetězce (a jejich nákupčí) najdou konečně 
odvahu a zvýší ceny. Chléb dražší například o 20 %
by nám z peněženky vytáhl za rok přibližně
150 Kč, za to si nekoupíte dnes ani 0,7 l Beche-
rovky v akci ani 3 muffi ny v KFC! Problémem 
je, že nikdo z řetězců nechce být první, kdo zdra-
ží, natož aby svým dodavatelům zaplatil férovou 
cenu, které umožní pekárnám přežít a moder-
nizovat. Místo každodenní nabídky pečiva za 
férové ceny, pro klid svědomí, nabízí fair trade 
kávu nebo čokoládu a na druhé straně rohlík za 
korunu. Naopak nám obchody často nabízí zby-
tečnosti: v lednu exkluzivně třešně z Nového 
Zélandu, v červnu jahody z Afriky nebo v září 
jablka z Chile, když jsou jich u nás v sezoně plné 
plantáže a sady. Moudrý zákazník si koupí jabl-
ka v sadu za 18 Kč místo chilských za 59 Kč/kg. 
Opravdu to zákazník chce? Pokud ano, tak ať 
se pak nediví, že jsou neustále ucpané a ničené 
dálnice přetíženými kamiony, které převáží po-
dobně zbytné zboží. 

Blíží se konec roku, sluší se bilancovat, mít 
předsevzetí a přání. Mým přáním je, aby si kaž-
dý, kdo vyrábí, prodává, nakupuje, konzumuje 
nebo třeba i vyhazuje ten obyčejný, český chléb, 
uvědomil, kolik je za tím bochníkem chleba prá-
ce, času a úsilí. Trvá dlouho, než zemědělec vy-
pěstuje klas ozimé pšenice nebo žita. Mlynář 
pak pečlivě vybírá šarže obilí, aby z něj vymlel 
kvalitní mouku. Pekař přidá svůj um a zručnost, 
často pracuje i v noci, aby nám pak prodavačka 
mohla s úsměvem prodat pro nás tak základní 
a samozřejmou věc, jakou je chléb. Víte, že na 
takový 1,2kg bochník chleba (chcete-li Šuma-
vu) potřebujete 19 500 obilných zrníček? Že ty
zrníčka narostou až na 250 klasech? Přál bych si, 
aby práce zemědělců, mlynářů, pekařů i proda-
vaček nebyla degradována nízkou cenou tohoto 
chleba.

Petr Mach, 
jednatel společnosti backaldrin s. r. o.

BILLA vrací ovocné stromy zpět do krajiny. Do pilotního projektu
BILLA Ovocný sad Srnčí investovala přes 1,5 mil. Kč 

Vábení konzumu
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Vyšší odborná škola ekonomických 
studií, Střední průmyslová škola po-
travinářských technologií a Střední 
odborná škola přírodovědná a veteri-
nární, Praha 2, Podskalská 10, zkrát-
ka „Podskalská“, jak je zvána studen-
ty, absolventy i pedagogy, oslavila ve 
čtvrtek 27. září a v sobotu 29. září 150 
let svého trvání. Oslavy zahájil ředi-
tel Ing. Milan Chmelař poděkováním 
všem svým předchůdcům a vrstevní-
kům, kteří se významně podíleli na 
rozvoji školy. Původní škola byla za-
ložena Janem Michaelem Scharym 

– majitelem pivovarů „Na Slovanech“ 
a u „Virlů“, s názvem „První veřejná 
sladovnická škola v Praze“. Scharyho 
škola představovala ve své době velký 
zájem i mezi německy mluvícími stu-
denty, vedle české vznikla v roce 1874 
i německá větev. V roce 1910 vznikla 
této škole konkurence, neboť při teh-
dejším Výzkumném ústavu pro prů-
mysl pivovarský byla založena Vyšší 
pivovarská škola, situovaná do nově 
vybudovaného domu „U zlaté husy“ 
na pražském Václavském náměstí. 
V roce 1881 převzalo správu školy 
Společenstvo pražských sládků a Spo-
lek pro průmysl pivovarský v Králov-
ství českém, o dva roky později byla 
tato škola uznána státem a přejmeno-
vána na První veřejnou sladovnickou 
školu v Praze se sídlem v bývalém 
svatováclavském semináři v Husově 
ulici. Po dobu první republiky dochá-

zelo ke střídavým změnám, založení 
Nižší a Vyšší pivovarnické školy, ke 
změnám majitelů apod. V roce 1944 
byly obě školy německými úřady za-
vřeny a otevřeny až v roce1945, po-
stupem doby ale byla v důsledku ne-
dostatku zájemců Nižší pivovarnická 
škola uzavřena. Školy měly tehdy své 
sídlo společně s Výzkumným ústavem 
pro pivovarský průmysl v Pivovar-
ském domě v Lípové ulici až do roku 
1952, kdy se Vyšší pivovarnická škola 
přestěhovala do Podskalské ulice, 
do objektu bývalé „Rodinky“, tedy 
Městské dívčí a odborné školy rodinné 
a živnostenské v Praze Podolské ulici 
do 2. a 3. patra, v přízemí a v 1. pat-
ře zůstala SŠ společného stravování, 
později Hotelová škola. Od šedesá-
tých let dvacátého století se změnily 
osnovy a Podskalská, jako jediná škola 
v České republice, vyučovala kvasnou 

technologii a výrobu cukru a cukrovi-
nek. Této tradici zůstala dosud věrna, 
pro praktickou výuku výroby piva byl 
v této škole přibližně v šedesátých le-
tech 20. století instalován malý školní 
minipivovárek s měděnou varnou (30 
litrů), v roce 1993 přibyla další celone-
rezová varna (80 l) ze zrušeného Učili-
ště pro biochemiky v pivovaru Měšťan 
v Praze Holešovicích. Od roku 1998 
přesídlila z Prahy Vinohrad do přízemí 
a do 1. patra Vyšší odborná škola eko-
nomických studií (VOŠES), jejíž teh-
dejší vedení usilovalo místo užitečné 
koexistence o sloučení obou škol do 
jedné, ovšem pod vedením VOŠ eko-
nomické. Tento vnitřní boj vyvrcholil 
v roce 2005, kdy tehdejší ředitel Ing. 
Ivan Houska svými argumenty otočil 
proběhlá jednání o fúzi s konečným vý-
sledkem sloučení obou škol pod jeho 
vedením. V roce 2007 proběhlo dal-

ší slučování z nedostatku studentů na 
Střední průmyslové škole technologie 
masa (SPŠTM) se sídlem v Pštrossově 
a v Navrátilově ulici na Praze 2 s Pod-
skalskou. SPŠTM byla založena 1. září 
1929 jako první Odborná Mistrovská 
škola pro řezníky a uzenáře, ta nejdří-
ve sídlila v domě U Vejvodů na Praze 
1, o rok později přesídlila do tehdejší 
Hopfenstokovy, nynější Navrátilovy 
ulice. Mezitím probíhalo na Podskal-

ské další rozšiřování učebních oborů. 
V roce 1998 byl v důsledku snižování 
počtu cukrovarů zařazen studijní obor 
„Analýza potravin“, který nahradil 
obor „Výroba cukru a cukrovinek“. 
V dalším roce 2000 byl zaveden před-
mět „Zpracování mouky, technologie 
pekařských a cukrářských výrobků“, 
která pokračuje v tradici SPŠT v Par-

dubicích. Praktické vyučování probí-
há ve školní dobře vybavené pekárně. 
V roce 2008 byla zahájena výuka no-
vého předmětu „Ochrana a tvorba ži-
votního prostředí. V roce 2012 se za-
čal v Navrátilově ulici vyučovat další 
nový předmět „Veterinářství“, čímž se 
Podskalská stala jedinou školou v ČR 
vychovávající středoškolské techniky 
pro ošetřování malých a drobných 
zvířat. Osnovy sice neopomíjejí hos-
podářská zvířata, větší důraz je kladen 
na společenská zvířata. Na VOŠES 
se vyučuje řada vzdělávacích progra-
mů. Jeden z nich v roce 2008 vznik-
lý tříletý „Potravinářská technologie 
a biotechnologie“, s možností volby 
ve třetím ročníku mezi „Kvasnou tech-
nologií“, „Technologii zpracování ma-
sa“, „Technologii zpracování mouky 
a „Bioinženýrství a bioinženýrství“. 
Dále se na VOŠ vyučují programy 
„Účetnictví a fi nance“, v němž se stu-
denti seznamují se základy v oblasti 
účetnictví, daní, fi nancí apod., další-
mi programy jsou „Personální řízení“, 
„Podnikání malých a středních fi rem“ 
a „Ekonomika a provoz zájmových 
chovů. Pro studenty je zajímavá ze-
jména možnost studovat v zahranič-
ní v rámci programu „ERASMUS“. 
Během 150 let vystudovaly na této 
škole tisíce studentů, kteří se velmi 
úspěšně uplatnili v potravinářském 
průmyslu, zejména v pivovarnictví, 
masném průmyslu a dalších oborech. 
U příležitosti 150. výročí jejího tr-
vání byl pro studenty, absolven-
ty a pedagogy vydán Almanach se 
vzpomínkami některých pedagogů 
a studentů.

doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.

„Podskalská“ oslavila 150 let

Při běžeckém závodu Nature Run 
7. října 2018 v Liberci si návštěv-
níci jako první v ČR mohli vyzkou-
šet automat na vracení plastových 
lahví, běžný například v sousedním 
Německu. Za jakoukoli nezmačka-
nou PET lahev vloženou do automa-
tu lidé získali zdarma novou lahev 
přírodní minerální vody Mattoni Eco 
vyrobenou s 50% podílem recyklo-
vaného PETu. 

První veřejnou ukázku funkce auto-
matu v ČR připravila značka Mattoni, 
která zde představila principy a vý-
znam tzv. depozitního systému na PET 
lahve*. Právě zálohovým systémem 
lze získávat dostatečné množství kva-
litně vytříděných použitých PET lahví, 

což je nezbytná podmínka pro výrobu 
nových lahví s podílem recyklovaného 
PETu (tzv. rPET).

Po odevzdání jakékoli nezmačka-
né PET lahve automat vydal stvrzen-
ku (obdobně jako běžný automat na 
skleněné lahve), za kterou pak by-
la v Mattoni stanu vydána zdarma 
nová 0,75l lahev přírodní minerál-
ní vody Mattoni Eco vyrobená nově 
s 50% podílem rPETu. Během pěti 
hodin ukázkové činnosti lidé do au-
tomatu vložili 374 použitých PET 
lahví, které pak byly předány k recy-
klaci.

*DEPOZITNÍ (ZÁLOHOVÝ) 
SYSTÉM NA JEDNOCESTNÉ 

PET LAHVE
Karlovarské minerální vody, do je-

jichž portfolia Mattoni patří, si uvědo-
mují potřebu řešit otázku zodpověd-
ného nakládání s plastovým odpadem. 
Proto ve spolupráci s Institutem Cir-

kulární Ekonomiky (INCIEN) a s Fa-
kultou technologie ochrany prostředí 
VŠCHT Praha iniciovaly v lednu 2018 
vytvoření pracovní skupiny Zálohuj-
me. Jedním z výstupů její činnosti má 
být studie, která navrhne možnosti
zálohování jednocestných PET lahví, 
tzv. zálohový neboli depozitní  systém.

V třídění odpadu sice patří Češi 
k nejlepším v Evropě, nicméně je po-
třeba ještě více posílit oběh a opětovné 
využití materiálu, nejlépe na lokální 
úrovni. To v praxi znamená nastave-
ní spolupráce mezi domácími výrobci 
i odpadovými a recyklačními fi rmami 
tak, aby se na pultech obchodů moh-
ly začít co nejdříve objevovat výrobky 
v obalech, které obsahují co největší 
podíl recyklátu. Cílem je získávat re-
cyklát ideálně z obalů prodaných v ČR, 
aby se ještě více snížila uhlíková stopa 
a zároveň i náklady na převoz mate-
riálu potřebného pro výrobu nových 
lahví.

V Liberci si lidé vyzkoušeli automat 
na vracení zálohovaných PET lahví, poprvé v ČR

Ředitel školy Ing. Milan Chmelař připomenul historii školy a význam pivovar-
ského oboru.

Hudebník Felix Slováček živým vy-
stoupením umocnil přátelskou atmo-
sféru slavnostního setkání.

Zástupkyně ředitele školy Ing. Ludvi-
ka Jakešová konferovala celé slav-
nostní setkání.

Výkonná ředitelka Českého svazu pi-
vovarů a sladoven Ing. Martina Fe-
rencová připomněla potřebnost od-
borné školy pro pivovarský průmysl.

Starostka Prahy 2 a poslankyně Par-
lamentu ČR Mgr. Jana Černochová 
vyzdvihla přínos školy v rámci dané-
ho regionu.

Ředitelka Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Mgr. Lenka Němcová 
vyzdvihla postavení školy v rámci od-
borného vzdělávání v Praze.

Člen předsednictva Českého svazu pi-
vovarů a sladoven Ing. Vilém Nohel 
z pozice absolventa školy zavzpomínal 
na dobu studia i jeho přínosu pro jeho 
budoucnost i budoucnost všech absol-
ventů školy.

Více informací o zálohovém systému najdete na 
www.zalohujme.cz

Karlovarské minerální vody, a. s.
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V jubilejním 10. ročníku soutěže o značku
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
Česká chuťovka 2018
a Dětská chuťovka 2018
získala naše fi rma 5 ocenění.

Poprvé se nám podařilo obdržet ocenění
Dětská chuťovka, a to pro
Telecí párky pro dě  .
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Vzácným hostem na konferenci byl prof. Nevzat Artik z turecké univerzity v Ankaře (sedící 
uprostřed).

Za rekordní účasti téměř 200 účastní-
ků se ve dnech 3.–4. října 2018 uskuteč-
nil v Kroměříži v pořadí již osmý ročník tra-
diční odborné konference „Kroměřížské 
mlékařské dny“. Přednášející a účastníci 
přijeli tentokrát z celkem osmi zemí: kro-
mě České republiky byly zastoupeny Itálie, 
Francie, Slovensko, Nizozemí, Belgie, Ně-
mecko, a dokonce také Turecko.

Konference pořádaná s dvouletou perio-
dicitou společně mlékárenskou společností 
KROMILK, a. s., a Českomoravským svazem 
mlékárenským informuje vždy o nejnovějších 
poznatcích z mléčného trhu, z oblasti spotře-
bitelského chování, a zejména o směrování 
výrobních a technologických inovací. I letos 
přineslo toto setkání mlékařských odborníků 
řadu cenných informací, rad a doporučení pro 
jejich současnou i budoucí práci.

Mezi účastníky zasedli zástupci z celkem 
třiceti mlékárenských společností, pěti střed-
ních a vysokých škol, čtyř profesních svazů, 
přítomni byli také dodavatelé ovocných slo-
žek a ingrediencí, dodavatelé strojních zařízení 
a stavebních řešení, dodavatelé obalů, hygieny 
a potravinářské chemie, výrobci a dodavate-
lé laboratorních vybavení, software a řídicích 
prvků, zastoupeny byly rovněž zemědělské or-
ganizace a konference se zúčastnilo i několik 
novinářů a zástupců státních orgánů a samo-
správy.

Generálními sponzory konference byly 
společnosti LACTALIS CZ, ECOLAB, O.K. 
SERVIS BioPro a RITTAL, ale tuto nejvý-
znamnější českou mlékařskou událost podpo-
řilo ještě dalších 39 významných průmyslo-
vých partnerů.

První den byl program konference zaměřen 
na dvě nosná témata: současnost mlékárenství 
a nové poznatky ze světa sýrů.

S úvodním referátem vystoupila Flora Dewar
z Evropské mlékařské asociace, která v pří-
spěvku nazvaném „Obchodování s mlékem 
a mléčnými výrobky“ představila význam-
né aktivity této evropské profesní organiza-
ce a přesvědčila účastníky o tom, že úspěch 
v tomto směru podmiňuje vždy potravinová 
bezpečnost a vysoká kvalita, která je pro evrop-
ské mlékárenství samozřejmostí. V závěru zdů-
raznila, že z dlouhodobé perspektivy je možné 
očekávat další růst trhu s mléčnými výrobky 
s tím, že z 30 % se na nárůstu celosvětového 
trhu bude podílet právě Evropská unie. 

Piercristiano Brazzale z Itálie, který zastu-
poval na konferenci Mezinárodní mlékařskou 
federaci, hovořil o environmentálních dopa-
dech mlékárenství na životní prostředí. Ve 
svém vystoupení vysvětlil faktory, které se po-
dílejí na ovlivňování životního prostředí, hovo-
řil zejména o uhlíkové stopě, vodní stopě a en-
vironmentální stopě a navrhl způsoby, jak tyto 
dopady měřit, a především efektivně regulovat.

Předseda Slovenského mlékárenského svazu 
Ing. Stanislav Voskár se podělil o zkušenosti 
se zvyšováním spotřeby mléka na Slovensku 
a přiblížil například kampaň nazvanou „Adop-
tuj kravičku“, která je zaměřena na zvýšení 
spotřeby mléka domácí slovenské provenience.

Sýrařské téma otevřel rozsáhlou prezentací 
„Česká republika – země sýrů“ Ing. Jiří Kopá-
ček z Českomoravského svazu mlékárenského. 
Účastníkům přiblížil historii a tradici výroby 
sýrů v Čechách, seznámil se současnými nej-
významnějšími hráči na trhu sýrů u nás a cha-
rakterizoval deset nejvýznamnějších změn, 
ke kterým došlo v české výrobě sýrů za po-
sledních patnáct let. V závěru označil český 
sýrařský průmysl za perspektivní obor, který 
je konkurenceschopný a připravený na další 
úspěšný rozvoj. Ve svých predikcích rovněž 
nastínil další růst spotřeby sýrů u nás až na 
dvacetikilogramovou hladinu na osobu a rok, 
což vyplývá jednak z většího spotřebitelské-
ho uvědomění zdravé výživy, ale také z určité 
změny životního stylu, ve kterém se sýry stá-
vají více nežli pouhou potravinou.

Následovala velice inspirativní technická 
přednáška pana Mathiase Reif-Becka z fran-
couzské společnosti Lallemand o použití 
speciálních povrchových kultur pro zrání sý-
rů, kterými lze vhodně řídit nejenom chuťo-
vé vlastnosti vyráběných sýrů, ale také jejich 
vzhled, texturu a další organoleptické znaky. 

Profesor Nevzat Artik z turecké univerzity 
v Ankaře předstoupil před účastníky s něko-
lika tématy. Nejprve je seznámil s pohledem 
na turecké mlékárenství a sýrařství a uvedl, 
že současný vývoj výroby mléka v Turecku 
je velice dynamický a že jeho země již pro-
dukuje přes 21 miliard litrů mléka. Nově se 
zde úspěšně rozšiřuje také program konzumace 
mléka na školách, který významně podporuje 
turecká vláda. Ve svém referátu poté podrobně 
popsal pestrý sortiment tureckých sýrů čítají-
cích na 123 specialit, z nichž osm již získalo 
statut chráněných sýrů s geografi ckým označe-
ním. V závěru svého vystoupení pozval české 
mlékaře na světový mlékárenský summit Me-
zinárodní mlékařské federace (IDF), který se 
v příštím roce uskuteční v Istanbulu, a při této 

příležitosti promítnul pěkný fi lm propagující 
mlékárenství Turecka.

Martin Dráb ze společnosti Lactalis popsal 
potřebu vysoké kvality mléka jako základního 
předpokladu výroby kvalitních a nutričně hod-
notných mléčných výrobků. Na přikladu spo-
lečnosti LACTALIS CZ ukázal, jak je důležitá 
úzká komunikace zpracovatelů mléka s mlé-
kárenskou prvovýrobou a čemu všemu se tato 
společnost při zlepšování kvality dodávek mlé-
ka věnuje. V závěru vystoupil s kritikou použití 
separátorů somatických buněk, které se začaly 
objevovat u několika zemědělců. Tuto skuteč-
nost označil za nepřípustnou a vyzval mlékaře, 
aby byli obezřetní a nepřipustili podobný způ-
sob pozměňování jakosti mléka.

Ing. Vladimír Čejna ze společnosti Saven-
cia FD příjemně překvapil s referátem o mo-
derním využití sýrů v gastronomii. Nejprve se 
věnoval problematice konvenientních výrobků 
určených ke grilování, zapékání a smažení, pak 
zvolna přešel na další současné využití sýrů při 
párování s nápoji a zaujal zejména kombinacemi 
sýrů a pivních speciálů. Tyto nové směry ozna-
čil za možnost dalšího rozšiřování odbytu sýrů.

První den konference zakončila Marja 
Kanning z nizozemské společnosti DSM Food 
Specialties, která hovořila o vytváření vyšší 
přidané hodnoty ve fermentovaných mléčných 
výrobcích s využitím zejména probiotických 
a protektivních kultur. Stejně jako Matthias 
Reif-Beck poukázala na řadu kombinací kultur 
vedoucích k novým funkčním a senzorickým 
hodnotám fermentovaných mléčných výrobků.

Vedle svého odborného zaměření byla kon-
ference i důležitým společenským setkáním 
zástupců ze všech oblastí mlékárenské praxe 
od prvovýroby přes zpracování a obchod až po 
úředníky, školství a výzkum s renomovanými 
odborníky z domova a zahraničí. Jejich příjem-
né společenské setkání spojené s ochutnávkou 
skvělých českých sýrů a vín se jako vyvrcho-
lení prvního dne uskutečnilo v prostorách Salla 
Terena Arcibiskupského zámku Kroměříž.

Druhý den konference byl věnován zejména 
technickým prezentacím. 

První blok byl nazván „Nová technická řeše-
ní pro mlékárenský průmysl“ a zahájil ho Ing. 

Matúš Letko ze společnosti ACO Stavební prv-
ky, který popsal moderní způsoby hygienic-
kého odvodňování potravinářských provozů. 
Na něj navázal MVDr. Ivan Chadima, který 
nejprve seznámil s legislativními požadavky 
na potravinářská zařízení, které pak aplikoval 
na ukázce rozvaděčů určených pro potravinář-
ské provozy. Velmi obsáhlou prezentaci před-
nesli společně Ing. Ondřej Beneš, Ing. Vladi-
mír Hanák a Ing. Michal Stieber ze skupiny 
VEOLIA. První jejich téma se týkalo úprav 
procesních a odpadových vod v potravinář-
ském sektoru, další pak návrhů řešení v oblas-
ti energetiky a třetí oblastí byla problematika 
odpadového hospodářství. Dalším referujícím 
byl Ing. Pavel Kovařík ze společnosti Novum 
Global, a. s., který se zabýval technikou a tech-
nologií vážení a detekce kontaminantů, tedy 
témat, která jsou velice potřebná právě v mlé-
kárenství. Představil zejména japonská zařízení 
Anritsu, stejně tak ale i další významné vážicí 
systémy. Technický blok zakončil Petr Šimek 
ze slušovické společnosti Greiner Packaging, 
který ve fi lmové prezentaci společnosti před-
stavil nejenom široký sortiment moderních 
obalů dodávaných tímto výrobcem na trh, ale 
rovněž se zabýval „plastovou strategií EU“ 
a zpřísňujícími se legislativními požadavky 
na obaly.

Závěrečný konferenční blok byl vyhrazen 
vědě a výzkumu, a to z pohledu přenosu je-
jich výsledků do mlékárenské praxe. Dr. Irena 
Němečková z Výzkumného ústavu mlékáren-
ského seznámila nejprve s přehledem řešených 
projektů a grantů, které jsou orientovány na 
aplikaci v mlékárenské praxi. Ing. Jiří Ečer 
podal ucelený přehled využití membráno-
vých procesů v mlékárenství a doplnil ho pak 
Ing. Jan Drbohlav z VÚM, který konkrétně po-
psal transfer výsledků výzkumných projektů 
do mlékárenské praxe s využitím podpůrného 
„Programu rozvoje venkova“ a nabídl mlékár-
nám spolupráci, jak se o tyto podpory ucházet 
a jak připravit inovační projekty, které získají 
veřejnou podporu. Letošní konferenci ukončil 
Ing. Miloš Michalec z jihočeské společnosti 
Frulika, která se zabývá výrobou ovocných slo-
žek pro mlékárenské a jiné potravinářské pro-
dukty. Ve svém vystoupení se zaměřil zejména 
na trendy v nabídce jahodových mléčných vý-
robků na trzích Rakouska, Česka a Německa, 
popsal rozdíly a preference spotřebitelů. Před-
nášku uzavřel tím, že Česká republika sice není 
jednoznačným lídrem na cestě za kvalitou, nic-
méně právě u nás je podle něj jasný směr ve zvy-
šování kvality složek v mléčných výrobcích. 

Letošní Kroměřížské mlékařské dny přines-
ly účastníkům mnoho inspirujících myšlenek, 
měly dynamický spád a zaujaly posluchače na-
tolik, že téměř všichni vydrželi až do úplného 
konce. Sestavení programu a bohatou diskuzi 
ocenili také přítomní zahraniční hosté, kteří by-
li navíc potěšeni i tím, že pro ně organizátoři za-
jistili i poutavou okružní jízdu městem a Podzá-
meckou zahradou v malém turistickém vláčku.

Velké poděkování si zaslouží ale zejména 
hostitelská organizace, mlékárenská společnost 
KROMILK, a. s.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
předseda Českomoravského 

svazu mlékárenského

Slavnostní zahájení konference provedli organizační garant Ing. Jan Tykvart (první zprava) 
ze společnosti KROMILK, a. s., a odborný garant Ing. Jiří Kopáček, CSc. (stojící jako druhý 
zprava).

Letošní program konference zaujal účastníky natolik, že po celou dobu jejího trvání byl před-
náškový sál stále zaplněn.

Kroměřížské mlékařské dny 2018 
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ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

Rittal Czech, s.r.o. – Ke Zdibsku 182 – 250 66 Zdiby u Prahy
Tel.: 234 099 000 – www.rittal.cz

Hygienický design 

Všechny oblasti potravinářského průmyslu vyžadují různé hygienické standardy. Rittal 

má to pravé řešení pro vše, od rozváděčů a komponent pro rozvod proudu až po 

klimatizace - vše v perfektním souladu. Samozřejmě IT infrastruktura není výjimkou.

Objevte Rittal Hygienický design.
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Herborn – Hygiena je v potravinář-
ském průmyslu naprostou povinností: 
stroje, zařízení a komponenty proto 
musí bez problémů vydržet každo-
denní čištění pomocí vysokotlakých 
nebo parních proudových čističů. 
Kromě toho musí být povrch upraven 
tak, aby ho bylo možné snadno čistit, 
resp. aby se nemohly usazovat nečis-
toty. 

ODVOD TEPLA CHLADICÍ 
KAPALINOU

Kapalinové chlazení skříňových 
rozváděčů nabízí hned několik výhod. 
Vzhledem k vysoké tepelné kapacitě 

vody ve srovnání se vzduchem doká-
že kapalinové chlazení bez problémů 
odvádět také větší množství tepla. 
A právě v průmyslovém prostředí je 
navíc často k dispozici centrální roz-
vod chladicí kapaliny, který lze použí-
vat současně pro chlazení skříňového 
rozváděče. 

Ke skříňovému rozváděči je poté již 
jen nutné připojit vhodné vyměníky 
vzduch/voda. 

Pro provedení Hygienic Design je 
mimořádně důležité, že mezi rozva-
děčem a okolím nedochází k výměně 
vzduchu.

Rittal přepracoval své průmyslové 

výměníky tepla vzduch/voda a mů-
že nyní nabídnout svým zákazníkům 
v potravinářském průmyslu dvě vari-
anty v provedení Hygienic Design. Vý-
měníky tepla vzduch/voda pro montáž 
na stěnu mají chladicí výkon 0,65 kW, 
resp. 1,2 kW. Hygienická konstruk-
ce snižuje riziko znečištění v potra-
vinářském průmyslu, a přispívá tak 
k bezpečnosti produktů.

UPRAVENÁ 
KONSTRUKCE 

Pro provedení Hygienic Design 
Rittal upravil na několika místech 
konstrukci. Upevnění výměníku na 
stěnu rozváděče pomocí závitových 
čepů a matic je řešeno tak, aby neby-
lo vidět žádné šroubení zvenku. Kryt 
je vyroben z nerezové oceli, která má 
díky liniovému výbrusu o zrnitosti 400 
drsnost povrchu Ra menší než 0,8 μm. 
Hladký povrch lze snadno čistit, resp. 
dezinfi kovat. Nečistoty se tak nemohou 
usazovat ve spárách, ze kterých by je 
poté bylo možné odstranit pouze ob-
tížně.

Silikonové těsnění mezi pláštěm vý-
měníku a rozváděčem zabraňuje přeno-
su barviv, aromatických látek a nežá-
doucích pachů. Těsnění zakrývá špatně 
čistitelné spáry mezi výměníkem tepla 

vzduch/voda a skříňovým rozváděčem. 
Uživatel může těsnění, které je dostup-
né jako náhradní díl, snadno vyměnit 
v případě, pokud by vykazovalo me-
chanická poškození. Díky modrému 
zbarvení těsnění podle směrnice FDA 
21 CFR 177.2600 lze těsnění jasně 
rozpoznat od znečištění – například od 
zbytků potravin. Stejně tak jsou mod-
ře zbarvena plošná těsnění na fi tinkách 
pro připojení vody, jejichž geometrie 
je vytvořena tak, aby lícovala s tvarem 
fi tinky. Kovový doraz omezuje míru 
stlačení těsnění. Tím je zabráněno, aby 
vyčnívaly okraje, na jejichž okrajích 
by se mohly usazovat nečistoty nebo 
mikroorganismy.

OVĚŘENÁ HYGIENA
Horní plocha pláště výměníku má 

dopředný sklon pod úhlem 30 stupňů, 
typický pro provedení Hygienic De-

sign. To zabraňuje usazování pevných 
nečistot a zároveň zaručuje, že budou 
tekutiny, například čisticí nebo dezin-
fekční prostředky používané při čiš-
tění, rychle odtékat. S třídami krytí IP 
56/59 splňují výměníky tepla vzduch/
/voda vysoké požadavky na vysokotla-
ké a parní proudové čištění.

Výměníky tepla vzduch/voda mají 
schválení C-UR a CSA a lze je díky to-
mu používat po celém světě. Provedení 
Hygienic Design bylo otestováno kont-
rolním a certifi kačním institutem v ob-
lasti potravinářského průmyslu DGUV 
podle GS-NV 6 (pravidla pro testová-
ní v ohledu na hygienu). Zařízení spl-
ňují normu DIN EN ISO 14159:2008 
a jsou vhodné pro použití v potra-
vinářském průmyslu podle DIN EN 
1672-2:2009.

Rittal GmbH & Co. KG. 

Chlazení v potravinářském průmyslu
V Ý M Ě N Í K Y  T E P L A  V Z D U C H / V O D A  V  P R O V E D E N Í  H Y G I E N I C  D E S I G N  R I T T A L

Nové výměníky tepla vzduch/voda v provedení Hygienic Design Rittal jsou 
vhodné pro potravinářský průmysl.

Těsnění mezi výměníkem tepla vzduch/voda a skříňovým rozváděčem je vyrobe-
no z modře zbarveného silikonu a lze ho snadno vyměnit.

Chlazení skříňových rozváděčů vodou je velmi účinné – zejména tehdy, 
když je ve výrobním závodu dostupný centrální rozvod chladicí kapaliny. 
Pro potravinářský průmysl, ve kterém jsou požadavky na hygienu velmi vy-
soké, jsou vhodné nové výměníky tepla vzduch/voda Rittal v provedení Hy-
gienic Design.

Šetření času či zvyk. To jsou dva hlavní dů-
vody, proč lidé nakupují v prodejnách takzva-
ného tradičního trhu. Naopak ve velkých ře-
tězcích vyhledávají především výrazné slevy.
To jsou podle odborníků na český maloobchod 
s potravinami jedny z hlavních rysů tuzem-
ských spotřebitelů. Do budoucna lze přitom
očekávat nárůst skupin zákazníků typických 
právě pro tradiční trh, a to spolu se segmen-
tem, který při nakupování preferuje co nej-
větší komfort.

Podle typologie společnosti GfK dominují na 
českému trhu s potravinami tři skupiny spotře-
bitelů. První se řídí zvykem, další se zaměřu-
jí na kvalitu a příliš neřeší ani vyšší ceny, třetí 
naopak vyhledávají především slevy. Všechny 
tyto skupiny zaujímají v typologii shodný podíl 
24 % ze všech spotřebitelů. Méně časté jsou pak 
na českém trhu segmenty spotřebitelů, kteří pre-
ferují při nákupu především rychlost a blízkost 
obchodu. Obě skupiny zaujímají na trhu shod-
ně 14 %. Celkový podíl jednotlivých segmentů 
určuje především takzvaný moderní trh, tvoře-
ný nadnárodními řetězci, které podle posledních 
dat ovládají okolo 80 procent tuzemského 
trhu.

Výrazně odlišná situace je naopak na tradič-
ním trhu, který tvoří převážně čeští obchodníci 
s menšími prodejnami. Zákazníci zde chtějí mít 
nakoupeno rychleji, vyžadují přitom dostatečně 
široký sortiment. „Nevyhledávají však tak obrov-
ské množství jako u velkých řetězců. Jak pozoru-
jeme ve více než tisícovce našich prodejen po celé 
republice, spotřebitelé netouží chodit dvě hodiny 
po velkém obchodě a hledat jednotlivé kusy zbo-

ží. Naopak je pro ně klíčová časová úspora, ale 
samozřejmě za přijatelné ceny,“ popsal předseda 
maloobchodního Družstva CBA Roman Mazák. 
„Ceny na pultech se odvíjí od nákupních cen do-
davatelů. Není možné, aby kvůli dodavateli ne-
závislý trh prodával o 40 procent dráže než za-
hraniční řetězce. Většina z nich si to ale už dnes 
uvědomuje a snaží se nezávislý trh podpořit,“ 
přiblížil Mazák cenovou politiku.

Právě skupina spotřebitelů, pro kterou je klíčo-
vá především rychlost nákupu, tvoří ve zmíněné 
typologii jeden z menších segmentů. Podle Zdeň-
ka Skály ze společnosti GfK však nejčastější sku-
pinu nakupujících v tradičních obchodech tvoří 
ti spotřebitelé, kteří se při nákupu řídí zvykem. 
„Jsou to lidé preferující stabilní, i když ne příliš 
širokou nabídku a blízkost prodejny. Neřídí se 
přitom primárně slevovými akcemi. Důvodem je 
hustá síť prodejen tradičního trhu, jejich orien-
tace na základní sortiment a nepříliš agresivní 
cenová politika,“ uvedl Zdeněk Skála.

ZA VÝRAZNÝMI SLEVAMI 
MÍŘÍ LIDÉ DO ŘETĚZCŮ

Naopak nejméně do tradičních prodejen podle 
něj chodí spotřebitelé, kteří se orientují na ná-
kup velkých košů. „Tyto skupiny jezdí často na 
nákup autem. V tradičních prodejnách jim chybí 
značně široký sortiment, který pro velký nákup 
potřebují,“ řekl Skála. Patří sem v prvé řadě lidé, 
kteří nakupují pro celou rodinu, preferují přitom 
široký výběr zboží a u velkého nákupu nehledí na 
mnohdy vyšší cenu.

Zvláštní skupinu pak tvoří spotřebitelé zamě-
řující se na větší nákupy s výraznými slevami. 
Jak ukazují průzkumy, Česko se z hlediska popu-
larity slevových akcí dlouhodobě řadí mezi abso-
lutní evropskou špičku. Poslední data společnosti 
Nielsen ukazují, že tuzemští zákazníci nakupují 
55 % zboží ve slevách, celoevropský průměr je 
přitom 29 %. Podle Zdeňka Skály však tento typ 
spotřebitelů do tradičních prodejen příliš nezaví-
tá, což potvrzuje i Roman Mazák. Výrazné akční 

ceny jsou doménou spíše u řetězců, bývají přitom 
podle něj také kompenzovány navýšením cen ne-
akčního zboží.

NÁRŮST SPOTŘEBITELŮ
V MALÝCH PRODEJNÁCH

A NA INTERNETU
Tradiční prodejny se proto snaží řetězcům 

konkurovat důmyslnou cenovou politikou, což 
jim v posledních letech přináší nárůst zákazníků. 
„Spotřebitelé dlouhodobě vnímají naše snahy 
prodávat zboží za akční ceny velkých řetězců. 
Proto se do malých prodejen neustále vracejí, 
neboť šetří nejen čas díky menší prodejní ploše, 
ale také peníze. Jistě by stálo za to rozšířit 
typologii také o skupinu, která vyhledává 
dlouhodobě nízké ceny,“ uvedl Roman Mazák. 
Slova o postupném návratu spotřebitelů do tra-
dičních prodejen potvrzuje i Skála. „Změna ve 
struktuře nakupujících nastává tím, jak houst-
ne síť prodejen. Stále více lidí se orientuje na 
pohodový nákup, pro který je typická blízkost 
prodejny, rychlost a příjemné prostředí. To nej-
víc odpovídá segmentům nakupujícím ze zvyku 
a preferujícím rychlost, jejichž podíl zvolna na-
růstá,“ doplnil. 

Další změny se však do budoucna dají čekat 
i v souvislosti s měnícím se trhem, kde se čím 
dál větší oblibě těší nakupování potravin přes 
internet, u kterého mají spotřebitelé jiné prefe-
rence. „Jednoznačně nejvýznamnější motivací 
nákupu potravin online je pohodlí a doručení 
nákupu až domů. Zákazník navíc oceňuje fakt, 
že nejen že nemusí nosit těžké tašky, ale také vý-
znamně šetří svůj čas,“ uvedla Veronika Čapko-
vá ze společnosti Nielsen. Podle Skály by pak 
rostoucí popularita nákupu potravin přes internet 
mohla znamenat nárůst podílu spotřebitelů, kteří 
jsou typičtí pro hypermarkety. Tedy těch, kteří 
preferují nákupy ve výrazných slevách, a skupi-
ny, která je ochotná si připlatit za kvalitu. Právě 
tyto dva segmenty jsou podle něj typickými zá-
kazníky v případě internetových obchodů s po-
travinami. 

LESENSKY.CZ s. r. o.

Spotřebitelé na tradičním trhu nakupují rychle a řídí se zvykem.
 V budoucnu jich podle odborníků přibude
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V Ý S T A V Y  A  V E L E T R H Y

Rok 2018 přináší opět prestižní výstavy a veletrhy, kterých 
se Státní zemědělský intervenční fond společně s Vámi ak-
tivně účastní. Festival gastronomie a nápojů Olima se letos 
uskutečnil od 4. do 7. října tradičně v Olomouci. Stejně tak 
v tomto termínu proběhl veletrh FOR GASTRO & HOTEL. Kromě 
národních výstav jsme se zúčastnili veletrhu Sial v Paříži, kde 
zástupci našich výrobců prezentovali kvalitní potraviny z Čes-
ké republiky od 21. do 25. října. 

FLORA OLOMOUC
Ve čtvrtek 4. října 2018 byla slavnostně zahájena tradiční 

podzimní přehlídka ovoce a zeleniny na olomouckém výstavišti 
Flora. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, jehož 
součástí byl i oblíbený festival gastronomie a nápojů Olima. Při 
přehlídce těch nejlepších plodů naší země nesměl chybět ani 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se svým infostánkem 
a „naši“ výrobci kvalitních potravin s lákavou nabídkou. Zároveň 
zde letošní vítězové převzali ocenění Regionální potravina 
Olomouckého kraje. 

Podzim je pro zahrádkáře a sadaře obdobím, kdy sklízejí plo-
dy své celoroční práce. A pro všechny mlsné jazýčky obdobím 
ochutnávání těchto dobrot. Také letos se na olomouckém výstavišti 
mohli ovocnáři a zelináři pochlubit svou sklizní, návštěvníci se 
měli rozhodně na co těšit. Podzimní Flora nabídla řadu lákadel, od 
festivalu gastronomie a nápojů Olima přes Podzimní zahradnické 
trhy až po projekt Rozkvetlé památky, kdy se místní architektura 
propojí s krásou květinových aranžmá.

Letos slaví výstaviště 60 let své existence, proto se i podzimní 
etapa Flory nesla v duchu exkluzivity. Svým pojetím a názvem 
Zemská výstava ovoce a zeleniny navázala na původní výstavy, 
které se před 60 lety v Olomouci provozovaly a těšily se velké 
oblibě. A jakou jste mohli čekat atmosféru? Na podzimní Floře 
Olomouc zavládl ruch z „Tržiště první republiky“. Pojí se ke stému 
výročí státu a tradicím trhů na náměstích a návsích.

Výstava nebyla jenom pastva pro oči, na své si přišly také chuťo-
vé buňky. Festival gastronomie a nápojů Olima představil osvědčené 
taháky v podobě Dnů moravských vín s řízenými degustacemi, které 
vedou zkušení someliéři, soutěže cukrářů a kuchařů Olima Cup 
nebo pokušení v podobě Grand Prix ovocných destilátů Flora košt. 
Nově se uskutečnila také soutěž tvůrců džemů Flora džem.

Fanouškům kvalitních potravin značek Klasa a Regionální po-
travina nabídlo devět oceněných výrobců k ochutnání i zakoupení 
to nejlepší ze své produkce. Návštěvníci se tak mohli těšit na omáč-
ky, majonézy, zeleninové bašty, mléčné výrobky, dezerty a další. 
Zájemci je našli v pavilonu E stejně tak jako stánek SZIF, kde 
získávali informace k dotacím i fungování Fondu.

V den zahájení výstavy proběhlo slavnostní udílení cen Regio-
nální potravina Olomouckého kraje. Vítězové, jejichž seznam je 
uveden v tabulce, převzali ocenění z rukou náměstka ministra ze-
mědělství Pavla Veselého a ředitelky Regionálního odboru SZIF 
Kateřiny Mračkové.

Letos se do soutěže, která probíhá už devátým rokem, přihlásilo 
48 výrobců se svými 117 výrobky. Jejím smyslem je propagace 
výrobků jednotlivých krajů, podpora domácích producentů lokál-
ních potravin a motivace zákazníků k jejich vyhledávání na pultech 
obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé si 
mohou v současné době vybírat z 525 oceněných produktů. Soutěž 
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství, SZIF 
značku spravuje. 

MÁME PRO VÁS TIPY, JAK SKVĚLE UVAŘIT 
Z REGIONÁLNÍCH POTRAVIN!

Přesvědčte se sami o kvalitě potravin oceněných značkou Regio-
nální potravina a vyzkoušejte je ve své kuchyni. Připravili jsme pro 
vás jednoduchý recept, který se výborně hodí do podzimní kuchy-
ně, ale zároveň osvěží váš jídelníček.

Při vaření se můžete také nechat inspirovat kuchařkou „Vaříme 
podle Herbáře“, kterou pokud nemáte, tak není nic jednoduššího 
než si s námi zasoutěžit.

Kroupoto s červenou řepou 
a kozím sýrem

Tip na podzimní oběd, kterému neodoláte.
�   Ingredience:
�   ječné kroupy 250 g
�   uvařená červená řepa 240 g
�   kozí sýr balkánského typu 100 g, Martin Vlček, vítěz ocenění 

Regionální potravina Zlínského kraje
�   cibule 1 ks
�   česnek 2 stroužky
�   olivový olej
�   směs sušených bylinek (tymián, rozmarýn, libeček, pažitka atd.)

Postup:
1.  Kroupy namočte alespoň na 3 hodiny do vody. V té samé vodě 

kroupy uvařte do měkka. Vodu před vařením osolte. Cibuli 
i česnek zbavte slupky a nakrájejte obojí nadrobno. Řepu 
nakrájejte na drobné kostky.

2.  Do pánve nalijte olivový olej, a když je rozpálený, orestujte na 
něm cibuli a česnek. Když je cibule do sklovata, přidejte nakrá-
jenou řepu a ještě chvíli vše restujte, aby se řepa „ohřála“.

3.  Nyní kroupy smíchejte s řepovou směsí a důkladně promíchejte.
4.  Kozí sýr rozdrobte do řepového kroupota, přidejte sušené bylin-

ky dle chuti a opět důkladně promíchejte. Podle chuti dosolte. 
Prima tip: Pokud to máte rádi ostřejší, můžete s cibulí a česne-
kem orestovat i chilli papričku.

VYZNEJTE SE V NEJZNÁMĚJŠÍCH 
ZNAČKÁCH KVALITY:

Klasa 
Nejznámější značku kvality uděluje ministr zemědělství mimo-

řádně kvalitním potravinám a produktům na 3 roky. Logo KLASA
slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výji-
mečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými po-
travinami. V současnosti ji lze nalézt na obalech více než 990 pro-
duktů od přibližně 220 českých a moravských výrobců. Kompletní 
seznam najdete na www.eklasa.cz. 

České cechovní normy 
Cechovní normy zaručují kvalitu potravin tak, že určují povinné, 

přípustné a nepřípustné složky. Omezují například používání pří-
datných látek, nabízí masné výrobky s vyšším obsahem masa nebo 
preferují používání kvasů u pekařských výrobků. Toto označení lze 
v současnosti najít na obalech více než 770 produktů od přibližně 
50 českých a moravských výrobců. Kompletní seznam najdete na 
www.cechovninormy.cz. 

Regionální potravina 
Oceňuje nejlepší výrobky, které mají vazbu k určitému kraji – ať 

už jde o receptury, suroviny, či způsob výroby. Značku bezplatně 
uděluje ministerstvo zemědělství, a to na 4 roky. Momentálně ji 
drží více než 520 výrobků od 378 výrobců. Více naleznete na www.
regionalnipotravina.cz. 

BIO Produkt ekologického zemědělství 
Zelenobílý znak BIO, nazývaný díky proužkům „biozebra“, 

slouží jako ochranná známka pro biopotraviny. Jsou to produkty 
z rostlin a živočichů z ekologických farem, které nebyly ošetřeny 
zakázanými pesticidy, minerálními dusíkatými hnojivy a při jejichž 
pěstování nebo chovu se zohledňuje životní prostředí a potřeby 
chovaných zvířat. 

Ekologická produkce 
„Ekologická produkce“ je na rozdíl od „biozebry“ značením 

nadnárodním a povinným. Na obale ji musí mít každý produkt, 
který splňuje v rámci EU požadavky na biopotraviny. 

Chráněné označení zaručené 
tradiční speciality (ZTS) 

Jedná se o označení zemědělského produktu či potraviny, které 
mají zvláštní povahu uznávanou EU. Musí se tedy nějakým způso-
bem odlišovat od ostatních výrobků nebo potravin stejného druhu 
a kategorie. Např. Spišské párky a Liptovský salám. 

Chráněné označení původu (CHOP) 
Některé zemědělské produkty mají dány své vlastnosti a kvalitu 

převážně prostředím, v němž jsou chovány nebo pěstovány. Záro-
veň jsou na tomto místě vyráběny, zpracovávány a připravovány. 

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) 
Podobné označení CHOP, jen není tak přísné, protože se na ur-

čitém území nemusí daný výrobek kompletně zpracovávat. Stačí 
tedy, aby se tam prováděla jen některá z fází výrobního procesu.

Odbor administrace 
podpory kvalitních potravin

Kategorie Výrobek a výrobce

Masné výrobky tepelně opracované Bránice 
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova

Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy 
a polokonzervy

PAŠTIKA BEZ ÉČEK 
VÁHALA a spol. s. r. o. výroba a prodej masných 
a lahůdkářských výrobků

Sýry, včetně tvarohu SENICKÝ SMRAĎOCH 
Zemědělské družstvo Senice na Hané

Mléčné výrobky ostatní Čerstvé máslo 
BIO, Farma Kozí Hrádek s. r. o.

Pekařské výrobky, včetně těstovin SVATEBNÍ KOLÁČKY 
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
MAKOVÝ DORT SE ZKARAMELIZOVANÝMI ŠVESTKAMI 
A LÍSKOVÝMI OŘECHY 
Mgr. Alice Bačíková, Olomouc

Alkoholické a nealkoholické nápoje JAKAMARUS 
TŌSH Distillery s. r. o.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě JABLKA JONAGOLD 
Hospodářské družstvo Určice, družstvo

Ostatní Skaličský med – květový pastový
Jaroslav Juráň Včelí farma Skalička

Státní zemědělský intervenční fond 
na podzimní Floře Olomouc

Značku Regionální potravina Olomouckého kraje získaly letos následující výrobky:
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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 značkami evropského systému ochrany
názvu produktů. Jejím cílem je podpořit informovanost zákazníků,
prodej vašich výrobků a také vzdělávat veřejnost na novém webu 
Akademie kvality.
Získejte pozornost a prodávejte kvalitu s ještě větší chutí!

akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Oceněné produkty z Mlékárny Valašské Meziříčí.

www.mlekarna-valmez.cz

um ní zdravé
sva inky

Mezeziříčí.
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M ÁT E  Z Á J E M  O  V Í C E  I N F O R M A C Í ?  K O N TA K T U J T E  N Á S !

V Í C E  I N F O R M A C Í  N A L E Z N E T E  N A

www.brenntag.cz

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

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

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

Obchodní zástupce
– nápoje a alkohol
JIŘÍ VRAŠTIL
mobil: +420 739 243 048
e-mail: 
jiri.vras  l@brenntag.cz

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

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

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 

která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 

a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

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

Brenntag a Givaudan Vám společně pomohou 
vytvořit neodolatelnou chuť Vašich výrobků.
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Letošní Biojarmark na Letné navštívilo té-
měř dva tisíce lidí. Maso, mléčné výrobky, ovo-
ce a zelenina, čaje, čokoláda… Vše zaruče-
ně sezonní a v biokvalitě od českých farmářů.

Slunce svítilo, tramvaje vozily turisty na Praž-
ský hrad a slepice na dvorku Národního země-
dělského muzea se popelily ve svých hnízdech. 
Řeklo by se obyčejná říjnová sobota, až na to, že 
vedle slepičího výběhu vyrostl stánek s biozeleni-
nou, kousek vedle předvádějí, jak funguje domá-
cí kompostér, kapela k tomu vyhrává swingové 
melodie. Takový byl pražský Biojarmark 2018.

Dýně, jablka, maso, sýry, čaje, ale také víno 
a pivo nebo čokoláda bez pesticidů, éček, kon-
zervantů, zkrátka v biokvalitě. Na dvůr Národ-
ního zemědělského muzea zamířilo v sobotu 
6. října téměř dva tisíce návštěvníků, aby si tu 
od prodejců a farmářů z celé republiky nakoupili 
to nejlepší, co se u nás dá sníst a vypít, případně 
namazat na tělo.

Hladem a žízní tu nikdo nestrádal: připraveny 
byly stánky s pravým bioobčerstvením a vybrat 
si mohl opravdu každý. Vzduchem se nesla vůně 
grilovaného masa i dýňové polévky, burgery by-
ly z biojehněčího i z červené řepy, podávaly se 

veganské a bezlepkové dorty i obyčejný štrúdl. 
Do fair-trade kávy jste si pak mohli dát sójový 
nápoj nebo mléko od zaručeně šťastné krávy. 
Pivo bylo nepasterované, víno nesířené a čaj 
konopný, nebo byste raději ochutnali Štěstí je 
být ženou?

Atmosféru jarmarku dokreslovaly folklór-
ní a swingové melodie – dopoledne zpestřily 
návštěvníkům stylově oděné dívky z pražské 
folklorní skupiny Lada s dávnými melodiemi 
Moravy a Slovácka. Po nich přišel na řadu Le-
tenský dixieland a skupina Swing Busters se svou 

tančírnou, díky níž mohli návštěvníci proniknout 
do tajů lindy hopu – swingového tance temných 
nocí newyorského Harlemu 30. a 40. let.

Na Biojarmark jste ale mohli přijít už v pátek, 
kdy byly pro děti připraveny dílničky a zábavná 
soutěžní hra Za tajemstvím potravin aneb Víš, co 
jíš, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. 
Pro dospělé pak byly připraveny kurzy vaření 
z biopotravin, které pokračovaly i v sobotu.

Jan Valeška z PRO-BIO LIGY k tomu za or-
ganizátory řekl: „Letošní Biojarmark se vydařil 
– panovala neuvěřitelně přátelská a pohodová 
atmosféra, podpořená krásným počasím i hud-
bou. Těší nás pozitivní ohlasy od prodejců i sa-
motných návštěvníků, kteří nejen že si na trhu 
nakoupili soustu biodobrůtek domů, ale pochva-
lovali si i kvalitu nabízeného občerstvení. Díky 
všem, kteří se na přípravě Biojarmarku podíleli, 
a těšíme se zase za rok na viděnou.“

Pražský Biojarmark pořádala PRO-BIO LIGA 
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem 
za fi nanční podpory Ministerstva zemědělství, 
hlavního města Prahy a kontrolních organizací 
KEZ o. p. s. a ABCERT AG.

Ing. Andrea Hrabalová, 
PRO-BIO LIGA

Jak bylo na Biojarmarku?

DVOJÍ KVALITA POTRAVIN

Klíčová slova: Slovenská asociace spotřebi-
telů, rybí prsty. Podle toho najdete na internetu 
články a diskuzi o tzv. dvojí kvalitě potravin. 
Je to trochu málo, že? Ale někteří poslanci se 
zviditelní – zabývá se tím i komise EU.

Máme zákon o nekalých obchodních prak-
tikách. K čemu tedy další regulace? Byl jsem 
na zahájení semináře o dvojí kvalitě potravin 
na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jedná-
ní i referáty byly věcné a na rozdíl od článků 
v médiích na toto téma velmi rozumné. Příkladů 
dvojí kvality potravin, které se týkají nekalých 
obchodních praktik, je málo: zmiňované rybí 
prsty a pak už jen několik okrajových potravin.

Srovnání pracího prášku, který má jiné dáv-
kování, konzervy, která má jiný název obsahu 
a na obalu uvádí složení, menší obsah potravi-

ny, a tedy nižší cenu … to se do nekalých ob-
chodních praktik nevejde.

My výrobci, kteří vyrábíme velká množství 
potravin, bychom logicky dali přednost tomu, 
aby byla receptura pro všechny klienty stejná. 
Je to jednodušší. Ale mnohdy klient chce slo-
žení jiné, někdy zcela nepodstatně. Tak mu vy-
hovíme. A musíme dodržet předpisy v té které 
zemi. Moji kolegové mě upozorňují, že velké 
značky by měly být stejné, např. u McDonalda 
víte vždy, co je Big Mac. Ale ani tady to není 
stejné, viz scéna z fi lmu Pulp Fiction: „Je to 
tam stejné (v Evropě), jenže jiné, Big Mac není 
s kečupem, ale s majonézou.“

U automobilek se např. často pro každou zemi 
vyrábí trochu jiné typy. Maďaři mají rádi ostřejší 
jídla, jižní národy zase sladší čokoládu. Velké 
balení by v některých zemích bylo příliš drahé, 
uděláme tedy pro tyto země menší atd. Nebude-

me přece prodávat něco, o co zákazník nestojí.
Celá mediální bublina kolem dvojí kvality 

sděluje, že jde o nepodstatný marginální pro-
blém, navíc nás zase posunuje na východ (vzpo-
meňte: Juncker: „I Češi mají právo na dobrou 
čokoládu“). Polský obchodník to kdysi řekl: 
„Vy potřebujete větší trh, a ne pomlouvat polské 
potraviny.“ (A potraviny z jiných zemí.)

Je to zase jen další příklad, jak nám bude stát 
(EU) zase mluvit do dalších rozhodnutí. (A má-
me přece zákon o nekalých obchodních prakti-
kách, že?) EU by se měla starat o docela jiné 
věci a naši poslanci v EU také. Můj přítel doc. 
Doucha to říká přesně: „Evropská zemědělská 
politika je jednou z příčin chudoby zemí ve tře-
tím světě.“ (A tedy i migrace).

Na závěr ještě myšlenku francouzského eko-
noma Frédérica Claude Bastiata z poloviny 
19. století: Iluzí dnešní doby je obohatit všechny 

vrstvy. Zákonné okrádání (neboť přerozdělová-
ním se bohatství nikdy nezvýšilo) lze vykonávat 
nejrůznějšími způsoby. Cla, celní ochrana, od-
měny, subvence, fi nanční povzbuzení, progresiv-
ní daň, právo na práci, právo na minimální mzdu, 
bezúročné půjčky atd. Souhrn všech těchto ná-
vrhů, jejich společný jmenovatel, zákonné okrá-
dání jedněch ve prospěch druhých, se nazývá 
socialismus. Zákon bere jedněm, co jim náleží, 
a dává jiným, co jim nenáleží. Stát má podporo-
vat všechny obory, a ne jedny na úkor druhých.

Představme si zemi, kde panuje svoboda 
obchodu, kde může každý nakládat se svou 
prací a svým vlastnictvím. Ježí se vám vla-
sy? Buďte v klidu, mluvím pouze hypote-
ticky.

Do jakého barbarského století bychom mu-
seli sestoupit, abychom se dostali na úroveň 
socialistických poznatků...

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier

Město Mikulov je spojeno nejen s vínem, ale 
také se setkáním faremních výrobců a prodejců 
sýrů. Letošní, již VI. ročník mezinárodního Fes-
tivalu SÝR 2018 se uskutečnil 15. a 16. září 
2018 v historickém centru Mikulova, jeho sou-
částí byla již tradičně Národní sýrařská soutěž 
malých výrobců sýra. Festival, jehož pořada-
teli byly Svaz faremních zpracovatelů v České 
republice, Slow Food Pálava, VOŠ potravi-
nářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž a PRO-
-BIO Svaz ekologických zemědělců, se konal 
pod záštitou ministra zemědělství Miroslava 
Tomana, s fi nanční podporou Ministerstva ze-
mědělství a s ofi ciální podporou Města Miku-
lov.

Mikulovské náměstí bylo již od ranních ho-
din přeměněné na sýrovou tržnici se spoustou 
skvělých farmářských sýrů a mléčných výrob-
ků, uzenin, džemů, vína z místních vinic, piva 
z malého pivovaru, ochutnat bylo možné chléb 

přímo z rozpálené pece či pašíka na rožni, 
a když vysvitlo slunce, dobrou náladu dokreslily 
cimbálová muzika Klaret a tetičky z Ježova se 
stloukáním másla. A kdo se zajímal o odbornou 
stránku, sledoval informace o ekologickém ze-
mědělství, bioproduktech a možnostech farem-
ního zpracování, pozoroval tahání sýrových nití 

nebo žáky mlékárenské školy, jak vyrábějí sýr. 
Nezapomnělo se ani na děti, pro ně byl přichystán 
dětský program včetně oveček v ohradě. Lidé se 
na zaplněném náměstí měli čemu věnovat, co 
ochutnat, a nebyl snad nikdo, kdo by si neochut-
nal výrobek, který v žádném supermarketu neza-
koupí. A kdo nestihl ochutnat či zakoupit v so-

botu, mohl tak učinit v neděli, to sýrová tržnice 
ještě pokračovala.

Národní soutěže malých výrobců sýra se 
zúčastnilo 30 výrobců, z toho 4 ze Slovenska, 
s 84 vzorky sýrů, z nich bylo 35 sýrů z kravského, 
28 z kozího, 6 z ovčího mléka a 15 sýrů pařených. 
Panely zkušených hodnotitelů posuzovaly kvalitu 
předložených sýrů a na základě jejich hodnocení 
byli vyhlášeni vítězové – nejlepší sýry v podka-
tegoriích čerstvých sýrů, měkkých zrajících sýrů 
a sýrů polotvrdých a tvrdých a šampion za každou 
kategorii a nejlepší BIO sýr (viz tabulka). Ceny 
vítězům byly předány bezprostředně po hodno-
cení za bouřlivého potlesku návštěvníků tržnice 
jako projev uznání a ocenění jejich kvalitní práce.

Všem vítězům srdečně blahopřeji a sýrařům 
přeji kvalitní a oblíbené sýry, stoupající poptávku 
a radost z jejich výroby a prodeje.

Ing. Josef Mrázek, 
VOŠP a SPŠM Kroměříž

Šampion Výrobek Výrobce

Sýrů z kravského mléka Jarovský nivmelín Jindřiška Jandečková, Sýrárna Jarov, 
Nepomuk

Sýrů z kozího mléka Tvrdý kozí sýr Koliba ZP s. r. o., Zázrivá, SR

Sýrů z ovčího mléka Ovčí Bryndza Statek Horní Dvorce s. r. o., Horní Dvorce

Pařených sýrů Pařený sýr – nitě Pavel Sackmauer, Statek 3srdce, Rychtářov

Nejlepší certifi kovaný BIO sýr Sýr Sklepník Ing. Vojtěch Menšík, Kunčice pod 
Ondřejníkem

Festival tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska

Hodnotitelský panel při práci Část sýrové tržnice na mikulovském náměstí
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MEATING 2018
dne 30. října 2018

v hotelu Voroněž v Brně

Zpravodajství z této akce
najdete v příštím vydání časopisu 
Potravinářská Revue č. 7/2018

– vyjde 27. 11. 2018
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Praha – Prapor vznikl u příleži-
tosti 100 let výročí založení samo-
statného Československého státu 
a také 145. výročí založení nejstar-
šího pivovarského spolku v Evropě, 
konkrétně Spolku pro průmysl pivo-
varský v Království českém. Jeho 
nástupcem je právě nynější Český 
svaz pivovarů a sladoven. Slavnost-
ní akt žehnání se odehrál na kon-
ci září v kostele sv. Ludmily na Ná-
městí Míru v Praze. Prapor požehnal 
arciopat Břevnovského kláštera Pe-
tr Prokop Siostrzonek. 

„Právě z Břevnovského klášte-
ra z roku 993 pochází první dolože-
né zprávy o výrobě piva u nás,“ říká 
František Šámal, předseda Českého 
svazu pivovarů a sladoven. Podle jeho 
slov je tradice vaření piva v českých 
zemích více než tisíciletá a tradice jeho 
pití s přáteli stejně tak dlouhá. „Za vě-
hlasem českého piva stojí spousta prá-

ce, potu a úsilí, a to nejen sládků, ale 
všech lidí v oboru. Jedná se o produkt, 
na kterém bezpečně poznáte, kolik péče 
a lásky mu bylo věnováno. Proto jsem 
osobně hrdý na všechny profesionály, 
kteří dělají českému pivovarnictví čest, 
a přeji jim hodně sil do další práce,“ 
dodává Šámal.

NA PRAPORU JE I SV. VÁCLAV, 
PATRON PIVOVARNÍKŮ 

Prapor je zhotoven ze zelené látky. 
Na jedné straně praporu je vyšitý svatý 
Václav jedoucí na koni. Tento světec je 
nejen patronem České země, ale i patro-
nem českých pivovarníků, kterého jim 
údajně přidělil v roce 1357 císař Karel 
IV. Na druhé straně praporu je vyšita 
Svatováclavská koruna a pivovarský 
znak s dřevěným pivovarským náčiním: 
dřevěná lopata, tzv. vidrovačka, pro 
kypření klíčícího ječmene na humně sla-
dovny, zkřížené limpy – dřevěné nástro-
je s otvorem pro ruku používané k obra-

cení sladu na hvozdu, šoufek – dřevěná 
nádoba na protahování (okysličování) 
mladiny před zakvašením a hřeblo na 
shrnování kvasnic. Současně byl při 
žehnání praporu představen jako obraz 
zarámovaný text prvních stanov „Spol-
ku pro průmysl pivovarský v Království 
českém“ z roku 1873.

Z významných hostů se slavnostní 
aktu zúčastnili Jaromír Strnad, zástup-
kyně Výboru pro hospodářství, země-
dělství a dopravu Senátu Parlamentu 
ČR; Marian Jurečka, zástupce Země-
dělského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR; Jitka Götzová, zástup-
ce Ministerstva zemědělství ČR; Na-
děžda Klewar Slavíková, zástupkyně 
Generálního ředitelství cel; a František 
Sládek, zástupce Potravinářské komory 
ČR, a mnoho dalších osobností z řad pi-
vovarníků, odborné i laické veřejnosti. 

Martina Ferencová, 
výkonná ředitelka ČSPS

Čeští pivovarníci mají vlastní prapor

Žehnání praporu – František Šámal, předseda ČSPS

Praha – Pivovarům se za prvních 
osm měsíců letošního roku dařilo. 
Tuzemský výstav piv se meziročně 
zvýšil o 2 %, exportní výstav dokon-
ce o 16 %. Oblibě se i nadále těší 
ležáky, ale rovněž piva v plechovkách.
Množství piva vypitého v tuzem-
ských hospodách a restauracích 
však nadále klesá.

„Výsledky za leden až srpen ukazu-
jí, že obliba českého piva roste nejen 
mezi českými konzumenty, ale i mezi 
těmi zahraničními. To nás samozřejmě 
těší, protože to jenom dosvědčuje, jak 
je české pivo unikátní,“ říká Martina 
Ferencová, výkonná ředitelka České-
ho svazu pivovarů a sladoven. Vyšší 

produkci piva ve sledovaném období 
evidujeme zejména u ležáků. Pětipro-
centní nárůst na tuzemském trhu po-
tvrzuje, že tento pozitivní trend, který 
začal v roce 2007, nadále pokračuje. 
„Před sebou máme ještě jeden vrchol, 
a tím jsou Vánoce. Podle nás bude zá-
jem o český ležák v těchto měsících 
růst,“ předpovídá Ferencová. 

Z tuzemského výstavu je dále patrné, 
že roste popularita piva v plechovkách. 
Produkce piva v tomto typu obalu me-
ziročně vzrostla o 24 %. Zajímavostí 
je devítiprocentní nárůst produkce piva 
v minisoudcích, které byly letos díky 
dobrému počasí hojně vyhledávané na-
příklad ke grilování či na různé oslavy. 
Výstav piva v lahvích a PET lahvích se 

meziročně nezměnil. Pivovary uvaři-
ly také stejné množství výčepních piv, 
naopak k mírnému poklesu produkce 
došlo u speciálů (zhruba o 4 %), větší 
rozdíl registrujeme u porterů (pokles 
o 28 %). 

NA ČEPOVANÉ ZAJDE
MÉNĚ LIDÍ NEŽ LONI

Pokračuje pokles výstavu čepované-
ho piva, který začal kolem roku 2010. 
Tehdy, na přelomu let 2009 až 2010, 
v době fi nanční krize, jej navíc negativ-
ně ovlivnilo zvýšení spotřební daně na 
pivo. V posledních letech mu nenahrála 
ani regulatorní opatření. Aktuální vý-
stav piva ze sudů a cisteren meziročně 
poklesl o 2 %, respektive o 3 %. „Stá-

le se nedaří zvrátit trend odlivu hostů 
z restaurací a hospod, kteří raději pijí 
lahvové pivo doma. A to i díky tomu, že 
pivovary čelí již delší dobu výzvě v po-
době měnící se poptávky a preferencí 
zákazníků. Jednou z reakcí na tuto si-
tuaci je snaha zaujmout hosty mimo-
řádnými akcemi nebo nabídkami. In-
vestice míří také do nových konceptů 
moderních hospod, což pomáhá tento 
trend alespoň částečně zpomalit,“ ří-
ká Ferencová. A příkladem jde i Český 
svaz pivovarů a sladoven. Každoročně 
pořádá zářijové Dny českého piva, jež 
podporují čepované pivo a tradiční tu-
zemskou pivní kulturu, jejímž nosite-
lem je právě česká hospoda. 

EXPORTU SE DAŘÍ
Exportní výstav piv se meziročně 

zvýšil o rekordních 16 %. „Pivo je ne-
jen důležitou součástí české historie, ale 
významně posiluje dobrou pověst ČR 
po celém světě. A proto nás těší, že se 
českým pivovarům bez ohledu na jejich 
velikost stále více daří také na zahra-
ničních trzích,“ říká Ferencová. Nej-
vyšší meziroční nárůst výstavu regist-
rujeme u piva v plechovkách (+47 %),
následuje produkce piva v PET lahvích 
(+37 %), minisoudcích (+31 %) a lah-
vích (+11 %). Potěšující zprávou je ta-
ké růst exportního výstavu piva z ciste-
ren (+9 %) a sudů (+3 %). 

Český svaz pivovarů a sladoven

Zájem o český ležák roste u nás i ve světě

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Praha – Dvacetičlenná hodnoti-
telská komise složená ze dvou pa-
nelů degustovala rekordní počet piv 
v pořadí již devátém ročníku sou-
těže CEREVISIA SPECIALIS – Pivní 
speciál roku. První, dvanáctičlen-
ný panel expertů, byl složen z ne-
závislých odborníků, např. ze Země-

dělské univerzity v Praze, z různých 
dalších odborných institucí dopl-
něných o členy degustační komise 
Výzkumného ústavu pivovarského 
a sladařského, a. s. Druhý, osmi-
členný panel reprezentantů, byl se-
staven z významných osobností, kte-
ré pivo a pivovarskou problematiku 
dobře znají, ale nezabývají se je-
ho hodnocením profesionálně, jako 
jsou např. lékaři, novináři, ale i od-
borníci působící mimo pivovarství. 

V nejvíce obsazené kategorii světlá 
speciální piva bylo posuzováno 15 vzor-
ků. O druhé místo se podělily piva 
UNGER 18 – VÝROČNÍ SPECIÁL 
z Pivovaru Rohozec, a. s., dále PRI-
MÁTOR 16 Exkluziv z náchodského 
pivovaru Primátor a. s. a Svijanský 
Kníže 13% z Pivovaru Svijany, a. s. 
Ocenění za 1. místo získalo pivo Ra-
degast Extra Hořká 15 ze skupiny

M E Z I  P I V N Í M I  S P E C I Á LY  C H U T N A L  D E G U S T Á T O R Ů M  N E J V Í C E  S T O U T ;  O C E N I L I  I  Ř A D U  D A L Š Í C H  P I V

Vítězové v kategorii světlá speciální piva. Zleva: František Frantík, VÚPS, Petr
Kaluža, pivovar Primátor, Jiří Šebesta, Pivovar Radegast, Zdeněk Reska, Pivo-
var Rohozec

Mgr. František Frantík stojící zprava a Ing. Josef Vacl, CSc., při zahájení hod-
nocení pivních speciálů v degustačním centru Českého svazu pivovarů a sla-
doven

Plzeňský Prazdroj, a. s. Třetí cena ne-
byla udělena.

Do kategorie polotmavá a tma-
vá speciální piva pivovary přihlásily 
8 piv. Na třetím místě skončilo pivo RO-
HOZEC TŘINÁCTKA TMAVÁ, který 
uvařili v Pivovaru Rohozec, a. s. Na 
druhém místě se shodně umístila piva 
Pardubice Granát z Pardubického pivo-
varu a. s. a Postřižinské pivo – Něžný 
Barbar 13 stupňový polotmavý speciál 
z produkce Pivovaru Nymburk, s. r. o. 
Na prvním místě se umístila Černá 
Barbora, kterou uvařily Pivovary Sta-
ropramen s. r. o.

Mezi svrchně kvašenými pivy typu
ale, kterých bylo degustováno 9, se 
o druhé místo podělila piva PRIMÁTOR 
Stout z produkce pivovaru Primátor a. 
s. a Master Summer Ale z Plzeňského 
Prazdroje, a. s. Stejný pivovar vyrobil 
i pivo Master Red IPA, které obdrželo 
první cenu. Třetí cena nebyla udělena. 

V kategorii neobvyklých piv bylo 
do soutěže přihlášeno 14 piv. Na tře-
tím místě se umístila piva Bernard vi-
šeň z Rodinného pivovaru BERNARD 
a. s. a PRIMÁTOR Weizen, který uva-
řili v pivovaru Primátor a. s. Ze stej-
ného pivovaru je i na druhém místě 
oceněné pivo PRIMÁTOR Tchyně 
a na shodném stupni skončil Bernard 
švestka z Rodinného pivovaru BER-
NARD a. s. O první místo se podělily 
piva VELEN z Pivovaru Černá Hora 
a. s. a BERNARD IPA z Rodinného 
pivovaru Bernard a. s.

Cenu předsedy poroty za nejvíce no-
minací, kterých u obou porot získalo 
18, obdrželo pivo PRIMÁTOR Stout.

Nejvíce ocenění, celkem čtyři, si 
ze soutěže odnesl pivovar Primátor 

a. s. a po třech Plzeňský Prazdroj, a. s., 
stejně tak jako Rodinný pivovar BER-
NARD a. s. 

„Letošní, předjubilejní ročník jen 
potvrdil trend nárůstu zájmu průmys-
lových pivovarů o sice druhově pestrý, 
nicméně z hlediska výstavu minoritní 
segment speciálních a neobvyklých 
piv. Soutěže se zúčastnilo rekordních 
16 pivovarů ze 14 pivovarských sub-
jektů s historicky nejvyšším počtem
46 piv,“ uvedl Mgr. František Frantík 
z Výzkumného ústavu pivovarské-
ho a sladařského, a. s., reprezentující 
odborného garanta soutěže, který je 
i předsedou poroty. A současně dodal: 
„Z hlediska vyhodnocení soutěže je 
zajímavé, že mezi účastníky soutěže se 
nenašlo ani jediné pivo, které by u po-
rotců propadlo – všechna piva získala 
přízeň nejméně třetiny z nich, což je 
indicií pro to, že kvalita portfolia stále
stoupá.“

Ing. Josef Vacl, CSc, ze společnosti 
PORT spol. s r. o., která je vyhlašova-
telem soutěže, komentoval letošní roč-
ník: „Potvrzuje se, že pivní speciály se 
staly pevnou součástí nabídky malých 
i velkých průmyslových pivovarů, a to 
i přesto, že tato skupina piv má nadále 
malý podíl na trhu. A dodal: „Nicmé-
ně jsou kořením, které trh piva u nás 
obzvláštňuje, má své zákazníky a to je 
pro všechny, kteří mají naše pivo rádi, 
výborná zpráva.“ 

Degustace tradičně proběhla ve Vý-
zkumném senzorickém centru VÚPS, 
a. s. Ocenění byla v Praze předána 
představitelům vítězných pivovarů na 
slavnostním setkání pivovarníků, pivo-
varských odborníků, médií a laických 
degustátorů. Snímky ze soutěže jsou 
k dispozici na www.certum.cz. 

Výzkumný ústav pivovarský 
a sladařský, a. s.

Svijany – Dalších deset nových 
ocenění si jen v průběhu října při-
psala piva ze Svijan. V národním 
kole světové soutěže The World 
Beer Awards získaly Svijany titul 
ve třech různých kategoriích a ze 
soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2018 si 
odneslo cenu za kvalitní český vý-
robek všech šest přihlášených svi-
janských piv. Jako další položku do 
dlouhého seznamu ocenění si pak 
Svijany připsaly i druhé místo v de-
vátém ročníku soutěže speciálních 
a neobvyklých piv z domácí české 
produkce CEREVISIA SPECIALIS – 
PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2018.

The World Beer Awards se vyhlašují 
každoročně v několika desítkách kate-
gorií. Svijany převzaly ceny v kategorii 
Český světlý ležák, Chmelený ležák pl-

zeňského typu a Tmavý ležák. Prémio-
vý svijanský ležák „450“ se stal abso-
lutním národním vítězem v kategorii 
plzeňských ležáků, v kategorii tma-
vých ležáků získala Svijanská Kněžna 
13 % zlatou plaketu a v kategorii čes-
kých světlých ležáků převzal Svijanský 
Máz 11 % plaketu stříbrnou. 

V 10. ročníku soutěže Dobrý tu-
zemský potravinářský výrobek ČES-
KÁ CHUŤOVKA 2018 byly oceněny 
Svijanská Desítka 10 %, Svijanský Máz 
11 %, prémiový ležák „450“, Svijan-
ský Rytíř 12 %, Svijanský Kníže 13 %
a speciální výroční pivo Svijany 20 %.
Výsledky byly spolu s prezentací ví-
tězných výrobků slavnostně vyhlášeny
11. října v Hlavním sále Senátu Parla-
mentu ČR v Praze za účasti význačných 
hostů a novinářů. Za Pivovar Svijany 
ceny převzal jeho ředitel Roman Havlík. 

V soutěži CEREVISIA SPECIALIS 
– PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2018 získal 
dělené druhé místo v nejvíce obsazené 
kategorii světlá speciální piva Svijan-
ský Kníže 13 %. I ve vyšší konkurenci 
tak svijanský speciál letos obhájil své 
loňské umístění. 

„Při takovýchto příležitostech zpra-
vidla opakujeme, že spíš než názo-
ry odborných degustátorů je pro nás 
rozhodující hodnocení spotřebitelů 
a fanoušků našeho piva. Ale samo-
zřejmě nás těší každé ocenění jak od 
prestižní světové odborné poroty, tak 
od zkušených domácích hodnotitelů. 
Hrdě se hlásíme k tradici českého pi-
va a všechna tato ocenění nám doka-
zují, že naše tradiční výrobní postupy 
mají dnes i do budoucna smysl,“ řekl 
k nejnovějšímu úspěchu svijanských 
piv ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík. 

The World Beer Awards je celo-
světová soutěž, která vybírá nejlepší 
představitele různých mezinárodně 
uznávaných druhů piv, uděluje jim ce-
ny a v celosvětovém měřítku propa-
guje tato nejlepší světová piva u spo-
třebitelů a obchodníků. Hodnotitelská 
komise se skládá z několika desítek 
předních světových znalců piva. 

Značku Dobrý tuzemský potravi-
nářský výrobek ČESKÁ CHUŤOV-
KA uděluje vždy na podzim hodnoti-
telská komise nezávislých odborníků. 
Nejdůležitějšími kritérii, které musí 
každý přihlášený výrobek splňovat, 
jsou jeho vynikající chuťové para-

metry a vysoká kvalita. Současně se 
musí jednat o výrobek prokazatelně 
českého původu. „Soutěž je otevřena 
všem poctivým tuzemským výrobcům 
a jejich chutným českým potravinám, 
pokud si toto označení opravdu za-
slouží. Výrobcům pomáhá proniknout 
do povědomí spotřebitelů a spotřebi-
telé díky ní mohou objevovat skutečně 
chutné české potravinářské výrobky. 
Tradiční české pivo k nim nepochybně 
patří a má v soutěži právem zvláštní 
místo,“ řekl ředitel projektu Česká 
chuťovka Josef Sléha. 

Devátého ročníku soutěže CERE-
VISIA SPECIALIS – PIVNÍ SPECIÁL
ROKU se letos zúčastnilo rekordních 
16 pivovarů ze 14 pivovarských sub-
jektů s historicky nejvyšším počtem
46 piv. Hodnotila je dvacetičlenná hod-
notitelská komise složená ze dvou pa-
nelů. Rekordní počet piv podle ředitele 
pořádající společnosti PORT Ing. Jose-
fa Vacla, CSc., potvrdil trend nárůstu 
zájmu průmyslových pivovarů o dru-
hově pestrý, i když z hlediska výstavu 
minoritní segment speciálních a neob-
vyklých piv. 

www.pivovarsvijany.cz

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Pivo ze Svijan sbírá další ceny 

Ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík s celkem šesti oceněními Česká chu-
ťovka 2018

Některá z oceněných svijanských piv 

CEREVISIA SPECIALIS – PIVNÍ SPECIÁL ROKU
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Merlot,
výběr
z hroznů 
2016

Naše fi rma VÍNO BLATEL

je na trhu již 28 let

a úspěšně reprezentuje

slováckou vinařskou podoblast.

Vína naší fi rmy mají svou jedinečnost tím, že pochází z podhůří 
Bílých Karpat, které jim dávají nezaměnitelný charakter 
obohacen o snahu,  silí a lásku týmu lidí, kteří vína pro Vás vyrábí.

Jsme firmou ve slovácké vinařské podoblasti, která pěstuje 
révu vinnou na 160 ha v malebné obci Blatnice pod Svatým 
Antonínkem. Naší snahou a  cílem je respektovat přírodu 
a terrior. Toto a mnohem víc se snažíme předat v našich vínech 
svým zákazníkům, jak v řadě jakostních vín, tak přívlastkových 
a výběrových. Naší chloubou je spojení tradice a terrior ve vínech 
VOC Blatnice, místním cuvée St. Antonius a odrůdě Merlot, 
která v naší viniční trati Plachty dosahuje výborné kvality.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. získala další ocenění!
Ve čtvrtek 11.10. 2018  v Rytířském sále Valdštejnského paláce v sídle Senátu ČR, jsme převzali prestižní ocenění v Soutěži  

o značku pro dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2018 za výrobky Originál česká šunka 90% masa, 
 Originál česká klobása 80% masa, Kuřecí stehenní řízky smažené a Dětská chuťovka 2018 za výrobky Kuřecí Safari smažené 

a  Kuřecí nugety křupavé smažené. 

Ve čtvrtek 1
a.s. získala další ocenění!
enátu ČR, jsme převzali prestižní ocenění v
2018 za výrobky Originál česká šun

chuťovka 2018 za výrobky K
né. 

a další o
jsm

ní společnost Vodňanská drůbež, aa.s. získalaa daObchodnní společnost Vodňanská

www.vinoblatel.cz

Muškát 
moravský,
pozdní sběr 
2017
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Vinařství roku 2018 již zná své finalisty

Odborná komise absolvovala ve 
Valticích první kolo hodnocení vín 
usilujících o možnost používat letos 
známku Svatomartinské. Kvalitativ-
ní požadavky v prvním kole splnilo 
269 vín, tedy 88,5 % přihlášených. 
Vysoké procento úspěšných potvr-
zuje předpoklady vinařů, že letošní 
mimořádně teplý a slunečný ročník 
nabídne velmi kvalitní vína. Podle 
předběžných odhadů na trh letos 
zamíří přes 2 200 000 Svatomartin-
ských vín. 

V prvním kole odborná porota hod-
notila 304 vzorků vín ze 73 vinařství. 
Přesný počet letošních Svatomartin-
ských vín a úspěšných vinařství ale bu-
deme znát až po 31. 10., kdy proběhne 
druhé kolo hodnocení. Na základě zku-
šeností z minulých ročníků lze očeká-
vat, že se do druhého kola hodnocení 
přihlásí ještě dalších 120 až 150 vzorků 
z cca 25 vinařství. 

Přestože hodnocení ještě není u kon-
ce, lze již nyní říct, že na letošní Sva-
tomartinská vína se mohou zákazníci 
těšit. Kvalita vín bude vysoká, a to 
i díky tomu, že měli vinaři o téměř
4 týdny delší čas na výrobu Svatomar-
tinských vín. 

„Všechna letošní vína odrůd 
Müller Thurgau, Muškát moravský 
a Veltlínské červené rané vykazovaly 

vysokou kvalitu. Byly příjemně ovoc-
né, s tóny po broskvích, banánech, 
s decentní kyselinkou. Vína působí 
vyzráleji, s mnohdy medovým podtó-
nem oproti minulým ročníkům. Růžo-
vá vína byla nádherně ovocná, s tó-
ny po třešních a švestkách. Červená 
vína měla intenzivní barvu, jemnou 
tříslovinu a mladou svěžest,“ potvr-
zuje první dojmy z letošních vín Ing. 
Marek Babisz, hlavní sommelier Ná-
rodního vinařského centra, který hod-
nocení zajišťoval.

Zatímco všechny hrozny pro výrobu 
Svatomartinských vín a i drtivá větši-
na těch ostatních už jsou sklizeny, ve 
vinicích zůstává stále ještě necelých 
5 % hroznů. Aktuálně se dosbírávají 
poslední, zejména modré odrůdy. Na 
vinicích pak zůstanou už jen ty, které 

jsou určeny na speciální výběry a le-
dová vína. 

„Kvalita i vyzrálost sklizených 
hroznů je letos výborná. Od druhé 
poloviny sklizně dosahovaly všechny 
hrozny cukernatosti na úrovni pozdní-
ho sběru a vyšší. S ohledem na horké 
počasí a nižší obsah kyselin očekává-
me letos vysoce kvalitní červená ví-
na,“ komentoval závěr sklizně Ing. 
Martin Půček, výkonný ředitel Svazu
vinařů.

Obecně letošní sklizeň proběh-
la oproti normálu o cca 14 dní dříve 
a množství sklizených hroznů je oproti 
desetiletému průměru o cca 30 % vyš-
ší. Po dvou, na množství sklizených 
hroznů horších letech se jedná o nad-
průměrnou sklizeň. 

Značka „Svatomartinské“ byla regis-
trována v roce 1995 a od roku 2005 
je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten 
v letošním roce již počtrnácté organi-
zuje propagaci těchto vín pod jednot-
ným logem.

Omnimedia s. r. o.

Praha – Celkem 55 stánků, 30 vi-
nařů z Čech a Moravy, degustace 
svatomartinských vín, husí specia-
lity a bohatý doprovodný program – 
takový bude osmý ročník festivalu 
mladých vín „Svatomartinské slav-
nosti a pečená husa“. Akce proběh-
ne v neděli 11. listopadu od 10 do 
21 hodin v místech tradičních far-
mářských trhů na náplavce Rašíno-
va nábřeží v Praze 2 mezi Palackého 
a Železničním mostem. 

Osmý ročník oblíbeného festivalu, 
na který každý rok dorazí kolem šes-
ti tisíc návštěvníků, slibuje rekordní 
účast vinařů. „Svá mladá vína předsta-
ví 30 českých a moravských vinařství, 
což je nejvíce za dobu konání festivalu. 
Pro návštěvníky bude k dispozici kolem 
šesti tisíc lahví vína. Na stáncích bu-
dou také tichá vína a pro zahřátí oblí-

bený ‚svařák‘. Víno se bude degustovat 
z takzvaných OIV sklenic, které budou 
společně s katalogem a propiskou sou-
částí degustačních setů. Ty se budou na 
místě prodávat za sto korun,“ řekl Jiří 
Sedláček, ředitel festivalu Svatomar-
tinské slavnosti a pečená husa.

Kromě mladých vín nesmí na osla-
vě svátku svatého Martina chybět do-
zlatova upečená husa. I na té si budou 
moci návštěvníci akce v různých varia-
cích pochutnat. „Těšit se mohou na hu-
sí pečínku s karlovarským knedlíkem 
a zelím, husí kaldoun s knedlíčkem, 
husí játra s jablky a cibulkou a chy-
bět nebudou oblíbené svatomartin-
ské husí burgery, sendviče s trhaným 
husím masem, quiche s husím masem 
nebo husí paštika provoněná whisky 
podávaná s brusinkami a rozpečeným 
chlebem a další husí pochoutky,“ řekl 
Jiří Sedláček.

Slavnosti nabídnou vedle husích 
specialit i celou řadu dalších dobrot. 
Prodejci budou nabízet jednohubky ho-
dící se k vínu – sýry, uzeniny, pražené 
mandle nebo škvarkové tyčinky. 
Chybět nebudou slané ani sladké 
palačinky a pizza pečená přímo na místě 
v peci na dřevo. Vedle svařeného vína 
budou v nabídce i teplé nealko nápoje.

Festival Svatomartinské slavnosti 
a pečená husa není ale jen o pití vína 
a pochutnávání si na husích speciali-
tách, připravený je bohatý doprovodný 
program. Ten bude probíhat přímo na 
Vltavě. „Během celého dne se na je-
višti vystřídá hned několik kapel. Jako 
první vystoupí v 11 hodin cimbálová 
muzika Vonička, která už patří ke stá-
licím festivalu. Následovat bude dvou-
hodinová série světových hitů v netra-
dičním pojetí skupiny Brass Avenue, 
zahraje kapela Fragmenty a posledním 
hudebním vystoupením bude blues-roc-
kové trio Jonas & the Whale známého 
českého výtvarníka a hudebníka Joná-
še Ledeckého,“ uzavřel Jiří Sedláček. 

Svatomartinské slavnosti na Rašínově nábřeží: víno, husy, zpěv

DOPROVODNÝ PROGRAM 
neděle 11. listopadu

11:00–13:00 Cimbálová muzika Vonička – klasická cimbálovka
14:00–16:00 Brass Avenue

– mužský žesťový band hrající covery světových hitů
16:00–18:00 Fragmenty – přeloučská rocková kapela
18:00–20:00 Jonas & the Whale – blues-rockové trio

pear_media

Jaká budou letošní Svatomartinská vína?

Finalisté, kteří budou bojovat 
o titul v devátém ročníku prestiž-
ní vinařské soutěže Vinařství roku, 
pořádané Svazem vinařů ČR, jsou již 
pro letošek vybráni. O vítězství bo-
jují malá, střední a velká vinařství. 
Vítězové těchto kategorií a abso-
lutní vítěz soutěže pak budou vy-
hlášeni na slavnostním galavečeru
24. ledna 2019 v Brně. 

Finalisté letošního ročníku byli peč-
livě vybráni z 21 vinařů a vinařských 
společností ve třech kategoriích podle 
velikosti produkce. Porota složená ze 
zástupců širší odborné veřejnosti z řad 
vinohradníků a vinařů, Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce, odbor-
ného tisku, enologie, sommelierství, 
marketingu, prodeje vína a architektu-
ry a designu vybrala 3 malá, 3 střední 
a 3 velká vinařství. O titul absolutního 
vítěze tak bude letos tradičně usilovat 
9 vinařství.

KATEGORIE
MALÁ VINAŘSTVÍ

(produkce do 50 000 l/rok)
Krásná hora s. r. o. 
Vinařství Škrobák 
Jakub ŠAMŠULA vinařství

KATEGORIE
STŘEDNÍ VINAŘSTVÍ 

(produkce 50 001 – 250 000 l/rok)
SONBERK, a. s. 
Vinařství Volařík 
Johann W Zámecké vinařství Třebí-
vlice

KATEGORIE
VELKÉ VINAŘSTVÍ

(produkce nad 250 000 l/rok)
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy 
Valtice, a. s. 
Šlechtitelská stanice vinařská Velké 
Pavlovice, a. s. 
BOHEMIA SEKT, s. r. o., vinařství 
Habánské sklepy

„V tuto chvíli lze říci, že uchazeči 
o prestižní titul Vinařství roku 2018 
mají za sebou půlku cesty a už jen 
přítomnost mezi fi nalisty je vyzname-
náním jejich skvělé práce. Teď však 
přichází ta nejdůležitější část, a to co 
nejlepší představení vinařství odborné 
komisi, která přísnou optikou profesi-
onálů v oblasti vinohradnictví, sklep-
ního hospodářství, ale i prezentace 
vína navenek, posoudí, kdo je nejlep-

ší z nejlepších,“ vysvětluje prezident 
Svazu vinařů ČR JUDr. Tibor Nyitray 
a dodává: „Protože si uvědomujeme, 
že jiné možnosti investovat do pro-
vozu, sebeprezentace, ale i účasti na 
mezinárodních soutěžích má podnik 
s produkcí v milionech litrů vína a ji-
né malé, jakkoli po všech stránkách 
prvotřídní, vinařství, dělíme oceněná 
na vinařství do kategorií malé, střed-
ní a velké vinařství. Držitel oceněné 
Vinařství roku 2018 však bude jen
jeden.“

V další fázi soutěže tak navštíví sed-
mičlenná komise, sestavená z odbor-
níků na různé aspekty vinařské práce, 
konkrétní vinařství a komplexně zde 
posoudí jejich činnost v uplynulém ro-
ce a defi nitivně tím rozhodne o vítězích. 

Završením celého hodnotitelského 
procesu bude 24. ledna slavnostní gala-
večer v Brně, na brněnském výstavišti 
v Pavilonu A3, na němž budou udělena 
ocenění výhercům ve třech soutěžních 
kategoriích a vinaři i veřejnost se do-
zví, kdo bude hrdým držitelem titulu 

absolutní vítěz Vinařství roku 2018. 
Slavnostní vyhlášení bude opět mode-
rovat pan Marek Eben. 

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství 
roku“ uděluje Svaz vinařů České re-
publiky ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem, za významné 
podpory Vinařského fondu ČR a Jiho-
moravského kraje.

Více informací naleznete na
www.vinarstviroku.cz

Omnimedia s. r. o.
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Kris Carr, americká herečka a fi lmařka (1971): Pohoda není jen o výživě. Je také o … (dokončení v tajence)“
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

ZNAČKOVACÍ SYSTÉM 
PROTI FALŠOVÁNÍ 

VÝROBKŮ

Přední světové společnosti každoročně utrpí 
značné ekonomické ztráty, jejichž důvodem jsou 
padělky jejich výrobků nabízené na trzích pirát-
skými výrobci.

Boje proti padělkům se rozhodli zúčastnit 
i vědci z University of Copenhagen, kteří k to-
muto účelu vyvinuli zabezpečovací systém na 
označování zboží. Schéma velké pouze něko-
lik milimetrů lze vyrýt do skla nebo vyfrézovat 
do kovu. Systém je vhodný pro farmaceutické 
výrobky a potraviny a očekává se, že by mohl 
být k dispozici na trhu asi za rok. Výzkumníci 
si svůj vynález již nechali patentovat a v součas-
nosti systém dolaďují tak, aby byl připravený 
pro výrobce.

Čtyři výzkumníci z Centra pro nanovědy Ko-
penhagenské univerzity vyvinuli systém, o kte-
rém vedoucí chemického oddělení profesor 
Thomas Just Sørensen říká, že je nejbezpečnější 
obranou na světě proti pirátským výrobkům.

„Systém, který mimo jiných věcí využívá i tři 
vzácné zeminy, je založený na nahodilosti, což 
znemožňuje hackování nebo manipulaci. Jak-
mile zákazník požádá autorizovaného prodejce, 
aby zkontroloval kus zboží, které bylo označeno 
tímto systémem, prodejce může vstoupit do da-
tabáze výrobce, aby ověřil pravost tohoto zboží. 
Pravděpodobnost, že dva výrobky při označování 
dostanou stejné ‚otisky prstů‘, tj. stejný digitální 
klíč, je tak nepatrná, že v praxi ji lze popsat pouze 
jako neexistující,“ dodává Sørensen.

Základem protipadělatelského systému je op-
tická autentizace založená na zobrazení lantha-
noidové luminiscence excitované fyzicky jedno-
směrnými funkcemi či fyzicky neklonovatelnými 
funkcemi (FNF), které jsou jedinečné. Tagy s tě-
mito jedinečnými FNF jsou integrované do vý-
robků. Autentizační systém se skládá z hardwa-
rové čtečky, analýzy zobrazení a autentizačního 
softwaru a z fyzikálních klíčů. Fyzikální klíče 
jsou zhotoveny ze zeolitů dopovaných ionty eu-
ropia (III), terbia (III) nebo dysprosia (III) v ten-
kém polyvinylalkoholovém fi lmu.

Fyzikální klíče jsou fyzicky neklonovatelné 
funkce připravené z nahodilých schémat bez-
pečnostních značek (taggantů) v polymerových 
fi lmech na skle, které mohou být zobrazeny po 
selektované excitaci konkrétních lanthanoido-
vých (III) iontů dopovaných v individuálních 
bezpečnostních značkách (taggantech). U každé 
jednotlivé excitační vlnové délky se objeví jedi-
nečné nahodilé schéma a digitalizované a kom-
binované schéma tvoří jedinečný digitální klíč. 
Tato forma excitací selektovaného zobrazení za-
jišťuje pomocí minimálně dvou lanthanoidových 
iontových dopantů to, že nahodilá schémata ne-
mohou být zkopírována (replikována), protože 
k selektované excitaci nedojde, je-li použitý jiný 
emitor iontů.

Takovýto FNF klíč lze přivěsit k jakémukoli 
potravinářskému výrobku nebo blistrovému oba-
lu léků a každý produkt bude nést jedinečný klíč. 
Všechny fyzické klíče lze načíst a digitální klíče 

se uchovávají v databázi umožňující jedinečnou 
identifi kaci každého produktu napříč celým do-
davatelským řetězcem. V současnosti zavedené 
technologie používají značkovací systém (tagy) 
založený na inkoustu a tisku, proto je snadno zne-
užitelný.

Optické multiplexování bylo vytvořeno za-
členěním vícera organických barviv nebo kvan-
tem bodů v různých vzájemných poměrech 
do mikrosfér, ale kódovací kapacita mikrosfér 
s fl uorescenčními barvivy je omezená. Systém 
Copenhagenské univerzity používá statisticky 
jedinečné fyzické klíče na bázi FNF, které vy-
cházejí z nedeterministických, nahodilých prvků 
protipadělatelské zabezpečovací značky (tagu), 
což znemožňuje ji duplikovat. Výzkumní pracov-
níci, kteří tento systém vyvinuli, uvádějí, že eko-
nomický prospěch, který tato ochrana výrobní 
značky a práv intelektuálního vlastnictví přináší, 
je výrazný.

„Tento protipadělatelský systém funguje tak, 
že výrobce vybaví svůj výrobek zabezpečovací 
značkou (tagem), tzn. jedinečným fyzickým klí-
čem, a digitální klíč korespondující k tomuto 
FNF klíči zaznamená do veřejné pouze pro čtení 
přístupné databáze. Obchodníci a koncoví uživa-
telé si mohou poté ověřit autentičnost produktu 
pomocí v obchodě umístěné nebo osobní čtečky, 
což na základě znalosti typu produktu vyhledá di-
gitální klíč v odpovídající výrobcově sekci data-
báze. Odolné fyzické klíče lze buď vmáčknout do 
výrobku anebo dodat ve formě tenké folie,“ uza-
vírají svůj článek v časopise Science Advances.

Miguel R. Carro-Temboury, Riikka Arppe, 
Tom Vosch and Thomas Just Sørensen: An op-
tical authentication system based on imaging 
of excitation-selected lanthanide luminescence. 
Science Advances 26 Jan 2018: Vol. 4, no. 1, 
e1701384, DOI: 10.1126/sciadv.1701384

PROBIOTIKA
PROTI NACHLAZENÍ

Směs dvou probiotických kmenů vyvinutá 
švédskou společností Probi AB možná pomůže 
lidem chránit se proti nachlazení, což zejména 
nyní na podzim a v zimě může být velmi aktuální.

Přípravek Probi Defendum, což je kombina-
ce patentovaných kmenů Lactobacillus planta-
rum  HEAL9 a Lactobacillus paracasei  8700:2, 
významně snižoval četnost vracejících se běž-
ných nachlazení u účastníků studie, kterým byl 
podáván. Dvojitě zaslepená placebem kontro-
lovaná randomizovaná studie, jíž se účastnilo 
900 subjektů, probíhala po dobu tří zimních se-
zon. Účastníci dostávali v průběhu 12 týdnů jed-
nu dávku Probi Defendum (106 KTJ) nebo place-
ba denně. Ti, kteří dostávali zmíněný potravinový 
doplněk, měli již v první zimní sezoně mnohem 
slabší příznaky tohoto běžného onemocnění.

Probiotika také už po dvou týdnech u účast-
níků, kteří nachlazením netrpěli, podnítily akti-
vizaci imunitního systému a zvýšily jeho odol-
nost. Toto zjištění podporuje výsledky získané ve 
dvou předcházejících klinických studiích, které 
naznačily pozitivní vliv dvojkmenové směsi na 
imunitní systém. 

Zmíněné testování bylo nejrozsáhlejší, které 
společnost Probi kdy realizovala. Výrobci pro-
biotické směsi se domnívají, že jejich produkt 
by v budoucnu mohl snížit socioekonomický 
dopad této běžné infekce. Přípravek by mohl 
být blahodárný pro veřejné zdraví tím, že sníží 
četnost a závažnost onemocnění, a tím i počet 
dnů zdravotní neschopnosti a ekonomickou zátěž 
pro systém zdravotní péče.

Vedoucí představitel Probi AB Peter Nähl-
stedt informoval též o možném mechanismu 
působení probiotik. Přípravek Probi Defendum 
zřejmě aktivizuje paměť T-buněk, což se projeví 
v rychlejší a důraznější odezvě na budoucí 
infekce. Byla prokázána souvislost klinického 
účinku s údaji markerů imunitního systému, což 
vysvětluje způsob působení přípravku Probi de-
fendum.

Imunitní systém je po trávicím systému dru-
hou největší zdravotní oblastí pro působení pro-
biotik. Probi Defendum se v současnosti bude 
prodávat na několika geografi ckých trzích, a to 
jak v segmentu spotřebitelské péče o zdraví, tak 
v segmentu funkčních potravin.

probi.com

AFRICKÝ 
ČIROK SOUPEŘEM 

EVROPSKÉ 
CUKROVKY?

V Szerencsi sídlící maďarská společnost Sor-
ghum Zrt přišla jako první v Evropě s čirokovým 
sirupem, což je tekuté sladidlo s karamelovou 
příchutí použitelné ve všech kategoriích potravin 
a nápojů.

Čirok (Sorghum) je starobylá africká obilnina 
původem z oblasti savan. Rostlina je odolná k su-
chu, daří se jí i ve vyšší nadmořské výšce. Je to 
jedna z nejvýznamnějších tropických kulturních 
plodin, pátá nejvíce pěstovaná obilovina na svě-
tě. Zmínky o jejím pěstování se objevily již ve 
starověkém Egyptě. 

Podle údajů organizace FAO jsou největším 
producentem čiroku USA, které kupříkladu 
v roce 2016 vyprodukovaly 12 mil. tun této plo-
diny, následuje Nigérie s 6,9 mil. tun a Sudán 
s 6,4 mil. tun.

Existuje řada kultivarů, některé se pěstují na 
zrno, jiné jako technická plodina a další se pěs-
tují jako krmivo (např. na siláž). Zrno čiroku, 
podobné obilkám prosa, je přirozeně bezlepkové, 
má neutrální lehce oříškovou chuť, dobrý výživo-
vý profi l a v současnosti patří k trendovým obi-
lovinám. Používá se k potravinářským účelům, 
může být surovinou pro výrobu lihu nebo piva. 
Z technických odrůd se získává etanol (z cukrů, 
které jsou zčásti obsaženy i ve stéblech) nebo 
bioplyn.

Maďarská společnost Sorghum Zrt se zamě-
řila na případnou možnost, že by se čirok mohl 
stát dalším zdrojem sladidla pro potravinářské 
účely. Rostlina by se zpracovala na čirokový 
sirup a nerafinovaný hnědý cukr. Výrobce se 
již připravuje na uvedení čirokového sirupu na 
evropský trh.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin na žá-
dost dodavatele v září zveřejnil svůj pozitivní 
názor, podle kterého nemá z hlediska zdravotní 
bezpečnosti k uvedení sirupu z čiroku dvouba-
revného (Sorghum bicolor L. Moench) na unijní 
trh jako tradiční potraviny ze třetí země žádné 
výhrady.

Sorghum Zrt plánuje prodávat sirup pod znač-
kou Sorgovit a podle informací na jeho webo-
vých stránkách by produkt měl být výrobcům 
nápojů a potravin k dispozici již letos v listopadu.

Čirokový sirup se jako sladidlo známé pod 
názvem čiroková melasa používalo v jižních 
státech USA již od 19. století. Vylisovaná šťáva 
z mladých rostlin obsahuje okolo 18 % cukrů, 
z nichž 50 % tvoří sacharóza, 25 % fruktóza a 25 %
glukóza. Čím je rostlina starší, tím je obsah 
sacharózy vyšší. Šťáva též obsahuje minerální 
látky vápník, železo, hořčík, fosfor a draslík.

Sorgovit je podle vyjádření výrobce „sladký, 
hedvábně jemný, zlatavě hnědý, téměř průhled-
ný sirup“ s „melasově karamelovým fl avorem“, 
který lze použít „kdykoli a kdekoli tam, kde by se 
použil med“, tzn. v horkých i studených nápojích, 
dezertech, pekařských výrobcích či v pokrmech.

„Myslíme si, že v zemích, jako je Maďarsko, 
kde klima není dostatečně teplé na pěstování cuk-
rové třtiny, a naopak dostatečně chladné a vlhké 
na pěstování cukrovky, by se čirok vzhledem ke 
své stabilitě a jistotě vysokých výnosů mohl stát 
výborným zdrojem cukru,“ dodává Sorghum Zrt.

Čirok pěstovaný jako non-GMO plodina 
v oblasti Szerencs se od poloviny srpna do po-
loviny listopadu sklízí a zpracovává stejným 
způsobem jako cukrová třtina. Sklizená stébla 
se lisují a sbírá se surová šťáva, která se čistí 
a zahušťuje na cukernatost 75–800 stupňů Brix. 
Odpařování vody a zahušťování probíhají při níz-
kých teplotách, aby došlo k zachování výživové 
hodnoty sirupu.

Podle webových stránek společnosti je výrob-
ní závod v Szerencsu úplně CO2 neutrální a vyu-
žívá pouze obnovitelnou, ze zpracování biomasy 
pocházející energii, kdy se jako palivo využívá 
vláknina vylisovaných rostlin čiroku. Energie 
z biomasy zcela pokrývá potřebu tepla a elektric-
ké energie závodu, přebytečná energie se dodává 
do veřejné sítě.

Za účelem vyladění procesu výroby sirupu se 
společnost podílela na vládou dotovaném pro-
gramu výzkumu a vývoje spolu s Budapešťskou 
technologickou univerzitou a Univerzitou země-
dělských věd v Gödöllő. 

Rostlinné sladidlo z čiroku bude použitelné ve 
všech potravinářských aplikacích, kde se použí-
vá med, melasa nebo cukr. Rozsah zamýšleného 
použití bude srovnatelný s množstvím medu, me-
lasy nebo cukru v jednotlivých potravinářských 
aplikacích.

Denní příjem sirupu by neměl překročit ma-
ximální hodnotu určenou pro cukr, tak jak ji 
doporučuje Světová zdravotnická organizace,
tj. 50 gramů za den.

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/
en-1481

http://sorgovit.hu 

Mgr. Tatiana Oldřichová
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Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

77%
VYPRODUKOVANÝCH OBALŮ SE VYTŘÍDILO
A ZRECYKLOVALO ZA MINULÝ ROK

 www.jaktridit.cz www.ekokom.cz
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