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Vánoce 
máme rádi

Zprávy v televizi sleduji takřka pravidel-
ně. A dokonce mí blízcí, když volají, res- 
pektují čas zpráv jako hájený. Jen k nim 
usedám v posledním čase s jistými obavami. 
Velmi silně si uvědomuji, jak šťastnou ge-
nerací jsme, že jsme nepoznali válku. Moji 
vrstevníci jsou silnou populací poválečných 
let. Naše narození většinou podnítila radost 
ze znovu nabyté svobody a z ukončení váleč-
ného strádání. Dlouho jsem žil v domnění, 
že to tak bylo v Evropě všude. 

Ale asi ne. V mojí roli „výrobáka“ v Rad-
lické mlékárně mě v chmurných osm-
desátých letech navštívil kamarád a ně-
kdejší spolužák Pavel Březina, docent na 
VŠCHT v Praze. Tehdy byl asistentem 
u profesora Doležálka na katedře mléko 
a tuky a přivedl ke mně svého kolegu 
z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Machra 
na fermentované mléčné výrobky, tedy hlav-
ně na jogurty z nezahuštěného mléka, u kte-
rých se dosahovala tuhá konzistence škro-
bovými aditivy. U nás se tenkrát vyráběly 
hlavně jogurty a jogurtové nápoje výhradně 
ze zahuštěných mlék, buď odpařením vody 
z mléka, anebo přídavkem sušáku. A žádný 
škrob do mléčných výrobků podle našeho 
mlékařského vědomí nepatřil. Že ty naše bez 
škrobu byly skvělé výrobky a měly odpovída-
jící sušinu a tuhou konzistenci, už dnes není 
tak důležité, to je nyní bohužel jen odborná 
historie. Pak při našich diskusích o výho-
dách a nevýhodách škrobových preparátů 
v jogurtech v té „tehdejší lepší“ půlce ber-
línského trhu jsme najednou přišli na to, že 
východoněmecký docent se narodil úplně ve 
stejný den jako já. 17. dubna 1946. Ihned 
mě napadl radostný bonmot a bez skrupulí 
jsem jej vyslovil: „Já se narodil proto, že 
moje maminka a tatínek měli obrovskou 
radost, že skončila válka.“ A pan docent 
z Humboldtovky se urazil a naše jednání 
brzy skončilo. Snažil jsem se situaci nějak 
zachránit, ale neúspěšně. Ani už nevím, 
jestli mi Pavel Březina pak vynadal, ale spíš 
asi ne. Že pan německý docent pak utekl na 
druhou stranu Německa, jsem se dozvěděl 
následně. Ale to už není pokračování příbě-
hu, jenom takový divný pat.

Ale zpátky k televizním zprávám. Krym 
mě děsí a jde z něj strach. Prožíváme vskut-
ku skvělou dobu a řada prognostiků ji při-
rovnává k období před rokem čtrnáct. Je 
děsivým zjištěním, že všichni chceme žít 
v míru, klidu, v potravinovém zajištění a pár 
jednotlivců, politiků i s nejvyššími mandá-
ty hazardují na hranách možného soužití. 
Touha po moci a dokazování síly je zoufalý 
lidský rozměr. Přihlouplá soutěž elit, nafou-
kanost a bezohlednost ke všem svým bližním 
jsou neustálým zdrojem konfliktů na naší 
zemi. Přát si, aby zmoudřeli, je nemožné, 
ale alespoň doufejme, že vzájemné zastra-
šování lokty, embargy a flintami zajistí sice 
pochybnou, ale trvající rovnováhu. Někdo 
nedávno vyslovil teorii, že vlastně žádná 
druhá světová válka nebyla, že to bylo jen 
pokračování té první, tedy s mírným povole-
ním napětí a dočasným zastrčením bodáků 
do pochev. Bojím se upřímně o to, aby pak 
po letech někdo nenazval dnešní dobu jako 
další dočasnou epochu klidu zbraní ve stále 
trvajícím válečném stavu. Nic nového pod 
sluncem, třicetiletá válka trvala třicet let, 
a taky se každý den nevraždilo. 

Ale snažme se být optimisté, protože nám 
bohužel nic jiného nezbývá. Takže přeji 
pěkné Vánoce, protože je máme rádi, jako 
život náš, a hlavně našich dětí. A vyslove-
ná skepse? Ta je spíše obavou, na kterou 
nesmí dojít. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Některé povinnosti plynoucí z navrhova-
ných pravidel Společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020 jsou podle ministra země-
dělství Miroslava Tomana nesplnitelné. Na-
příklad povinnost odevzdat každoročně nej-
později do 15. února výkonnostní zprávu je 
podle něj pro národní platební agentury vel-
mi zatěžující a prakticky nereálná. Ministr 
Toman také jednal s německou ministryní vý-
živy a zemědělství Julií Klöcknerovou a ru-
munským ministrem zemědělství a rozvoje 
venkova Petrem Daeou.

„Oceňuji, že jsme se v diskuzi o nové Společ-
né zemědělské politice posunuli, stále však nej-
sem přesvědčený o tom, že nová pravidla budou 
jednodušší. Například povinnost zpracovat vý-
konnostní zprávu vždy do poloviny února je pro 
národní platební agentury téměř nesplnitelná. 
Pokud by se zpráva nemusela předkládat každý 
rok, mohlo by to být řešení. Platební agentury by 
se pak mohly soustředit na to podstatné. Tedy na 
to, aby zemědělci včas dostali vyplacené podpo-
ry,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Další administrativní zátěž by členským stá-
tům přinesla také povinnost vypracování Akč-

ních plánů nebo nová akreditace národních 
platebních agentur. Přechod ze současného na-
stavení na nový model implementace SZP má 
být podle ČR co nejhladší. Ministři v rámci jed-
nání Rady pro zemědělství a rybářství diskuto-
vali rovněž o situaci na komoditních trzích. Ta je 
u většiny komodit v současné chvíli pod kontro-
lou, ČR však s obavami sleduje vývoj v sektoru 
cukru a vepřového masa.

„Po loňském zrušení výrobních kvót jsme 
svědky dramatického propadu cen cukru. Někte-
ré členské státy navrhují zavést plošnou podporu 
soukromého skladování. Toto opatření nepovažu-
ji za řešení problému, ale jen za jeho odkládání. 
Dle mého názoru je však namístě přímá pomoc 
pěstitelům cukrové řepy,“ uvedl ministr Toman.

Dlouhodobě problematická je situace i na trhu 
s vepřovým masem. V ČR klesla výkupní cena 

za živá prasata na nejnižší úroveň od roku 2010 
(27,29 Kč za kg živé hmotnosti). Producenti jsou 
tak nuceni prodávat za ceny nižší než výrobní 
náklady. „Vyzval jsem proto komisaře Phila 
Hogana, aby zavedl mimořádné cílené podpory, 
které by producentům cukrové řepy a vepřové-
ho masa kompenzovaly jejich kritickou situaci,“ 
doplnil Toman.

Rada jednala i o výzvách v oblasti zdraví 
rostlin. Podle ČR je zásadní zajistit dostatečnou 
odbornou kapacitu a finanční zdroje pro práci 
dozorových orgánů a také důsledně dodržovat 
preventivní opatření před zavlékáním a šířením 
nových škodlivých organismů rostlin.

„Na evropské zemědělce v posledních letech 
výrazně dopadlo omezení některých účinných 
látek na ochranu rostlin. U některých plodin se 
tak snížila nejen možnost účinné ochrany pro-
ti škodlivým mikroorganismům, ale i možnost 
předcházet vzniku rezistence střídáním účinných 
látek. Je tedy nutné zajistit vždy dostupnou alter-
nativu,“ řekl ministr Toman.

Při jednání s německou ministryní Julií 
Klöcknerovou a rumunským ministrem Petrem 
Daeou hovořil o prioritách a možnostech spolu-
práce v rámci přípravy budoucí SZP. MZe

Zrušení zákazu dovozu prasat, vepřového 
masa a výrobků z něj z České republiky 
do Srbska ministru zemědělství Miroslavu 
Tomanovi slíbil jeho srbský protějšek 
Branislav Nedimović. Na jednání v Praze 
se také domluvili na spolupráci při řešení 
afrického moru prasat (AMP). Srbský 
ministr rovněž přislíbil, že se bude zabý- 
vat možností dovážet české pivo v tancích 
do Srbska. 

„Jsem rád, že jsem se mohl setkat se svým 
srbským kolegou a řešit například vývoz na-
šich výrobků. Ministr Nedimović zruší zákaz 
dovozu našeho vepřového masa a masných 
výrobků do Srbska a chce také řešit možnost 

dovážet do Srbska české pivo v tancích. Do-
hodli jsme se na další spolupráci a vzájemné 
podpoře,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Jako jedno z opatření proti zavlečení náka-
zy AMP v Srbsku platil zákaz dovozu a tranzitu 
živých prasat, vepřového masa a výrobků z něj 
z řady zemí Evropy včetně ČR. Tento zákaz bu-
de zrušen a začne systém regionalizace, kdy bu-
de zákaz dovozu uplatňován pouze na nákazou 
zasažené oblasti ČR. 

Srbský ministr představil investiční příleži-
tosti a podpory a záměr rozvinout zpracovatel-
ský průmysl s exportním potenciálem. I proto 
chce MZe nabídnout našim zemědělským a po-
travinářským firmám v příštím roce možnost 

podnikatelské mise do Srbska za účasti ministra 
Tomana. 

Ministr Nedimović také přislíbil prověře-
ní možnosti dovozu českého piva v tancích do 
Srbska. Jenom vývoz piva z ČR do Srbska se 
v posledních dvou letech zvýšil téměř o 40 % 
a dosáhl rekordní úrovně. Proto chceme export 
této komodity i nadále rozvíjet. 

Republika Srbsko patří mezi prioritní země 
Ministerstva zemědělství z hlediska agrárního 
zahraničního obchodu. Od února 2016 působí 
v Srbsku český agrární diplomat, který přispívá 
mj. ke zvýšení povědomí o české zemědělské 
mechanizaci, jejíž export do Srbska se v posled-
ních letech pohybuje v řádu milionů korun roč-
ně.  MZe

Česká prasata i vepřové se znovu můžou vyvážet
do Srbska. Přibude k nim i pivo v tancích

Ministr Toman v Bruselu: Diskuze o SZP se posunula,
návrh ale stále není zcela jasný a srozumitelný

4/ 2018

Vážení čtenáři, 
na straně 7 přinášíme 

rozhovor s Karlem Pilčíkem, 
předsedou představenstva 

Českého svazu zpracovatelů masa

Pěkné a příjemné Vánoce 
a šťastný a povedený rok 2019 
Vám přeje Váš Potravinářský 

zpravodaj

PF 2019



Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Přejeme Vám tímto krásné a klidné prožití vánočních svátků.  
Do nového roku 2019 mnoho štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti  

a mnoho úspěchů ve všech osobních i pracovních záležitostech.
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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

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
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Nová pravidla pro používání účinné látky 
glyfosát zakážou předsklizňovou aplikaci 
všech přípravků s glyfosátem na plodiny 
potenciálně určené pro potravinářské účely, 
tedy na obiloviny a řepku. Omezení začnou 
platit ode dne obnovení povolení přípravků 
obsahujících glyfosát v České republice, tedy 
od 1. ledna 2019. 

„Usilujeme o to, aby zemědělci využívali 
přednostně takové postupy, které budou obecně 
minimalizovat potřebu použití chemických pří-
pravků, tedy i glyfosátu. Nová opatření se zaměří 
na jeho používání na plodiny s potravinářským 
účelem, protože to vnímáme jako nejrizikovější. 
Zákaz předsklizňové aplikace přípravků obsahu-
jící účinnou látku glyfosát tak zahrnuje veškeré 
aplikace v polních plodinách, které mohou být 
následně sklizeny pro potravinářské účely,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Zákaz desikace, s ohledem na možná rizika ve 
vztahu k životnímu prostředí, podpořili i zástupci 
dotčených nevládních zemědělských organizací. 

„Zákaz předsklizňové aplikace u plodin ur-
čených k potravinářským účelům je podle nás 
správný. Doporučujeme omezit nadužívání ap-
likace glyfosátu i v nevýrobních oblastech, tedy 
například v intravilánech obcí nebo na železnič-
ních tratích,“ uvedl prezident Agrární komory 
ČR Zdeněk Jandejsek.

Vzhledem k tomu, že omezení se bude 
týkat veškeré plochy řepky pěstované v České 

republice, jednání se účastnil také předseda 
Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin 
Volf. „Přestože se neprokázala karcinogenní 
škodlivost glyfosátu, dohodli jsme se z preven-
tivních důvodů na omezení jeho použití v řepce,“ 
řekl Martin Volf.

Omezení začnou platit ode dne obnovení po-
volení přípravků obsahujících glyfosát v České 
republice, tedy od 1. ledna 2019 (stávající povo-
lení končí k 31. prosinci 2018). Evropská komi-
se 12. prosince 2017 obnovila schválení účinné 
látky glyfosát na období 5 let. Konec platnosti 
je 15. prosince 2022, a to pro veškeré užití této 
účinné látky.

Za posledních šest let se podařilo snížit pou-
žívání pesticidů v ČR celkově o 7,1 %. Účinné 
látky glyfosát se v roce 2013 v ČR spotřebovalo 
935 tisíc litrů, v roce 2017 to bylo 750 tisíc litrů.

Ministerstvo zemědělství vybralo 99 nej- 
lepších výzkumných projektů, které finančně 
podpoří. Výzkumníkům na ně v roce 2019 
poskytne 324 milionů korun. Do projektů 
zaměřených například na kvalitnější hospo- 
daření, potírání afrického moru prasat nebo 
pěstování teplomilných rostlin vloží do roku 
2025 celkem 1,4 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výsledky 
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 
v programu ZEMĚ. Z celkem 341 zaslaných ná-
vrhů projektů vybralo 99 nejlepších, které obdrží 
dotaci. Projekty budou trvat 3 až 5 let. 

„Výzkumníci dostanou příspěvky na řešení 
aktuálních problémů zemědělství. Podporu tak 
získá například výzkum afrického moru prasat 
v České republice, hospodaření na zeměděl-
ské půdě bez použití glyfosátů, inovace techno-
logií pro pěstování polních plodin v oblastech 
ohrožených suchem nebo produkce teplomilné-
ho ovoce,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman s tím, že je důležité propojovat vědu 
s praxí. 

Některé projekty budou výzkumné organizace 
řešit přímo se zemědělskými, lesnickými nebo 
potravinářskými podniky. Věda a praxe se tak 
propojí například při výzkumu likvidace kůrov-
ce, laboratorním ověřování původu medu nebo 
jablek, zvýšení kvality česneku, ochraně brambor 
před mandelinkou bramborovou, zlepšení zdra-
votního stavu včelstev nebo vývoji produkce lé-
čivých hub. 

Bližší informace k vybraným projektům jsou 
k dispozici na stránkách Ministerstva zeměděl-
ství: https://1url.cz/CMiZP

Udržení či navýšení počtu chovaných hospo- 
dářských zvířat a s tím související zvýšení 
podílu organické hmoty v půdě a celkové 
zlepšení ekonomické situace chovatelů hos- 
podářských zvířat – i k tomu má pomoci 
zachování zvýšené podpory zelené nafty 
u zemědělců s živočišnou výrobou. Od příštího 
roku se sníží také administrativní zátěž pro 
žadatele.

Novelu zákona o spotřebních daních schváli-
la Poslanecká sněmovna. Upravuje podporu ze-
mědělství prostřednictvím vratky spotřební da-
ně z minerálních olejů, tzv. zelené nafty. Cílem 
novely je zachovat za zcela nezměněných pod-
mínek jako dosud i po 1. lednu 2019 zvýšenou 
podporu čisté živočišné výroby a kombinované 
živočišné a rostlinné výroby.

„Novela by měla pomoci udržet či navýšit po-
čet chovaných hospodářských zvířat. Díky tomu 
by se do půdy mělo dostávat více organické hmo-
ty, která je zásadní v boji proti erozi i pro lepší za-
držení vody v krajině,“ řekl ministr zemědělství 

Miroslav Toman. Schválená podpora zelené naf-
ty přispěje také ke zlepšení ekonomické situace 
chovatelů hospodářských zvířat, a to zvýšením 
rentability chovů. Na základě pozměňovacího 
návrhu, přijatého v rámci Zemědělského výboru, 
bude zvýšená podpora platit také na citlivé rost-
linné komodity. MZe v tom spatřuje nespornou 
pomoc pro podniky pěstující tyto plodiny. Tyto 
podniky totiž v současné době čelí problematické 
ekonomické situaci. Zelená nafta se nově bude 
týkat i pěstitelů révy vinné.

Od příštího roku se pro zemědělce zjedno-
duší i vykazování spotřeby zelené nafty. Budou 
si moci vybrat, zda budou spotřebu vykazovat 
jako doposud podle detailní evidence, nebo no-
vě využijí minimální normativ spotřeby nafty 
bez nutnosti vedení dodatečných evidencí. Dél-
ka zdaňovacího období se prodlouží z 1 měsí-
ce na 3 měsíce (v případě současného systému) 
a na 1 rok v případě prokázání spotřeby mini-
málním normativem. Počet sazeb podle intenzity 
chovu hospodářských zvířat se sníží ze tří na dvě 
(do 0,3 VDJ/ha a nad 0,3 VDJ/ha).  MZe

Ministerstvo zemědělství vybralo
výzkumné projekty na příští léta

Pravidla pro užívání glyfosátu jsou
připravená, před sklizní ho nebude
možné použít na řepku ani obiloviny

Zemědělci s živočišnou výrobou 
budou mít i v příštím roce výhodnější 

podmínky tzv. zelené nafty, 
sníží se také administrativa
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Státní veterinární správa (SVS) si v rám-
ci „Antibiotického týdne“ připomíná nutnost 
zodpovědného přístupu k používání antibiotik, 
respektive všem antimikrobikům. Nevhodné 
nebo nadměrné užívání antibiotik může vést 
k větší odolnosti bakterií, což je nebezpečné 
pro zdraví zvířat i lidi. SVS proto dlouhodobě 
šíří informace nabádající k odpovědnému po-
užívání veterinárních antibiotik, provádí kon-
trolu jejich používání, a to včetně sledová-
ní případných zbytků (reziduí) v potravinách 
živočišného původu po podání antimikrobik 
zvířatům. Pro konzumenta to znamená, že tu-
zemská produkce masa, mléka, vajec a medu 
je monitorována s využitím moderních a vel-
mi citlivých laboratorních technik dle pečlivě 
nastavených pravidel. 

O tom, že si zainteresované subjekty za-
čaly uvědomovat důležitost zodpovědnější-
ho přístupu k antibiotikům, svědčí klesající 
spotřeba antibiotik v chovech, která se dle do-
stupných údajů v posledních pěti letech sní-
žila téměř o polovinu (46 % pokud vztáhne-
me na populaci chovaných hospodářských 
zvířat). V mezinárodním srovnání v rámci 
třicítky států Evropy se spotřeby antimikrobik 
v českých chovech pohybují okolo průměru. 
Zacházení s antimikrobiky ve veterinární ob-
lasti tedy zaznamenalo významný posun smě-
rem k výraznému snížení a racionalizaci podání. 

V posledních letech se nejen poukazuje na ri-
zika pro lidské zdraví plynoucí jak z možného 
přenosu přímo rezistentních bakterií, tak i „pře-
nosu rezistencí“ mezi jednotlivými mikroorga-
nismy, tak z případných zbytků antibiotik v po-
travinách živočišného původu, ale i zátěže pro 
životní prostředí ve spojení s výrobou a používá-
ním antimikrobik.

Veterinární dozor si je vědom rizik plynou-
cích z nesprávného a nadměrného použití vete-
rinárních léčiv obecně. V rámci národního mo-

nitoringu reziduí a kontaminatů (tzv. cizorodých 
látek) proto mimo jiné sleduje výskyt nadlimit-
ních hodnot antibiotik u všech kategorií potravin 
živočišného původu. Monitorováno je rovněž 
užívání antimikrobiálních látek v chovech. Celý 
systém má směřovat k tomu, aby byla veterinár-
ní antibiotika používána s plnou odpovědností 
a pouze v případech indikovaných na základě 
přesné diagnózy stanovené veterinárním lékařem 
a vždy, když je to možné při laboratorně potvr-
zené citlivosti původce onemocnění k příslušné-
mu antimikrobiku.

V roce 2017 bylo v rámci národního moni-
toringu vyšetřeno celkem 2193 vzorků živočiš-
ných komodit (masa a vnitřností jatečných zví-
řat, ryb, mléka, medu, vajec, zvěřiny a ryb) na 
rezidua antimikrobik. Maximální limit reziduí 
(maximální přípustné množství) byl překročen 
pouze ve čtyřech případech. Šlo o tři prasnice 
a jedno tele. Naopak, v žádném ze vzorků sy-
rového mléka, ryb, vajec ani medu od českých 
chovatelů nebylo překročení limitu zjištěno. 
Státní veterinární správa kontroluje také cho-
vatele a soukromé veterinární lékaře z hlediska 
používání léčiv, vedení evidence léčby a dodr-
žování ochranných lhůt u léčiv. V letošním roce 
bylo dosud překročení maximálního limitu zjiš-
těno v šesti případech (býk, dojnice, 3x prasni-
ce, tele). Vždy se jednalo o individuálně léčená 
zvířata. Z dlouhodobého hlediska se v této ob-
lasti situace zlepšuje. 

Další, řádově stovky vzorků, jsou vyšetřová-
ny na jatkách při každém sebemenším podezře-
ní na nedodržení ochranné lhůty nebo na před-
chozí léčbu zvířat. Také zde výsledky vyšetření 
antimikrobik vykazují jen ojedinělé nadlimitní 
nálezy. Ve všech případech zjištění nevyhovu-
jícího nálezu jsou nařízena opatření k zabránění 
uvádění kontaminované potraviny ke spotřebiteli 
a jsou zpřísněna kritéria dozoru na farmě s cílem 
zabránit většinou nesprávnému použití léčiva 
nebo nedodržení ochranné lhůty. V případě ne-

dodržení pravidel správného používání antimi-
krobik následují sankce a vyloučení potraviny 
z oběhu.

Vzorky na stanovení reziduí antibiotik jsou 
odebírány rovněž při kontrolách v místech urče-
ní potravin z jiných členských států. V roce 2017 
bylo odebráno a vyšetřeno celkem 1462 vzorků 
živočišných komodit (masa a masných výrobků, 
mléka a mléčných výrobků, vajec a vaječných 
výrobků, produktů rybolovu a medu) na rezi-
dua antimikrobik. Maximální limit reziduí byl 
překročen v šesti případech. Šlo o jednu dojnici 
(nadlimitní vzorek svaloviny, jater i ledvin), 
jedno tele (nadlimitní vzorek svalu a ledviny) 
a jedno prase (nevyhovující výsledek v ledvině). 

Maximální povolené limity pro antibiotika 
(pro jejich rezidua v potravinách) jsou nasta-
veny tak, aby nevyvolaly nežádoucí účinky na 
lidské zdraví po celý život. Na jejich stanove-
ní se podílí Evropská léková agentura (EMA). 
Stanovení ochranné lhůty pro každý veterinární 
léčivý přípravek má pak v rukou EMA pro 
centralizovaně registrované přípravky s platnou 
registrací v rámci celé EU, či národní lékové 
agentury, u nás je to Ústav pro státní kontrolu ve-

terinárních biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKV-
BL) pro veterinární léčivé přípravky registrované 
dalšími mezinárodními postupy nebo národně.

Antibiotika se v chovech hospodářských zví-
řat používají v medicínsky odůvodněných indi-
kacích s cílem zachování dobrého zdravotního 
stavu a užitkovosti a jejich odpovědné používá-
ní přináší řadu pozitiv. Minimalizují například 
četnost, závažnost a zdravotní dopady výskytu 
infekčních onemocnění zvířat a s tím spojené 
i nepříznivé ekonomické dopady. Proto, že pou-
žívání antibiotik přináší také řadu rizik, je v celé 
Evropské unii od roku 2006 zakázáno používat 
antibiotika coby stimulátorů růstu a produk-
ce u potravinových zvířat, k čemuž do té doby 
mohlo legálně docházet. V České republice se 
díky opatřením na úrovni ministerstva země-
dělství, chovatelů a veterinárních lékařů zlep-
šuje zdravotní stav zvířat a některá ekonomicky 
i medicínsky závažná onemocnění zvířat se daří 
z chovů postupně „vymýtit“. 

www.svscr.cz
Petr Vorlíček, 

tiskový mluvčí SVS

V rámci letošního druhého ročníku vzdě- 
lávacího projektu „Máme rádi zvířata“ 
navštívili v průběhu září a října veterinární 
inspektoři 302 mateřských školek ve všech 
krajích České republiky. V nich během 
320 uskutečněných přednášek předali odleh- 
čenou a věku posluchačů přizpůsobenou 
formou informace o zásadách zodpovědné 
péče o zvířata více než 7600 předškolákům. 
To je o čtvrtinu více než během loňského 
premiérového ročníku. Celou akci stejně jako 
loni zajišťovali vlastními silami zaměstnanci 

Státní veterinární správy (SVS). Finančně ji 
podpořilo ministerstvo zemědělství.

Podobně jako loni bylo i letos součástí pro-
jektu soutěž o nejhezčí dětský obrázek se zvíře-
cí tématikou. V jejím rámci mohly školky, kde 
letos přednášky proběhly, zasílat své výtvory 
až do konce letošního listopadu. Následně byl 
vybrán nejlepší obrázek. Ceny vítězné škol-
ce v průběhu prosince přijede osobně předat 
ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk 
Semerád.

Vzhledem k velkému zájmu o účast v projek-
tu ze strany mateřských školek a velmi pozitiv-
ním ohlasům usiluje SVS o získání potřebných 
finančních prostředků, aby mohl projekt pokra-
čovat i v příštím roce. V roce 2017 v rámci prv-
ního ročníku projektu proběhlo 256 přednášek ve 
212 školkách a počet „proškolených“ dětí pře-
kročil 6000.

www.svscr.cz

Změny v názvosloví piva přináší nová 
vyhláška o požadavcích pro nápoje, kvasný 
ocet a droždí, kterou připravilo Ministerstvo 
zemědělství. Jasně například odlišuje piva 
typu „ležák“ od nově nazvaných „plných 
piv“. U nealkoholických nápojů jsou nově 
definovány ovocné a zeleninové šťávy, 
upřesňuje rovněž označování medoviny.

„Vyhláška reaguje na nové trendy ve výrobě 
potravin, což uvítají jak výrobci, tak spotřebi-
telé. Pořádek ve značení potravin a nápojů je 
nutný, protože je důležité, aby zákazník věděl, 
co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává 
do nákupního košíku,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman. 

K nejdůležitějším změnám patří označování 
piva. Jasně odlišuje piva typu ležák (jedenácti 
a dvanáctistupňové pivo vyrobené tzv. spodním 
kvašením) od piv rovněž jedenácti a dvanácti-
stupňových, ale vyrobených metodou svrchního 
kvašení. Ta se nově nazývají plná piva. Další no-
vinkou je označení piva silného, dříve šlo o piva 
speciální s třinácti a více stupni. Pivo se sníže-
ným obsahem alkoholu je nově pivem nízkoal-
koholickým. 

Vyhláška také zavádí označování tzv. pivních 
stylů (typů). Jde o moderní piva typu Ale, IPA atd. 
v různých variantách. Kromě samotných piv vy-
hláška nově umožní prodávat tzv. atypický pivní 
nápoj. Jde o nápoj, který nesplňuje požadavky na 
pivo, ale je vyrobený na bázi piva s upraveným 
podílem sladu nebo způsobem kvašení. 

K úpravám došlo také u nealkoholických ná-
pojů. Jsou definovány ovocné a zeleninové šťávy 
s označením přírodní a čerstvé (fresh). Ke šťávě 
čerstvé nelze přidávat další složky s výjimkou 
bylin a semen rostlin a nelze ji ani nijak dále 
upravovat, například tepelně nebo chemicky. Do 
přírodní šťávy nelze nic přidávat a může být ošet-

řena pouze tzv. šetrnými metodami (založenými 
např. na použití vysokého tlaku po určitou dobu). 

Medovinu lze nově za splnění podmínek ozna-
čit i jako medové víno. V případě, že je při vý-
robě medoviny použit např. cukr, líh nebo víno, 
označí se jako dezertní medovina. 

Vyhláška nabývá účinnosti 1. prosince 2018. 
Podle dosavadní vyhlášky lze nicméně potraviny 

vyrábět a uvádět na trh až do 1. prosince 2019 
a tyto potraviny bude možné prodávat až do vy-
čerpání zásob. 

Nově se zavádí název „atypický pivní nápoj“. 
Jedná se o nápoj na bázi piva s modifikovaným 
podílem sladu nebo modifikovaným způsobem 
kvašení (není to pivo). V ČR se tento sortiment 
vyskytuje pouze okrajově. MZe

Stávající název a parametry piva Stávající či nový název a parametry piva
Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu) Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu)

Pivo se sníženým obsahem alkoholu 
(0,5–1,2 % obj. alkoholu) Nízkoalkoholické pivo (0,5–1,2 % obj. alkoholu)

Stolní pivo (stupňovitost do 6) Stolní pivo (stupňovitost do 6)
Výčepní pivo (stupňovitost 7–10) Výčepní pivo (stupňovitost 7–10)

Ležák (stupňovitost 11–12)

Ležák (stupňovitost 11–12), 
ale pouze pro piva spodně kvašená 

– většina sortimentu ležáků
Plné pivo (stupňovitost 11–12), 

ale pouze pro piva svrchně kvašená 
Speciální pivo (stupňovitost 13 a více) Silné pivo (stupňovitost 13 a více)

Označování piva

Nová vyhláška zpřehlední orientaci v širokém sortimentu piv

V rámci projektu „Máme rádi zvířata“
navštívili veterinární inspektoři přes 300 mateřských školek

Zodpovědný přístup k antibiotikům
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Toto jsou zásadní témata dnešní doby: 
garance zdravotní nezávadnosti potravin, 
nezatěžování životního prostředí rezidui veteri- 
nárních i humánních léčiv, nutnost bránit 
vzrůstající rezistenci všemožných původců 
nákaz. Jak se s nimi vypořádat? Jedině tak, 
že se nebudou rozvolňovat podmínky pro 
nakládání s léčivy. A nutno dodat, že jde 
zejména o účinná léčiva, jako jsou například 
antibiotika.

Výdej veterinárních léčivých přípravků, kte-
ré jsou vázány na lékařský předpis, musí před-
cházet odborné rozhodnutí veterinárního lékaře. 
Jenom on může rozhodnout o jejich použití, na 
základě správné diagnózy a s ohledem na všech-
ny podmínky, které mohou nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost anebo účinnost léčiv. Jedině veteri-
nární lékař je schopen odpovídajícím způsobem 
kontrolovat, jak probíhá léčba. Jde přece o to, vy-
léčit zvířata, zmenšit jejich utrpení, a přitom ne-
ohrozit lidi jak přímo v kontaktu, nebo nepřímo 
potravinami a životním prostředím. Toto všech-
no si uvědomují především praktičtí veterinární 
lékaři, a prostřednictvím Komory veterinárních 
lékařů (KVL) na to upozorňují společně zejména 
s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).

Jak KVL, tak ÚSKVBL sledují snahu Evrop-
ského parlamentu a Rady na základě legislativní-
ho návrhu Komise přijmout nové nařízení, které 
komplexně upraví regulaci veterinárních léčiv 
a které by mělo začít platit postupně v průběhu 
několika nadcházejících let. Ano, cílem chysta-
ného nařízení je zajistit „Vysokou míru ochrany 

zdraví zvířat, lidí a životního prostředí při sou-
časné minimalizaci dopadů na trh a obchod“. To 
zní hezky, ale v nařízení se počítá i s vedením 
povinné evidence a pravidelného hlášení pro ši-
roké skupiny léčiv. Je zcela namístě trvat na tom, 
že určitá forma evidence je nutná, a to nejen pro 
možnost kontroly. O realistickém způsobu, jak 
takovým požadavkům vyhovět, je právě čas za-
hájit diskusi. KVL a ÚSKVBL již na toto téma 
hovořily a shodly se i se slovenskými partnery. 
A bude dobře, podpoří-li stát nějakou formou 
tyto snahy eliminovat rizika z nového nařízení 
plynoucí a najít pro naši republiku to nejvhod-
nější řešení. 

Je tedy třeba usilovat o to, aby i nadále byla 
zaručena vysoká odborná úroveň při rozhodo-
vání o každém použití veterinárních léčiv a aby 
nevznikaly možnosti pro jejich nadužívání, či do-
konce zneužívání nebo jiné nelegální nakládání. 
Pouze za těchto podmínek bude možné i nadále 
hovořit o zdraví a dobrých životních podmín-
kách zvířat, o úspěšném tlumení antimikrobní 
rezistence, o zdravotní nezávadnosti potravin 
a o úspěšné ochraně životního prostředí. 

O to vše se veřejnost čím dál více zajímá a je 
třeba s tím počítat a umět na tento zájem reago-
vat. Řešení na národní úrovni se neobejde bez 
těsné spolupráce a aktivního přístupu dotyčných 
rezortů, profesí a agentur. A u toho nesmí ovšem 
chybět odpovídající skutečný odborník, veteri-
nární lékař. Na tyto skutečnosti upozorňuje KVL 
a ÚSKVBL znovu nyní, při příležitosti dne anti-
biotik, dne 18. 11.

Josef Duben, PR KVL

Laboratoř Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce (SZPI) v Praze úspěšně absolvo-
vala reakreditační audit vedený Českým in-
stitutem pro akreditaci (ČIA) a stala se tak 
po laboratoři SZPI v Brně dalším držitelem 
osvědčení ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Obě 
laboratoře získaly certifikát jako jedny z prv-
ních v ČR.

Osvědčení o akreditaci je základním předpo-
kladem pro to, aby bylo možné laboratorní tes-
ty v předmětné laboratoři považovat za oficiální 
výsledek úřední kontroly s garancí správnosti 
analytických postupů a dodržení standardů dle 
požadavků normy – dokument specifikuje obecné 
požadavky na kompetenci, nestrannost a konzis-
tentní činnost laboratoří.

Oproti původní verzi normy z roku 2005 za-
vádí ISO 17025:2018 požadavky na komplex-

nější řízení rizik, zpřesňuje postupy vzorkování 
a návaznosti jednotlivých procesů, racionalizuje 
práci s dokumenty a organizační odpovědnost 
atd. V rámci tříletého přechodného období bu-
dou muset certifikát získat všechny akreditované 
laboratoře.

V rámci reakreditačního auditu laboratoř pro-
šla nejen posouzením systému managementu 
modifikovaného na nové požadavky, ale zároveň 
rozšířila i rozsah zkušebních metod. Zejména jde 
o metody prokázání přítomnosti hořčice a falšo-
vání tvrdé pšenice (semoliny), dále o standardi-
zované metody na určení hodnoty tzv. celkového 
cukru v lihovinách a detekci stafylokokových en-
terotoxinů v potravinách. Laboratoř rovněž rozší-
řila spektrum sledovaných pesticidů a opiových 
alkaloidů v rámci stávajících metod. Laboratoř 
SZPI v Praze se dlouhodobě zaměřuje na zjišťo-
vání přítomnosti pesticidů, mykotoxinů a jiných 
rostlinných toxinů v potravinách, nepovolených 
léčiv v doplňcích stravy, potravinových alergenů 
a živin včetně vitaminů. Zabývá se také průka-
zem falšování ovocných a zeleninových výrobků, 
tuků a olejů, kávy, kakaa a dalších potravinář-
ských výrobků.

O reakreditačním auditu laboratoře SZPI 
v Brně informovala Potravinářská inspekce v TZ 
dne 27. 9. 2018.

Pavel Kopřiva,  
tiskový mluvčí SZPI

Laboratoř SZPI v Praze získala 
akreditaci dle normy ISO 17025:2018 

mezi prvními v ČR a rozšířila 
zkušební metody

Veterinární lék
jen z rukou veterináře!

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

Kam kráčí české 
potravinářství

v čem spočívá jeden ze zásadních problémů českého po-
travinářství? namísto toho, abychom potraviny vyráběli, 
vyvážíme obrovské objemy zemědělských surovin, zatímco 
produkty s vyšší přidanou hodnotou dovážíme. proč tomu 
tak je? troufnu si tvrdit, že důvod spočívá v málo rozvinu-
tém zpracovatelském průmyslu. 

Příkladem budiž mlékárenský průmysl. V produkci mléka bylo 
vloni Česko bez problémů soběstačné, a to ze 118 %, když vypro-
dukovalo přes 2,9 miliardy litrů. Ale! Saldo zahraničního obchodu 
je záporné, a to kvůli velkému dovozu produktů, v tomto případě 
tvarohu a sýrů. Hlavní exportní položkou totiž bylo „překvapivě“ 
surové mléko. 

Podobná situace je například také u drůbežího nebo vepřového 
masa, když vyvážíme živá zvířata a dovážíme zpracované maso. 
Podle posledních údajů Českého statistického úřadu se navíc vý-
roba masa v tuzemsku nadále snižuje. Kromě skopového a kozího 
masa výroba poklesla u všech dalších druhů. Nejmarkantněji to je 
vidět právě na vepřovém mase, jehož výroba se v porovnání s ro-
kem 2000 propadla téměř o polovinu. 

Cílem ministerstva zemědělství je do roku 2030 dostat se ve vy-
braných komoditách na hranici soběstačnosti, ať už jde o vepřové 
či drůbeží maso nebo produkci ovoce, zeleniny a brambor. Nebude 
to až tak jednoduché, protože v současné době dosahuje naše so-
běstačnost v produkci vepřového masa zhruba 46 %, u drůbežího 
masa je to 65 % a u hovězího masa 111 %. U vajec jsme na 85 % 
a s podobně smutnými čísly bych mohl ještě dlouho pokračovat. 

Větší soběstačnosti nedosáhneme, pokud výrazně nenarostou 
investice do zpracovatelského průmyslu. Je proto dobře, že potra-
vináři mají výraznou podporu ze strany ministerstva zemědělství 
a stejně tak jim pomáhají evropské peníze. Bylo by také dobré, 
kdyby existoval dlouhodobý plán rozvoje českého potravinářství, 
aby i obchod věděl, jestli se v budoucnu může spolehnout na do-
statečnou kvalitu i dostatečný objem českých potravin. 

Pokud bude dostatek českých potravin, budeme jako zástupci 
obchodu rádi ještě aktivněji než dnes podporovat vztah spotřebi-
telů k českým potravinám a zajišťovat jejich propagaci v zahraničí. 
Chceme, aby jasně platilo, že česká potravina rovná se kvalitní 
potravina, plně konkurenceschopná s potravinami z Německa či 
Rakouska. Budeme také i nadále investovat do podpory lokálních 
a regionálních dodavatelů, jejichž produkty se na pultech řetězců 
čím dál víc „zabydlují“. Právě o regionální potraviny totiž zájem 
roste velmi rychle a některé řetězce již od dodavatelů ve svém okolí 
nejen odebírají část produkce, ale pomáhají také s různými certifi-
kacemi či vylepšováním efektivity výroby. Rozhodujícím kritériem 
pro úspěšnou spolupráci jsou totiž objem, kvalita, včasnost do-
dávky a cena poskytovaných produktů – a stojíme o to, aby těchto 
úspěšných společných projektů bylo co nejvíc. Ze statistik obchod-
níků vyplývá, že obrat s českými dodavateli potravin dosahuje 
v rámci jednotlivých řetězců až 77 %, ale pořád je ještě kam růst. 

Kvalitní české potraviny si navíc postupně hledají místo i v za-
hraničí – a to je ta správná cesta. Neměli bychom vyvážet suroviny, 
ale zpracované potraviny, aby se co nejvíc přidané hodnoty tvořilo 
v naší zemi, a ne někde jinde. A jsem rád, že tady už naše obchodní 
řetězce hrají významnou roli: objem exportu uskutečněného díky 
spolupráci s řetězci loni dosáhl 17,5 miliardy Kč. A to už rozhodně 
není zanedbatelná částka. 

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR



Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a hodně čerstvé šťávy do nového roku!

PF 2019
www.novumglobal.cz
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Na 5 otázek odpovídá:Na 6 otázek odpovídá:

Karel Pilčík,
předseda představenstva 

Českého svazu zpracovatelů masa
1.   MEATING v Brně začíná být nejen pres-

tižním setkáním řezníků a uzenářů České 
republiky, ale i jednou z nejvýznamnějších 
akcí v rámci celého potravinářského prů-
myslu. Jak hodnotíte ten letošní, který se 
uskutečnil 30. října, již potřetí, v hotelu Vo-
roněž, a jaké máte odezvy od svých členů, 
ale i dalších účastníků?

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, 
kde zazní aktuální informace o legislativě, tren-
dech i nových příležitostech pro rozvoj. U nás 
v masném průmyslu je takovým setkáním MEA-
TING, který se letos konal již podeváté, z toho 
poslední tři ročníky v brněnském hotelu Voroněž. 
Jsem velice rád za to, že na tuto konferenci každý 
rok přijíždí spousta našich kolegů z celé repub-
liky. Tento ročník bylo akreditováno 450 účast- 
níků, což znamená, že meziročně akce neustále 
„roste“. To je možná nejlepší odpovědí na do-
taz, jak se akce zamlouvá členům Svazu a dal-
ším účastníkům. Ale musím přiznat, že vzhledem 
k zaměření celé dopolední části na marketing 
jsem si nebyl jistý, zda takové téma zaujme. O to 
více mě však mile překvapilo, že hned od rána 
byl hlavní přednáškový sál téměř zaplněn a od 
účastníků jsem následně slyšel jen pozitivní ohla-
sy. Je vidět, že náš obor má v komunikaci se zá-
kazníky rezervy, ale naštěstí máme mezi námi 
dost kolegů, kteří si to uvědomují a právě tře-
ba MEATING využili jako vhodnou příležitost, 
kde se o moderním marketingu dozvědět něco 
nového. A tak mám pocit, že jsme se tímto za-
měřením trefili do černého. Odpolední část od-
borného programu pak byla poměrně dost prová-
zána s veterinární hygienou, protože jsme zkrátka 
nemohli opomenout skutečnost, že VFU Brno, 
která je almou mater řady našich kolegů, letos 
oslavila úžasné stoleté výročí. Každý rok se sna-
žíme vymyslet pro naše účastníky něco nového. 
Tentokrát to bylo využití diskusního fóra Slido, 
které se velmi osvědčilo a značně oživilo debatu 
k přednášeným tématům. A také jsme jako dopro-
vodný prvek zařadili prezentaci moderních tren-
dů v prodejních prezentacích masa a masných 
polotovarů. Všichni zájemci se tak mohli přiučit 
i něčemu praktickému. Doufám, že se nám bude 
dařit držet nastavenou laťku i v dalších letech 
a MEATING bude slavit úspěchy i u nastupující 
generace řezníků.

2.  České cechovní normy. To je nyní dost velký 
„hit“ a výrobci masných výrobků jich vlast-
ní již desítky. Co mají podle Vás přinést 
a jakým směrem, a hlavně jakou četností 
se bude toto normování rozvíjet? Nebo to 
spěje k tomu, že bez nich nebude ani jeden 
výrobek? A především, co to přináší výrob-
cům a co spotřebiteli? 
Nejprve je nutné zdůraznit, že koncept Čes-

kých cechovních norem prosadila Potravinář-
ská komora ČR, která stanovuje podmínky a je 
i vlastníkem příslušné ochranné známky. Původ-
ním záměrem vzniku těchto norem bylo reago-
vat na připomínky odborné i spotřebitelské ve-
řejnosti k nedostatečné rozvinutosti, či dokonce 
neexistenci standardů kvality potravin v České 
republice. Vlastně šlo o to, navázat na dříve plat-
né normy ČSN, tentokrát ale s konceptem dobro-
volným. Potravinářská komora cechovní normy 
připravuje ve spolupráci s jednotlivými svazy 
nebo výrobci potravin. ČSZM byl přitom jedním 
z prvních svazů, který pro tyto účely již před tře-
mi lety připravil soubor minimálních jakostních 
požadavků na široké spektrum masných výrobků. 
ČSZM po dohodě s PK ČR tyto standardy dále 
rozšiřuje a upravuje. Podobně postupují i další 
kolegové z jiných potravinářských oborů. Je pro-
to skutečností, že počty nejen masných výrob-
ků opatřených logem ČCN velmi rychle rostou 
a může reálně hrozit, že tento rozmach značku 
ČCN v očích zákazníků poškodí. Zkrátka pře-
stanou věřit, že je za ní nějaká faktická přidaná 
hodnota. Další skutečností je, že značka ČCN je 
také hitem mnoha prodejců potravin. Důvodů pro 
tuto úspěšnost v záplavě jiných značek může být 
více, ale jedním z nich bezpochyby je fakt, že lo-
go ČCN čerpá výjimku ze zákona o potravinách, 
a ačkoliv obsahuje českou vlajku, potraviny s je-

jím vyobrazením nemusí splňovat zákonný po-
žadavek na zastoupení surovin českého původu. 
A tak podle mého názoru nás všechny potraviná-
ře sdružené v Potravinářské komoře velmi brzy 
čeká diskuze, zda významně nezvýšit jakostní 
standardy ČCN. Při této diskuzi budeme muset 
společně hledat odpověď i na otázku, co má ta-
to značka přinášet výrobcům a spotřebitelům do 
budoucna.

3.  Česká potravina, ta myslím dost s cechovní 
normou protiřečí. Potřebuje tedy výrobce 
výrobků z masa víc označení Česká potravi-
na, nebo Českou cechovní normu? Problém 
samozřejmě velmi souvisí s dostatkem vep-
řové tuzemské suroviny. Jakým směrem to 
bude „tlačit“ Svaz, tedy ve smyslu zájmu 
svých členů, a jaký je Váš názor na tuto pro-
blematiku? 
Hlavní spojitost mezi Českou potravinou 

a Českou cechovní normou je právě v logu nor-
my, které obsahuje českou vlajku a zároveň čerpá 
zákonnou výjimku, kterou jsem stručně popsal 
v předchozí odpovědi. To se bude zřejmě muset 
do budoucna lépe ošetřit, aby zde nepřetrvávala 
kolize mezi těmito dvěma rozlišnými koncep-
ty. Připomeňme si, že Česká potravina je hlavně 
o původu potraviny a surovin použitých při její 
výrobě, kdežto Česká cechovní norma by mě-
la být hlavně o kvalitě výrobku. Jaký z těchto 
konceptů je více využitelný členy Svazu? Na 
tento dotaz neexistuje univerzálně platná odpo-
věď, protože v produkci vepřového masa, kte-
ré je v ČR hlavní surovinou pro výrobu uzenin, 
nejsme soběstační ani z poloviny. Velká část 
českého vepřového masa se navíc prodává ve 
výsekové úpravě a do výroby ho jde minimum. 
To znamená, že koncept České potraviny mohou 
nyní v masném průmyslu úspěšně využívat spí-
še menší nebo střední firmy, ideálně v případě, 
když provozují své vlastní jatky a mohou pro ty-
to účely vyčlenit část vlastní suroviny s českým 
původem. Zde však jde jen o malé množství vý-
robků vyráběných v malých objemech. To ale 

nelze praktikovat v případě průmyslových výrob-
ců uzenin, kteří jsou závislí na dovozu výrobní 
suroviny v požadovaném množství a vyrovnané 
jakosti ze zahraničí. U těchto výrobců může uspět 
koncept Českých cechovních norem, pokud jej 
uznají za vhodný marketingový nástroj. Náš svaz 
přitom sdružuje firmy z obou těchto pomyslných 
skupin, a není proto možné, aby některý z těchto 
konceptů „tlačil“ nebo jinak prosazoval před tím 
druhým. Jistě se ale shodneme na tom, že hle-
dání vhodných způsobů, jak upadající produkci 
vepřového masa v ČR podpořit, je v zájmu nás 
všech. Vždy totiž bude mezi našimi zákazníky 
zastoupena část, která bude z různých důvodů 
upřednostňovat masné výrobky z českého masa.

4.  A teď domácí porážky. Nějak se to zvrhlo. 
Domácí zabijačky se dostaly zase do para-
grafů, a to nejen prasat, ale i skotu a dalších 
zvířat. A maso z těchto zdrojů se dost často 
dostává do oběhu bez veterinární kontroly. 
Má Váš svaz recept na to, jak by to mělo 
být a jak dostat tuto nápravu do naší legis-
lativy?
Nemám žádný problém s domácími porážka-

mi prasat, které jsou u nás hlavně na dědinách 
velmi tradiční. Sám jich dokonce několik do ro-
ka udělám. Je to skvělá příležitost pro příjem-
né celodenní setkání s širší rodinou a blízkými 
přáteli. Značně rezervovanější přístup mám ale 
k obecním zabijačkám, které se v posledních 
letech trochu nekontrolovatelně rozjely. Prostě 
si myslím, že zabijačka není nějaká atrakce pro 
zábavu zástupu lidí kdesi na návsi nebo na ná-
městí. Něco jiného jsou masné hody připravo-
vané z předem nachystaných surovin a ohláše-
né hygienické službě. Porážka jako taková ale 
na veřejnost prostě nepatří. Ještě horší je, když 
někdo provozuje domácí porážku jen na oko, 
a přitom vlastně provozuje „černé“ jatky s ko-
merční produkcí masa a uzenin. Tomuto trendu 
bohužel před několika lety napomohlo i Mini-
sterstvo zemědělství, když se souhlasem Státní 
veterinární správy uzákonilo možnost domácích 

porážek skotu. Znáte ale nějakou rodinu, která je 
schopna sama zkonzumovat maso ze vzrostlého 
dobytčete? Hlavním problémem je fakt, že do-
mácí porážky probíhají často za nevyhovujících 
veterinárně-hygienických podmínek, není zde 
veterinární prohlídka zvířete před porážkou ani 
po ní a vzniklé produkty takové porážky mohou 
být rizikové pro zdraví konzumentů. Pokud jde 
skutečně jen o malý okruh osob, riziko je přimě-
řeně malé. Ale když se takové produkty prodávají 
nebo uplatňují jako platidlo za různé protisluž-
by, okruh konzumentů roste a tím se neúměrně 
navyšují i související rizika. V ideálním případě 
by proto mělo dojít ke zrušení možnosti prová-
dění domácích porážek skotu, na což však nyní 
bohužel neexistuje dostatečně silná politická po-
ptávka. Hlavním receptem tak k mé nelibosti zů-
stává jen důsledná kontrola málo účinných práv-
ních opatření ze strany Státní veterinární správy. 
S jedním významným vylepšením ale přišel náš 
svaz při poslední novelizaci veterinárního záko-
na, když navrhnul, aby se povinně pracovníkům 
veterinární správy hlásily tzv. porážky ve mzdě, 
odkud pochází také velké množství masa, které je 
sice na jatkách předmětem veterinární prohlídky, 
ale často už nikdo nedokáže říci, kde a jak je dá-
le zpracováváno a na jakých talířích poté končí. 
Věřím, že se časem dočkáme určitého narovnání 
této situace, a velice doufám, že nás k nějakým 
razantním krokům nepřiměje tragická aféra, jako 
tomu bylo s metanolem.

5.  Národní dotace do potravinářského prů-
myslu přispívají k posílení ekonomiky vý-
robních podniků. Jak se dostává na masný 
průmysl a jsou podle Vás řešením, které 
zlepšuje postavení výrobců na našem, ale 
zejména na evropském trhu? Neztrácí se 
tím, že ti šťastnější dostanou, konkurenční 
síla těch ostatních?
Jsem přesvědčen, že dotace posunují náš obor 

k moderním technologiím, které dokáží zvýšit 
produktivitu a samozřejmě odstraňují velkou dři-
nu, která v tomto oboru pořád je. Základní stroje 
na výrobu má v dnešní době už každá firma. My 
se dnes ale musíme dívat na technologie, které 
nám pomáhají zajistit dosledovatelnost surovin 
a přísad a dokáží správně evidovat údaje, které se 
dostanou na každou etiketu výrobku. Potřebuje-
me zdokonalovat software a hardware na takovou 
úroveň, abychom dokázali plánovat, vyhodno-
covat a mít správné ceny našich výrobků, což je 
velmi důležité. Při dnešní ceně práce, která se jis-
tě bude nadále zvyšovat, musíme modernizovat 
sklady a snažit se automatizovat procesy. Podle 
mě je to cesta, jak se vyrovnat kolegům na západ 
od nás. Jestli je někdo šťastnější, když dosáhne 
na dotace, to nevím. Ale vím, že je vždy potřeba 
splnit spoustu podmínek, zaplatit investice a poté 
žádat o vyplacení dotace. Spoustu dotací křiví 
trh. Ale kdo je dokáže zastavit, když je celá Ev-
ropa postavena na dotacích?

6.  Je již předvánoční čas a blíží se závěr ro-
ku. Jaký byl ten letošní a jak jej hodnotíte? 
A máte pro rok příští nějaké svoje konkrét-
ní přání, které by bylo dobré v závěru naše-
ho rozhovoru uvést? 
Letošní rok uběhl opravdu velmi rychle. Zdá 

se mi, že čas se pomalu, ale jistě stává nejdraž-
ší společenskou hodnotou. V současné době si 
již troufám říci, že letošní rok 2018 byl pro nás, 
řezníky a uzenáře, rokem dobrým a úspěšným. 
Nelze však říci, že to byl rok jednoduchý. Problé-
mů k řešení bylo, je a bude v našem oboru velmi 
mnoho. S tím jistě všichni počítáme. 

Závěrem mi dovolte, abych jménem předsta-
venstva ČSZM, všech svazových orgánů i jmé-
nem svým Vám všem poděkoval za nelehkou 
a obětavou práci v roce 2018. Přeji příjemné 
prožití svátků vánočních. Přeji úspěšné finále 
letošního roku. Všechno dobré, zdraví, štěstí, 
spokojenost, klid na duši Vám i Vašim rodinám 
o svátcích a po celý nový rok. Ať je rok 2019  
plný pozitivní energie a nechť začne více vlád-
nout zdravý selský rozum.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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CONSISTENTLY BETTER

Veselé Vánoce a štastný nový rok

25774_devro_PZ.indd   1 26.11.2018   9:48:46

K zakoupení v obchodech prodávajících dobré pivo a na e-shopu. 

www.pivovarsvijany.cz • eshop.pivovarsvijany.cz        Svijany         pivovarsvijany 
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Společnost BILLA otevřela novou prodej-
nu v Obřanské ulici v městské části Brna – 
Maloměřice. Jedná se již o 17. supermarket 
BILLA v Brně a 64. na území Moravy. Stejně 
jako v ostatních supermarketech BILLA zde 
zákazníci najdou širokou nabídku kvalitních 
a čerstvých produktů, pečivo právě vytaže-
né z pece každých 30 minut nebo potraviny 
od lokálních dodavatelů pod hlavičkou znač-
ky BILLA Regionálně. 

Nová brněnská prodejna BILLA se ote-
vřela veřejnosti 21. listopadu v 7.00 ho-
din ráno. Zákazníci se mohou těšit na 
sortiment čerstvých a kvalitních produktů a pri-
vátních značek BILLA na prodejní ploše přes  
1000 m2. 

„V tomto roce jsme otevřeli už 2. prodejnu 
BILLA v Brně, zároveň jsme několik prodejen 
také zrekonstruovali. Pokračujeme tak v našem 
dlouhodobém úsilí expandovat a podporovat 
tuzemské dodavatele stálou nabídkou kvalit-

ních potravin z lokální produkce. Ty zákazníci 
najdou, tak jak jsou zvyklí, v regálu označeném 
logem BILLA Regionálně nebo v sortimentu na-
šich privátních značek. V současné době nabízí-
me pod privátními brandy celkem 1567 výrobků 
od 250 dodavatelů, z nichž 143 jsou české firmy,“ 
říká Jaroslav Szczypka, generální ředitel BILLA 
ČR.

Výhody pro členy  
BIllA Bonus CluB

Nejstarší a nejúspěšnější věrnostní systém 
v současnosti registruje přes dva miliony čle-
nů a více než 60 % z nich svoji klubovou kar-
tu aktivně využívá nejméně jednou týdně. Ta-
ké v novém supermarketu ve Strančicích získají 
zákazníci BILLA Bonus Clubu například slevu 
až 50 % na vybraný běžný sortiment a několi-
krát ročně také 10% slevu na celý nákup. V ne-
poslední řadě pak členové BILLA Bonus Clubu 
získávají zdarma do svých poštovních schránek 
oblíbený časopis BILLA Gusto.

BohAtý VýBěr produktů VlAstníCh 
znAček BIllA

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

BIllA podporuje  
české dodAVAtele

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

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

BILLA otevřela novou prodejnu v Brně

Celkem 19 854 kg potravin a 2206 kg dro-
gerie se podařilo v sobotu 10. října za de-
set hodin shromáždit díky štědrosti nakupu-
jících v Penny Marketu. Obchodní řetězec se 
zapojil do šestého ročníku Národní potravi-
nové sbírky. Zákazníci mohli ve vybraných 
prodejnách po celé republice kupovat trvan-
livé potraviny a drogistické zboží a rovnou 
je darovat. Potraviny z PENNY dostaly obra-
tem potravinové banky, které je rozdaly li-
dem v tíživé sociální situaci. Podle zástupců 
Národní potravinové sbírky lze z potravin vy-
braných v PENNY připravit 39 709 porcí jídla.

Zákazníci Penny Marketu nejčastěji daro-
vali masové a rybí konzervy, těstoviny, rýži, 
instantní polévky, či dětské výživy a také  

potraviny určené pro malé děti. „Jsme mile pře-
kvapeni, jak se zákazníci zapojili. Sbírka uká-
zala, že nejsme lhostejní k lidem, kteří se ocit-
li v tíživé situaci,“ popisuje Zlata Ulrichová, 
ředitelka strategického marketingu v Penny  
Marketu.

Potěšitelné bylo, že se lidé řídili prosbami or-
ganizátora sbírky a darovali právě masové a ry-
bí konzervy a další výživově kvalitní potraviny. 
„Ceníme si každého daru, doslova každého ba-
líčku rýže, ale samozřejmě nás těší, že letos byla 
řada dárců opravdu štědrá,“ říká Tomáš Gajdo-
šík, koordinátor a mluvčí Národní potravinové 
sbírky z aliance BpS.

Penny Market se v oblasti darování potravin 
angažuje dlouhodobě. Řetězec například letos 
v létě přenechal potravinovým bankám zdarma 
sklad, který pojme více než 700 tun potravin. Bu-
dova v Modleticích u Prahy, kousek od dálnice 
D1, se stala logistickým centrem České federace 
potravinových bank pro celou republiku. Potra-
viny odtud putují do regionálních potravinových 
bank a pak přímo potřebným. Navíc Penny Mar-
ket bankám poskytl i své know-how v oblasti 
logistických procesů.

Penny Market s. r. o.

Národní potravinová sbírka v Penny Marketu 
přinesla lidem v nouzi 39 709 porcí jídla

Praha – V adventním období si téměř ka-
ždý rád pochutná na šlehačkovém vánoč-
ním cukroví či dezertu s čerstvou domá-
cí šlehačkou. Spotřebitelský časopis dTest 
nakoupil v českých obchodech 22 různých 
smetan ke šlehání a poslal je do laborato-
ře, aby otestoval jejich kvalitu.

Smetan pod různými firemními názvy se vy-
rábí mnoho. Výrobek s označením smetana ke 
šlehání musí splňovat dva klíčové požadavky. 
Měl by být vyroben pouze z mléka a mít nej-
méně 30 % tuku. Jestliže má tuku 35 % a více, 
smí být smetana označena jako vysokotučná. 
Smetanu ke šlehání konzumujeme převážně 
v zimním a předvánočním období, kdy v hoj-
né míře zdobí cukroví, dezerty či horké ná- 
poje.

Spotřebitelský časopis dTest se rozhodl pro 
zkoušku 22 různých smetan. V laboratoři se 
zaměřili především na schopnost produktu 
proměnit svou konzistenci v lehký šlehačkový 
krém, přičemž právě tento atribut byl při závě-
rečném hodnocení považován za zásadní. Za-
znamenával se také čas šlehání, nášleh neboli 
stupeň našlehání, výdrž šlehačky a obsah tuku. 

Cílem bylo zjistit, která z testovaných smetan 
se ke šlehání hodí nejlépe.

Vítězem tohoto testu se stala K-Classic Sme-
tana ke šlehání z Kauflandu, a to zejména díky 
nejlepší kvalitě šlehačky a rychlosti získání tu-
hé pěny (32 sekund). 

Také ostatní výrobky z privátní řady Kauf-
landu se ve spotřebitelských testech umisťují 
vysoko. Z poslední doby jmenujme například 
kuchyňskou sůl K-Classic, kterou časopis dTest 
ohodnotil ve svém testování devatenácti roz-
ličných solí známkou velmi dobře a 81 %. Sůl, 
která obsahuje přidaný jód, dosáhla díky po-
měru ceny a kvality také na značku výhodný  
nákup.

Kaufland Česká republika 
v. o. s.

Test smetan ke šlehání ovládla K-Classic šlehačka z Kauflandu
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přeje všem zákazníkům a odběratelům
příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2019 dobrou chuť
s našimi novými výrobky

Víme, co Vám chutná... www.pt-servis.cz
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Více než tisíc zákazníků denně si na webo-
vé stránce Rohlik.cz pravidelně prohlíží slo-
žení potravin v rámci tříbarevného semafo-
ru, který upozorňuje na riziková éčka. Novou 
funkci spustil největší online prodejce po-
travin koncem září. Mezi nakupujícími se tě-
ší čím dál větší oblibě. „Lidé už nemusí de-

tailně zkoumat etikety u jednotlivých pro-
duktů. Na Rohlíku si už zvykli na to, že uvidí 
vše přehledně a s vysvětlením, zda éčko mů-
že mít nežádoucí účinky či nikoliv,“ prohla-
šuje Rostislav Brzobohatý, ředitel marketingu 
Rohlik.cz. 

Kvalita potravin s důrazem na zdraví je vel-
kým požadavkem zákazníků na Rohlíku, a to ze-
jména u žen. Podle interního výzkumu se škod-
livým éčkům vyhýbá 66 % všech pravidelných 
zákaznic a nutriční hodnoty sleduje 70 % z nich. 
Většina lidí se tak snadno naučila používat funkci 
„semafor na éčka“, která je vytvořena společně 
s občanským sdružením FÉR potravina. 

Dělení potravin podle éček na Rohlíku je velmi 

přehledně graficky znázorněno – zelená znamená 
„v pohodě“, oranžová „zbystři“ a červená „raději 
ne“. Zákazník může jednoduše zobrazit „éčkové 
skóre“ všech produktů v dané kategorii současně, 
což žádná jiná služba neumožňuje. „Při výbě-
ru nového zboží si navyklo používat náš semafor 
přes 30 procent zákazníků. Stálí zákazníci kupují 
často své oblíbené zboží, u kterého složení již 
znají nebo ho neřeší,“ přibližuje Rostislav Brzo-
bohatý z Rohlíku.

Nejčastěji zákazníci semafor na éčka použí-
vají při výběru šunek. Dále pak u párků, oplatek, 
sušenek, čokolády, salámů, zmrzlin a u slaných 
pochutin. Největší změny nákupních návyků lze 
vypozorovat u limonád a energetických drinků. 
„Pokud v této kategorii měly některé produkty vý-

znamné množství červených éček, prodeje klesly 
až o devět procent za poslední měsíc,“ prohlásil 
Brzobohatý. 

Naopak u zdravějších potravin byl v některých 
kategoriích nárůst prodeje až o deset procent. To 
se týká zejména kvalitních šunek. „Velice nás 
to těší, protože jedním z cílů Rohlíku je změnit 
v České republice nákupní návyky. A zároveň je 
to také tlak na dodavatele a jasný signál, že lidé 
čím dál více řeší složení potravin,“ dodal Brzo-
bohatý. 

Zákazníky na webu Rohlíku nejvíce zajíma-
jí E250 dusitan sodný. A to patrně z důvodu, 
že se vyskytuje téměř ve všech uzeninách. Dá-
le si dávají pozor na éčka E952, E150d nebo  
E211.

Na Rohlik.cz zákazníci zkoumají nevhodná éčka zejména u šunek

Označení „éčko“ se stalo synonymem pro ne-
bezpečné látky, kterým je dobré se obloukem vy-
hnout. S „éčky“ je to však podstatně složitější. 
A rozhodně ne každé „éčko“ snižuje kvalitu po-
traviny, v níž je obsaženo. Podrobně to vysvětluje 
Ing. Hana Střítecká, ředitelka a odborný garant 
občanského sdružení FÉR Potravina.

Co jsou to „éčkA“
Potravinové aditivum (E) je jakákoli přírodní 

nebo syntetická látka, jiná než surovina pro vý-
robu potraviny. Je schopna příznivě ovlivňovat 
vlastnosti potraviny při výrobě, úpravě, balení, 
přepravě nebo skladování. A proto se používá 
ke zdokonalení konečného výrobku. Občas se 
nesprávně zaměňuje význam písmene „E“ za 
zkratku pro emulgátory. Písmeno „E“ je však ja-
ko zkratka pro „Evropu“, jelikož označení tímto 
písmenem a číselným kódem je stanoveno ev-
ropskou legislativou. Ta specifikuje, které látky 
budou mít přiřazeny tento jednoduše zapamato-
vatelný kód.

Přídatné látky nejsou žádnou novinkou. Již 
před naším letopočtem se pomocí různých slou-
čenin uchovávaly potraviny od jedné sklizně 

k další. Také vzhledu a chuti potravin se věnovala 
patřičná pozornost. Egypťané používali barviva 
a ochucující látky, Římané ledek (dusičnan sod-
ný). Je ovšem pravdou, že tehdy se vždy jednalo 
o látky získané z přírodních zdrojů. Počet přídat-
ných látek používaných v potravinách byl tedy 
značně omezen až do začátku 20. století, kdy by-
la objevena řada nových sloučenin, které začaly 
plnit funkci potravinářských aditiv. 

Použití přídatných látek při výrobě potravin 
je velmi důkladně regulováno platnými práv-
ními předpisy a lze použít pouze ty, které byly 
pro použití v potravinách EU těmito předpisy 
schváleny. Nicméně i tak mohou některá z aditiv 
u citlivějších jedinců, malých dětí, seniorů či pří-
padně specificky nemocných vyvolat nežádoucí 
zdravotní obtíže. Proto ne všechna jsou povolena 
pro všechny typy potravin anebo mají pro různé 
skupiny potravin různá maximální množství pro 
použití.

nA která „éčkA“ sI dát pozor?
Například na ta, která se musí označovat jako 

alergeny. Patří sem například siřičitany (E 221–
E 228), které mohou způsobovat bolesti hlavy 

či zažívací obtíže. Jako alergen bývá označo-
ván i lecitin (E322), ovšem pouze v případě, 
je-li vyroben ze sóji. Lecitin samotný je jinak 
pro lidské tělo prospěšný, pozor by si na to-
to „éčko“ tedy měli dát pouze lidé alergičtí na  
sóju.

 Některá aditiva jsou spojována s přesnými 
nežádoucími účinky, které pak ale musí být na 
obalu výslovně uvedeny. Jedná se o azobarviva, 
jimiž jsou žluť SY (E 110), chinolinová žluť SY 
(E 104), červeň allura (E 129), tartrazin (E 102) 
či ponceau 4R (E 124). Při jejich použití ve vý-
robku však na obalu MUSÍ být uvedeno: „Mo-
hou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost  
dětí“. 

Dalším příkladem jsou umělá sladidla, u nichž 
musí být uvedeno, že mohou mít projímavé účin-
ky. Sem patří např. sacharin (E 954). U asparta-
mu (E 951) pak musí být uvedeno, že je zdrojem 
fenylalaninu, který je neustále zkoumán a pře-
hodnocován, zda skutečně nemůže mít nějaké 
závažnější nežádoucí účinky. Dalšími problema-
tickými aditivy jsou stabilizátory a konzervanty, 
zde zejména kyselina sorbová (E 200–203) a ky-
selina benzoová (E 210–219) a jejich soli a dusi-

tany (E 250). Velmi diskutovanou, byť v přírodě 
vyskytující se látkou, jsou barviva karmíny – ko-
šenila (E 120), kyselina glutamová (E 620) a její 
soli, tzv. glutamáty (E 621–625). 

Na ostatní problematická aditiva včetně po-
pisku se můžete podívat v databázi „éček“ na 
webu Ferpotravina.cz. Jsou to ta s kódem 3 až 6, 
přičemž šestkám bychom se v rámci předběžné 
opatrnosti měli raději opravdu vyhýbat. 

A která  
„éčkA“ neVAdí?

Na druhou stranu spousta aditiv se zcela běžně 
vyskytuje v přírodě, nebo dokonce i v některých 
potravinových surovinách. Jedná se o barviva, 
např. kurkumin (E 100), karoteny (E 160a), an-
tokyany (E 163), antioxidanty či stabilizátory, 
např. kyselinu octovou (E 260), kyselinu askor-
bovou (E 300) nebo přírodní zahušťovadla jako 
karubin (E 410), guma guar (E 412) aj. Prostě ta, 
která jsou v databázi Ferpotravina.cz označena 
kódem 0 nebo 1.

www.rohlik.cz
Rohlik.cz
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Přesně tak zní některá reklamní 
sdělení, a je to tak správně. Je v něm 
jistá nadsázka a navíc ona podmínka, 
ono by. Každý okamžitě pozná, že jde 
o reklamu. Ovšem existují také rekla-
my nenápadné, kdy se v jinak seriózně 
se tvářícím článku citují výroky typu: 
„kvalitu biopotravin nejvíce ocení vy-
sokoškoláci,“ nebo „biopotraviny na-
kupují častěji ženy, pro které je důležitá 
péče o zdraví a kvalita potravin“. A je 
opravdu BIO značkou kvality?

Nic proti biovýrobkům, samozřejmě 
mají své místo na trhu, a je také v po-
řádku, že jsou propagované. Inzerují se 
potraviny všeho druhu a také pochuti-
ny všeho druhu, proč ne pak bio, že? 
Ovšem, ono leckdy nejde jen o reklamu 
prostou, ale o reklamu, která se snaží 
vsázet na zavádějící, popřípadě mani-
pulativní sdělení. Jako například, že ten 
a ten výrobek neobsahuje antibiotika či 
hormony. A přitom státní dozor každo-
ročně potvrzuje, že žádné výrobky ani 
z běžné ne bioprodukce rezidua antibio-
tik neobsahují a hormony se při krmení 
hospodářských zvířat nepoužívají a ani 
používat nesmějí. 

Dalším způsobem reklamy jsou cíle-
né průzkumy zaměřené na různé druhy 
potravin, na různé výrobky, jako třeba 
na zmíněné výrobky bio. Snad nechtějí 
přímo klamat, a proto zjišťují prakticky 
nepodstatná fakta typu „9 z 10 zákazníků 

by kupovalo výrobky XY...“ Věta by 
však měla pokračovat: „ovšem, kdyby 
nebyly tak drahé“. Ovšem, když jsou 
ony výrobky produkovány obtížněji, 
tradičnějšími či pro prostředí či zvířata 
šetrnějšími způsoby, samozřejmě jsou 
dražší. A dražší výrobky vždy mají mé-
ně zákazníků, to dá  rozum.

Jenže asi nedá, protože nelze vyrá-
bět a prodávat více dražších výrobků, 
než je potenciál trhu. Ba ne, ještě do 
toho může vstoupit stát, který jedné 
skupině producentů zařídí, údajně ja-
ko už v Dánsku či Slovinsku, že ško-
ly musejí povinně jednou týdně vařit 
z biopotravin. Však například i u nás již 
běží program na podporu a odbyt bio- 
mléka.

Trošku to vypadá, jako kdyby se vý-
robce luxusního zboží dožadoval od stá-
tu podpory, že chce prodávat více, že se 
cítí na trhu znevýhodněný, když kvůli 
vysoké ceně tolik prodat nemůže. Je asi 
potřeba si uvědomit, že labužníků ne-
ní takové množství a také ne každý je 
ochoten zaplatit více. Ne každý si může 
pořídit Maserati a třeba také ani nechce. 
Stačí mu bezpečný, v případě potravin 
státem garantovaný zdravotně nezávad-
ný výrobek. 

Co by ale skutečně docela stačilo, 
kdyby se 9 z 10 spotřebitelů dokázalo 
pořádně zamyslet, než si něco  koupí.

Glosuje: 
Ing. Josef Duben

9  z  1 0  s p o t ř e B I t e l ů
B y  k u p o V A l o . . .
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Při slavnostním večeru 22. listopadu 
v paláci Žofín předávali certifikáty 
Klasa nově oceněným výrobkům ministr 
zemědělství Miroslav Toman a generální 
ředitel Státního zemědělského inter- 
venčního fondu Martin Šebestyán. Svá 
ocenění převzalo 9 výrobců s celkovým 
počtem 22 výrobků. 

těmIto VýroBky jsou:

Brambory z Vysočiny
Výrobce: EURO AGRAS, s. r. o.

Oceněný vý-
robek Bram-
bory z Vysoči-
ny představuje 
vybrané a zpra-
cované hlí-
zy přílohové 
konzumní od-
růdy brambor 
Granada. Ty 
jsou uloženy 
do spotřebitel-
ského balení 
s typickým re-
gionálním oz- 
načením na 
obalu.

Společnost EURO AGRAS byla založena 
v roce 1996 a je dceřinou společností specia-
lizované bramborářské společnosti MEDIPO 
AGRAS H. B. Havlíčkův Brod, která působí 
v hlavní bramborářské oblasti ČR – na Vyso-
čině. Zaměřuje se na balení a distribuci kon-
zumních brambor do maloobchodní i velko-
obchodní sítě.

Bylinkové nudle široké, Houbové nudle 
široké, Pikantní nudle široké, Rajčatové 
nudle široké, Špenátové nudle široké, 
Petrželové drobení, Kurkumové nudle 
sváteční, Těstoviny s medvědím česnekem, 
Skořicové s perníkovým kořením 

Výrobce: RAMDAM s. r. o.
Jedná se o originální ochucené vaječné su-

šené těstoviny bez jakékoli chemické přísa-
dy. Jejich barva, výrazná chuť i vůně vznikly 
pouze přidáním směsi sušených bylin, zeleni-
ny, hub a koření. 

Firma RAMDAM úspěšně podniká pod 
obchodní značkou Tajemství chuti. Zabývá se 

výrobou jednodruhového koření, kořenicích 
směsí, ochucených těstovin a strouhanek. 
V současné době nabízí více než 150 druhů 
produktů. Důraz je kladen na pečlivý výběr 
surovin a ruční práci. 

Špek dědy Pilčíka, Klobása dědy Pilčíka
Výrobce: Řeznictví H+H, s. r. o.

Špek dědy Pilčíka se vyrábí podle receptu-
ry dědečka nynějšího majitele Řeznictví H+H 
pana Aloise Pilčíka. Charakteristický je pro 
svou výraznou vůni. Stejně tak vznikla Klo-
bása dědy Pilčíka. Receptura na tuto klobásu 
vznikla v době, kdy nynější majitel nebyl ješ-
tě na světě. Klobása obsahuje 95 % vepřo-
vého masa, koření a je zauzena na bukovém 
dřevě. Regionální společnost Řeznictví H+H 
je na trhu od roku 1990. V současné době ji 
řídí nejmladší člen řeznického rodu Pilčíků, 
který je již 6. generací. Společnost vlastní ně-
kolik maloobchodních prodejen a všem svým 
zákazníkům dodává vepřové a hovězí maso 
včetně téměř sto deseti druhů masných vý-
robků.

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

Andělka kávová je originální nebale-
ný zákusek prodávaný výhradně v Krámku 
U Andělky v Počátkách. Andělka má křehký 
sněhový korpus plněný máslovým krémem 
s přidáním pražené čerstvě mleté kávy. Jedná 
se o zcela ruční výrobu. Andělky lze zakoupit 
i v jiných originálních příchutích, které jsou 
přizpůsobeny ročním obdobím.

Kavárna, cukrárna, sušenkárna Krámek 
U Andělky v Počátkách je malá rodinná firma, 
kde se pečou originální, autorské a designer-
ské zákusky a také netradiční máslové sušen-
ky. Na jejich výrobu se používají výhradně 
kvalitní a převážně regionální suroviny.

LUKANA Řepkový olej
Výrobce: 
Glencore Agriculture Czech s. r. o.

Díky šetrnému zpracování zůstává v oleji 
zachován vysoký obsah vitaminu E. LUKA-

NA Řepkový olej má zároveň 
vysoký podíl esenciálních 
omega-3 a omega 6 mastných 
kyselin a obecně vysoký ob-
sah nenasycených mastných 
kyselin. Je vhodný pro teplou 
i studenou kuchyni.

Glencore Agriculture 
Czech s. r. o. je součástí ce-
losvětového koncernu Glen-
core Agriculture, který je jed-
ním z největších zpracovatelů 
a obchodníků s agrokomodi-
tami na světě. Společnost 
vstoupila na český trh v roce 
2011, zaměřuje se na výrobu 
kvalitních rostlinných olejů 

pod tradičními značkami Lukana, Vegetol, 
Ceresol. 

PERNERKA MOUKA
– Špaldová hladká,
PERNERKA MOUKA
– Špaldová celozrnná jemná,
PERNERKA MOUKA
– Žitná celozrnná jemná,
PERNERKA MOUKA
– Pohanková celozrnná jemná,
PERNERKA MOUKA
– Rýžová jemná
Výrobce: MLÝN PERNER SVIJANY, 
spol. s r. o.

Mouky značky PERNERKA jsou výsled-
kem práce již třetí generace mlynářů z rodiny 
Pernerů. Tato značka reprezentuje především 
celozrnné mouky, mleté podle unikátní mlýn-
ské technologie. 

Mlýn Perner ve Svijanech byl založen ro-
ku 1420 a ve své historii patřil do majetku 
významných šlechtických rodů. Po období 
rozmachu mlýna, který byl za první repub-
liky ve vlastnictví rodiny Pernerovy, došlo 
v roce 1948 ke znárodnění a až v roce 1992 se 
mlýn v restituci vrátil do rodinného majetku. 
Po dvou dekádách rozvoje dnes patří rodinný 
mlýn Perner mezi největší tuzemské výrobce 
mouky a disponuje nejvyspělejší mlýnskou 
technologií v České republice.

Točená zmrzlina – směs na přípravu jaho-
dového sorbetu
Výrobce: Petr Němeček

Směs pro přípravu jahodového sorbetu pro 
točenou zmrzlinu je specifická svou chutí, 
složením a kvalitou. Obsahuje vysoký podíl 
jahod a pro výrobu se používají suroviny vý-
hradně českého původu. 

Společnost ADRIA GOLD se zabývá vý-
robou ručně dělaných kopečkových zmrzlin 
a zmrzlin točených, ledových tříští, cukrář-
ských výrobků a zároveň také prodejem chla-
zených a mražených surovin do gastro pro-
vozů. Společnost se soustředí především na 
kvalitu a pestrost. 

BOŽKOV ORIGINÁL 37,5%
Výrobce: STOCK Plzeň-Božkov s. r. o.

Tradice tuzemáku BOŽ-
KOV ORIGINÁL od společ-
nosti STOCK Plzeň-Božkov, 
který je pokračovatelem slav-
ného Rumu Božkov s pla-
chetnicí, sahá do začátku dru-
hé poloviny minulého století 
a v České republice je nej-
oblíbenějším výrobkem své 
kategorie. BOŽKOV ORIGI-
NÁL 37,5% je charakteristic-
ký jemnou vůní, decentní zla-
tou barvou a lahodnou plnou 
chutí. 

Historie likérky STOCK 
začíná před více než 120 le-
ty v italském přístavu Terst. 
V tomto městě založil v roce 
1884 Lionello Stock společ-

nost Camis & Stock. V roce 1920, po konci 
první světové války, koupil Lionello Stock 
již existující lihovar v Božkově a založil zde 
dceřinou společnost. Společnost STOCK Pl-
zeň-Božkov je jedničkou na českém trhu, kde 
již déle než 85 let vyrábí nejjemnější tradiční 
lihoviny a hořké likéry.

Olej z bílého máku z Petrávče
Výrobce: Biogas Bohemia spol. s r. o.

Bílý mák je typickým 
představitelem olejniny 
s dlouhodobou tradicí pěs-
tování a šlechtění na Vy-
sočině. Olej z bílého máku 
vyniká svojí příjemnou lís-
ko-oříškovou chutí s cha-
rakteristickým makovým 
aroma.

Olejový Mlýn Petráveč, to 
je společné nadšení Martiny 
Homolové a Karla Jonáka 
pro jednoduchou věc. Mo-
derní přístup a kreativitu za-
loženou na tradiční techno-

logii lisování za studena, tzn. do teploty 40 °C, 
přenesli do samého srdce Vysočiny. Snaží se 
rozvíjet nové myšlenky a postupy, díky kte-
rým vznikají výrobky té nejvyšší kvality. 

Nově ocenění producenti se zařadili me-
zi 228 výrobců, kteří v současné době mají 
značku kvality KLASA.

Odbor administrace 
podpory kvalitních potravin

 

Prestižní značku Klasa nově získalo 22 výrobků. 
Certifikáty předával na Žofíně ministr zemědělství.
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Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrávejte na akademiekvality.cz

Loga kvality vystřihujte z potravin 
a nalepujte na herní karty. Soutěžte 
s chutí o tři vozy ŠKODA KAROQ a další 
ceny do 3. 2. 2019. Herní karty ke stažení 
a více informací na akademiekvality.cz

STŘIHNĚTE SI 
KVALITU

A VYHRAJTE
3× ŠKODA KAROQ

Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2019  
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2018 A PŘEJEME VÁM 
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Slicing. 
packaging. 

Weber.

WEBER CZ s. r. o., Tuřanka 115, 627 00 BRNO
Tel.: +420 532 123 370, fax: +420 532 123 371

cz@weberweb.com
www.weberweb.com

Všem obchodním přátelům
děkujeme za spolupráci

v letošním roce a do nového roku 2019
přejeme pevné zdraví a mnoho osobních

i pracovních úspěchů.
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 V tradičním říjnovém termínu se opět 
otevřely brány největšího potravinářského 
veletrhu SIAL v Paříži. Všech osm hal bylo 
naplněno nejrůznějšími produkty sloužícími 
k výživě obyvatelstva. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 7 200 vystavovatelů ze 119 zemí 
světa. Rekordní byla účast návštěvníků, a to 
přes 310 000. 

Veletrh SIAL Paris představuje nejvýznamněj-
ší setkání výrobců potravin s důrazem na inovaci 
produktů a nových trendů. Výstavní haly po dobu 
pěti dnů doslova překypují ohromující pestrostí 
jednotlivých stánků a výrobků. To vše se mísí 
s návštěvníky z celé planety. Hlavním cílem stále 
zůstává zaujmout svým produktem nebo prezen-
tací. Návštěvník si tak odnáší obrovské množství 
dojmů a nových poznatků. Bylo prezentováno 
více než 400 000 produktů.

 Vedle jednotlivých firem se zde představují 
i různé státy, s větší či menší pompézností. Do-

konce i světadíly koncipovaly svá představení, 
letos nejvýrazněji Jižní Amerika, které patřila 
celá hala 8. 

Tradiční součástí veletrhu je i vyhlašování 
produktů z oblastí inovací. Zde bylo přihláše-
no 2 355 produktů. Ve třech sektorech (inovační 
komise SIAL, cena nákupčích, cena za zařízení) 
a jejich podkategoriích bylo oceněno 801 výrob-
ků (z toho 174 za oblast foodservice). 

Jaké jsou ještě další postřehy? Stále trvá zá-
jem o privátní značky. Výrobci kladou velký 
důraz na svoji regionální produkci, nicméně 
snaží se působit globálně. Velmi mnoho návštěv-
níků pocházelo z Blízkého a Středního výcho- 
du.

Tento veletrh opět ukázal na nezastupitelnost 
a důležitost potravinářského průmyslu. Již nyní 
je na ročník 2020 obsazena polovina výstavní 
plochy.

Ing. Vladimír Čejna

Sektor Kategorie Výrobek Popis Země

Inovační 
komise

alternativní výrobky namaste water kefir veganský kefír s ovocem Řecko
nealkoholické nápoje give it a shot funkční nápoj Portugalsko

alkoholické nápoje taggiasco extravirgin gin destilovaný 
za vakua při nízké teplotě Itálie

mléčné výrobky burrotta burrotta sýr s buvolího mléka Itálie
chuťovky more than rice ochucená rýže Itálie
sladké produkty kimchi jam džem z fermentovaného kimchi Korea
delikatesy allioli à l’ail nior mortier dip z černého česneku Francie
ovoce a zelenina bekids ovocná tyčinka USA
mořské potraviny esturgeon filety z jesetera Španělsko
mražené potraviny vegetables in paper-based bag různé druhy mražené zeleniny Itálie

maso
le lapin les éleveurs 
responsables

králík pocházející z udržitelně 
hospodařících farem Francie

Cena 
nákupčích

distribuce namaste water kefir veganský kefír s ovocem Řecko
foodservice ail noir du nord černý česnek ze severu Francie Francie

Cena 
za zařízení

nástroje a technologie super dali šetrný autokláv Francie
suroviny elayo mouka z olivových semen Francie

Potravinářská pestrost v Paříži

Zde jsou výherci v kategoriích:

Praha – Farmářský trh Náplavka na Rašíno-
vě nábřeží a částečně bezobalový farmářský 
trh Heřmaňák na Řezáčově náměstí obohatily 
svou nabídku o vánoční sortiment. Náplavku 
navíc čeká krátká zimní pauza, Heřmaňák 
vstoupí do nové sezony už 12. ledna. 

Během adventních sobot návštěvníci najdou 
v Praze 2 i v Praze 7 kromě klasického farmář-
ského tržiště i dárky od českých designérů, kos-
metiku nebo vánoční dekorace. „Na trhu je mož-
né koupit například vykrajovátka, vánoční věnce, 
ozdoby, keramiku, dřevěné výrobky nebo ručně 
vyráběné hračky. Na obou trzích je navíc možné 
objednat už upečené cukroví nebo pořídit vše na 
pečení. V prodeji je vaječný koňak, budou i kapři, 
vinné klobásy a spousta dalšího,“ řekl Jiří Sed-
láček ze spolku Archetyp, který trhy Náplavka 
a Heřmaňák provozuje. 

Vedle tradičního vánočního sortimentu jsou 
stále v nabídce farmářské produkty. „Farmář-
ské trhy Náplavka i Heřmaňák zůstávají vždy ze-
jména trhem českých farmářů a malých výrobců, 
proto i v předvánočním období bude nejvíce stán-
ků nabízet klasické farmářské potraviny – zele-
ninu a ovoce, maso nebo mléčné výrobky. Pouze 
klesnou-li teploty pod nulu, bude nabídka ovoce 
a zeleniny omezená, aby mráz zboží nepoškodil,“ 
vysvětlil Jiří Sedláček. 

Trh Heřmaňák v prosinci kromě vánočního 
sortimentu obohatí i exotické zboží. „Prvního 

a 22. prosince bude součástí farmářského trhu 
Africký den. Ve vyhřívaných stanech bude v na-
bídce například ovoce a zelenina přímo od far-
mářů z Ugandy, koření či čerstvé banány ze Zan- 
zibaru nebo sušené ovoce vyzrálé na africkém 

slunci,“ popsala Šárka Sedláčková, organizátor-
ka trhu Heřmaňák. 

Zatímco Náplavku čeká zimní pauza, na vá-
nočně laděné trhy na Řezáčově náměstí plynule 
naváže další sezona. „Poslední trh se na Náplav-

ce bude konat 29. 12., kdy vedle farmářských trhů 
návštěvníky čeká i oslava příchodu nového roku. 
První trh by se na Rašínově nábřeží mohl konat 
už 2. února, vše ale záleží na počasí,“ řekl Jiří 
Sedláček. Heřmaňák zimní přestávku neplánu-
je. „Na rozdíl od většiny farmářských trhů Heř-
maňák nečeká zimní pauza – poslední trh letoš-
ního roku proběhne 29. prosince a nová sezona 
začne už druhou lednovou sobotu. Návštěvníkům 
trhu doporučujeme v zimních měsících sledo-
vat teploměr – pokud by výrazně mrzlo, může se 
skladba trhu měnit. Všechny změny budou dva až 
tři dny před konáním trhu vždy uvedené na we-
bu farmarsketrziste.cz nebo facebookové stránce 
Farmářské tržiště,“ doplnila Šárka Sedláčková.

I v příštím roce budou oba trhy bojovat proti 
nadbytku obalů. „Na Náplavce budeme pokra-
čovat v zavádění vratných kelímků – rozšířit by 
se měla jejich nabídka i na teplé nápoje, veškerá 
občerstvení budou používat pouze kompostova-
telné – ekologické obaly. Heřmaňák bude dál po-
kračovat v možnosti bezobalového nakupování,“ 
uvedl Jiří Sedláček. „Samozřejmě návštěvníci, 
kteří na Heřmaňák dorazí bez vlastních nádob, 
nakoupí i tak. Obaly je možné koupit přímo na 
trhu, navíc velká část prodejců prodává své zboží 
ve vratných obalech, v čemž budeme pokračovat 
i v roce 2019,“ doplnila Šárka Sedláčková. 

Trhy tento rok navštívily desetitisíce lidí. Ze-
jména Náplavka je spojena s řadou doprovod-
ných akcí, na které každoročně dorazí tisíce lidí. 
Chybět nebudou ani v roce 2019. „Premiérou 
roku 2019 bude festival létajících pivovarů ‚No-
mád beer festival‘, který se odehraje koncem jara 
na pražské Štvanici. V plánu je také například 
Růžový máj v květnu, během června Pivo na Ná-
plavce, které se stalo s 15 tisíci návštěvníky vůbec 
nejúspěšnější akcí letošního roku, a v listopadu 
Svatomartinské víno a pečená husa,“ uzavřel Jiří 
Sedláček.

pear_media

Na farmářské trhy dorazily Vánoce. 
Zákazníci nakoupí tradiční ozdoby i exotické zboží
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Váš  dodavatel 
kvalitního 

masa
Přejeme všem našim zákazníkům a přátelům krásné Vánoce 

a šťastný a úspěšný rok 2019
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S koncem prázdnin se rodiče malých i velkých 
školáků chystají na další desetiměsíční maraton 
plný radosti, úkolů a někdy i drobných starostí. 
Nebývá snadné ratolesti po období letních rado-
vánek usměrnit, aby svou energii zase věnova-
ly svědomitému plnění povinností na základce, 
gymnáziu nebo univerzitě. Pro všechny zúčastně-
né strany, tedy rodiče, děti a učitele, to je výzva. 
Není náhoda, že právě od září dochází ve školách 
ke zvýšenému počtu úrazů. Odřená kolena či lok-
ty se alespoň jednou za život nevyhnou žádnému 
školou povinnému člověku. Každý rodič ví, že 
taková nehoda může potkat milovaného potomka 
kdekoli a kdykoli, a ani školní chodby, tělocvična 
nebo hřiště, která bývají pečlivě sledována uči-
telským sborem, nejsou výjimkami. Postrková-
ní o přestávkách, přetahování o bundu, pranice 
o nejnovější model chytrého telefonu nebo třeba 
závod o to, kdo bude první u výdejního okénka 
v jídelně. To vše jsou zdánlivě nevinné naschvá-
ly a legrácky, které se mohou zvrtnout v slzičky, 
pořádnou bouli nebo i závažnější zranění. 

kdo zA úrAz nese odpoVědnost?
Odpovědnost za děti ve škole nese vždy škola, 

a to počínaje okamžikem, kdy dítě do vzděláva-
cího ústavu vstoupí, až do chvíle, kdy ho opustí. 
Tedy během vyučování, ale také se sem započítá-
vá doba strávená v šatně, na chodbách, v jídelně, 
v zájmových kroužcích organizovaných školou 
v jejích prostorách nebo ve školní družině. „Do-
jde-li během této doby k úrazu dítěte, má dítě 
nárok na úhradu bolestného, náhradu za ztížení 
společenského uplatnění, náhradu nákladů spo-
jených s léčením, případně na další individuální 
náhrady, které z daného úrazu vyplynou. Z tohoto 
důvodu je pro školu nezbytné, aby měla uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za újmy na zdraví a ško-
dy na majetku,“ upozornila Ing. Vladimíra On-
dráková, obchodní ředitelka Hasičské vzájemné 
pojišťovny. Toto pojištění nabízí taktéž Hasičská 
vzájemná pojišťovna např. v rámci Pojištění sa-
mosprávných celků, které je mimo jiné určeno 
i pro obce, tedy zřizovatele základních škol. Ob-
ce jím mohou pojistit i odpovědnost jimi zříze-
ných škol. 

Obdobná situace nastává i v případě akcí or-
ganizovaných vzdělávací institucí, které souvisí 
s vyučováním nebo s výchovou jejich žáků, jako 
je škola v přírodě nebo školní lyžařské kurzy. 
A právě proto je pojištění odpovědnosti za újmu 

pro školu, resp. subjekt, který je zřizovatelem 
školského zařízení, nejen doporučeníhodné, ný-
brž téměř nezbytné.

proč zVážIt skupInoVé úrAzoVé 
pojIštění?

To ale není jediná možnost, jak ochránit školu 
i její osazenstvo před nemilými následky neče-
kaných zdravotních obtíží při výletech, školách 
v přírodě, na adaptačních kurzech nebo sportov-
ních zájezdech. Každému musí být zřejmé, že 
akce, při nichž jsou děti vyvlečeny do přírody 
a obratně manévrovány do fyzických aktivit, kte-
ré jinak znají jen z vyprávění nebo televize, hrozí 
nárůstem nejrůznějších zranění. Pro klid rodičů 
i svůj vlastní mohou školy v těchto případech 
využít také skupinové úrazové pojištění. „Hasič-
ská vzájemná pojišťovna pro takové příležitosti 
připravila krátkodobou variantu, která se dá uza-
vřít až na dobu tří měsíců, s pojistnou ochranou 
po celých 24 hodin a s volbou pojistného krytí 
podle aktuálních potřeb,“ doplnila Vladimíra 
Ondráková.

Skupinové úrazové pojištění, ať už jde o krát-
kodobou nebo dlouhodobou variantu, se doce-
la dobře hodí i jinde. Například pro zájmové či 
sportovní kluby a sdružení, kde děti tráví svůj 
volný čas. Jsou to místa, kde to děti těší, ale jejich 

neposednost jim i zde čas od času může připravit 
nemalé trable. 

nedIsCIplInoVAnost neomlouVá
U úhrad za újmy na zdraví je třeba mít na pa-

měti, že i zde platí výluky. Ve školní či zájmové 
praxi to znamená, když dítě, které je už rozumo-
vě vyspělé, přestoupí vědomě školní řád, záměr-
ně nedbá pokynu učitele či vedoucího nebo ho 
přímo přestoupí, o nárok na úhradu pojistného 
plnění může přijít. V této souvislosti je třeba si 
uvědomit, že žádné pojištění naše děti před úra-
zem neochrání. Ochrání je jen dospělí, kteří na 
ně dávají pozor a důsledně je vedou k opatrnosti 
a zodpovědnosti.

I nA Vánoční BesídCe
Předvánoční besídky, večírky či slavnostní set- 

kání plné aktivit, veselí a někdy až rozjívenosti 
nemusí být vždy jen oslavou nadcházejících svát-
ků, ale tento čas s sebou nese i vyšší riziko úrazů. 
Stejně jako vánoční prázdniny. Možná je to právě 
doba vhodná k tomu, aby se ve školách a dalších 
zařízeních, kde se děti a studenti shromažďují, 
zamysleli i nad vhodným pojištěním. Jak se říká, 
opatrnosti není nikdy dost.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Pojištění pro školy chrání také školáky

V pátek 26. listopadu zahájili pracovníci 
Národního zemědělského muzea přesun zaří-
zení Spáleného mlýna z Přibyslavic na Brněn-
sku do depozitářů muzea v Čáslavi. Jedná se 
o vzácně dochovaný vodní „umělecký“ mlýn, 
který potomci mlynářské rodiny Moučků mu-
zeu věnovali. 

Jedná se o zcela výjimečně zachovalý třípod-
lažní mlýn se třemi válcovými stolicemi a dalším 
příslušenstvím, jako jsou loupačka, krupník, re-
forma, rovinný vysévač, a dokonce i s náhrad-
ními díly a nástroji. Jako zázrakem se vybavení 
Spáleného mlýna v obci Přibyslavice zachovalo 
v dobrém stavu, v loňském roce jej majitelé, po-
tomci mlynářského rodu Moučků, nabídli do Ná-
rodního zemědělského muzea jako dar. Nejstarší 
části mlynářské technologie pocházejí z poslední 
třetiny 19. století a mlýn byl postupně dle mož-
ností vlastníků dovybavován a modernizován až 
do roku 1952. Během druhé poloviny 20. sto- 
letí byl několikrát v provozu pro šrotování, což 
rozhodlo o tom, že nebyl nenávratně zničen ja-
ko tisíce jiných mlýnů v Česku. Představuje tak 
ojedinělý doklad této potravinářské technolo-
gie. Moučkův rod mlýn spravuje od roku 1882 
a po celou dobu objekt modernizoval. „Předci 
byli poměrně pokrokoví, neustále se snažili 
vylepšovat vybavení mlýna. Do zemědělského 

družstva vstoupili prarodiče dobrovolně až v ro-
ce 1974, což ukazuje i na to, v jak obtížných 
a nezajímavých podmínkách hospodařili, když 
jim mlýn nebyl násilně sebrán. Současně to byl 
i důvod, proč zůstalo vybavení zachované. Mlýn 
již nejde využívat k provozu a nechtěli jsme si jej 
nechat jen pro sebe. Sami bychom rekonstrukci 
nezvládli a máme velkou radost, že bude slou-
žit veřejnosti,“ říká potomek mlynářské rodiny 
Rostislav Moučka.

Vybavení mlýna bude zařazeno do podsbírky 
Doprava a zdroje energie. Záměrem muzea je 
mlýn podrobně restaurátorsky zdokumentovat, 

odborně deinstalovat a transportovat do depo-
zitáře v Čáslavi. Navržený způsob celkového 
konzervátorsko-restaurátorského zásahu je ře-
šen tak, aby demontáž a převoz zařízení nevedly 
ke znehodnocení a ztrátě komplexní hodnoty 
mlýna. Součástí mlýna jsou velmi zachovalé 
tři válcové stolice, z nichž jedna má hodnotné 
dřevěné obložení, pak také šrotovník, krupník, 
reforma, rovinný vysévač, řemenice, transmise, 
vertikální a horizontální dopravníky i spousta 
náhradních dílů a nářadí. U hlavní transmise je 
dochován také elektromotor, který poháněl mlýn 
v době, kdy byl nedostatek vody. Ve mlýně se 

mlela velmi jemná mouka, a dokonce i několik 
druhů mouky zároveň. „Takového daru si vel-
mi ceníme a jsme rádi, že získáváme jedinečný 
sbírkový předmět, který projde restaurováním 
z prostředků, které jsme získali v rámci výročí 
100 let České republiky,“ říká generální ředitel 
Národního zemědělského muzea Milan Jan  
Půček.

„uměleCký mlýn“ 
– spojení hIstorIe 

A součAsnostI
Na přelomu 19. a 20. století se s rozvojem 

strojírenství i mlynářství stále více odklánělo 
od klasického uspořádání, kdy velké vodní kolo 
otáčené proudem vody přes převody pohánělo 
vodorovně uložené mlýnské kameny, které mezi 
sebou drtily mouku a další produkty. Nově se 
prosazujícím prvkem byly vodní turbíny, které 
napájely elektromotory, a teprve ty byly poho-
nem pro mlýnská zařízení. Objevily se ale také 
moderní válcové stolice – robustní stroje, v nichž 
už melivo nedrtily „primitivní“ kameny, ale ko-
vové či porcelánové válce, otáčející se kolem 
horizontálních os. Aby byly tyto moderní mlýny 
i názvoslovím odlišeny od těch starších, začaly se 
v jejich dokumentech i na fasádách objevovat ná-
pisy jako „válcový mlýn“, „automatický mlýn“, 
„umělý mlýn“, či dokonce mlýn „umělecký“. 
Slovo „umělecký“ už má v dnešní češtině jiný 
význam a i ve své době se setkávalo s výhradami 
tehdejších lingvistů. 

www.nzm.cz

Jitka Taussiková,
Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum získalo 
výjimečně zachovalý „umělecký“ mlýn 

z  č e h o  m á t e  o B A V y 
d o  B u d o u C n A

Na Vás, ctěné hospodyně, jedině 
jest, zda budou na trhu hlavně české 
nebo cizí potraviny. 

(časopis z roku 1910)

Někteří říkají, že hlavní činností 
českého zemědělství je čerpání dota-
cí a zemědělská produkce je činností 
vedlejší. 

(Euro)

Socialismus je prostě skvělé zaří-
zení, pokud o něm uvažujete v bez-
pečné vzdálenosti americké univer-
sity. V ostatních případech ho vždy 

musí někdo z neředěného kapitalismu 
platit.

(J. Hrstková, HN)

Cenu určuje obchodník.
 (M. Pýcha, Zemědělec) 

Omyl: cenu určuje zákazník.

Nedávno se mě redaktorka Hos-
podářských novin ptala, jaké nejzá-
važnější problémy vidím pro potra-
vinářský průmysl do dalších let. Měla 
na mysli problémy technického rázu 
(dostupnost surovin, kvalita surovin, 
GMO, nedostatek pracovníků…), 
ale já vidím největší problémy na-
šeho oboru ve státní administrativě, 
snahách omezit mezinárodní obchod 

a narůstajícím vlivu socialistických 
myšlenek.

Znepokojujících signálů je řada: 
některé aktivity prezidenta Trumpa, 
brexit, diskuze našich ministrů o so-
běstačnosti a 80 % povinných čes-
kých potravin v regálech, embarga, 
mimořádné kontroly dovozu. Přitom 
za staletí každý vidí, kam vede ome-
zování obchodu.

Je to podobné jako daně: každý ví, 
že k rozvoji vede snižování daní, ale 
všude je snaha je zvyšovat a posilo-
vat moc státu, který peníze neefek-
tivně přerozděluje a špatně hospo- 
daří.

Nedávno jsem byl v pracovně sta-
rosty jednoho z našich měst: všude 

papíry, administrativa a byrokracie na 
postupu. Získání stavebního povole-
ní trvá 10 let. Už dlouho jsem neměl 
tolik dotazů od svých francouzských 
přátel, proč je u nás na svátek zavřeno 
ve větších obchodech. Nám říkají, že 
je to tak v Německu a ve Francii, ale 
není to pravda. Ostatně – kdo nechce 
o svátcích nakupovat, je to jeho věc. 
Stejně jako těch, kteří chtějí. Co je 
státu do toho?

Máme se zajisté nejlépe za exis-
tence republiky. Naše zvolená poli-
tická reprezentace nám ovšem brání 
v řadě případů v rychlejším rozvoji. 
Co je ale zcela nezbytnou podmínkou 
všestranného rozvoje republiky, to je 
volný obchod, a tedy otevřené hrani-

ce. (Nákup potravin spotřebitelského 
koše v Rakousku je o 34 % draž-
ší, v Německu o 3 % levnější než 
u nás, cenová hladina v CZ 83 %  
německé.)

A snesitelný výkon spravedlnosti 
(vždyť víte, jak dlouho trvají i oby-
čejné spory, natož ty s politickým 
podtextem). Mnozí z nás se na soudy 
neobracejí, délka řízení a neprofesio-
nální přístup justice je odrazuje.

Náš potravinářský průmysl pros- 
tě k rozvoji potřebuje větší trhy. 
Řešení není v omezování volného 
trhu a v dotacích, ale v odstraňo-
vání obchodních omezení a přeroz-
dělování ve jménu socialistických  
tezí.

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
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Jedním z fenoménů současnosti 
je prodlužování délky života. Pokro-
čilý věk s sebou ale přináší také fy-
ziologické problémy, které se odví-
jí mj. od naší stravy. Proto je velmi 
důležité, aby byla nutričně a ener-
geticky vyvážená a také v přiměře-
ném množství. Nedávná studie pro-
kázala, že kvalitu života starších lidí 
mohou pomoci zlepšit mléčné vý-
robky obohacené vitaminem D. 

Jestliže chceme žít dlouho, nezbývá 
nám nic jiného než stárnout. Nicméně 
k vyšším letům se vážou i fyziologic-
ké problémy. Jedním z těch zásadních 
je úbytek tělních proteinů, zejména 
svalové tkáně. „Úbytek svalové tkáně 
v seniorském věku je z části způsoben 
neadekvátní výživou. Ve stáří často 
dochází z různých důvodů (změny 
chuťových preferencí, poruchy funkce 
chrupu aj.) k výraznému omezení 
příjmu potravin, což nutně vede 
k urychlení úbytku svalové tkáně,“ 
vysvětluje doc. Ing. Jan Pánek, CSc., 
z Ústavu analýzy potravin a výživy. 

Až poloVInu 
hospItAlIzoVAnýCh 

senIorů trápí podVýžIVA 
A mAlnutrICe 

V západních společnostech před-
stavuje u skupiny seniorů významný 
problém podvýživa a malnutrice, tedy 
nedostatečný nebo nevyvážený příjem 
některých živin, např. proteinů a mi-
nerálních látek, ale také snížený ener-
getický příjem. „Studie prokázaly, že 

prevalence těchto onemocnění jsou po-
měrně vysoké. Např. u starých občanů 
hospitalizovaných v pečovatelských 
ústavech či ležících pacientů v nemoc-
nicích mohou být až 50 %. Závažným 
stavem pak může být sarkopenie, tedy 
ztráta svalové hmoty,“ vysvětluje Ing. 
Jiří Kopáček z Českomoravského sva-
zu mlékárenského. 

řešením mohou Být 
mléčné VýroBky s Velkým 

množstVím BenefItů 
Nejvhodnější prevencí podvýživy 

a malnutrice mohou být mléko a mléč-
né výrobky. Jsou především vynikají-
cím zdrojem vysoce kvalitních proteinů 
obsahujících potřebné esenciální ami-
nokyseliny. „Pro optimální stimulaci 
syntézy kostních svalů je důležitá zejmé-
na vysoká hladina leucinu. Navíc bílko-
viny z mléčných výrobků mohou snadno 
vytvářet bílkovinou hmotu těla. Produk-
ty z mléka tedy přispívají k udržení sva-
lové hmoty,“ pokračuje pan Kopáček. 

Mléčné výrobky ve výživě starých 
osob mají ještě další důležité role. Jsou 
především důležitým a významným 
zdrojem vápníku potřebného k udržení 
kostní hmoty, což je účinná prevence 
osteoporózy a osteomalácie, tedy ztrát 
a lámavosti kostní hmoty, kterými jsou 
ve vyšším věku postižené zejména že-
ny. Mléčné výrobky obsahují rovněž 
vitamin B12, důležitý pro normální 
funkci mozku a imunitního systému. 
V mléce přítomný zinek a selen zase 
přispívají k ochraně buněk před oxi-
dačním stresem. 

„zázrAčné“ fortIfIkoVAné 
mléčné VýroBky 

Stále více se rozrůstající skupina se-
niorů potřebuje kvalitní výživu s vy-
sokou nutriční hodnotou. V oblasti 
mléčných výrobků se jedná o jejich 
obohacení neboli fortifikaci (např. 
o vitamin D) prostřednictvím nových 

receptur a výrobních technologií. „Ve 
výživě seniorů nesmíme zapomínat ani 
na nutriční hodnotu mléčných bílkovin, 
zejména bílkovin syrovátky. Jsou boha-
té na esenciální aminokyseliny, které si 
lidské tělo neumí samo vytvořit, a musí 
je proto přijímat potravou. Tím je může 
využít coby základní stavební kameny 
při budování vlastní tělesné hmoty. 
Výrobky, jako např. námi vyvinutý 
jogurt se zvýšeným obsahem celkových 
a syrovátkových bílkovin, tak mohou 
přispět k prevenci sarkopenie u senio- 
rů,“ zmiňuje Ing. Irena Němečková, 
Ph.D., z Výzkumného ústavu mléká-
renského. 

Co prokázAlA 
nejnoVější studIe? 

Nedávno realizovaná studie zamě-
řená na seniory měla zhodnotit, jak je 
v jejich organismu přítomen vitamin 
D, a to především v zimních měsících, 
kdy je jeho hladina obecně nižší. Dále 
také, jak jsou na tom s příjmem vápní-
ku a jak jejich organismus reaguje na 
příjem vápníku a vitaminu D. 

Vitamin D získává organismus ze 
slunečního záření nebo z potravy. Jeho 
metabolismus v organismu je úzce spo-
jen s metabolismem vápníku a fosfátů. 
To se na našem organismu projeví pev-
nějšími kostmi a lepší imunitou. Nedo-
statečný příjem vitaminu D u starších 
lidí zvyšuje rozvoj osteoporózy, a tím 
podmiňuje i snadnější vznik zlomenin 
kostí při úrazu, snižuje svalovou sílu 
a zvyšuje riziko pádů. „Ve spolupráci 
s Domovem pro seniory z Prahy Cho-
dova jsme pro naši studii získali 68 se-
niorů. Jedna ze dvou skupin po dobu 
pěti týdnů denně konzumovala mléčný 
výrobek obohacený o 5 µg vitaminu D 
a druhá skupina tvořila kontrolní sou-
bor. Odběry krve prokázaly, že podá-
vání a obohacení mléčného výrobku ve 
srovnání s kontrolní skupinou statistic-
ky významně zvýšilo hladinu vitaminu 
D v séru. Ze studie bylo také patrné, 
že obohacení mléčného výrobku vita-
minem D významně zvýšilo i hladinu 
vápníku. Současně to vedlo i k signi-
fikantnímu snížení hodnoty alkalické 
fosfatázy, což nepřímo nasvědčuje na 

stabilizaci kostní struktury,“ stručně 
popisuje nedávno provedenou studii 
MUDr. Petr Tláskal, CSc., z FN Motol, 
předseda Společnosti pro výživu, která 
studii organizačně zajišťovala. 

jAké mléčné 
VýroBky jsou pro senIory 

nejVhodnější? 
Vzhledem k výživovým potřebám 

starších osob je optimální volit fermen-
tované mléčné výrobky s vysokým ob-
sahem bílkovin. „Mezi ně patří tradič-
ně vyráběný tvaroh, který jsme uvedli 
na trh v 90. letech. Jedná se o jemný 
tvaroh. Od toho běžně vyráběného 
v ČR se liší vyšším obsahem syrovát-
kových bílkovin. Celkový obsah bílko-
vin v tvarohu je pak přibližně 12 g na 
100 g. Pro svoje nutriční hodnoty jsou 
často tvarohy doporučované v rámci 
dietních programů,“ vysvětluje Ing. 
Drahomíra Vybíralová z Polabských 
mlékáren, a. s. 

Inovace v segmentu fermentova-
ných výrobků byla zaměřena na výrob-
ky s nízkým obsahem tuku, vysokým 
podílem bílkovin a hustou konzistencí. 
V roce 2014 tak vznikly v ČR jogurty 
vyráběné středomořskou technologií, 
tj. odstraněním syrovátky po fermenta-
ci mléka. Takový typ jogurtu se v Řec-
ku nazývá „straggisto“. U nás je zná-
mý jako řecký jogurt a má 2,5krát více 
bílkovin než běžný jogurt. 

Dalším vhodným mléčným výrob-
kem pro seniory je skyr, tedy jogurt 
islandského typu husté krémové kon-
zistence s 0 % tuku. Obsahuje dokonce 
více bílkovin než řecký jogurt – 3krát 
více než běžný jogurt. Podobně jako 
tvarohy a řecké jogurty jsou také skyry 
doporučované v rámci dietních a re-
konvalescenčních programů. 

Více informací na 
www.mlekovaszdravi.cz 

Fortifikované mléčné výrobky zlepšují kvalitu života seniorů 

  Všechny papírové obaly budou zá-
roveň už do roku 2020 z udržitel-
ných zdrojů 

  Do roku 2020 společnost celosvěto-
vě zredukuje 65 milionů kilogramů 
obalového materiálu 

  Informace o recyklaci budou na 
všech obalech produktů prodáva-
ných v celém světě do roku 2025

„Coby přední světová výrobní a pro-
dejní společnost se zavazujeme používat 
recyklovatelné obaly a materiály z udr-
žitelných zdrojů jako součást našeho ak-
tivního přispění k zavedení oběhového 
hospodářství a omezení tohoto odpa-
du,“ uvedl Rob Hargrove, viceprezident 
pro výzkum, rozvoj, kvalitu a inovace. 
„Plastový odpad a jeho dopad na pla-

netu je široká problematika intenzivně 
sledovaná našimi spotřebiteli a vyžadu-
je komplexní odpověď. Společně s part-
nery z celého odvětví, stejně jako veřej-
nými a soukromými subjekty, můžeme 
pomoci při vývoji praktických řešení, 
která povedou k pozitivnímu dopadu 
na životní prostředí,“ doplňuje Hargro-
ve a zároveň dodává, že většina obalů 
společnosti je již recyklována, recyk-
lovatelná nebo připravena k recyklaci. 
Zhruba 75 procent jejich obalových 
materiálů je vyrobeno ze skla, papíru 
nebo kovu a asi 70 procent papírových 
obalů pochází z udržitelných zdrojů.

Společnost Mondelēz International 
má zároveň řadu dalších závazků tý-
kajících se dopadu své činnosti na ži-
votní prostředí. Především jde o udr-
žitelné pěstování surovin, kde má pro 
své klíčové komodity kakao a mouku 
vlastní programy, ale i o omezení do-
padu samotné výrobní činnosti. V Čes-
ké republice je vlajkovou lodí továrna 
v Opavě, jejíž nová hala je držitelem 
mezinárodní certifikace pro ekologic-
ky šetrné budovy. Kromě úsporného 
osvětlení a vytápění se zde například 
používá dešťová voda pro splachování 
toalet. 

Podle zprávy společnosti EKO-
-KOM se podařilo v roce 2017 v Čes-
ké republice vytřídit a předat k dalšímu 
zpracování tři čtvrtiny všech vyprodu-
kovaných obalů. „Díky husté sběrné sí-
ti kontejnerů a dlouhodobé komunikaci 

u nás pravidelně třídí odpady velmi vy-
soké procento populace,“ říká ředitel 
komunikace Lukáš Grolmus ze společ-
nosti EKO-KOM a dodává: „Sběr, tří-
dění a recyklace odpadů je komplexní 
proces, jehož aktivní součástí musí být 
výrobci, spotřebitelé, ale i obce a další 
subjekty. Díky osvětovým a vzděláva-
cím programům se nám daří zvyšovat 
povědomí o významu a důležitosti od-
povědného nakládání s odpady. Vítáme 
a podporujeme proto i takové aktivity 
našich klientů, které pomáhají udržo-
vat naši planetu v lepší kondici,“ do-
dává Grolmus s tím, že díky aktivnímu 
přispění umožnila společnost Monde-
lez v České republice jenom v loňském 
roce zpětný odběr a recyklaci 3519 tun 
obalových odpadů. 

Native PR, s. r. o. 

Mondelēz International se zavazuje 
mít do roku 2025 všechny obaly recyklovatelné 

A d V e n t  A  k o u p á n í 
V  o d p A d C í C h

Exotickou dovolenou v oblastech 
s příjemně teplou mořskou vodou si 
v čase adventu, Vánoc a silvestrov-
ského veselí dopřává jen nevelká část 
našich obyvatel. A těm, kteří přece 
jen dají přednost sluníčku v přímoř-
ských letoviscích místo paprskům 
odrážejícím se od sněhové přikrývky 
na horách, se jistě nelíbí představa 
ne zrovna levné dovolené na pláži 
s plastovými odpadky. Zřejmě alar-

mující nárůst plastů v mořích byl im-
pulsem pro Evropskou komisi, aby 
hledala řešení, jak na tento neblahý 
trend upozornit a jít příkladem. Ni-
kdo si totiž nemůže myslet, že zrovna 
Evropa by byla hlavním znečišťova-
telem světových oceánů. Podle prv-
ního místopředsedy Komise Franse 
Timmermanse však lidstvo riskuje, 
že se zadusí plastovým odpadem, 
a v oceánech ho za chvíli bude víc 
než ryb. Jedním z opatření je pláno-
vaný zákaz jednorázového plastové-
ho nádobí, zejména kelímků na ná-

poje. Jak rychle jsme si na ně zvykli. 
Staly se součástí venkovních gastro-
nomických akcí se stánkovým pro-
dejem, včetně dnes aktuálního popí-
jení horkého punče, svařeného vína, 
kávy, čaje či místních specialit na ad-
ventních trzích snad každého střed-
ně velkého evropského města, o me-
tropolích nemluvě. Adventní trhy se 
staly fenoménem, místem zastave-
ní a setkávání lidí, kteří by se jinak 
v předvánočním shonu neměli šanci 
potkat. Pro mezilidské vztahy je ad-
ventní gastronomie jistě přínosem. 

Hory odpadků včetně pytlů s vyho-
zenými kelímky jsou však jejich od-
vrácenou tváří. A že to jde i jinak? 
Příkladem budiž brněnská radnice, 
která jako první u nás spolu s partne-
ry našla v adventu 2015 odvahu ce-
loplošného nahrazení jednorázových 
plastů vratnými obaly. Přes prvotní 
překážky a nedůvěru samotných 
prodejců si toto prvenství brněnští 
radní obhájili a průzkumy trhu se 
spokojeností s designově zajímavý-
mi porcelánovými hrníčky jim plně 
daly za pravdu. Porcelánové hrnky si 

návštěvníci oblíbili tak, že si z velké 
části nevybírali zálohu a jako suve-
nýr zůstaly součástí brněnských do-
mácností. A navíc: každoročně Brno, 
dle statistiky Turistického informač-
ního centra, sníží ekologickou zátěž 
po adventních trzích v centru měs-
ta o 190 000 litrů odpadu vážícího 
až několik tun. Pro představu jde 
o 3800 přeplněných odpadkových 
košů. Kolik košů je to za všechna 
města v naší vlasti? V Evropě? A že 
by se zpráva z Brna dostala až do  
Bruselu? 

Glosuje: Ing. Eva Řehák Nováková

Praha – Společnost Mondelēz International se zavazuje mít do roku 2025 
pouze recyklovatelné obaly a zároveň uvádět informace o správné recy-
klaci na každém obalu svých produktů. Ve spolupráci s dalšími partnery 
přitom bude usilovat o shromažďování a recyklaci obalových materiálů na 
všech trzích světa. Uvedené závazky jsou součástí strategie společnosti 
směřující k oběhovému obalovému hospodářství a mají pomoci k naplně-
ní dlouhodobého cíle nulového obalového odpadu. V České republice je 
společnost jedním z akcionářů společnosti EKO-KOM, která provozuje sys-
tém sběru a recyklace obalových odpadů. Díky činnosti tohoto neziskového 
subjektu u nás 73 % obyvatel aktivně třídí odpady. Místní systém přitom 
patří mezi jeden z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě. 



Specializované analytické přístroje

 

Centrální testování mléka 

Analýza masa a masných výrobků 

Chemické analýzy 

Analýza krmiv 

Gerber Instruments 

Analýza mléka a mlékárenských výrobků 

Analýza vína 

Analýza zrnin, obilí a mouky 

www.milcomservis.cz 

výhradní distributor
FoSS přístrojů v Čr a Sr
Hostivařská 538/56
102 00 Praha 10
Tel: +420 274 016 140

analytické přístroje pro potraviny 
        a zemědělské produkty

Svět se mění, to dobré zůstává. 
Jsme součástí vašich Vánoc již 187 let
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Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Rádi bychom opět touto cestou poděkovali všem našim
partnerům, kteří s námi v roce 2018 spolupracovali
na řešení výzkumných projektů. Děkujeme též našim
průmyslovým partnerům, kteří si nás pro řešení svých
inovativních projektů OP RV vybrali jako výzkumnou
instituci.

Zveme vás na XXII. DEN VÚM, který se bude konat
na jaře roku 2019 a na kterém budou výsledky našeho
výzkumu podrobně prezentovány. Pro inspiraci ve vaší další
inovativní práci navštivte naše webové stránky
www.vumlekarensky.cz, kde jsou výsledky výzkumných
projektů uvedeny.

Výsledkem našeho výzkumu bylo i vyhledání,
identifikace a návrh využití řady nových mlékárenských
mikroorganismů a kultur, které pro výrobní účely dodáváme
pod značkou Laktoflora®. Více informací naleznete
na www.milcom-as.cz.

DO NOVÉHO ROKU 
PŘEJEME VŠEM JEN TO NEJLEPŠÍ 

A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

2019
obchodní zástupci m: 602 760 250, 602 760 244, 602 760 251 
ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, t: 296 114 040, e: office.prague@ecolab.com
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Právě v momentě, když jsem počátkem 
listopadu ulehnul v pražské Nemocnici Krá-
lovské Vinohrady na lůžko, abych podstoupil 
operaci kyčle, zazvonil mi telefon, ze které-
ho jsem se dozvěděl o nenadálém úmrtí mého 
skvělého kamaráda, pana Ladislava Liklera. 
Už mě téměř vezli na operační sál a já měl do-
cela strach z operace, a do toho tato bolestivá 
a smutná zpráva….

„Jak je to možné“, ptal jsem se sama se-
be, „vždyť jsme spolu před několika dny ještě 
mluvili“. Věděl jsem sice, že Láďa leží v ne-
mocnici, a ještě jsme se spolu před týdnem 
bavili o tom, koho vlastně z nemocnice pustí 
domů dříve. To jsem však ale ještě vůbec netu-
šil, že by byl zdravotní stav Ládi natolik vážný 
a že krutá nemoc, která ho v posledních letech 
trápila, bude ještě silnější, nežli byl vždy tento 
optimistický a vitální člověk. Zpráva o jeho 
odchodu byla pro mě stejně tak velikou ránou, 
jako bych sám ztratil někoho z mé vlastní ro-
diny. Ano, je to tak, a moc to bolí. Láďa byl 
pro mě vždycky více než přítel a byl členem 
té „mé mlékařské rodiny“.

Poznali jsme se spolu před mnoha lety, tu-
ším že při pořádání jedné z prvních oslav Svě-
tového dne mléka. Velmi brzy jsme se spřáteli-
li, protože nás oba spojovala stejná láska – a to 
láska k sýrům. Sýrařské vědomosti Ládi byly 
neskutečně široké, a k tomu za ním stála ta 
obrovská sbírka sýrových etiket, kterou Lá-
ďa za celý svůj život nashromáždil a která se 
postupně stala největší sbírkou sýrových eti-
ket na světě. Rád jsem Láďu poslouchal, když 
o sýrech zasvěceně, a především fundovaně 
vyprávěl, těšil jsem se později na výstavy, kte-
ré již pod hlavičkou společnosti Laktos a. s., 
která převzala do správy jeho cennou sbírku, 
pořádal, a byl jsem hrdý na to, že mým blíz-
kým kamarádem je jeden z mála „Rytířů z řá-
du Camembertů“, kteří na této planetě žijí. 

Toto uznání získal Ladislav Likler v sýrařské 
zemi Francii už před mnoha lety.

Vždy se mi moc líbila jeho sbírka etiket, 
která mě inspirovala a byla pro mě a stále 
zůstává nevyčerpatelným zdrojem informa-
cí o vývoji sýrařství, technologií, marketingu 
a reprografie, a velice rád a často jsem kopí-
roval některé z etiket jako ilustrační obrázky 

pro mé články. Věděl jsem, že kdybych snad 
chtěl také jako sběratel etiket začít (a měl jsem 
doma hodně zajímavých exemplářů, které ani 
Láďa nejdříve ve sbírce neměl), že už ho ne-
můžu nikdy dohonit, a tak jsem, a rád, všech-
ny mé skvosty Láďovi daroval a pro příště se 
stal jakýmsi „sběratelem etiket pro skutečného 
sběratele“. A jak jsem jezdil po světě, sháněl 

jsem vždy a znova nové přírůstky, které obo-
hatí Láďovu a později již onu „laktosáckou“ 
sbírku. Zrovna týden před jeho náhlým úmr-
tím jsem mu po návratu ze Spojených arab-
ských emirátů telefonoval ještě do nemocnice 
a informoval ho, co mu právě z Dubaje no-
vého vezu. Tyto etikety už ode mě ale Láďa 
neuvidí…

Další věc, pro kterou jsem si Ládi vždycky 
velice vážil, byla jím založená tradice oslav 
Světového dne mléka, a hlavně jeho skvělá 
propagace mlékařství, kterou po celý svůj ži-
vot Ladislav Likler uskutečňoval. Vzpomínám 
si na naše společná vysílání v Rádiu Frekven-
ce 1 i v dalších rádiích, vzpomínám si na naše 
společné články, které jsme spolu vytvořili, 
vzpomínám si na ochutnávkové sýrové party, 
když někdo z okruhu společných přátel přivezl 
ze zahraničí sýrové pochoutky. A ještě musím 
vyzdvihnout tu největší zásluhu, která Láďovi 
patří, a sice jeho klíčovou roli při vytvoření 
a vydání dvou dílů publikace „Historie mlé-
kárenství v Čechách a na Moravě“, 1. a 2. díl. 
Roli pořadatele oslav Světového dne mléka 
jsem od Ládi po několika letech velice rád 
převzal, a i když jsem částečně změnil původ-
ní scénář této akce, přesto ten hlavní myšlen-
kový základ v něm zůstává z „Láďovy tvůrčí 
dílny“.

Ladislav Likler byl dobrým člověkem, 
skromným, velmi pracovitým a byl opravdo-
vým a doslova zaníceným mlékařem a sýra-
řem. Mně navěky odešel můj více než kamarád 
a naše česká mlékařská komunita v něm ztrá-
cí další významnou osobnost, která se výraz-
ným písmem zapsala do její historie. Važme si 
proto vždy práce tohoto významného člověka.

Buď čest jeho památce.

Ing. Jiří Kopáček, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský

Tuto otázku jsme si na Laktosu kladli mno-
hokrát s panem Gudevem a paní sekretářkou. 
Velice rádi jsme ho navštěvovali společně ne-
bo sami za sebe v našem suterénním „muzeu“. 
Staral se naší společnosti o sbírku sýrových 
etiket Laktos collection, která se hlavně je-
ho zásluhou stala největší sbírkou na světě 
a dostala by se svým počtem do Guinnessovy 
knihy rekordů. Shromažďuje etikety opravdu 
z celého světa, má plno rarit a historických 
a významných skvostů.

Pan Likler byl známý odborník v oblasti sý-
rařství. Jeho znalosti a kvality byly obrovské. 
To jsou ale skutečnosti, které jsou všeobecně 
známy. Zavzpomínali bychom na pana Likle-
ra ale spíše z pohledu jeho morálních kvalit, 
lidskosti a mého pocitu.

Znali jsme pana Liklera více než dvacet 
let. Za tu dobu jsme si, alespoň si to myslíme, 
vytvořili velice přátelský vztah. Rádi jsme za 

ním chodili si pouze popovídat. Měli jsme ve-
lice shodné názory na politické dění, na Lak-
tos, situaci na sýrařském trhu apod. Hodnotili 
jsme sýry, které jsme dovezli ze zahraničí ne-
bo je pan Likler dostal. Degustovali jsme a vy-
hodnocovali. Jeho zkušenosti a široký rozhled 
byl pro nás vždy zajímavý a poučný. Velice 
rádi jsme si procházeli sbírku a poslouchali 
někdy i obdivuhodné historky o získávání eti-
ket, o jejich historii, ale i o sýrárnách u nás 
a ve světě. Mnohdy jsme se nechali poučit 
i o výrobě netradičních sýrů, o tradicích v jed-
notlivých zemích a o získaných chutích. Jeho 
přehled o sbírce, která čítá etiket statisíce, byl 
obdivuhodný.

Měli jsme ho rádi pro jeho otevřenost, 
upřímnost a pro výše uvedené lidství. Ve 
svých debatách jsme narazili i na nemoci, 
které hlavně v poslední době pana Liklera 
sužovali, ale i na rodinu a vnitřní pocity. Byl 

to Člověk s velkým Č a to není klišé. Mohli 
a velice rádi jsme za ním chodili s obyčejnými 
i pracovními radostmi, ale i si trochu postěžo-
vat. Vždy předával své názory a rady s upřím-
ností, humorem a jeho přívětivou lehkostí. 
Vždy to byl rozhovor přátelský a velice milý.

Dnes už víme, že pan Likler nepřijde. Je 
nám to velice líto, a i když jsme ty jeho po-
slední dny prožívali s ním a tušili jsme vý-
sledek, ta zpráva o jeho skonu byla zdrcující. 
Dnes už opravdu víme, že pan Likler nepřijde. 
Bude nám velice chybět. Takoví lidé odcházet 
nemají.

Ať ho sýrařské nebe přijme s otevřenou ná-
ručí.

Ing. Petr Morava, CSc.,
ředitel společnosti Laktos a. s.

Ing. Todor Gudev, CSc.,
předseda představenstva

6. listopadu 2018 po obětavém boji s ne-
mocí zemřel Ladislav Likler. V květnu mu 
bylo 75 a za svůj život dokázal tolik věcí, 
které mu mohou jeho soukmenovci mlékaři 
jen závidět a s obdivem k jeho životu a po-
činům vzhlížet. S Láďou jsme byli spolužáci 
na mlékařské průmyslovce v Kroměříži, když 
on byl už pan „čtvrťák“ a já bažant v 1. A. 
Žili jsme pospolně i na internátě. Láďa váš-
nivě fotografoval a od svých soukmenovců 
se už tenkrát odlišoval tím, že si nehrál na 
mazáka a frajera, ale nás vykulené klučiny 
obdarovával upřímným kamarádským po-
stojem. Začínal sbírat sýrové etikety, které 
jej okouzlily a přivedly ke světovému pri-
mátu. Duší byl vždycky Jihočech a „made-
ťák“ z Veselí nad Lužnicí, a to bylo zjevné 
a známé už tehdy. Vyjmenovávat jeho vý-
znam pro české mlékárenství by byl dlou-
hý příběh. Všichni jej známe. Podtrhnu jen 
jeho rytířství, které získal třikrát. Jednou ve 
Francii – Rytíř řádu Camembert, podruhé 
u nás Rytíř České chuti 2017 v soutěži Česká 

Můj více než přítel, pan Ladislav Likler

Přijde dnes pan Likler?

Odešel nám Rytíř České chuti Láďa Likler

chuťovka a potřetí Rytíř povahou a lidstvím, 
které v sobě měl. S Láďou odešel kus his-
torie českého mlékařství. A můj kamarád 
a prima chlap. Památka na něj je v nás, ale 
i v řadě publikací, a především v celé jeho 
unikátní sbírce sýrových etiket. 

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Etiketomat.cz si oblíbila řada čes- 
kých výrobců a prodejců potravin. 
Pomáhá jim plnit zákonnou povinnost, 
která od roku 2016 nařizuje uvádět na 
potravinách základní výživové údaje. 
Už půl roku po tomto nařízení ušetřil 
Etiketomat výrobcům a dodavatelům 
několik milionů korun. Nyní získal 
mezinárodní certifikaci EuroFIRu, 
která potvrzuje, že se uživatelé mohou 
na jeho výpočty spolehnout. 

Testování provedla mezinárodní nezis-
ková organizace EuroFIR, která k testová-
ní vybrala Etiketomat.cz v rámci projek-
tu EU NASCENT (software pro značení 
výživových údajů a tvrzení: servis, ško-
lení a inovace nabízené malým a střed-
ním podnikům a podnikatelskému sekto-
ru v Evropě – GA 739622). Na projektu 
NASCENT díky dlouholeté spolupráci 
s EuroFIR participoval Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, resortní organi-
zace Ministerstva zemědělství. EuroFIR 
shromažďuje nejlepší dostupné informa-
ce o složení potravin a podporuje využití 
těchto údajů jak ve sféře výzkumné, tak 

komerční. Testování probíhalo od června 
do srpna letošního roku, kdy jsme obdrželi 
10 receptur jednoduchých i složitějších 
jídel a nechali Etiketomat, aby vypočítal 
jejich nutriční hodnoty. U týchž potravin 
provedl EuroFIR svou vlastní analýzu 
pomocí výpočtu QIB/NIS a nakonec po-
rovnal své výsledky s našimi. Testování 
potvrdilo, že hodnoty vypočtené systé-
mem Etiketomat jsou v mezích toleran-
cí uvedených v Pokynech pro příslušné 
orgány pověřených kontrolou shody 

s právními předpisy EU s ohledem na 
stanovení přípustných odchylek od nu-
tričních hodnot uvedených na etiketě. 

AplIkACe spočítá nutrIční 
hodnoty Během pouhé 

ChVIlky 
Etiketomat.cz funguje od roku 

2015. Jeho přínos pro výrobce a do-
davatele se ještě zvýšil v prosinci roku 
2016, kdy vešlo v platnost nařízení Ev-
ropské unie č. 1169/2011. Podle něj mu-

sí být na většině potravin uvedeno sedm 
základních výživových údajů – energetic-
ká hodnota, množství tuků, nasycených 
mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bíl-
kovin a soli. Takové informace je možné 
získat výpočtem pomocí složitého vzorce 
či laboratorní analýzou, ale obě tyto me-
tody jsou časově a finančně náročné. Eti-
ketomat přinesl jednoduché řešení této 
problematiky. Stačí, aby uživatelé do 
aplikace zadali příslušnou recepturu, 
a okamžitě získají výsledné nutriční 
hodnoty dané potraviny. Pro výpočet 
používáme vlastní algoritmus a neustále 
se rozšiřující databázi, která v současnosti 
čítá více než 1250 složek a surovin a ně-
kolik desítek tisíc hodnot nutrientů. 

etIketomAt šetří 
tAké náklAdy 

Naše aplikace skýtá výhody nejen po 
stránce časové, ale i finanční. Zatímco 
ceny laboratorních rozborů začínají na 
5000 Kč, výpočet na Etiketomat.cz přijde 
uživatele v průměru na 250 Kč. Celkově 
Etiketomat.cz posloužil už 1200 uživatelů 
a úspěšně provedl necelé 4000 výpočtů. 

Etiketomat.cz
– nový nástroj pro výpočet nutričních hodnot
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Svijany – Pivovar Svijany uvá-
dí na trh nové sezonní balení. Pro 
předvánoční období letos připravil 
speciální vánoční „osmipack“ nej-
prodávanějšího svijanského piva 
– Svijanského Mázu 11 %. Vánoč-
ní edice se dočkají také jeho pěti-
litrové soudky, půllitrové plechov-
ky a dvoulitrové Plechovky (nejen) 
pro chlapy a v neposlední řadě bude 

vánoční motiv zdobit i etikety lah-
vového Svijanského Mázu v běžném 
prodeji. 

Aktuální sezonní multipack s vá-
nočním designem obsahuje osm 
půllitrových lahví světlého ležáku 
Svijanský Máz. Praktický kartonový 
obal chrání lahve před poškozením 
a usnadňuje přepravu a přenášení. Je 
v prodeji například v řetězcích Ahold, 
Billa, Globus, Tesco a Makro a obje-
ví se i v síti Kaufland. Speciální vá-
noční edice oblíbeného dvoulitrové-
ho balení piva – Plechovek (nejen) 
pro chlapy – je k dostání na e-shopu 
pivovaru, ale také například v pro-
dejnách Globus, Tesco a Makro. Pěti- 
litrové soudky ve vánočním designu 
lze rovněž koupit přes e-shop nebo 

v pivovarské prodejně přímo ve Svi-
janech, stejně jako ostatní pivní sorti- 
ment.

Letošní novinkou jsou vánoční půl-
litrové plechovky s nepasterovaným 
Svijanským Mázem. Nepasterované 

pivo do plechovek ve Svijanech stáčí 
jako první český pivovar vůbec. Novou 
stáčírnu za více než 100 milionů Kč, 
která za hodinu dokáže pivem naplnit 
až patnáct tisíc plechovek, pivovar 
uvedl do plného provozu v březnu a le-
tos na ní plánuje vyrobit více než osm 
milionů půllitrových plechovek. 

Loni Pivovar Svijany uvařil celkem 
o zhruba dvě procenta více piva než 
v roce 2016 a s více než 638 tisíci hek-
tolitrů je jedním z největších pivovarů 
v českých rukou a největším českým 
výrobcem zachovávajícím tradiční 
způsob kvašení piva. Letos – v roce 
dvacátého výročí své samostatné exi-
stence – pivovar plánuje, že se přiblíží 
hranici 680 tisíc hektolitrů. 

www.pivovarsvijany.cz

Pivovar Svijany uvádí na trh vánoční balení piva

České Budějovice – Budějovický 
Pivovar Samson se těší z historického 
úspěchu. V prestižní World Beer 
Awards byl ležák Samson oceněn 
jako nejlepší ležák českého typu 
vyráběný v České republice. Pivovar 
Samson nyní vydává nové pivní eti-
kety, které na mimořádný úspěch 
upozorňují.

„Rádi našim zákazníkům ukážeme, 
že Samson je opravdovým silákem me-
zi pivy. Náš ležák patří podle zahra-
ničních porotců k tomu nejlepšímu, 
co český trh nabízí. Oceněním World 
Beer Awards z Londýna navazujeme 
na úspěchy našich předchůdců, kteří 
obdrželi mnoho významných ocenění 
na světových pivovarských soutěžích, 
a vybudovali tak slávu Budějovického 

piva z našeho pivovaru. Český ležák je 
ve světě pojmem a pro nás je ctí, že ten 
nejlepší v České republice vaříme u nás 
v Samsonu,“ říká generální ředitel Pi-
vovaru Samson Daniel Dřevikovský. 

Pivovar Samson se těší podpoře 
belgicko-brazilského pivního koncer-

nu AB InBev. Investice do Samso-
nu v posledních letech dosáhly téměř  
400 milionů korun. „Bez podpory na-
šeho partnera by bylo velmi složité 
prosadit se ve světě. Pro nás je kromě 
technologií důležité také enormní úsilí 
našich zaměstnanců, bez nichž bychom 
nebyli, kde nyní jsme,“ říká Dřevikov-
ský s tím, že na etiketách nyní spotře-
bitelé najdou logo soutěže, v níž letos 
v České republice triumfoval Samson. 
Nové etikety na ležáku Samson jsou 
k vidění v obchodech již nyní. Během 
prosince se objeví v novém hávu Pito. 

World Beer Awards patří v pivním 
světě k těm nejprestižnějším meziná-
rodním oceněním. O výsledcích sou-
těže rozhoduje mezinárodní porota, 
jejíž členové z celého světa jsou kapa-
citami ve svém oboru. „Soutěž World 

Beer Awards získala během posledních 
pěti let výraznou prestiž a úspěch v ní 
může významně podpořit export vítězné 
značky do Velké Británie a dalších 
zemí,“ říká vedoucí poroty World 
Beer Awards pro určení národních ví-
tězů Pavel Borowiec s tím, že soutěž 

se řadí k těm v Evropě nejrenomo- 
vanějším.

Pivovar Samson v posledních letech 
boduje v soutěžích pravidelně. Lo-
ni získala v České republice ocenění 
i „desítka“, pro řidiče v Samsonu při-
pravují legendární Pito, které se opět 
vrací na piedestal nealkoholických piv. 

Pivovar Samson, a. s., České Bu-
dějovice patří do portfolia společnosti 
AB InBev, která je největším světovým 
pivním koncernem. Mezi jeho další 
značky patří například Stella Artois, 
Corona či Foster´s. Česká republika 
jako pivní velmoc si v jeho portfoliu 
získává čím dál důležitější postavení, 
čemuž napomáhá investování do jejích 
tradičních značek, jako je právě Sam-
son.

Pivovar Samson, a. s.

Vítězný Samson má nové etikety. 
Zdůrazňují úspěch v prestižní mezinárodní pivní soutěži

 

 

Soutěže pod značkou PIVEx více než 
čtvrtstoletí uznávají pivovarští odbor-
níci v kategorii nejprestižnějších a nej-
významnějších degustačních hodnocení 
piva v České republice. Už od roku 1992 
je vyhlašovatelem a producentem soutě-
že marketingová, produkční a reklamní 
společnost SNIP & CO ve spolupráci se 
společností Veletrhy Brno, VÚPS Praha 
a dalšími partnery. Záštity a garance nad 
soutěžemi PIVEx letos převzali Mi-
roslav Toman – ministr zemědělství, Bo-
humil Šimek – hejtman Jihomoravského 
kraje, Mgr. Jana Mračková Vildumetzo-
vá – předsedkyně Asociace krajů ČR, 
Markéta Vaňková – primátorka statutár-
ního města Brna a Jan Šuráň – prezident 
Českomoravského svazu minipivovarů. 
Záštitu nad vyhlášením při 27. Galavečeru 
pivovarníků a sladovníků České a Sloven-
ské republiky převzal Český svaz pivovarů 
a sladoven. Odborným konzultantem je pi-
vovarský expert Ivan Chramosil. Odbor-
ným a produkčním garantem degustací je 
po celou dobu soutěží Výzkumný ústav 

pivovarský a sladařský v Praze a jeho sla-
dařské pracoviště v Brně.

K první degustaci lahvových (bale-
ných) piv se odborní degustátoři sešli 
6. prosince 2018. Druhé kolo proběhne 
na konci ledna 2019. Vzorky označené 
pouze kódy posuzují vždy anonymně 
degustátoři (převážně sládci) ze sou-
těžících pivovarů, z VÚPS a dalších 
odborných institucí. Průběh soutěže 
za dohledu zástupců odborných ga-
rantů a producenta soutěže ověřuje 
notář. Hlavními hodnoticími kritérii 
při degustaci jsou chuť, plnost, vůně, 
říz, hořkost i jiné vlastnosti piva ne-
bo příznaky podle dalších chuťových, 
čichových i vizuálních zjištění odbor-
ných degustátorů. V obou kolech sou-
těže jsou u všech vzorků piv prováděny 
laboratorní rozbory a senzorická hod-
nocení v laboratořích VÚPS. Koneč-
ný výsledek je určen součtem hodnot 
z obou kol a laboratorními rozbory po-
tvrzujícími deklarované hodnoty při-
hlašovaných piv. 

Veřejně jsou zejména z marketingo-
vých důvodů vyhlašována pouze piva 
umístěná na prvních třech pořadích. Ví-
tězové jednotlivých kategorií získávají 
„ZLATý POHÁR PIVEx – PIVO 
2019“. Absolutní vítěz ze všech kategorií 
dvoukolového hodnocení soutěžního roč-
níku získává titul „CHAMPION ZLATý 
POHÁR PIVEx 2019“.

6 .  r o č n í k 
d e G u s t A č n í  s o u t ě ž e 

p r o  s u d o V á  – 
č e p o V A n á  p I V A

Byl Vyhlášen 6. ročník 
soutěže sudoVýCh pIV 

pIVeX
Každoročně rostoucí zájem výrob-

ců piva o odbornou degustaci sudo-
vých (čepovaných) piv pod značkou 
PIVEx dokumentuje smysl a potře-
bu takové soutěže na podporu výro-
by a prodeje pivní produkce. Proto již 

pošesté vyhlašuje společnost SNIP 
& CO ve spolupráci s Veletrhy Brno, 
VÚPS Praha a jeho brněnským sladař-
ským pracovištěm v České republice 
unikátní jednokolovou soutěž odbor-
ného hodnocení kvality pro sudová 
piva pod značkou ZLATý SOUDEK 
PIVEx 2019 (průmyslové pivova-
ry) a ZLATý miniSOUDEK PIVEx 
2019 (minipivovary). Odborná degu-
stace a hodnocení kvality sudových 
– čepovaných piv doplňuje marketin-
govou podporu a komunikační nabíd-
ku odborníky uznávaných oficiálních 
soutěží pivovarského oboru probíha-
jících pod značkou PIVEx už od roku 
1992, původně organizované pro piva 
ve spotřebitelském balení (lahve skle-
něné, PET/plechovky). Uzávěrka pro 
přihlášená sudová piva bude v polovi-
ně ledna 2019. V letošním ročníku bylo 
přihlášeno rekordních 49 značek čepo-
vaných piv. Podobný počet soutěžních 
značek je očekáván i pro 6. ročník v ro-
ce 2019. Soutěžní neveřejná degustace 
sudových – čepovaných piv se usku-
teční v hotelu Voroněž dopoledne v den 
konání Galavečera pivovarníků a sla-
dovníků 2019. Rostoucí zájem a opa-
kovaná účast v degustačních setkáních 
potvrzuje, že si soutěž sudových piv 
našla své místo mezi špičkovými ofi-
ciálními degustacemi piv v České re-
publice pod značkou PIVEx.

Na pivním trhu stále pociťují úbytek 
konzumentů nejen pivovary, ale hlavně 
provozovatelé restaurací a tradičních 
hospod. Pozitivním trendem v soutěži je 
narůstající účast malovýrobců z mini- 
pivovarů a restauračních pivovarů. 

Na soutěži se jako hlavní partner 
podílí dodavatel výčepních technologií 
a zařízení – společnost Thermotechni-
ka Bohemia, která dodává pro soutěž 
sudových – čepovaných piv potřebné 
množství jednotných výčepů a s nimi 
související servis během degustací.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěží 
– 27. ročník Zlatý pohár PIVEx – PI-
VO 2019 a 6. ročník zlatý soudek pivex 
2019 a ZLATý miniSOUDEK PIVEx 
2019 proběhne na přelomu únor/březen 
2019 v hotelu Voroněž v Brně v úvodu 
27. Galavečera pivovarníků a sladov-
níků České republiky a Slovenské re-
publiky (termín bude upřesněn, vstup 
bude pouze na zvláštní pozvánky). Pro 
média budou výsledky soutěží PIVEx 
vydány v odpoledních hodinách téhož 
dne s embargem na zveřejnění do zahá-
jení vyhlášení.

Hlavním mediálním partnerem de-
gustačních soutěží PIVEx je Potravi-
nářská Revue a Potravinářský zpravo-
daj.

Mgr. Richard Morávek,
SNIP & CO, 

reklamní společnost, s. r. o.

z á š t I t u  n A d  s o u t ě ž e m I  p I V e X  p ř e V z A l  m I n I s t r  z e m ě d ě l s t V í  j A n  t o m A n

Zájem o účast v 27. ročníku soutěže lahvových piv neklesá
Soutěžní kategorie – průmyslové pivovary
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Tradičně před koncem roku zahajuje prvním kolem odborná soutěž piv 
pod značkou PIVEX. Do pěti kategorií odborné soutěže lahvových (balených) 
piv PIVEX 2019 se přihlásilo celkem 50 značek piv z 13 průmyslových 
pivovarů z České republiky (pozn. řemeslné pivovary se účastní jednokolové 
odborné degustace v kategorii sudová – čepovaná piva v únoru 2019). 
Ve 27. ročníku pivovarských soutěží PIVEX rozhoduje odborná degustační 
porota ve dvou kolech o vítězích a držitelích tradičních ocenění degustační 
soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2019. 



ACO si uvědomuje, jak zásadní roli hraje odvodnění v nárocích na hygienu. Naše odvodňovací 
systémy nabízejí nejvyšší hygienické standardy, tak aby se zabránilo vzniku a šíření škodlivých 
bakterií. Této filozofii říkáme HygieneFirst a je naším závazkem kvality a hygieny.

Společnost ACO je lídrem na trhu odvodnění 
pro nápojový a potravinářský průmysl. 
Každý odvodňovací systém je induviduálně 
navržen tak, aby poskytoval maximální 
spolehlivost, životnost a odolnost a zároveň 
zabránil hygienickým problémům souvisejícím 
s nefunkčním nebo špatně navrženým 
odvodněním.

Více než 60 let zkušeností z nás dělá 
profesionály na trhu odvodňovacích systémů.
www.aco.cz

PF 2019
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a
spolupráci v letošním roce.

Odvodnění potravinářských provozů

180_260_potravinarska_revue.indd   1 21.11.2018   9:08:58
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Praha – Český svaz pivovarů a sladoven 
představil aktuální data z dlouhodobé stu-
die Pivo v české společnosti připravované 
Centrem pro výzkum veřejného mínění Socio- 
logického ústavu AV ČR (CVVM). Z nich vy-
plývá, že pivo v ČR pije téměř devět z deseti 
mužů a skoro polovina žen. Čeští milovníci 
zlatého moku vypijí v průměru 7,6 půllitru 
piva, meziročně zhruba o jedno pivo méně. 
U žen se týdenní konzumace zvýšila z 2,3 na 

2,7 půllitru. Muži si dopřejí pivo v průměru 
třiapůlkrát týdně, ženy téměř dvakrát za  
týden.

Podíl lidí, kteří pijí pivo, se v čase proměňuje. 
U mužů se potvrzuje trend úbytku takových, kteří 
pijí pivo alespoň někdy. Jejich podíl se od roku 
2015 plynule snižuje z 91 % na současných 86 %. 
„Nejvíce konzumentů je pro letošní rok mezi muži 
ve věku 18 až 29 let, hned za nimi jsou pak muži 
mezi 30 a 44 lety,“ komentuje autor průzkumu 
Jiří Vinopal z CVVM. 

U žen došlo k meziročnímu poklesu kon-
zumentek o 10 procentních bodů na 49 %. Pi-
vo tak pije každá druhá žena. Pokles je způso-
ben úbytkem svátečních konzumentek. Mnohé 
z žen, které dosud pily piva nejméně nebo si jej 
dopřávaly nejméně často, jej podle průzkumu 
přestaly pít úplně. Ženy, pro něž je pivo pre-
ferovaným nápojem a pijí jej častěji, jsou mu 

věrné i nadále. Věkové skupiny u žen-konzu-
mentek piva se z hlediska množství piva v le-
tošním roce zajímavě vyrovnaly, zároveň ale lze 
v posledních dvou letech sledovat patrný nárůst 
množství piva konzumovaného ženami ve věku  
30–44 a také nad 60 let. 

„Roli hraje čím dál pestřejší výběr piva, ale 
také skutečnost, že stále více žen si uvědomuje 
jeho pozitiva, jež jsou doložena odbornými stu-
diemi. Pivo má kupříkladu nízkou kalorickou 
hodnotu a obsahuje mnoho vitaminů, minerálů 
a přírodních antioxidantů. Je i vhodným nápojem 
po sportu, samozřejmě v přiměřeném množství,“ 
dodává Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven. 

mužI pIjí pIVo skoro dVAkrát 
čAstějI než ženy 

Ženy týdně vypijí v průměru skoro tři půllitry 
týdně, stejný parametr u mužů meziročně klesl 

o jeden půllitr týdně na zhruba sedm a půl. Prů-
měrný počet dnů v týdnu, ve kterých si konzu-
menti dají pivo, se pohybuje nad hranicí tří a půl 
dne u mužů a těsně pod hranicí dvou dnů u žen. 
Současně lze výsledky vyjádřit i tak, že alespoň 
dvakrát týdně si pivo dá 74 % mužů a 45 % žen 
(z těch, kteří pivo vůbec někdy pijí).

„V počtu dní se vzájemně nijak významně ne-
odlišují jednotlivé základní socio-demografické 
skupiny. Dlouhodobě se pouze ukazuje, že všech-
ny starší věkové kategorie pijí pivo o něco čas-
těji než ostatní. Průměr u nich překračuje čtyři 
dny u mužů a dva dny v týdnu u žen. Specificky 
se v posledních letech vyvíjí skupina nejmlad-
ších mužů (18–29), u nichž se průměr dlouho-
době udržoval na nebo těsně pod hranicí tří dnů 
v týdnu, přičemž letos se již přiblížil ke dvěma,“ 
doplňuje Jiří Vinopal.

Český svaz pivovarů a sladoven, z. s.

Muži vypijí takřka osm půllitrů piva týdně, ženy skoro tři 

BIVOJ a. s. patří mezi přední výrobce 
uzenin a šunek navazující na dlouholetou 
tradici masné výroby v Opavě. Vybavení 
závodu patří k nejmodernějšímu v Evropě. 
Zajištění důkladně propracované logistiky 
zajišťuje, že zboží na pultech je vždy 
čerstvé. Společnost si velmi zakládá na 
dodržování tradičních receptur a výrobních 
postupů. Zákazníkům nabízí jen to nejlepší 
a při výrobě nepoužívá separát. 

„Neustále se posouváme vpřed. Jsme hrdi 
na to, že dokážeme zákazníkům nabídnout ty 
nejkvalitnější produkty. Šunky z nové řady fresh 
selection jsou bez obsahu lepku, laktózy, gluta-
mátu a aromat a se sníženým obsahem E látek.“

Vysoká kvalita BIVOJ výrobků je podpořena 
řadou ocenění. Začátkem října převzal pan Jan 
Lazecký ml. další ocenění za vynikající chuť 

výrobků BIVOJ a to Českou a dětskou Chu-
ťovku.

Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravi-
nářský výrobek „Česká chuťovka“ a „Dětská 
chuťovka“ především pomáhá spotřebitelům 
objevit chutné české potraviny. Výrobcům na-
opak pomáhá proniknout s výrobky, které spl-
ňují vysoké chuťové parametry, do povědomí 
spotřebitelů. Nediskriminuje ale ani velké tu-
zemské výrobce, pokud vyrábějí kvalitní a chut-
né potraviny opravdu v České republice. Soutěž 
je tak otevřena všem poctivým tuzemským vý-
robcům a jejich chutným českým potravinám, 
pokud si toto označení opravdu zaslouží.

10. ročník soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 
2018 a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2018 probí-
hala pod záštitou předsedy Senátu Parlamen-
tu České republiky Milana Štěcha a ministra 
zemědělství Miroslava Tomana v říjnu 2018.

Bivoj sbírá ocenění 

Pan Jan Lazecký ml. (zcela vpravo) s oceněním „Česká chuťovka 2018“  Foto: Michal Vokřál
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První kolo hodnocení 19. roč-
níku Salonu vín – národní soutěže 
vín, tedy nejvyšší a největší soutě-
že vín v České republice, proběhlo 
ve dnech 20.–22. listopadu ve Valti-
cích. Zástupci Národního vinařské-
ho centra, Svazu vinařů České re-
publiky a odborné hodnoticí komise 
vybírali nejlepší vína z České repub-
liky z 1231 vín od 156 vinařů, což je 
rekordní počet v historii.

 
V tomto 1. kole hodnocení porota 

vybírala do 2. finálového kola hod-
nocení 400 nejlepších vzorků. Jde tak 
o novinku letošního ročníku, protože 
ještě loni postupovalo jen 200 vín. 

„Rozhodli jsme se zdvojnásobit po-
čet vín, která postoupí do 2. finálové-
ho kola hodnocení, abychom tak dali 

většímu počtu vín možnost opakované 
prezentace před profesionální porotou. 
Toto ještě preciznější hodnocení je si-
ce organizačně náročnější, ale jedno-
značně zajistí, že všechna nadprůměr-
ně kvalitní vína dostanou opakovanou 
možnost prokázat, že jsou to vína vý-
jimečná, a patří tak do Salonu vín,“ 
komentoval rozšíření pravidel soutěže 
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního 
vinařského centra a pořadatel soutěže.

Pro nominaci do 1. kola Salonu vín – 
národní soutěže vín, tedy už celostátní-
ho kola soutěže, musí jednotlivé katego-
rie vín dosáhnout určitého počtu bodů:
–    kategorie A, D, E, G (vína bílá suchá 

a polosuchá, vína růžová a klarety, 
vína červená suchá a polosuchá, šu-
mivá vína) – 80 bodů a více,

–    kategorie B a F (vína bílá polosladká 
a vína červená polosladká) – 82 bo- 
dů a více,

–    kategorie C (vína sladká) – 84 bodů 
a více.
Druhé finálové kolo, které proběh-

lo 3.–4. prosince rovněž ve Valticích, 
určilo Šampiona, tedy nejlepší víno 

České republiky pro daný rok, vítěze 
jednotlivých kategorií, vítěze zlatých 
medailí, tedy nejlepších sto vín do de-
gustační expozice Salon vín, a držitele 
stříbrných medailí (vína z druhé stovky 
se ziskem přes 84 bodů, do letošního 
roku stačilo na stříbrnou medaili jen  
83 bodů). Celkový počet udělených 
medailí je limitován na max. 30 % 
z počtu přihlášených vín.

Budoucí Šampion a každý držitel ti-
tulu Zlatá medaile Salon vín 2019 musí 
postupně projít třemi koly profesionál-
ního hodnocení držiteli mezinárodních 
degustačních zkoušek dle evropských 
ISO norem, což zaručuje objektivitu 
a vysokou úroveň celé soutěže. 

„I díky tomu se Salon vín – národ-
ní soutěž vín těší stále rostoucímu zá-
jmu vinařů a titul Šampiona je nejvyšší 
dosažitelnou metou pro víno v České 
republice. Prestižní ocenění zlatými 
a stříbrnými medailemi Salonu vín – 
národní soutěže vín jsou pak nezpo-
chybnitelnou garancí nejvyšší možné 
kvality vín,“ komentoval Ing. Pavel 
Krška.

Ještě před 1. celostátním kolem hod- 
nocení probíhala hodnocení v jednotli-
vých moravských vinařských podoblas-
tech (znojemská, mikulovská, velkopav-
lovická, slovácká) a ve vinařské oblasti 
Čechy. Tato nominační kola Národní 
soutěže vín pak určila 1231 vína, která 
postoupila do další fáze soutěže.

Pro zaručení maximální kvality a ob-
jektivity klání provádí organizátor prů-
běžnou kontrolu hodnocených vzorků 
v laboratoři tak, aby byla potvrzena 
správnost zařazení do kategorie a sou-
lad deklarovaných analytických hodnot 
se skutečností.

Záštitu nad Salonem vín – národní 
soutěží vín 2019 převzal prezident Čes-
ké republiky Ing. Miloš Zeman, mini-
str zemědělství Ing. Miroslav Toman, 
CSc., a hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumil Šimek.

složení sAlonu Vín 
Ocenění zlatou medailí Salonu vín ČR 
získá v druhém kole 100 vín podle 
těchto kritérií:

80 vín celkem v kategoriích vín 
bílých a červených suchých a polo-

suchých, která budou dále vybrána 
podle plochy vinic v jednotlivých vi-
nařských podoblastech (oblasti), a to:
–    3 nejlépe hodnocená vína z vinařské 

oblasti Čechy,
–    14 nejlépe hodnocených vín z vinař-

ské podoblasti znojemské,
–    21 nejlépe hodnocených vín z vinař-

ské podoblasti mikulovské,
–    22 nejlépe hodnocených vín z vinař-

ské podoblasti velkopavlovické,
–    20 nejlépe hodnocených vín z vinař-

ské podoblasti slovácké,
–    11 nejvýše hodnocených vín z ka-

tegoriích bílých a červených polo-
sladkých,

–    5 nejvýše hodnocených vín v katego-
rii vín sladkých,

–    2 nejvýše hodnocená vína v kategorii 
růžových vín a klaretů,

–    2 nejvýše hodnocená vína v katego-
rii sektů.
Stovka vín oceněná zlatou medailí 

Salonu vín ČR budou tradičně celo-
ročně prezentována ve stálé degustač-
ní expozici Salonu vín na zámku ve 
Valticích. 

Omnimedia s. r. o.

Salon vín aneb jak se vybírá nejlepší víno Moravy a Čech?

Na letošním třináctém ročníku 
mezinárodní soutěže vín Terravino 
Izrael moravští a čeští vinaři zazá-
řili. Celkem si odvážejí 22 medailí, 
z toho 3 velké zlaté. Účast našich 
vín organizačně zajistilo Národní vi-
nařské centrum za finanční podpory 
Vinařského fondu.

Velké zlaté medaile, tedy nejvyšší 
možnou cenu, si z Izraele odváží Vin-
né sklepy Lechovice za Tramín červe-
ný, výběr z bobulí 2017, společnost 
Vinofol za víno Kerner Pavlov Exclu-
sive, výběr z hroznů 2017, a Vinařství 
Štěpán Maňák za Merlot, ledové víno 
2017. 

Vedle velkých zlatých si naši vinaři 
odváží dalších 12 zlatých a 7 stříbrných 
medailí. Speciální cenu za nejlepší ví-
no České republiky získalo Tramín čer-
vený, výběr z bobulí 2017, z Vinných 
sklepů Lechovice a nejlepším vínem 
kategorie v cenové relaci 11–17 USD 
(cca 250–375 Kč) se stalo víno Ker-

Naše vína sklidila v Izraeli velké úspěchy
Vinařství Víno Ocenění

Vinné sklepy Lechovice Tramín červený, výběr z bobulí 2017 velká zlatá

Vinofol, s. r. o. Kerner Pavlov Exclusive, 
výběr z hroznů 2017 velká zlatá

Vinařství Štěpán Maňák Merlot, ledové víno 2017 velká zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Sauvignon VOC ZNOJMO 2017 zlatá

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený, 
výběr z bobulí, Weinsperky 2017 zlatá

Vinné sklepy Lechovice Frankovka, slámové víno 2015 zlatá

Vinařství U Kapličky Hibernal Víno Dalibor, 
pozdní sběr 2017 zlatá

Vinařství Štěpán Maňák Ryzlink vlašský, výběr z bobulí 2017 zlatá
Vinařství Štěpán Maňák Chardonnay, výběr z hroznů 2017 zlatá
Vinařství Líbal Pálava, výběr z hroznů 2017 zlatá
Vinařství Gréger Pálava, výběr z hroznů 2017 zlatá
Vinařství Volařík Pálava U Venuše, výběr z bobulí 2017 zlatá

CHATEAU BZENEC Chateau Bzenec brut, 
jakostní šumivé víno 2015 zlatá

BOHEMIA SEKT, s. r. o. BS Louis Girardot brut, 
jakostní šumivé víno 2013 zlatá

BOHEMIA SEKT, s. r. o. BS Prestige Chardonnay brut, 
jakostní šumivé víno 2016 zlatá

Vinofol, s. r. o. Chardonnay Pavlov Exclusive, 
výběr z hroznů 2016 stříbrná

Vinofol, s. r. o. Ryzlink Rýnský Novosedly Exclusive, 
výběr z hroznů 2017 stříbrná

Vinné sklepy Lechovice Ryzlink rýnský, slámové 2015 stříbrná
Vinné sklepy Lechovice Pálava, výběr z hroznů 2017 stříbrná
Vinné sklepy Lechovice Ryzlink rýnský VOC 2017 stříbrná

Vinařství U Kapličky Víno Dalibor Sylvánské zelené, 
kabinetní víno 2017 stříbrná

Vinařství pod Kumstátem Sylvánské zelené, pozdní sběr 2017 stříbrná

ner Pavlov Exclusive, výběr z hroznů 
2017, vinařství Vinofol. 

„Vína z České republiky si v ostré 
mezinárodní konkurenci vedla výbor-
ně. Získala totiž 3 z celkem 21 udě-
lených velkých zlatých medailí, tedy 

nejvyšších možných ocenění soutěže,“ 
vysvětluje Martin Prokeš, který zasedl 
v porotě soutěže a tři dny hodnotil 
stovky vín a destilátů v komisích slože-
ných z profesionálů z Izraele a dalších 
deseti zemí světa. 

V Izraeli se našim vínům tradičně 
daří. Letos tuto skutečnost dokazuje 
i fakt, že z 60 přihlášených vín jich 
bylo medailí oceněno 22, a Česká re-
publika si tak odváží téměř sedminu 
všech udělených ocenění. V letošním 
roce porota posuzovala cca 600 přihlá-
šených vín a destilátů. Více než polo-
vina byla od izraelských vinařů, zbytek 
vzorků pocházelo z 23 různých zemí 
světa. 

V komisi byli profesionálové z Izra-
ele, Argentiny, Gruzie, Ruska, Turec-
ka, České republiky, Španělska, Řecka, 
Německa, Velké Británie a Portugal-
ska. Mezi profesionálními degustátory 
nebyli pouze samotní izraelští vinaři, 
ale také sommeliéři, obchodníci s víny, 
novináři a vinařští kritici světového re-
nomé (Wine Critics). 

Zajímavostí soutěže je, že se ode-
hrává ve filištínském městě Ashdod na 
cestě mezi Jaffou a Gazou, které je de-
vatenáctkrát zmiňováno v Bibli.

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

Starý Plzenec – Prestižní sou-
těž Les Trophées Champenois 2018, 
kterou každoročně pořádá časopis 
Bulles & Millésimes, již zná své ví-
těze. V letošním roce si ocenění od-
neslo celkem deset nominovaných. 
Cenu sklepmistra roku převzal Ni-
colas Jaeger z šampaňského domu 
Alfred Gratien. Trofeje byly uděle-
ny během slavnostní ceremonie na 
radnici v Épernay.

Cílem soutěže Les Trophées Cham-
penois je odměnit odborníky, kteří vý-
znamně přispívají k výrobě toho nej-
lepšího šampaňského. Nominanti jsou 
vybráni skupinou novinářů a specia-
listů z oboru. Svým hlasováním se na 
výběru vítěze může podílet také široká 
veřejnost. 

Nicolas Jaeger (vpravo) a Yannick Alleno

ternetové stránce časopisu Bulles & 
Millésimes. Jaeger byl v loňském roce 
zvolen také vinařem roku v prestižním 
průvodci Hachette des Vins, který je ka-
ždoročně sestavován jedním z největ-
ších světových vydavatelství Hachette. 

Rodina Jaegerů působí ve vinařství 
Alfred Gratien ve městě Épernay již 
více než sto let. Nicolas Jaeger, stejně 
jako jeho předkové, spojil svůj život 
se známým francouzským vinařstvím, 
které si zakládá na tradičních postu-
pech, využívá k vinifikaci základních 
vín barikové sudy a nechává šampaň-
ské zrát minimálně čtyři roky.

Známé vinařství, sídlící přímo v srd-
ci regionu Champagne, se v letošním 
žebříčku TOP 30 nejobdivovanějších 
značek, který sestavuje Champagne 
Academy Drinks International, umís-
tilo na 17. místě. Šampaňské Alfred 
Gratien je oblíbené nejen po celém 
světě, ale také u nás. „Jedná se o špič-
kové šampaňské, které je i v Česku 
k dispozici například ve formě Brut 
Classique, Rosé Brut, Cuvée Para-

dis Brut a Cuvée Paradis Rosé Brut. 
Vinařství Alfred Gratien je vyrábí vý-
hradně z vín kategorie Premier Cru 
a Grand Cru,“ vysvětluje Sommelier 
roku 2018 David Král, trojnásobný ví-
těz soutěže BOHEMIA SEKT Trophée 
Sommelier ČR, která se letos konala již 
po jedenadvacáté.

tIp sommelIerA 
dAVIdA krále:

Alfred Gratien Cuvée Paradis Brut
Toto šampaňské pochá-

zí ze severofrancouzského 
města Épernay. Vyzna-
čuje se světle žlutou bar-
vou a pomalým perlením 
jemných bublinek. V jeho 
vůni se snoubí tóny citro-
nové trávy a bílých kvě-
tů, chuť postupuje přes 
minerální a mořské aro-
ma k tónům bílého pepře 

a citronu. Možno zakoupit na www.
osobnivinoteka.cz za 2299 korun.

BOHEMIA SEKT, s. r. o.

Nicolas Jaeger z šampaňského domu Alfred Gratien 
byl oceněn jako sklepmistr roku

Nicolas Jaeger byl oceněn titu-
lem „sklepmistr roku“ za svůj pří-
nos k budování pozitivního obrazu 

šampaňského.  Ocenění získal zejména 
díky hlasům z řad široké veřejnosti na 
stránkách Trophées Champenois a in-
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Jerome Klapka Jerome, anglický spisovatel (1859–1927): „Čisté svědomí činí člověka šťastným a spokojeným, ale plný žaludek to dokáže … (dokončení v tajence)“
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Nové přírodNí 
sladidlo

Vědci zjistili, že rostlina Myriopteron exten-
sum, rostoucí planě v čínské provincii Jinan, je 
minimálně 25krát sladší než sacharóza. Členové 
menšiny Yao ji běžně konzumují jako potravinu 
i jako poživatinu s léčebnými účinky. 

Podle vědců z Kunmingského botanického 
ústavu Čínské akademie věd v Jinanu rostou 
dokonce dvě rostliny, které jsou podstatně sladší 
než sacharóza, a to již zmíněná Myriopteron 
extensum a dále Derris eriocarpa. Po identifikaci 
sladce chutnajících složek pomocí fytochemické 
analýzy provedené spektroskopickými technolo-
giemi panel hodnotitelů provedl senzorické hod-
nocení – stanovení intenzity sladké chuti identi-
fikovaných látek.

V kořenech Myriopteron extensum bylo zjiš-
těno 12 sloučenin vyznačujících se sladkou chutí 
patřících do skupiny C21 pregnanové glykosidy. 
Z těchto 12 látek je 9 velmi sladkých, 25–400krát 
sladších než sacharóza. Sladké sloučeniny extra-
hované z kořenů byly odlišné od sladce chutnají-
cích látek z oplodí. Vědci totiž v předcházejícím 
výzkumu analyzovali chemické složení oplodí 
zmíněné rostliny a zjistili, že oplodí obsahuje  
10 nových typů sladce chutnajících sloučenin, 
které jsou 50–400krát sladší než sacharóza. 
Kvantifikace sladkých látek v oplodí, stoncích 
a kořenech ukázala, že všechny tyto části rostliny 
obsahují sladké komponenty, distribuce těchto 
látek je však v jednotlivých částech rostliny od-
lišná. Analýza též prokázala, že koncentrace slad-
kých látek v perikarpu jsou vyšší než ve stonku 
a v kořenech.

V bobovité liáně Derris eriocarpa (kožnatec), 
kterou jinanské menšiny Borau a Dai považují 
za bylinu s léčivými účinky, byly nalezeny čtyři 
sladce chutnající látky ze skupiny triterpenoid-
ních saponinů (derisaponin A). Dvě z těchto látek 
byly 150krát a 80krát sladší než sacharóza.

Studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v časo-
pise Journal of Agriculture and Food Chemistry, 
je první studií, která zkoumala použitelnost dvou 
uvedených rostlin v potravinářství. Podle názoru 
autorů tato studie pomohla vytvořit teoretický 
základ pro racionální návrh a vývoj přírodních 
sladidel nesacharidového typu s vysokou účin-
ností. Příkladem přírodních sladidel nesachari-
dového typu, která jsou v současnosti k dispo-
zici na trhu, je steviosid ze stevie sladké (Stevia 
rebaudiana) či sladidlo z plodů rostliny Siraitia 
grosvenorii (Luo Han Guo, budhova koule, monk 
fruit). Izraelská firma Amai Proteins zase vyvi-
nula počítačový návrh sladivých proteinů, které 
imitují látky existující přirozeně v ovoci. Sladké 
proteiny, které by se měly stát alternativou sa-
charózy, jsou 100–1000krát sladivější než ona. 

Ve studii je uvedeno, že Myriopteron exten-
sum a Derris eriocarpa využívají jinanská men-
šinová etnika jako složky stravy i k léčebným 
účelům. Plody Myriopteron extensum se obvyk-
le marinují a konzumují jako nakládaná solená 
zelenina, extrakty z kořenů mají léčivé vlastnosti, 
používají se k tlumení zánětů, k podpoře zdraví 
dýchacích cest a k léčbě tuberkulózy. Derris erio- 
carpa se konzumuje hlavně jako droga snižují-

cí zahleněnost a zadržování vody v organismu 
a k podpoře krevního oběhu.
Zhi Zhi Du, et al:  New sweet-tasting C21 preg-
nane glycosides from the roots of Myriopteron 
extensum . Journal of Agriculture and Food Che-
mistry,  DOI: 10.1021/acs.jafc.8b02348

samoohřívací 
plechovky Na kávu

Společnost 42 Degrees Company, která zís-
kala v loňském roce patent na samoohřívací ple-
chovku na kávu, vyvinula nové přísady a obal 
a předvedla produkt dodavatelům a obchodům 
s konveniencí.

Společnost se sídlem ve španělském městě Val- 
ladolid byla původně založena, aby reagovala na 
zvyšující se poptávku po potravinách a nápojích 
v oblastech s mimořádnou situací. Motto společ-
nosti je „kdekoli a kdykoliv“, a proto vytvořila 
komerční linii, která umožňuje mít horký nápoj 
bez elektřiny. Výrobky jsou určené pro záchranné 
služby, dobrovolníky a oběti uvězněné v oblas-
tech přírodních katastrof či válečných zón ne-
bo pro cestovatele či turisty v odlehlých oblas-
tech. Uplatní se též v obchodech s konveniencí 
a v sektoru on-the-go.

Do samoohřevných plechovek lze nyní balit 
nejrůznější nápoje, od kávy, čokolády, čaje s mlé-
kem přes polévky a jiné tekuté potraviny a pokr-
my podle přání zákazníka. Plechovka se ohřeje 
asi za tři minuty a počáteční teplota obsahu je 
přibližně 42 °C. 

Žádná jiná firma tyto plechovky v minulosti 
nevyráběla. 42 Degree koupila patent a v sou-
časnosti vylepšuje receptury i obal. Společnost 
do zlepšení existující výrobní linky, která byla 
vybudována již dříve, značně investovala a záro-
veň vytvořila strategii k podpoře firemní značky 
a receptur. 

Na výrobě vnitřního aktivačního zařízení na 
ohřev tekutého obsahu plechovky spolupracova-
la s výrobcem plastových obalů Monomer Tech, 
který je součástí skupiny M&A Packaging Group. 
Systém se skládá z tepelně zatavené kapsule s vo-
dou, která se po aktivaci dostane do kontaktu 
s patřičnou reagencií, a proběhne exotermická 
reakce. Vyvinutým teplem se ohřeje voda, a tím 
i obsah plechovky. Samoohřívací systém je od 
obsahu plechovky bezpečně oddělený a odizolo-
vaný. Monomer Tech kromě některých součástí 
plechovky vyrábí pro celou výrobkovou řadu 42 De- 
gree též chránič rtů, který brání při konzumaci 
nápoje zranění rtů o ostrou hranu plechovky.

Grafické provedení značky 42 Degree je dí-
lem španělského hyperrealistického umělce Lui- 
se Péreze.

Komerční prodej nápojů v samoohřevné ple-
chovce začal v listopadu letošního roku s dopo-
ručenou maloobchodní cenou přibližně 3 € v zá-
vislosti na distribučním řetězci. K dispozici jsou 
varianty neslazená káva, slazená káva, kapučíno, 
čokoláda a čaj s mlékem.

Výrobci potravin a nápojů si též mohou od 
společnosti 42 Degree koupit vylepšený patent 
na plechovku na základě vztahu b2b.
www.the42degreescompany.com

Z kompostu 
do koláčů: mouka 
Z mrkvové dužiNy 

dodává recepturám 
ZeleNou reputaci

Dánská společnost Greens Engros vyvinula 
mrkvovou mouku s vysokým obsahem vlákniny 
vhodnou pro pekařské aplikace. Mouka se při-
pravuje z vylisované mrkvové dřeně, která je ve-
dlejším produktem z výroby zeleninových šťáv 
a běžně končí v kompostu nebo je zkrmována. 

V rámci pilotního inovačního kurzu na Dánské 
technické univerzitě (DTU) společnost Greens 
Engros vyzvala studenty, aby hledali způsob, 
jak optimalizovat její výrobní linku a recyklo-
vat slupky, odřezky a vylisovanou dřeň z karot-
ky. Greens sama při odšťavňovacích operacích 
a při výrobě minimálně opracované zeleniny 
měsíčně produkuje okolo 100 tun biologického 
odpadu. I když se tento vedlejší produkt kon-
vertuje na bioplyn nebo kompost, mohl by mít 
lepší využití. Pokud bude projekt mrkvové mou-
ky úspěšný, přibude do portfolia Greens další 
produkt. V průběhu jednoho roku by se tento vý-
robek mohl dočkat komercializace, čímž by se 
současné výdaje na likvidaci bioodpadu mohly 
změnit v příjmy.

Podle docenta Timothy Johna Hobleyho z Ná-
rodního potravinářského institutu DTU, který 
projekt dozoroval, byla chuť mrkvové mouky 
zcela neutrální. Dodal, že kromě chleba a pečiva 
by další možnou aplikací této rostlinné složky 
mohl být její přídavek do alternativ masa.

Odhaduje se, že odřezky, slupky a dřeň při zpra-
cování mrkve mohou tvořit až 26 % její hmotnos-
ti, což není málo. To znamená, že více než čtvrtina 
této kořenové zeleniny, která je plná nejen vlákni-
ny, ale i jiných cenných živin, jako je kupříkladu 
beta-karoten, je obvykle vyhozena. Podle údajů 
Eurostatu za rok 2016 se v Evropské unii každý 
rok vyprodukuje 5,6 milionu tun mrkve. 

„Pokud předpokládáme, že všechna tato mr-
kev je oloupaná a konce odříznuté buď spotře-
bitelem před vlastní konzumací nebo v průmyslu 
před dalším zpracováním, pak existuje ročně po-
tenciálně 1,4 milionu tun této sekundární surovi-
ny. Samozřejmě, že ne všechna je dostupná pro 
výrobu mouky nebo jiných produktů, ale myslím, 
že je zřejmé, že je zde velký potenciál.“

V modelovém laboratorním provedení se z na-
shromážděného mrkvového odpadu odstranila 
přebytečná voda, dřeň se vysušila při 65 °C a ná-
sledně umlela na prášek. V průmyslovém rozsahu 
se při tomto procesu bude využívat přebytečné 
teplo generované v chladicích systémech chladi-
cích a mrazírenských prostor společnosti Greens. 
V současnosti se uvolňuje všechno toto teplo do 
atmosféry. „To znamená, že Greens bude schop-
ná ohřev a sušení mrkvové dřeně pořídit téměř 
zadarmo,“ dodal Holby.

Ke kalkulaci nákladů na výrobu na vlákninu 
bohaté mrkvové moučky a k porovnání těchto ná-
kladů s výrobou jiných dietních vláknin v rámci 
projektu nedošlo. Podle Hobleye však vzhledem 
k tomu, že mrkvová vláknina má negativní hod-

notu, protože výrobci musí platit za její odstra-
nění, a že Greens bude na výrobu využívat svoje 
odpadní teplo, je zřejmé, že konečná cena by mě-
la být „více než konkurenceschopná“.

Vědci se domnívají, že stejný postup by bylo 
možné uplatnit i u jiných zeleninových či ovoc-
ných drtí a výlisků. 
www.bakeryandsnacks.com

Nová meZiNárodNí 
Norma pro staNoveNí 
složeNí dětské výživy

Dětská výživa je jednou z nejpřísněji regulo-
vaných potravin na světě, proto kontrola jejího 
přesného složení je důkladná. Mezinárodní orga-
nizace pro normalizaci (ISO) vyvíjí normy pro 
ověření mnoha složek, aby bylo možné prokázat, 
že výrobek je bezpečný pro spotřebu a obsahuje 
přesně to, co je uvedeno na etiketě. Na začátku zá-
ří byla zveřejněna nejnovější norma ISO 21422 | 
IDF 242, Milk, milk products, infant formula and 
adult nutritionals – Determination of chloride – 
Potentiometric titration method. Tato norma spe-
cifikuje metodu pro stanovení chloridu v dětské 
výživě, mléku a mléčných výrobcích. Byla vydá-
na společně Mezinárodní organizací pro normali-
zaci a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF) a je 
výsledkem úzké spolupráce mezi ISO, IDF a ne-
závislou normalizační organizací AOAC Interna-
tional. K odborníkům, kteří se na jejím vytváření 
podíleli, patří pracovníci z průmyslu, regulačních 
orgánů, komerčních laboratoří a akademické ob-
ce. To ukazuje, že se jedná o skutečně harmoni-
zovanou normu, kterou lze použít ke kontrole do-
držování předpisů o označování po celém světě. 

ISO 21422 | IDF 242 byla vypracována tech-
nickou komisí ISO ISO / TC 34 Potravinářské 
výrobky, podvýborem SC 5 Mléko a mléčné vý-
robky a vydána společně ISO a IDF a odděleně 
AOAC International. Je k dispozici u národního 
člena ISO.

K dalším normám z mléčné série, které ISO 
v současnosti vyvíjí, patří normy specifikující 
metody stanovení obsahu minerálních látek a sto-
pových prvků (ISO 21424 | IDF 243, Milk, milk 
products, infant formula and adult nutritionals 
– Determination of minerals and trace elements 
– Inductively coupled plasma mass spectrometry 
(ICP-MS) method a ISO 15151 | IDF 229, 
Milk, milk products, infant formula and adult 
nutritionals – Determination of minerals and trace 
elements – Inductively coupled plasma atomic 
emission spectrometry (ICP-AES) method).

ISO vypracovala také širokou škálou dalších 
mezinárodních norem pro ověřování obsahu ko-
jenecké výživy, kupříkladu pro mastné kyseliny 
(ISO 16958 | IDF 231), celkový jód (ISO 20647 
| IDF 234), vitaminy A a E (ISO 20633), vitamin 
B12 (ISO 20634), vitamin C (ISO 20635), vita-
min D (ISO 20636), myo-inositol (ISO 20637), 
nukleotidy (ISO 20638) či kyselinu pantotheno-
vou (ISO 20639).
www.iso.org/news/ref2320.html

Mgr. Tatiana Oldřichová
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VšEm našim zákazníkům 
přEjEmE krásné a klidné Vánoční sVátky, 
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 Pradoenská služba v oblasti technologie procesů
    výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com
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 Pradoenská služba v oblasti technologie procesů
    výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

AarhusKarlshamn Czech Republic, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 22 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 451 305, +420 602 145 090, 

e-mail: info.cz@aak.com

Export a Import Rostlinných Tuků a olejů

  Tuky pro kosmetický 
a farmaceutický průmysl

 Tuky pro čokoládovenský a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl - 
   DS Dairy Solution mléčného tuku

 Tuky pro kosmetický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných smĕsi a technické oleje

 Pradoenská služba v oblasti technologie procesů
    výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

AarhusKarlshamn Czech Republic, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 22 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 451 305, +420 602 145 090, 

e-mail: info.cz@aak.com

Export a Import Rostlinných Tuků a olejů

  Tuky pro výrobu 
krmných směsí 
a technické oleje

 Tuky pro čokoládovenský a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl - 
   DS Dairy Solution mléčného tuku

 Tuky pro kosmetický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných smĕsi a technické oleje

 Pradoenská služba v oblasti technologie procesů
    výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

AarhusKarlshamn Czech Republic, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 22 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 451 305, +420 602 145 090, 

e-mail: info.cz@aak.com

Export a Import Rostlinných Tuků a olejů

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

the first choice for value-added vegetable oil solution

AAK Czech Republic s. r. o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobil: +420 602 145 090
e-mail: info.cz@aak.com

www.aak.com

www.agrojesenice.cz  |  www.milujememrazene.cz

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

www.tbap last.czwww.tbap last.cz

■ Ihned k dodání
■ Top ceny

VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

PŘEPRAVKY 
PRO MASNÝ PRŮMYSL

PŘÍMO OD VÝROBCE
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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 ?  Ko 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.vrastil@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 oblasti distribuce potravinářských aditiv a ingrediencí, 

je výhradním distributorem společnosti 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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