
Potravinářský
zpravodaj

Potravinářský
zpravodaj

Ročník XIX. • 31. července 2018 • Cena 28 Kč

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
JIŽ 13. ZÁŘÍ

SP
EC

IÁL

Miroslav To-
man se ujal funk-
ce ministra země-
dělství. Stalo se 
tak za přítomnosti 
premiéra Andreje 
Babiše poté, co 
převzal jmenova-
cí dekret od pre-
zidenta Miloše 
Zemana. Do čela 
resortu se tak po 

pěti letech vrací odborník, jehož postoje jsou 
zemědělské veřejnosti dobře známy.

Hlavními prioritami nového ministra je Spo-
lečná zemědělská politika EU, sucho, kůrovec 
a celá oblast kvality potravin.

„Co se týče Společné zemědělské politiky, na-
vržený fi nanční rámec, který představila Evrop-
ská komise, je podle mě pro české zemědělství 
nepřijatelný. Není možné, aby měla Česká repub-
lika krácený rozpočet pro zemědělství a potra-
vinářství, a to až o 20 procent. Rozhodně budu 
usilovat o zachování stávající úrovně podpory 
z EU tak, aby se v sektoru mohly rozvíjet malé, 
střední i velké podniky,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Pokud jde o sucho, je pro ministra Tomana prio-
ritou jednoznačně zabezpečení pitné vody pro 
obyvatele, vody pro energetiku, ale i pro závlahy 
a zemědělský sektor. V souvislosti s kůrovcovou 
kalamitou chce Miroslav Toman řešit například 
fi nanční výpomoc postiženým lesům. 

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ujal funkce
Ing. MIROSLAV TOMAN, 

CSc. 
Miroslav Toman vystudoval Českou ze-

mědělskou univerzitu (dříve Vysoká škola 
zemědělská). Odbornou praxi zahájil ve 
funkci zootechnika zemědělského družstva. 
Zemědělství se věnoval i ve většině pozděj-
ších funkcí v soukromých podnicích i ve ve-
řejných subjektech. V letech 2002–2006 byl 
náměstkem ministra zemědělství, od červen-
ce 2013 do ledna 2014 byl ministrem země-
dělství v úřednické vládě premiéra Jiřího 
Rusnoka. Od roku 2007 je prezidentem Po-
travinářské komory ČR (výkon funkce prezi-
denta Komory pozastavil na období, kdy byl 
ministrem zemědělství).

Pravidla Společné zemědělské politiky, 
která určují zemědělské směřování všech 
členských států EU, by měla být v budoucnu 
jednodušší, než v současnosti navrhuje Ev-
ropská komise. Řekl to na jednání Rady pro 
zemědělství a rybářství v Bruselu ministr ze-
mědělství Miroslav Toman. 

„Zemědělci v celé Evropské unii od nás čeka-
jí především snížení byrokratické zátěže, která 
jim někdy zbytečně komplikuje život. Chceme mít 
větší kompetence rozhodovat na národní úrovni, 
abychom mohli lépe reagovat na národní speci-
fi ka a potřeby,“ uvedl ministr Miroslav Toman. 

V minulosti se například kvůli nadměrné by-
rokracii a nárůstu správních nákladů neosvědčilo 
povinné prokazování, že je někdo „aktivní země-
dělec“. Proto byla zrušena povinnost toto pravi-
dlo dodržovat. Nyní Komise prosazuje podobnou 
podmínku: povinné prokazování „skutečného ze-
mědělce“. 

„Každý členský stát si přitom pravidla pro to, 
kdo je skutečný zemědělec, bude moci nastavit 
individuálně. V každé zemi EU tedy mohou mít 
naprosto rozdílné parametry. V takovém případě 
by tedy bylo nejlepší, kdyby ani nebylo povinné 
tuto podmínku zavádět a jednotlivé státy by ji při-
jaly pouze, když by se k tomu rozhodly dobrovol-
ně,“ uvedl ministr Toman.

Podobně rozhodnutí o zavedení stropu u pří-
mých plateb pro velké zemědělské podniky by 
mělo být dobrovolné a na některé platby by se 

žádný strop vztahovat neměl. Pokud by se limit 
na platby týkal i plateb pro ekologické zeměděl-
ství nebo citlivé komodity, kde mají zeměděl-
ci vyšší náklady, bylo by to zcela proti smyslu 
těchto podpor. Mnoho podniků by na podporu 
nedosáhlo a do programu na ochranu životního 
prostřední by se vůbec nezapojilo, což by bylo 
v rozporu s cíli navržené reformy. Navrhované 
zastropování by se u nás týkalo zhruba tří čtvrtin 
celkové výměry zemědělské půdy. Zástupci Čes-

ké republiky proto přivítali iniciativu ministrů 
Německa a Francie usilující o dobrovolné zastro-
pování a zachování adekvátních rozpočtových 
prostředků na budoucí Společnou zemědělskou 
politiku.

Konkrétní detaily předložených legislativních 
návrhů k Společné zemědělské politice projedná 
ministr Toman osobně s komisařem pro zeměděl-
ství a rozvoj venkova Hoganem na jejich bilate-
rálním setkání v září.

Evropská unie by měla navrhnout mnohem větší
 zjednodušení Společné zemědělské politiky

Ředitel Odboru zahraničně obchodní spolu-
práce Ministerstva zemědělství Jiří Šír bude 
hlavním vyjednavačem s EU o reformě Spo-
lečné zemědělské politiky (SZP). Rozhodl tak 
ministr zemědělství Miroslav Toman. Hlavním 
cílem podle ministra je, aby Česká republi-
ka měla silnější pozici při vyjednávání refor-
my SZP a Ministerstvo zemědělství obhájilo 
pro české zemědělce podmínky srovnatelné 
s ostatními státy EU. 

„Jiří Šír se profesně dlouhodobě zaměřuje na 
oblast Evropské unie. V různých pracovních po-
zicích byl u všech jednání týkajících se Společné 
zemědělské politiky od roku 2003 až dosud. Ja-
ko bývalý vedoucí úseku zemědělství a životního 
prostředí Stálého zastoupení České republiky při 
Evropské unii se dobře v problematice vyzná, zná 

strukturu unijních úřadů i vlastní procesy jed-
nání, a proto je i na základě těchto zkušeností 
k takovému úkolu plně kompetentní,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Jiří Šír bude za Ministerstvo zemědělství 
zajišťovat vyjednávání budoucí podoby SZP 
v Bruselu i další případné aktuální problemati-
ky. Vzhledem k tomu, že nyní probíhá zásadní 
diskuze o podobě SZP pro nové plánovací ob-
dobí, je o to důležitější co nejvíce přispět to-
mu, aby nové podmínky byly pro české ze-
mědělce přívětivé a i do budoucna přijatelné 
k udržení jejich ekonomické stability, posílení 
pozice na společném trhu a konkurenceschop-
nosti. 

Do pozice hlavního vyjednavače nastupuje Jiří 
Šír okamžitě. Oblast SZP na Ministerstvu i nadá-
le zastřešuje náměstek Sekce pro fondy EU, vědu, 

výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč. Oba odborníci 
proto budou při vyjednávání postupovat v úzké 
součinnosti. 

Evropská komise předložila letos 1. června ná-
vrhy na reformu SZP. Z nových pravidel vyplý-
vá, že by Česká republika měla mít ve Víceletém 
fi nančním rámci k dispozici na rozvoj venkova 
přibližně o 16 procent méně než v současném 
programovém období, konkrétní návrh činí 
1,8 miliard eur, což je nejvyšší míra krácení ze 
všech členských států. Česká republika proto spo-
lu s ostatními zeměmi vyzývá, aby byla alespoň 
zachována stávající podoba SZP, jejíž význam je 
nejenom ve výrobě potravin, ale ve všech širších 
funkcích péče a ochrany krajiny, přírodních zdro-
jů a venkova. 

MZe

Ministr Miroslav Toman pověřil Jiřího Šíra
 vyjednáváním s evropskými orgány

Jak pěkné 
a úlevné

Prázdniny jsou v plném proudu. 
Úžasné klišé, ale radostně prožíva-
né našimi ratolestmi. I v nás dávno 
odrostlých zůstal ten pel kdysi proží-
vaného štěstí dost silně a máme jej 
stále v sobě. Spojený s pocitem svo-
body, ale hlavně s vůní letního tepla, 
vodní hladiny, lesa a hub. A pak ta 
slast nemuset rychle vstávat a stíhat 
přiběhnout do školních škamen před 
prvním zvoněním a nebát se zkou-
šení a výtek za nenapsané úkoly. Ty 
letošní prázdniny se ale opravdu vy-
vedly i pro nás dospělé. Počasí v Čes-
ku jak z žurnálů cestovek lákajících 
do exotických dálek, ekonomika ros-
te do závratných výšin, o jakých se 
Rašínovi v prvních letech první re-
publiky jenom zdálo, a hlavně – má-
me zase vládu. Jak pěkné a úlevné. 

Předchozí tato nadsázka, připomí-
nající pohled Haška na první válku, 
vlastně žádnou nadsázkou není. Ona 
je to prostě pravda, to jen my Češi
hrdost projevujeme často jinak, 
vlastně mile a naprosto nevychlou-
bačně, na rozdíl od národů jiných. 
Zejména těch velkých, jejichž obča-
né málokdy vědí, že ty malé jsou. Vel-
cí politici však ano a do svých tenat
lákají, nebo jen tak uzmou, malou 
zem a tím to sebevědomí velkého 
národa roste ještě víc. A z platnosti 
zákona o zachování hmoty a ener-
gie pak vyplyne ještě nižší míra se-
bevědomí toho malého. Náš lid je 
na tento stav zvyklý už od bitvy na 
Moravském poli 1278, to když ten
lupič a rváč Přemysl Otakar II. chtěl 
dát svému lidu to sebevědomí velké. 
I zvrtlo se to. A tak máme aspoň pestré
dějiny a český živel vyrovnává tu-
to svoji podřízenost humorem mu 
vlastním. A čím hůř, tím více anek-
dot a černohumorných zkazek a pří-
běhů. Žijeme si asi nyní nad poměry, 
když vtipy z našeho života posledních 
let skoro vymizely. A chceme-li k po-
bavení přátel nějaký ten fórek přidat, 
musíme zalovit v paměti do totáčov-
ských dob. Jak pěkné a úlevné. 

A i my dospělí si umíme dny vol-
na užívat. Už zdaleka nestačí jezdit 
po Evropě bez pasu a po celém světě, 
zejména za teplem jižních moří, a vá-
let se nečinně na pláži. Cykloturis-
 mus je jedním z masových fenoménů 
dnešní doby a projet o letním víken-
du autem mezi Valticemi a Lednicí 
je nebezpečné míjení lidového, vin-
nou energií nabitého Tour de France 
v moravském stylu. Raftování na vo-
dě, bungee jumping, lety balonem, 
motorkáři, ale i skoky padákem ne-
jen mladších ročníků, ale i čilých dů-
chodců. To všechno můžeme. Máme 
prostě na to. Jak pěkné a úlevné.

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Ministr Miroslav Toman v Bruselu jednal 
s ministrem zemědělství a rozvoje venko-
va Polska Janem Krzysztofem Ardanowskim 

především o nekvalitních potravinách, které 
se k nám dovážejí, a jak problém řešit. 
Ministr Toman je připravený individuálně 
jednat se svým protějškem o jednotlivých 
nekvalitních produktech, které se na náš trh 
dostanou,  a zakázat dovoz od firem, které se 
prohřeší proti potravinovému právu.

„Někteří výrobci potravin nedělají Polsku 
dobré jméno. Nedávno například naši inspekto-

ři zachytili polská jablka s překročeným limitem 
pesticidů nebo šizené masové konzervy. Musíme 
to řešit a jsem připravený věnovat se takovým pří-
padům individuálně a probrat je s polským minis-
trem. Pokud se některý výrobce dopustí podobné-
ho prohřešku opakovaně, zakážeme mu dovoz do 
České republiky,“ řekl ministr Miroslav Toman 
na Radě pro zemědělství a rybářství v Bruselu.

Nový polský ministr zemědělství a rozvoje 

venkova Jan Krzysztof Ardanowski připustil, že 
takové problémy se občas vyskytnou. Vyjádřil 
snahu najít viníky a situaci napravit. Jeho 
snahou je zlepšit kvalitu, a tím i pověst polských 
potravin.

Ministři spolu také jednali o vzájemné spo-
lupráci, kterou oba dva plně podporují, a chtějí 
pokračovat v bilaterárních setkáních i v rámci 
zemí V4.

S polským ministrem budu osobně řešit případy nekvalitních potravin
 dovezených z Polska

S rychlým nástupem jara se inspekto-
ři Státní veterinární správy (SVS) působí-
cí v Praze zaměřili také na kontrolu prode-
je potravin na farmářských trzích; konkrétně 
živočišných komodit, jako jsou maso, ryby, 
masné a rybí výrobky, vejce, mléko a mléč-
né produkty či med. Dosud letos provedli na 
farmářských trzích v hlavním městě téměř 
50 kontrol, z toho zhruba v pětině případů 
zjistili nějaké pochybení. Množství i typy  zá-
vad jsou letos zatím velmi podobné jako ve 
stejném období loňského roku.

Pražští veterinární inspektoři letos dosud pro-
věřili 16 farmářských trhů, tedy téměř všechny 
pražské trhy, kde jsou pravidelně nabízeny ži-
vočišné produkty. Bylo zde provedeno celkem
48 kontrol, z toho ve 21 % případů bylo konstato-
váno nějaké pochybení. Nejčastější nedostatky se 
týkaly značení nabízených živočišných produktů. 
Mezi další časté prohřešky patřilo porušení chla-
dírenského řetězce. Zjištěn byl také prodej potra-
vin po datu spotřeby či nezajištění ochrany nabí-
zených potravin před kontaminací. O výši sankcí 
rozhodnou správní řízení. „Ve srovnání s výsled-
ky dozorové činnosti z poloviny roku 2017, kdy 

byly závady zjištěny ve 20 procentech případů, lze 
říci, že prodejci na farmářských trzích chybují ve 
srovnatelném množství a v podobných oblastech,“ 
uvedl ředitel Městské veterinární správy v Praze 
Antonín Kozák.

V loňském roce patřilo mezi nejčastější záva-
dy porušení chladírenského řetězce, nedoložení 
dokladů o původu zboží a nedostatečná ochrana 
zboží před nečistotami z vnějšího prostředí. Ve 
srovnání s loňským rokem letos ubylo závad ve 
značení původu zboží, což je příznivý výsledek. 
„Naopak za určitý ukazatel zhoršení úrovně zna-
lostí o základních povinnostech při prodeji potra-

vin lze označit dva případy, kdy byl zjištěn prodej 
výrobků po datu spotřeby,“ dodal Kozák.

Jelikož neméně důležitá než represe vůči pro-
dejcům nedodržujícím předpisy je prevence, sna-
ží se veterinární inspektoři v rámci osvěty dlou-
hodobě vysvětlovat zásady správné hygienické 
praxe při manipulaci s potravinami. Informují 
prodejce o nutnosti dodržovat teplotní limity pro 
skladování a podmínky uložení potravin podobně 
jako správně značit potraviny a dokládat jejich 
původ.

Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí SVS

Veterinární inspektoři v Praze během letošních kontrol 
farmářských trhů zjistili závady u jedné pětiny prodejců

Laboratorní vyšetření u jednoho z šesti ulo-
vených prasat divokých v katastrálním území 
Ostrata na Zlínsku svědčí o tom, že zvíře v mi-
nulosti prodělalo africký mor prasat (AMP), 
přežilo a virus se může stále v prostředí na-
cházet. Protilátky proti viru AMP u něj proká-
zalo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu 
v Jihlavě. Ministr zemědělství Miroslav Toman 
a ústřední ředitel Státní veterinární sprá-
vy Zbyněk Semerád proto apelují na chova-
tele i uživatele honiteb, aby bezpodmínečně 
dodržovali stále platná mimořádná veterinár-
ní opatření a zásady biologické bezpečnosti.

„Bez ohledu na příznivý vývoj nákazové situ-
ace afrického moru prasat v celé České republi-

ce stále platí mimořádná veterinární opatření. 
Je nezbytně nutné, aby je lovci i chovatelé do-
držovali. Vyzývám především chovatele prasat 
v zamořené oblasti nadále striktně dodržovat 
pravidla biologické bezpečnosti v chovech. Tato 
opatření upravují i podmínky, za nichž je možné 
zpracovávat maso a odesílat masné výrobky ze 
zamořené oblasti,“ řekl ministr zemědělství Mi-
roslav Toman.

Vývoj nákazy v jiných zemích, především ve 
východní Evropě, je důvodem k obezřetnosti. 
V posledních týdnech a měsících byly hlášeny 
nové případy z Maďarska či pomezí Ukrajiny 
a Rumunska. Výrazný počet nových případů hlá-
sí sousední Polsko, kde se nákaza rozšířila i do 
oblastí, v nichž se zatím nevyskytovala.

„V souvislosti s šířením nákazy v Rumunsku, 
kde byl začátkem července zasažen také chov 
domácích prasat s téměř padesáti tisíci zvířaty, 
se Státní veterinární správa cíleně zaměřila na 
maso dovážené z této země,“ uvedl Zbyněk Se-
merád, ústřední ředitel Státní veterinární správy, 
s tím, že poslední nález prasete divokého naka-
ženého AMP v ČR pochází z poloviny letošního 
dubna.

V ČR stále platí mimořádná veterinární opatře-
ní nařizující celoroční intenzivní odlov divokých 
prasat, i nadále platí zákaz přikrmování prasat 
divokých. Povoleno je pouze vnadění, a to tak, 
že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více 
než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí 
být umístěno 1 vnadiště. Stále také platí zpřís-

něný režim pro preparátory přijímající vedlejší 
živočišné produkty z Pobaltí a Polska. Zároveň 
na celém území státu zůstává v platnosti nařízení 
upravující povinnost evidovat přemísťování pra-
sat určených k domácí porážce.

V zamořené oblasti, kterou je část okresu Zlín, 
pak stále platí omezení vstupu do tzv. vysoce rizi-
kové oblasti, odkud pocházely všechny nakažené 
kusy. Lov a odchyt divočáků v zamořené oblasti 
je i nadále povolený jen za přísných podmínek 
s ohledem na biologickou bezpečnost. Mimo jiné 
se všechny nalezené a ulovené kusy stále vyšet-
řují na AMP. K motivaci lovců v zamořené ob-
lasti i širší oblasti intenzivního odlovu je i nadále 
vypláceno odstupňované zástřelné. V rámci celé 
ČR nálezné za uhynulé kusy. 

Ministr Toman: Vyzývám především chovatele prasat v zamořené oblasti 
nadále striktně dodržovat pravidla biologické bezpečnosti v chovech

Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpeč-
nosti potravin, zve návštěvníky letošního
45. ročníku výstavy Země živitelka na další zá-
bavně vzdělávací soutěž pro rodiny s dětmi 
„Den zdraví“, která se bude konat v rámci do-
provodných programů výstavy v neděli 26. 8. 
2018 od 9.00 hodin na volné ploše výstaviště. 
V rámci celodenní akce bude pro děti připra-
veno několik soutěžních stanovišť se zajíma-
vými úkoly, kvízy a testy na téma zdravé stra-
vování a bezpečné zacházení s potravinami. 

Za každý splněný úkol děti získají razítko do 
hrací karty, kterou obdrží u PROMO stánku In-
formačního centra bezpečnosti potravin Minis-
terstva zemědělství. Zde také kartu po splnění 
všech soutěžních úkolů vymění za tašku s drob-
nými dárkovými předměty. 

Pro nejmladší návštěvníky bude připraveno 
jedno dopolední a jedno odpolední hudebně 
výukové představení „Přijede k nám návštěva“ 
v podání umělecké dvojice Vanda a Standa, při 
kterém se děti formou scének a písniček dozvě-

dí například to, jak správně uchovávat potravi-
ny nebo jak je důležité mýt si před jídlem ru-
ce; společně si zazpívají a zacvičí. Dospělým 
návštěvníkům bude k dispozici PROMO stánek 

Informačního centra bezpečnosti potravin, kde 
budou zdarma poskytovány informační materi-
ály a publikace s tematikou zdravé výživy, bez-
pečného zacházení s potravinami a správného 

označování potravin. Zájemci obdrží také vzdě-
lávací a výukové materiály, určené především 
pro předškoláky a žáky základních škol, včetně 
odkazu na webové stránky zaměřené na vzdělá-
vání veřejnosti o zdravé výživě, prevenci one-
mocnění z potravin a bezpečném stravování. 

Soutěžní stanoviště jsou každý rok obměňo-
vána. V minulém roce se děti při plnění úkolů 
například dozvěděly, kolik je potřeba denně vy-
pít tekutin, které nápoje jsou pro ně nezdravé 
a které naopak vhodné, při jaké teplotě a jak 
dlouho je potraviny potřeba vařit, aby byly bez-
pečné, a které potraviny se vůbec vařit nemusí, 
jak skladovat čerstvé i tepelně upravené potra-
viny tak, aby se nezkazily, a řadu dalších uži-
tečných informací. Velký zájem byl především 
o stanoviště, na němž si děti na vlastní kůži zku-
sily, jak je nepříjemné nosit nadbytečné kilogra-
my v podobě těžkého břicha nebo zadečku. 

A jaká stanoviště a soutěžní úkoly budou pro 
děti připraveny v rámci letošního ročníku Dne 
zdraví? Nechte se překvapit a přijďte si s dětmi 
zasoutěžit a pobavit se.  MZe

Den zdraví na výstavě Země živitelka 2018 

Den zdraví na výstavě Země živitelka 2017

Státní veterinární správa (SVS) získala in-
formace z Rumunska o šíření nákazy africké-
ho moru prasat (AMP) v domácích chovech 
především v regionu Tulcea na východě Ru-
munska. V Rumunsku se od 10. 6. 2018 roz-
šířil africký mor prasat o 195 ohnisek. 1. 7. 
2018 byla potvrzena nákaza v chovu s téměř 

44 tisíci prasaty domácími. Vzhledem k dy-
namické nákazové situaci nařídila SVS vyše-
třovat zásilky vepřového z Rumunska, které 
směřují do ČR.

„V souvislosti se zhoršující se situací s afric-
kým morem prasat v Rumunsku jsem požádal 
Státní veterinární správu, aby okamžitě přijala 
veškerá opatření, která zamezí šíření této nákazy 
do České republiky, v případě zájmu jsme záro-
veň připraveni rumunským partnerům nabídnout 
i naše zkušenosti z eradikace nákazy,“ uvedl 
ministr zemědělství Miroslav Toman. Od začát-
ku roku bylo v České republice přijato 100 tun 

vepřového masa z Rumunska. V červnu to byly 
dvě zásilky (44,5 tuny) mražených ořezů, které 
stále ještě mohou být na českém trhu, a za červe-
nec zatím nemá SVS nahlášenou žádnou zásilku. 

K potvrzení nákazy AMP u zmíněnéh o velké-
ho komerčního chovu došlo až na základě vyšet-
ření na jatkách, kde byla prasat poražena. 

„Už rok se snažíme zlikvidovat africký mor 
prasat divokých na Zlínsku, je to skutečně naše 
nejvyšší priorita. Proto SVS bude nyní vepřové-
mu masu z Rumunska věnovat zvýšenou pozor-
nost a zásilky budou vyšetřovány na přítomnost 
DNA viru afrického moru prasat,“ sdělil ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

AMP
V RUMUNSKU

Rumunsko oznámilo první případ AMP u do-
mácích prasat 31. 7. 2017. Zasaženou oblastí je 
region Satu Mare poblíž hranice s Maďarskem 
a Ukrajinou. V letošním roce pak Rumunsko 
ohlásilo i první nález AMP u prasete divoké-
ho (29. 5. 2018) ve stejné oblasti. Nejnověji se 
nákaza objevila v regionu Tulcea. Od 10. 6. 2018 
se africký mor prasat rozšířil o 195 ohnisek. 1. 7. 
2018 byla potvrzena nákaza v chovu s téměř 44 
tisíci prasaty domácími.

www.svscr.cz

Kvůli rychlému šíření AMP v Rumunsku zavádí SVS ochranná opatření
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Na střeše pražského sídla Státní veterinární správy mají domov včely
Terasa na střeše ústředí Státní veterinární 

správy (SVS) ve Slezské ulici na pražských Vi-
nohradech má nové obyvatelky. V rámci spo-
lečného projektu SVS a Státního veterinární-
ho ústavu Praha (SVÚ), který se stává maji-
telem a chovatelem těchto včel, zde zkušený 
včelař Augustin Uváčik nainstaloval pět vče-
lích úlů. Kromě budoucí snůšky medu mají
střešní včely přispět k osvětě a propagaci
včelařství, ale také biodiverzitě v centru
města. SVÚ bude mít možnost prostřednic-
tvím tohoto projektu získat důležité informa-
ce o kvalitě medu z centra Prahy. Střešní 
včelaření získává na popularitě v rámci celé
Evropy a včelstva na střechy svých sídel 
umísťuje řada firem i veřejných institucí.

V hlavním městě SVS v současné době eviduje 
přes 750 včelařů a více než 5000 včelstev. Pokud 
jde o střešní stanoviště včel, Praha drží v rámci 

ČR pomyslný primát s 19 místy, zatímco v celé 
ČR jich je 38.

Včely se v Praze tradičně chovají především 
ve starší zástavbě rodinných domů ve čtvrtích, 
jako jsou například Troja, Libeň nebo Dejvice. 
Naopak v okrajových čtvrtích s novou zástavbou 
se tolik včelařů nevyskytuje. V samotném centru 
Prahy SVS eviduje následující počty: Nové Měs-
to 10, Staré Město 3, Malá Strana 8 a Hradčany 6.

„Nápad na zřízení několika včelích úlů na stře-
še naší budovy, přišel při nedávné rekonstrukci 
terasy. V Praze sice již několik institucí a fi rem 
střešní včely chová, ale jsem přesvědčený o tom, 
že z podstaty věci má Státní veterinární správa 
ke včelařství, včelám a včelím produktům nejblí-
že,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád 
a dodal: „Alespoň trochu navýšit počty včelstev 
v centru Prahy chápeme jako prospěšný a zá-
roveň symbolický počin.“ SVS činí dozor nad 
včelaři v Praze včetně střešních stanovišť, proto 

veterinární inspektoři do budoucna zúročí zku-
šenosti, které SVS realizace projektu střešních 
včel přinese. 

„Státní veterinární ústav Praha podpořil pro-
jekt veterinárních včel zejména tím, že se stal ma-
jitelem včelstev, což nám zároveň umožňuje mít 
tento chov zcela pod kontrolou. Naše včelstva 
nám pomohou získávat zajímavé výsledky a in-
formace o kvalitě medu z centra Prahy,“ uvedl 
Kamil Sedlák, ředitel SVÚ Praha.

V rámci programu testování včelích produktů 
SVÚ plánuje vyšetřovat med a propolis od včel 
z budovy SVS a dvou referenčních lokalit v ČR 
např. podhůří Šumavy a Orlických hor. Předmětem 
testování u medu bude zejména přítomnost 
těžkých kovů a pesticidů, u propolisu se vyšetření 
zaměří na polycyklické aromatické uhlovodíky.

www.svscr.cz

P etr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Je to přesně jeden rok od potvrzení his-
toricky prvního výskytu afrického moru pra-
sat (AMP) v populaci prasat divokých v ČR. 
Na našem území byla nákaza prokázána 
u 230 uhynulých či ulovených divokých pra-
sat. Nákazu se po celou dobu podařilo udr-
žet na velmi malém území v části okresu Zlín 
a AMP se nedostal do žádného chovu pra-
sat domácích, což je z mezinárodního hledis-
ka ojedinělý úspěch. Poslední pozitivní ná-
lezy pocházejí z poloviny dubna a jednalo se 
o kusy uhynulé několik měsíců předtím, zdá 
se proto, že se podařilo šíření nákazy zasta-
vit. Nákazová situace na východě Evropy je 
přesto důvodem k opatrnosti.

První případ nákazy byl potvrzen 26. červ-
na 2017 u uhynulého divočáka v katastrálním 
území Příluky u Zlína. Státní veterinární správa 
(SVS) okamžitě vydala mimořádná veterinární 
opatření vymezující zamořenou oblast a nade-
fi novala prvotní kroky, mezi něž patřil zákaz 
lovu a krmení prasat divokých v oblasti, pro-
vedení soupisů chovů prasat domácích, zákaz 
jejich přesunů a řada opatření zaměřených na 
biologickou bezpečnost v chovech.

V reakci na vývoj nákazové situace bylo ná-
sledně postupně vydáno 38 mimořádných vete-
rinárních opatření. Pomocí pachových a elek-
trických ohradníků byla například vymezena 
tzv. vysoce riziková oblast. Později byl za přís-
ných podmínek s ohledem na biologickou bez-

pečnost postupně povolován lov a odchyt divo-
čáků. K motivaci lovců k intenzivnímu odlovu 
a vyhledávání uhynulých kusů bylo použito 
vyplácení zástřelného a nálezného. S odlovem 
divokých prasat pomáhali tamním myslivcům 
také policejní ostřelovači.

„Jsme jedinou zemí v Evropě, které se poda-
řilo udržet africký mor prasat v uzavřené oblasti 
a zabránit proniknutí nákazy do domácích cho-
vů. Zavedli jsme například taková opatření jako 
zástřelné v postižené oblasti a důsledné vyhle-
dávání uhynulých divokých prasat. V Bruselu 
jsem také hned po svém nástupu inicioval jed-

nání, aby státy Evropské unie zahájily výzkum 
k nalezení účinné vakcíny,“ uvedl bývalý ministr 
zemědělství Jiří Milek.

Nesmírně důležitou roli při boji s nákazou 
hraje Státní veterinární ústav Jihlava, v němž se 
nachází Národní referenční laboratoř pro AMP. 
Během proběhlého roku provedli zaměstnanci 
ústavu v laboratořích zhruba 12 300 vyšetření 
se zaměřením na AMP.

„Omezená lokalizace nákazy nám v ČR 
umožnila realizaci některých alternativních 
opatření, která nebyla v podobné situaci uplat-
něna v jiných státech. Tato opatření se ukázala 

jako velmi účinná. Jedná se například o insta-
laci elektrických a pachových ohradníků, za-
nechaná nesklizená pole nebo odlov divočáků 
policejními odstřelovači. Nedojde-li v průběhu 
následujících čtyř měsíců k nálezu pozitivních 
uhynulých prasat, umožňuje to vyjádřit naději, 
že nákaza v ČR bude zdolána,“ sdělil ředitel 
SVÚ Jihlava Pavel Barták.

Nákaza byla potvrzena u celkem 212 uhynu-
lých prasat divokých a 18 ulovených divočáků. 
V zamořené oblasti bylo uloveno téměř 3200 ku-
sů černé zvěře. V tzv. oblasti s intenzivním od-
lovem pak cca 17 000 ks. Na nálezném a zá-
střelném bylo lovcům a nálezcům vyplaceno cca 
114 milionů Kč.

Přestože se nákazová situace vyvíjí pozitiv-
ně, vývoj nákazy v jiných zemích, především 
východní Evropy, je důvodem k obezřetnosti. 
V posledních týdnech a měsících byly hlášeny 
nové případy z Maďarska či pomezí Ukrajiny 
a Rumunska. Výrazný počet nových přípa-
dů hlásí sousední Polsko, kde se nákaza roz-
šířila i do oblastí, v nichž se zatím nevysky-
tovala.

„K obraně proti šíření nákazy by do budouc-
na mohlo přispět důkladné oplocení dálnic D1 
a D2, které by bránilo případnému postupu ná-
kazy na západ. Na toto téma vede SVS diskusi 
s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Pro 
budoucí účinnější přijímání nutných veterinár-
ních opatření ve vztahu k volně žijícím zvířatům 
 budeme na základě zkušeností s AMP inicio-
vat novely několika zákonů, na jejichž základě 
budeme schopni pružně reagovat na vývoj ná-
kazové situace.“ Dle ústředního ředitele SVS 
se jedná především o veterinární zákon, zákon 
o myslivosti či zákon o krajích a další právní 
normy. 

Přesně před rokem vypukla na Zlínsku nákaza afrického moru prasat

ČESKÁ CHUŤOVKA
  2018

LETOS JIŽ 10. ROČNÍK – UZÁVĚRKA 13. ZÁŘÍ 2018
www.ceskachutovka.cz

Z tiskové konference. Zleva tisk. mluvčí SVS Petr Vorlíček, ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád 
a ředitel SVÚ Jihlava Pavel Barták

S ústředním ředitelem SVS včelař Augustin 
Uváčik, který včelstva na střeše SVS instaloval.
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

Problematika obchodu je i nadále zastřešována do-
savadním viceprezidentem pro obchod Pavlem Mikoš-
kou a záležitosti cestovního ruchu bude i nadále řešit 
dosavadní viceprezident Svazu pro cestovní ruch a pre-
zident AHR Václav Stárek. 

Těmito rozhodnutími je zajištěn plynulý chod našeho 
Svazu a kontinuita dosavadní činnosti. Paní ministryni 
bude nabídnut titul „čestná prezidentka SOCR ČR“.

Zároveň bychom rádi paní ministryni poblahopřáli 
k její funkci a popřáli mnoho zdaru. Jsme velmi rádi, že 
tento post obsadila osoba s velkou a dlouholetou zku-
šeností jak z oblasti podnikání, tak i obchodu. Věříme, 
že využije svých dlouholetých zkušeností z oblasti pod-
nikání k dalšímu zlepšování podnikatelského prostředí, 
ke snižování administrativní zátěže podnikatelů a posí-
lení významu obchodu, cestovního ruchu i služeb.

Současně bychom Vás rovněž chtěli informovat, že 
k 15. 7. 2018 ukončila svůj pracovní poměr ve Svazu ob-
chodu a cestovního ruchu ČR dosavadní generální ředi-
telka Alexandra Rudyšarová, která se stala náměstkyní 
rovněž na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nově byla 
řízením Svazu pověřena Irena Vlčková, která dlouhodo-
bě působí ve Svazu a v posledním období vykonávala 
funkci manažera pro cestovní ruch, sociální dialog a PR.

Vedením SOCR ČR
 je pověřen 

viceprezident 
Michal Ševera

Praha – Vzhledem k  tomu, že paní Marta 
Nováková byla jmenována do funkce ministryně 
průmyslu a obchodu, vzdala se ke dni 25. 6. 2018 
své dosavadní funkce prezidentky Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR. K tomuto termínu předala 
plnou moc dosavadnímu viceprezidentovi Svazu 
– Michalovi Ševerovi, aby Svaz zastupoval v  pl-
ném rozsahu, a to až do doby zvolení nového pre-
zidenta/prezidentky. Panu Ševerovi děkujeme za 
přijetí tohoto pověření. Vzhledem k  tomu, že se 
jedná o  dlouholetého, a  dokonce i  zakládajícího 
člena SOCR ČR, bude dobrým reprezentantem 
a obhájcem zájmů všech členů našeho Svazu.

CZ

inzerce_PR2018-04-87,5x260_1|2strany.indd   1 24.04.18   10:25



6 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj speciál / 2018

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



Potravinářský zpravodaj speciál / 2018  rozhovor / 7 

Na 5 otázek odpovídá:

Pavel Holeček,
jedinečný specialista na masné výrobky,
GLOBUS ČR, k. s., Praha 9 – Čakovice

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

1.  Maso představuje naprosto nezastupitelnou složku v naší
lidské výživě. Saturuje převahu spotřeby bílkovin, pod-
statně se podílí na celkovém energetickém příjmu a ob-
sahuje složky nezbytné pro růst a vývoj člověka, které 
v jiných potravinách nenajdeme. A od nepaměti je nej-
cennějším druhem potraviny, na němž vlastně, spolu 
s obilninami, vyrostla naše civilizace. Jak vidí tento fi lo-
zofi cký pohled řezník tělem i duší Pavel Holeček? 

Ano, v této otázce je již kus odpovědi, maso jako nejcenněj-
ší potravina, záruka přežití v těžkých podmínkách získávaná 
lovem odpradávna dávala člověku to, co pro svůj těžký život 
potřeboval, a ještě mnohem více. Lovem získával člověk ne-
jen potravu, ale i oblečení, nástroje a předměty denní potřeby 
a i materiál pro svoji uměleckou činnost. Jistě – někdo může 
namítnout, že byli lovci a sběrači, ale myslím, že i sběrači ne-
opovrhli kusem masa, teplou kožešinou či kostěným nástrojem 
a asi i lovec občas přikousl „kousek vlákniny“.

Asi tak nějak se z nás stali všežravci, a jak se začátkem země-
dělské činnosti nastala dělba práce, tak s rozvojem chovatelství 
se asi potkáme s prvními řezníky-specialisty, kteří se svojí či-
norodostí postoupili k výrobkům z masa. Tak nějak si předsta-
vuji vznik našeho oboru. Maso a výrobky z něj neodmyslitelně 
patří na náš stůl. Náš stůl má být pestrý a vyvážený a o to jde, si 
myslím, nejvíce. Náš životní styl se změnil a naše potřeby jsou 
kousek jinde.

Použijme příklad. Tuk velmi cenná potravina po staletí, tuč-
né zvíře na porážce byla kvalita a dobrý výsledek, dnes – spíše 
problém. Životní styl se změnil a naše nároky jsou jinde. Žijeme 
v krizi z dostatku a přebytku, neumíme si vážit toho, čeho jsme 
dosáhli. Potravina tak cenná, jako je maso, ztrácí na hodnotě. 
Lidé se naučili maso nahrazovat i jinými potravinami a řezníci 
se ke své škodě učí vyrábět i z nemasa (naštěstí ne všichni). 
Myslím si, že maso jako jeden z pilířů lidské výživy bude vždy 
důležitou součástí našeho jídelníčku, jen bychom se měli umět 
zamyslet nad přiměřeností dávky a její kombinací s jinými po-
travinami. Osobně jsem toho názoru, že jediný rozdíl mezi je-
dem a lékem je dávka, a s masem je to podobné. Není smyslu 
v tom, nahrazovat ten nejlepší zdroj bílkovin a jiných cenností 
pro lidský organismus něčím jiným. Jsem optimista, který spo-
léhá na zdravý úsudek naprosté většiny populace.

2.  Převaha výrobků z masa se vyrábí u nás ve velkém mas-
ném průmyslu, ale také dílem v menších živnostenských 
provozech. Prodej masa pak ve specializovaných prodej-
nách, dost často patřících výrobním jednotkám. Ale ta-
ké v obchodních řetězcích. A primát mezi nimi má právě 
GLOBUS, který nejen maso a masné výrobky prodává, 
ale má svoji vlastní, velmi rozvinutou výrobu. Mohl bys-
te ji charakterizovat? Ale i popsat její vývoj od počátků 
do dnešní doby?

Nejsme ničím jiným nežli klasickým řeznictvím s vlastní vý-
robou, jakých jsou stovky, jen to máme trochu větší, a to, co 
jinde tvoří rodina a nějaký ten zaměstnanec, u nás se snaží řá-
dově desítky zaměstnanců v každém hypermarketu. Každý den 
nakupujeme maso z jatek a každý den bouráme a vyrábíme náš 
sortiment a tak již přes dvacet let na českém trhu. Myslím, že 
můžeme být pyšní na spolupráci s našimi dodavateli, náš úspěch 
je i jejich, a platí to i naopak.

V našem výrobním programu je kromě širokého sortimen-
tu výsekového masa cca 250 výrobků a polotovarů, které jsme 
schopni vyrobit a hlavně prodat. Nevyrábíme všechno všude 
a pořád – výrobky jsou sezonní i regionální, základ je ale všude 
stejný a postup též. To, co sami nevyrábíme a chceme prodávat, 
řešíme nákupem u ověřených zdrojů, svoje výrobky považujeme 
za kvalitní a nechceme vedle nich prodávat nic, co by neodpo-
vídalo našemu standardu, a pokud chceme nabídnout i nějakou 
„specialitu světově známou“, tak u nás pouze originál. Zkrátka 
a dobře – v rámci možností chceme dát zákazníkům to nejlepší, 
jsou pro nás důležité vztahy, a to jak s dodavateli, tak i zákazníky.

3.  Trh s masem je dnes velmi složitý organismus světového 
rozsahu, v němž téměř zmizely hranice jednotlivých zemí, 
v Evropě obzvlášť. Naše zem na tento otevřený trh dost do-
platila, a zejména vepřové maso z českých chovů je – řekl
bych – stále na ústupu. Jak to vidíte Vy a z jakého masa 
se vyrábí v Globusu? A jaký v této složité oblasti očeká-
váte další vývoj?

Pavel Holeček
Narozen: V chladném období roku 1963

Absovent: SPŠTM ještě v dobách její slávy

Pracovní zařazení: Řezník

Rodina: Ano

Odpovím při uvědomění si následujícího. Řeznictví Globus 
zpracovává české vepřové a hovězí maso z českých jatek, a roz-
hodně se to nechystáme měnit, spoléháme na čerstvost a jasnost 
původu jako na jeden ze základních předpokladů úspěchu do 
budoucna. Jsme české řeznictví na českém trhu a chceme mít 
české suroviny a nic na tom nemění to, že Globus je nadnárodní 
fi rma. No a nyní k odpovědi. České vepřové maso je ohrožený 
druh, živočišná produkce v ČR je velmi nezáviděníhodná čin-
nost a lidé, kteří se jí zaobírají, mají můj velký respekt, není to 
jednoduché. Trh se nalézá pod silným tlakem dovozů různých 
původů a různých stupňů jakosti, myslím, že zde je vždy z čeho 
vybírat. Dovézt se dá maso a zboží té nejlepší jakosti, ale samo-
zřejmě i to ostatní, záleží na specifi kaci objednávky. Pokud se 
nákup řídí jen „pravou stranou jídelního lístku“, je to špatně, ale 
odmítám tvrzení, že se do Čech dováží pouze odpad. Obchod se 
řídí pravidlem, že ten, kdo platí, říká, co chce.

Bránu dovozům do republiky dělá do značné míry naše ne-
pružnost, chybí dlouhodobý tah na branku, vítězí nutnost oka-
mžitého výsledku. Zemědělství a potravinářství má na našem 
území skvělou tradici, vždy jsme se uměli uživit sami a i něco 

nabídnout „světu“. Dá se říci, že jsme „zaspali“. Zaspali legis-
lativně, zaspali organizací práce, zaspali obchodně. Neumíme 
nijak dobře prodávat výrobky, umíme vyvážet suroviny a to není 
nic na chlubení – je to jen otázka nabídnuté ceny. Myslím, že 
alespoň pro zastavení tohoto trendu je nutná spolupráce všech 
zúčastněných, a státu nevyjímaje. Spotřeba vepřového masa je 
na ústupu a myslím, že bude ještě hůře, řeší se příliš mnoho otá-
zek současně, není jasná linie vývoje. Řešíme genetiku, welfare, 
krmivo a ceny. Kam směřujeme, když se tradičně levnější druhy 
vepřového (bok, krkovice) cenově dostávají nad vždy cennější 
kýty a pečeně? Kam směřujeme, když se nám mění obsah tuku 
v sádle a bílkovin v mase? Kdo kdy naposledy slyšel něco po-
zitivního v souvislosti s konzumací masa a masných výrobků? 
Proč se neustále zdůrazňuje údajná škodlivost konzumace vep-
řového, proč nezazní také něco pozitivního? 

4.  Obliba masných výrobků se značkou GLOBUS je v očích 
spotřebitelské veřejnosti velmi známá. Za zmínku stojí 
i ocenění Vašich výrobků, např. i v soutěži Česká chuťov-
ka, ale i jiných hodnoceních jakosti. Mohl byste je vyjme-
novat? A z odborného zdravotního hlediska jsou velmi ce-
něny Vaše bezlepkové masné výrobky. Jak o Vás občané 
postižení celiakií vědí?

Česká chuťovka je pro nás vždy tak trochu výzvou, protože 
jak již název napovídá, oceněný výrobek musí prostě chutnat. 
Myslím si, že každý výrobce, a nás nevyjímaje, chce, aby jeho 
výrobky zákazníkovi chutnaly. A tak je pro nás ocenění v České 
chuťovce velmi prestižní záležitostí. Myslíme si, že Česká chu-
ťovka a různá jiná ocenění jsou tou správnou cestou komunika-
ce dobrých a sebevědomých výrobců se svými zákazníky, a to, 
že masné výrobky mají být vyrobeny z masa a koření, je dnes 
již dostatečně známo. A to jistě i díky tomu, že jsme se v roce 
2004 rozhodli tuto skutečnost posíleně komunikovat i směrem 
k zákazníkům, kteří kvůli svému zdravotnímu omezení jsou nu-
ceni dodržovat bezlepkovou dietu. A jestliže dodržujeme tradici 
správné výroby masných výrobků, tak ji dodržujeme u všech. To 
tedy znamená, že převážná většina našich masných výrobků je 
vyrobena pouze z masa a koření, kromě těch, kam již tradičně 
patří i jiné suroviny nemasného původu, např. prejty, jitrnice 
či jelita. Jsme hrdí na to, že snad trochu i díky nám se vylepšil 
a zpestřil jídelníček všech našich spoluobčanů, kteří bezlepko-
vou dietu musí dodržovat. Většina z nich totiž byla přesvědčená, 
že již nikdy si neopeče špekáček na ohni, nenamaže paštiku, či 
si nedá párek nebo sekanou. Snad i díky tomu, že pravidelně již 
více než 10 let pořádáme ve všech našich hypermarketech pro 
tyto naše zákazníky pravidelné semináře o bezlepkové dietě, 
kde je vždy přítomen lékař specialista, který předává nejnovější 
poznatky ohledně celiakie a který provádí edukaci na toto téma. 
Tyto semináře plní důležitou sociální roli a jejich účastníci vždy 
odcházejí z těchto akcí plni optimismu, protože je důležité, aby 
věděli, že nejsou s tímto svým zdravotním omezením na světě 
sami. Myslíme si, že to je velmi pozitivní signál do společnosti, 
že i maso a masné výrobky jsou nezastupitelnou složkou našeho 
jídelníčku, a to i v případě různých zdravotních omezení.

5.  A mohl byste uvést nejoblíbenější masné výrobky, které 
GLOBUS nabízí svým zákazníkům? A pak má každý ob-
chodní systém svoji taktiku, jak kupujícího přilákat k so-
bě do prodejny, a hlavně jej přesvědčit, aby přišel zas.
Jaká je ta vaše „globusová“? 

Mezi nejoblíbenější výrobky řeznictví Globus patří přede-
vším naše vyhlášená sekaná Globus. Vždyť kdo by neznal naši 
sekanou v housce? Dále pak jsou to špekáčky, párky, paštiky, 
šunky, tlačenku. Zkrátka a dobře vyhlášená česká klasika. Má-
me-l i mluvit o „obchodní taktice“, tak já bych raději mluvil 
o našem přístupu k zákazníkům. Každý zákazník u nás má prá-
vo být slyšen a má právo na nejlepší možnou formu servisu. 
Nechceme prodávat „zajíce v pytli“. Zákazníkům rádi dáváme 
ochutnat naše výrobky, aby věděli, co kupují. Vždy se snažíme 
nabídnout vysokou kvalitu za pokud možno tu nejlepší cenu. 
Širokostí nabídky chceme zdůraznit svoji kompetenci prodejce 
a usnadnit každému výběr. Někdy se to daří lépe, a někdy se to 
až tak době nedaří. Jedno ale však s plnou odpovědností splnit 
můžeme. Nikdy nepolevíme v kvalitě!!!

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Novou podobu letos dostane
70 supermarketů a 5 hypermarke-
tů Albert po celém Česku. Prodejna 
v obchodním centru Olympia v Mla-
dé Boleslavi je první z řady velkých 
obchodů, které Albert pro zákazníky 
otevírá v novém konceptu. Následo-
vat budou během léta hypermarkety 
v Teplicích a Olomouci. 

„Při přemýšlení o novém konceptu 
hypermarketu jsme se zaměřili pře-
devším na to, aby obchod zákazníkům 
nabídl čerstvou inspiraci, pohodlí při 
nakupování a inovace z oblasti kvality, 
sortimentu, vzhledu prodejny i nabíze-
ných služeb,“ popisuje Michal Pavelka, 
ředitel pro operativu obchodů Albert. 
„Nový hypermarket v mladoboleslav-
ském obchodním centru Olympia jsme 
pro zákazníky připravovali již od úno-
ra a zavřeli jsme ho na pouhé dva dny 
před představením v novém ve středu 
27. června,“ upřesňuje.

Místní hypermarket Albert se ote-
vřel poprvé v roce 2000. Aktuálně ob-
chod obslouží několik tisíc zákazníků 
denně. O ty se stará tým více než stov-

ky zaměstnanců, z nichž hned několik 
v prodejně pracuje více než 15 let.

„Velmi nás těší, že stejně jako my in-
vestují do modernizace i naši nájemci, 
a společně tak nabídneme zákazníkům 
špičkové služby v příjemném a moder-
ním prostředí,“ říká Zdeněk Havelka, 
výkonný ředitel CPI Property Group, 
vlastníka OC Olympia.

INOVACE ZÁKAZNÍKŮM 
ZPŘÍJEMŇUJÍ NÁKUPY

Albert v loňském roce investoval 
přes miliardu korun do modernizace
70 supermarketů po celé České repub-
lice. „V letošním roce pokračujeme 
stejným tempem, v plánu je přestavět 
dalších sedm desítek obchodů toho-
to formátu a také pět hypermarketů ve 
velkých českých i moravských městech, 
jako je právě Mladá Boleslav, Teplice 
nebo Olomouc,“ prozrazuje Jesper Lau-
ridsen, generální ředitel obchodů Albert.

Součástí modernizace hypermarke-
tů je nové vybavení, způsob vystavení 
zboží, vzdušnější vzhled interiéru a vy-
užití moderních technologií, které při-
náší funkční zlepšení a jsou šetrné k ži-
votnímu prostředí. Albert intenzivně 
investuje i do dalších inovací z oblasti 
informačních technologií a infrastruk-
tury. IT inovace zjednodušují práci 
kolegům a přináší příjemnější nákupní 
zážitek pro zákazníky.

STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
Inovací a změnami ale prochází i sa-

motná nabídka. Albert tak reaguje na mě-
nící se potřeby současných zákazníků. 
Jednou z nich je například aspekt zdraví. 
„Víme, že velká část zákazníků dnes dbá 
na zdravou výživu a také více přemýšlí 
o tom, jaké jídlo servíruje své rodině, 
a jak výběr potravin přispívá ke zdravé-
mu životnímu stylu. My v tom našim zá-

kazníkům chceme pomoci jak nabídkou, 
tak inspirací,“ říká Jesper Lauridsen. 

Srdcem nového hypermarketu 
v Mladé Boleslavi je část s čerstvými 
potravinami ve stylu moderního tr-
žiště. Zákazníci tak mohou postupně 
nakoupit v jednotlivých odděleních. 
Důraz je kladen na pohodlí při výbě-
ru, čerstvost a lokálnost. „Spolupráce 
s místními dodavateli je pro nás klíčová 
již 27 let, kdy Albert působí na českém 
trhu. Jsme rádi, že zákazníkům můžeme 
v našich obchodech nabídnout širokou 
nabídku českých potravin včetně vý-
robků exkluzivní značky Česká chuť,“ 
doplňuje Michal Pavelka. 

Albert byl vůbec prvním obchod-
ním řetězcem v České republice, kte-

rý navázal spolupráci s regionální-
mi pekaři. Aktuálně nabízí ve svých 
prodejnách čerstvé české pečivo od 
celkově šesti desítek výrobců. Kon-
krétně z mladoboleslavského hyper-
marketu si mohou zákazníci domů 
přinést čerstvý chléb i sladké peči-
vo například z Merhautova pekařství 
z nedalekých Benátek nad Jizerou.

Stovky produktů pro zdravý životní 
styl nabízí na jednom místě v Boleslavi 
také nový koutek „Zdravě s Albertem“. 
Vychází tak vstříc potřebám moderních 
zákazníků i těch, kteří musí či chtějí 
jíst bez lepku, laktózy, diabeticky ne-
bo hledají veganské, raw či produkty 
biokvalitě.

AHOLD Czech Republic, a. s.

Albert pokračuje v investicích do modernizace obchodů. 
V Mladé Boleslavi představil nový koncept hypermarketu

Zleva: Jesper Lauridsen, generální ředitel Albert, Zdeněk Havelka, výkonný 
ředitel CPI PG, a Michal Pavelka, ředitel pro operativu Albert

Srdcem nového hypermarketu je oddělení s čerstvými potravinami.

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Praha – Každý má jistě doma ně-
kde na kusu papíru založeném v ku-
chařce recept po mamince, babičce 
či prababičce. Při slavnostní rodin-
né události pak vzácný recept vy-
táhneme a připravíme pro své nej-
bližší léty prověřenou delikatesu. 
Společnost Tesco chce připomenout 
takovéto recepty, které ukazují, 
jak se vařilo před sto lety, a vyzý-
vá své zákazníky, aby jí recepty na 
tradiční rodinné pochoutky posílali. 
100 nejlepších receptů se pak ob-
jeví ve speciální kuchařce. Touto 
aktivitou chce společně se zákazní-
ky oslavit i 100leté výročí od vzni-
ku samostatného Československa. 
Tváří kampaně se stala herečka Ja-
roslava Obermaierová.

Příběhy psané s chutí – 100leté re-
cepty, to je název nové aktivity společ-
nosti Tesco, která chce připomenout 

tradiční české recepty, které se dědí 
z generace na generaci. „Chceme tou-
to cestou oživit možná už zapomenuté 
recepty z naší historie a společně s na-
šimi zákazníky oslavit 100leté výročí 
založení Československa,“ vysvětlil 
Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel 
Tesco pro Českou republiku.

Na webové stránce https://itesco.
cz/hello/100-lete-recepty/ mohou sou-
těžící snadno vložit svůj rodinný re-
cept, společně s jeho fotografi í a pří-
během, který se k němu váže. Až do 
konce srpna pak bude probíhat soutěž. 
Každý týden budou oceněni autoři tří 
receptů s nejvyšším počtem lajků. Ti 
získají poukázky na nákup v obcho-
dech Tesco.

Jednou z tváří této kampaně se stala 
i oblíbená herečka a vášnivá kuchařka 
Jaroslava Obermaierová, která nemoh-
la chybět při slavnostním zahájení. „Já 
vařím ráda, nejraději dělám omáčky, 
ty mě opravdu baví. Nikdy mi nepři-
rostla k srdci jídla, na která potřebuji 
spousty ingrediencí. Jednak je nemám 
doma, a než bych je sehnala, tak by mě 
chuť na vaření přešla. Vařím tak, jak 

mě to kdysi doma naučili, ale snažím se 
jídla trochu odlehčit,“ popsala Jarosla-
va Obermaierová svůj vztah k vaření. 
A přidala ještě jednu kulinářskou vzpo-
mínku ze svého dětství: „Když jsem by-
la malá, moc masa se tenkrát nejedlo. 
Jednak bylo málo peněz a masa bylo 
také pomálu. A tenkrát nám babička 
dělala škubánky polévané horkými po-
vidly. Určitě do nich i pro lepší chuť 
přidávala trošku rumu. Zkuste to, je to 
fakt žraso.“

Při příležitosti slavnostního zahá-
jení kampaně připravil šéfkuchař re-
staurace Pivovar u Supa Radek Vla-
sák menu, které zachycovalo průřez 
českou kuchyní za uplynulých 100 let.
„Recepty a jídla z období první re-
publiky byly hodně podobné fran-
couzské kuchyni, používaly se na-
příklad hojně bylinky, což je trend, 
který se nyní opět vrací,“ říká Radek 
Vlasák, který je zároveň jedním 
z členů odborné poroty, jež bude vy-
bírat 100 nejlepší receptů, které se 
následně objeví v kuchařce. Pro hosty 
si pak šéfkuchař připravil následující 
čtyřchodové menu:

�  Předkrm: Račí polévka s estragono-
vým svítkem

�  Hlavní jídlo: Šneci dušení s ječnými 
kroupami a libečkem

�  Pečené hovězí žebro s klíčeným hra-
chem, bramborovou kaší a kvašeným 
zelím

�  Dezert: Čerstvé maliny se šlehanou 
zakysanou smetanou

Více o soutěži 
a pravidlech naleznete

na stránce: 
https://itesco.cz/hello/

100-lete-recepty/

Tesco Stores ČR, a. s.

Tesco oživuje tradiční rodinné recepty z dob našich babiček a prababiček

Tváří kampaně se stala herečka Jaroslava Obermaierová.

Největší a nejmodernější supermarket
na Moravě otevřen

 Společnost BILLA otevřela ve 
středu 18. července svoji největší 
a nejmodernější prodejnu na 
území Moravy. Vlajková loď mezi 
prodejnami BILLA se nachází na 
třídě 3. května, v obchodním cen-
tru Centro Zlín, v městské části 
Malenovice. Jedná se o jubilejní 
225. prodejnu v České republice 
a 62. na území Moravy. Na ploše 
takřka 2500 m2 nabízí zákazníkům 
nejširší sortiment čerstvých 
a kvalitních produktů zejména 
od tuzemských dodavatelů, což 
představuje téměř 14 000 druhů 
zboží na jednom místě. Kromě 

široké nabídky potravin je v nové 
prodejně pro zákazníky připraven 
také ovocný a zeleninový salátový 
bar a pekárna se širokou nabídkou 
pečiva. 

DVOJNÁSOBNÁ 
PRODEJNÍ PLOCHA

„V roce 1991 jsme na Moravě 
otevřeli náš první supermarket a po 
téměř 27 letech na stejném území 
otevíráme nejmodernější prodej-
nu. Na více než dvojnásobku naší 
standardní prodejní plochy přiná-
šíme zákazníkům komfortnější zá-
žitek z nakupování a více služeb 

na jednom místě. Jde o vlajkovou 
prodejnu BILLA na území Moravy 
a já jsem velice rád, že byla otevře-
na právě ve Zlíně,“ řekl Jaroslaw 
Szczypka, generální ředitel BILLA 
ČR. „Nový supermarket BILLA na-
bízí zákazníkům nejširší sortiment 
ovoce a zeleniny, chlazených ryb 
a mas od převážně tuzemských 

dodavatelů. Ani zde nezapomínáme 
na podporu malých regionálních 
výrobců, kterým jsme i zde umožnili 
prezentovat jejich výrobky pod 
značkou BILLA Regionálně ,“ 
podotkl Jaroslaw Szczypka a do-
dal na závěr: „V tomto roce otevře-
me ještě dalších 7 prodejen BILLA 
a více než 40 z našich stávajících 
zrekonstruujeme. Přispějeme tak 
významně k sociální i ekonomické 
stabilitě v ČR a potvrdíme pozici 
stabilního zaměstnavatele a ekono-
mického partnera pro desítky spo-
lečností, se kterými spolupracuje-
me.“ 

NEJMODERNĚJŠÍ V ČR
Díky moderní prodejní ploše vyba-

vené LED osvětlením, samoobslužný-
mi pokladnami a energeticky úspor-
nými chladicími a mrazicími systémy 
se zlínská BILLA řadí mezi nejmo-
dernější prodejny v České republice. 
U supermarketu je k dispozici celkem 
1000 parkovacích míst pro snadný 
a pohodlný nákup všech návštěvníků 
centra s několika vyhrazenými místy 
pro hendikepované a rodiče s dětmi.

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o. 

 Jubilejní 225. prodejna BILLA v ČR Provoz nové prodejny byl zahájen za přítomnosti generálního ředitele 
BILLA ČR Jaroslawa Szczypky a jednatele společnosti Petra Dupala.

Slavnostní rozkrojení dortu Tým pracovníků BILLA,  OC Centro Zlín
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JSME VAŠIMI 
EXPERTY  
NA ČERSTVOST
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Společnost BILLA odstartova-
la novou kampaň, podporující její 
dlouhodobý strategický pilíř, který 
se pro obchodní řetězec stal stě-
žejním už před 27 lety – nabízet 
svým zákazníkům kvalitní a čers-
tvé potraviny dlouhodobě. 

„Kvalitní a čerstvé“ se stalo hlav-
ním heslem společnosti BILLA již 
před 27 lety, kdy začala působit na 
českém trhu. Od té doby bylo v pro-
dejnách obslouženo na několik sto-
vek milionů zákazníků, kteří BILLU 
vyhledávají především pro širokou 
nabídku potravin té nejvyšší kvality. 

KVALITNÍ 
A ČERSTVÉ

V současné době nabízí společ-
nost ve svém portfoliu v průměru
9000 produktů, z nichž na 60 % 
tvoří čerstvý a pravidelně obměňo-
vaný sortiment potravin, který ko-
responduje s požadavky a přáními 
jejích zákazníků. Jen čerstvého ovo-
ce a zeleniny nabízí řetězec na 180 
položek od 40 dodavatelů. Zhruba 
třetinu sortimentu tvoří plodiny tu-
zemských zemědělců, kteří je pro 
BILLU pěstují pod značkou Česká 
farma. Sezonní ovoce a zelenina této 
privátní značky putuje do nákupních 

košíků zákazníků dokonce ještě ten-
týž den, kdy se v ranních hodinách 
sklidí na polích místních zeměděl-
ců. Atmosféru farmářských trhů, na 
kterých mohou zákazníci denně na-
koupit čerstvé potraviny té nejvyšší 
kvality a převážně od tuzemských 
výrobců a pěstitelů, přenesl obchod-
ní řetězec BILLA nyní i do své nové
kampaně. 

HRA O ČAS
Precizně propracovaný a za léta 

několikrát optimalizovaný logistic-
ký proces společnosti BILLA zá-
kazníkům zaručuje, že veškerý sor-

timent čerstvých potravin se k nim 
dostává v co nejkratším čase od jeho 
výroby. Některé položky jsou do-
konce zaváženy napřímo na prodej-
ny, což významně zkracuje celko-
vou dobu skladování a konečného
závozu. 

„Nabízet čerstvé a kvalitní potra-
viny pro nás není žádnou novinkou. 
Na českém trhu jsme již 27 let a na-
še strategie se od té doby nezměnila. 
Jsme konzistentní v našich strategic-
kých postojích a službách, které na-
bízíme zákazníkům,“ říká Jaroslaw 
Szczypka, generální ředitel BILLA 
ČR. „Jediné, co se v průběhu let 
změnilo, je šíře sortimentu, který na-
bízíme. Do našeho portfolia zavádí-
me pravidelně nové zboží, které zá-
kazníkům zlepšuje jejich životní styl, 
nebo potraviny obměňujeme podle 
aktuálních preferencí spotřebitelů. 
Jsme supermarketem 21. století a již
27 let opravdovými experty na čer-
stvost a kvalitu,“ dodává Jaroslaw 
Szczypka. 

JAKO NA TRHU
V souvislosti s touto kampaní za-

čala společnost BILLA s rekonstruk-
cí svých stávajících prodejen. Nové 
uspořádání má za cíl vyzdvihnout 
dlouhodobou strategii fi rmy s důra-
zem na kvalitu, čerstvost a podporu 
lokálních dodavatelů a regionálních 
producentů. Zrekonstruovaných pro-
dejen bude do konce roku více než

40 a v příštím roce budou následovat 
další. 

Kampaň BILLA startuje s důrazem 
na ovoce a zeleninu, v dalších týd-
nech pak zdůrazní i další čerstvé úse-
ky a aktuální položky dle sezonnosti. 
V předchozích letech byla realizová-
na i v některých zemích, kde skupina 
REWE provozuje své obchodní řetěz-
ce, a nyní, v lokální produkci agentu-
ry McCann Prague, startuje i v České 
republice. 

www.billa.cz

 BILLA, spol. s r. o.

BILLA je synonymem pro čerstvost
už 27 let!
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VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

FOSS PŘÍSTROJŮ

Hostivařská 538/56

102 00 Praha 10

Tel: +420 734 418 117

promo@milcom.cz

Rychlá a přesná 

analýza parametrů 

mlékárenských výrobků 

– nově i modul

 pro měření barvy

FoodScan™ 2 Dairy

Spojte se s nejlepšími

www.milcomservis.cz

Díky novému FoodScan™ 2 výrazně snížíte náklady na analýzy 
a zvýšíte efektivitu laboratoře a výrobních procesů

FoodScan™ 2 Meat 
Rychlá a přesná analýza

masa a masných výrobků

– získáte informace 

o nutričních hodnotách

na spotřebitelských obalech

www.krahulik.cz
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

č.p. 10, 588 56 Krahulčí

Terrano

Bochánek
Madrid

Bochánek 
Madrid

a Terrano
držitelé ocenění 

Česká Chuťovka 2017
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Dánská společnost FOSS je nejvýznamněj-
ším subjektem na poli vývoje nejmoderněj-
ších laboratorních přístrojů, které slouží pro 
kontrolu kvalitativních parametrů během ce-
lého procesu výroby, od kontroly vstupních 
surovin, meziproduktů až po kontrolu finál-
ních výrobků v potravinářském i zeměděl-
ském průmyslu. V nabídce jsou v současné 
době specializované přístroje pro jednotli-
vá odvětví od mlékárenského průmyslu přes 
masný průmysl, vinaře, obilnáře, krmivářský 
průmysl, cukrovarnictví nebo výrobce čokolá-
dových produktů. Jedná se o přístroje, které 
umožňují velmi rychlé, nenáročné a bezpeč-
né analýzy založené zejména na technologiích 
FTIR, NIR nebo NIT. Mezi nejznámější přístro-
je z této řady patří analyzátory: MilkoScan™, 
WineScan™, Infratec™ nebo FoodScan™. 

FOSS vytváří řešení, která zajišťují a zlepšují 
kvalitu potravin. Od surovin až po konečný pro-
dukt. Naše analytické nástroje povyšují standard-
ní měření na řízení informací, které umožňují 
podnikům provozovat inteligentní datově řízené 
produkce s menším množstvím odpadu a vyššími 
výnosy. Kontrolujeme náklady a kvalitu ve všech 
odvětvích a hodnotových řetězcích, pomáháme 
výrobcům potravin a zemědělským producentům 
omezit počet lidských chyb, rychleji rozšiřovat 
jejich podnikání a snižovat ruční práci i náklady 
na práci „Analytics beyond the measure“.

IN-LINE ANALÝZY
– VÝSLEDKY V REÁLNÉM ČASE

V současném moderním světě se analýzy stále 
častěji přesouvají přímo do výroby a výrobních 
linek tak, aby se data získávaly průběžně a v reál-
ném čas a aby se mohlo okamžitě reagovat a pro-
vést úpravy dle okamžité potřeby. 

FOSS přišla na trh s novým in-line přístro-
jem ProFoss, který představuje nedestruktivní 
a kontinuální analýzu během výrobního procesu. 
Vysoká přesnost kontroly umožňuje úsporu dra-
hých surovin a tím získání lepších výnosů a zis-
ků. Přístroj pracuje na principu NIR refl ektan-
ce. Přesnost měření je v souladu s laboratorními 
analýzami.

ProFoss lze v různých modifi kacích používat 
ve výrobních linkách pro kontrolu klíčových pa-
rametrů v řadě odvětví od mlékárenství, výroby 
sýrů, obilnářství, krmivářství, cukrovarnictví po 
výrobu čokoládových produktů atd.

Společnost MILCOM servis a. s., která vý-
še uvedené laboratorní přístroje FOSS pro čes-
ký a slovenský trh výhradně dodává, zajišťuje 
svým zákazníkům k přístrojům i nezbytný servis. 
Spolupracuje v rámci své činnosti na projektech 
celostátního významu, pravidelně se účastní od-
borných seminářů a provádí školení. Pokud má-
te zájem dozvědět se o našich aktivitách více, 
neváhejte navštívit naše webové stránky www.
milcomservis.cz nebo kontaktujte přímo naše 
obchodní zástupce na promo@milcom.cz.

Nejcennějším zdrojem jsou data,

s přístroji fi rmy FOSS je máte okamžitě k dispozici

CUKROVARNICTVÍ – KONTROLA BĚHEM VÝROBY CUKRU

Kontrola vstupních surovin 
–  nastavte správnou výkupní cenu pro dodavatele
–  zajistěte kvalitu surovin
–  ušetřete čas snížením doby na přípravu vzorku
–  žádné použití chemikálií

Kontrola procesu
–  zvyšte účinnost extrakce
–  monitorujte odpařování a inverzi sacharózy
–  kontrolujte krystalizaci a účinnost odstřeďování
–  optimalizujte hodnotu řepných pelet a melasy
–  monitorujte extrakci a rafi naci betainu

Kontrola fi nálního produktu
–  zajištění, aby produkt

odpovídal specifi kaci
–  ochrana značky

KONTROLA VÝROBY ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH PRODUKTŮ

 Kontrola vstupních surovin
Zajistěte kvalitu vstupních surovin analýzami 
kakaové hmoty/likéru, kakaového másla, 
kakaového prášku, sušeného mléka, cukru 
a dalších

Kontrola procesu
–  Řízení směšování

a míchání vstupních surovin
–  Optimalizace procesu výroby čokolády

Kontrola fi nálního produktu
Zajistěte, aby produkt odpovídal 
požadované specifi kaci.
Ochrana značky

Ing. Ondřej Borský,  MILCOM servis a. s.

N E J V Ý Z N A M N Ě J Š Í C H  1 0 0  P O T R A V I N Á Ř S K Ý C H  A   Z E M Ě D Ě L S K Ý C H  V Ý R O B C Ů  V Y U Ž Í V Á  F O S S  P Ř Í S T R O J E

www.milcomservis.czProFoss Infratec NOVA

Infratec 1241                                                                                                        WineScan
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Vyšší odborná škola ekonomických studií,  
 

  
Praha 2, Podskalská 10 
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         sobotu  –  
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Šumperk – Nově jmenovaná vláda si do 
svého programového prohlášení vytkla celou 
řadu cílů. Prakticky vůbec se v něm však 
nevěnuje maloobchodu. Každoroční výraz-
né úbytky nejmenších prodejen jsou přitom 
alarmující. Tradiční trh s potravinami proto 
potřebuje od státu pomoc, ať už v podobě 
regulace nebo přímé finanční podpory. 
V opačném případě totiž nebude schop-
ný zajistit veřejnou službu v podobě potra-
vinové obslužnosti venkova a nejmenších 
obcí.

Při pohledu do programového prohlášení no-
vě jmenované vlády se ukazuje, že ministerstvo 
průmyslu a obchodu řeší dlouhodobě především 
průmysl, obchod bohužel zůstává na druhé koleji. 
Například klasickému maloobchodu se nevěnu-
je vůbec. Tato skutečnost dává tušit, že i nově 
jmenovaná vláda hodlá nechat maloobchodní-
mu odvětví absolutní volnost, což však význam-
ně uškodí především takzvanému tradičnímu 
trhu.

Jeho součástí jsou velmi často ty nejmenší pro-
dejny, které se zpravidla nacházejí na vesnicích 
a v malých obcích. Zatímco v roce 2007 jejich 
počet činil přes devět tisíc, vloni už to bylo jen 
necelého pět a půl tisíce. Podobně jsou na tom 
i prodejny s plochou do 400 m2. Za stejné ob-
dobí totiž jejich počet klesl o téměř čtyři tisíce, 
původně prodejen přitom bylo více než šestnáct 
tisíc. Tradiční trh se tak rok od roku zmenšuje, 
což má za následek především to, že pro některé 
obce je vlivem zániku prodejen čím dál složitější 
zajistit pro obyvatele dostatečnou potravinovou 
obslužnost.

Tento vývoj je dán především absolutní nečin-
ností státu vzhledem k maloobchodnímu segmen-
tu. Na rozdíl od celé řady zemí v Česku neplatí 
jakákoliv regulace nadnárodních řetězců. Jejich 
podíl tak v tuzemsku atakuje 80 %, v žádném 
okolním státě přitom nepřesahuje 50 %. V Pol-
sku je to dokonce pouhá pětina, ve Velké Británii 
se snaží jejich podíl držet okolo 40 %. Příklad 
efektivní regulace najdeme i v dalších zemích. 
Například ve Švédsku se stát snaží rozmisťovat 

prodejní plochy úměrně k počtu obyvatel v dané 
oblasti. Při výběru provozovatele zároveň upřed-
nostňuje domácí obchodníky.

V Česku naopak neustále přibývá velkých ře-
tězců, a to i na místech, kde vzhledem k počtu 
obyvatel nejsou potřeba. Děje se tak na úkor ma-
lých tuzemských obchodníků, kteří jsou nuceni 
nejčastěji kvůli nerentabilitě provozu svůj ob-
chod zavřít. Pomalu se tak vytrácí veřejná služba, 
kterou ještě donedávna byla potravinová obsluž-
nost venkova. Řešením by v tomto ohledu byla 
přímá fi nanční podpora tradičních obchodníků 
od státu. Druhou variantou by pak mohlo být 
zavedení speciální daně pro největší řetězce, ja-
ko tomu je v sousedním Polsku, kde se vybrané 
peníze následně rozdělí mezi malé a nezávislé 
prodejny.

V plánech nově jmenované vlády však žád-
né podobné záměry nejsou. Slovo maloob-
chod se v prohlášení vyskytuje pouze jednou, 
a to v pasáži věnované zemědělství, konkrétně 
v souvislosti se zákonem o významné tržní sí-
le. Tato legislativní úprava však paradoxně tra-

dičním obchodníkům také spíše škodí, neboť 
při vyjednávání o cenách pomáhá jednostranně 
pouze dodavatelům. Ti tak můžou ceny přizpů-
sobit vlastním potřebám právě na úkor malé-
ho obchodníka, což má často za následek opět 
nerentabilní provoz prodejny a její následný 
zánik.

Pokud má tedy tradiční trh zajišťovat veřejnou 
službu v podobě potravinové obslužnosti venko-
va, musí stát v tomto ohledu také aktivně konat. 
Vládní prohlášení nově jmenovaného kabinetu 
však toto nenaznačuje a maloobchodnímu seg-
mentu se v částech tomu určených vůbec nevě-
nuje. Zřejmě to tedy znamená, že vláda na sou-
časném stavu neplánuje do budoucna nic měnit. 
Tato nečinnost však bude mít za následek další 
razantní úbytky obchodů na venkově a v malých 
obcích. Dostupnost kvalitních a čerstvých potra-
vin pro obyvatele v těchto místech by se tak opět 
výrazně zhoršila.

 Roman Mazák, 
předseda Družstva CBA CZ

Tradiční trh s potravinami potřebuje pomoc od státu, 
nová vláda s ní nepočítá

Praha – On-line trh s potravinami rok od
roku nabírá na síle díky rostoucím tržbám. 
V současnosti je stále doménou především 
velkých měst, jeho význam už však registrují 
i menší prodejny na venkově. Podle odborníků 
nelze vyloučit, že takzvaný tradiční trh 
v brzké budoucnosti nabídne vlastní způsob 
on-line prodeje potravin skrze synergii 
prodejen a vlastních e-shopů. Druhou 
variantou, jak velkým hráčům v e-commerce 
čelit, je podle expertů maximalizace zážitku, 
jaký si z nakupování v kamenném obchodě 
zákazník odnese.

On-line trh s potravinami v posledních letech 
čím dál více ovlivňuje rostoucí obliba on-line 
nakupování jako takového. Vidět je to především 
na zvyšujícím se podílu tržeb tohoto odvětví 
v maloobchodě, který podle některých odborní-
ků může v budoucnu dokonce předčit klasické 
kamenné prodejny. Podle Miroslava Pašky z vý-
zkumné agentury Ipsos je hlavním důvodem celá 
řada výhod on-line nákupů v čele s pohodlností 
a úsporou času. Další růst e-commerce odvětví 
v budoucnu očekává i Vladimíra Šebková, client 
relationship manager ze společnosti GfK, jež se 
odkazuje na data z GfK Spotřebitelského panelu. 

„Na základě vývoje i v jiných zemích lze do bu-
doucna předpokládat ještě další nárůst on-line 
nákupu potravin. Ten, kromě jiného, bude záviset 
i na rozšíření služeb plnosortimentních posky-
tovatelů on-line na většinu území ČR,“ uvedla 
Šebková.

Důležitým prvkem budoucího vývoje budou 
podle odborníků především hodnoty, které upřed-
nostňují spotřebitelé. Pro nemalou část z nich 
může totiž hrát nakupování potravin i jinou než 
čistě funkční a racionální roli, o níž se e-commer-
ce odvětví opírá. „Jde například o sociální roz-
měr, reálný kontakt s ostatními lidmi. Zkrátka jít 
do obchodu nikoli pouze na nákup, ale strávit 
tam příjemný čas,“ uvedl Paška. Na tuto sku-
tečnost se snaží dlouhodobě zaměřit především 
malé prodejny v menších městech a na venkově, 
které jsou velmi často součástí takzvaného tra-
dičního trhu. „Zákazníci by neměli vnímat ná-
vštěvu obchodu jako nutnost, kterou musejí udě-
lat, naopak by se do prodejny měli rádi vracet. 
Toho je možné dosáhnout celou řadou způsobů, 
například osobním přístupem obsluhy, dobře mí-
něnými radami zákazníkům či kvalitními regio-
nálními produkty, na něž se tradiční trh snaží za-
měřovat,“ řekl Roman Mazák, předseda Družstva 
CBA.

Pokud chtějí malé prodejny úspěšně čelit ná-
stupu on-line prodeje potravin, měly by podle 
Pašky přijmout růst tohoto segmentu jako hoto-
vou věc a snažit se budovat zmíněný vztah se zá-
kazníkem takovým způsobem, jaký internetové 
prostředí nebude moci v dohledné budoucnosti 
nabídnout. „Ve zkratce to lze u spotřebitele na-
zvat touhou zažít nákup, tedy vidět zboží v reálu, 
osahat si ho, pobavit se s prodavačem, potkat 
ostatní lidi v příjemném prostředí. Z hlediska 
marketingu jde o budování pozitivní customer 

experience. S tím, jak společnost neustále bo-
hatne, mohou být tyto rozměry nakupování stá-
le důležitější, a pokud je budou umět obchod-
níci dobře uchopit, není třeba vidět budoucnost 
kamenných obchodů tak špatně,“ doplnil Paš-
ka. V tomto s ním souhlasí i Martina Štegová 
ze společnosti KPMG. Tradiční trh se podle ní 
může zaměřit na zážitek z obchodu na místě 
a dále vylepšovat samotné služby v kamenných 
prodejnách.

Nástup on-line prodeje potravin však mohou 
menší kamenné prodejny řešit i vlastním způso-
bem distribuce s pomocí internetu. „Možností je 
využití sdílených služeb, spolupráce s ostatními, 
například v rámci aliance či družstva,“ doplnila 
Štegová. Znamenalo by to určitý způsob synergie 
kamenného obchodu s vlastním e-shopem. Podle 
Šebkové by řešením mohla být on-line objednáv-
ka v rámci aliance či družstva a příprava nákupu 
přímo na místní malé prodejně například do dvou 
dnů. „Samozřejmě by toto řešení vyžadovalo vyš-
ší fl exibilitu závozů, popřípadě aktivní spoluúčast 
majitele či provozovatele malé prodejny. Budouc-
nost mohou představovat i alternativní formy
on-line nakupování, například Click&Collect, 
kdy si po nákupu realizovaném on-line kupující 
už jen vyzvedne nákup u daného obchodníka. Ta-
to podoba může být atraktivní právě pro menší, 
tradičnější obchodníky, kteří při ní nemusejí vy-
nakládat dodatečné náklady na logistiku a pře-
pravu,“ doplnila Šebková. Podobně vidí budoucí 
vývoj tradičního trhu i Roman Mazák. „Nedávno 
jsme rozšířili svůj sortiment o průmyslové zboží, 
které ještě letos nabídneme i v e-shopu. Do bu-
doucna pak plánujeme také zřízení e-shopu s po-
travinami, u něhož využijeme celorepublikovou 
síť našich prodejen. Především v malých městech 
a na vesnicích bývá častým problémem pracovní 

doba, proto si budou zákazníci moci objednaný 
nákup vyzvednout na výdejních místech, kterými 
budou naše prodejny. Následně bychom chtěli 
navázat i vlastním rozvozem objednávek,“ upřes-
nil předseda Družstva CBA.

Podle Pašky nemusí být synergie on-line a ka-
menných tradičních prodejen příliš vzdálenou 
představou. „Je otázka, do jaké míry je již v té-
to oblasti saturovaný trh ve velkých městech,
ovšem další rozmach do menších měst a dá-
le pak i do obcí je asi logický vývoj. Například 
koncept kombinující on-line objednání a násled-
ně hromadné doručení v předem stanovený čas 
v podobě pojízdné prodejny by fungovat mohl. 
Vždy je to ale otázka výhodnosti, kterou musí 
pociťovat jak zákazník, tak prodejce,“ doplnil 
Paška.

Jak ukazují nedávné průzkumy, určitou pře-
kážkou pro propojení malých prodejen s vlast-
ním e-shopem by mohl být též nezájem ze strany 
spotřebitelů. „Podle našeho posledního červno-
vého průzkumu má zkušenost s nákupem potravin 
on-line již 29 % obyvatel, 12 % takto nakupuje 
pravidelně. Zatím jsou to především obyvatelé 
velkoměst. Překážkou v menších městech ale ne-
ní ani tak nedostupnost služby  jako spíš nezájem 
ji vyzkoušet,“ řekla Martina Štegová ze společ-
nosti KPMG. S tím však zástupci maloobchodu 
nesouhlasí. „Je to dáno především tím, že služba 
ve zmíněných oblastech ještě není stabilně zave-
dená. Jakmile se tak stane, karta se může velmi 
rychle obrátit. Tento nástroj ocení především li-
dé, kteří jsou více časově zaneprázdněni nebo 
mají potraviny ve své obci hůře dostupné. E-shop 
tyto nedostatky dovede vyřešit,“ uzavřel Roman 
Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o. 

Tradiční obchod s potravinami čelí rostoucím e-shopům. 
Předčit je může zážitkem z nákupu

S O B Ě S T A Č N O S T
Musíme nařízením omezit rozsah slevových 

akcí v obchodech.
ministr zemědělství Milek

Proč nemáme levné potraviny? 
(Zemědělec)

Musíme zabránit tomu, aby se potraviny pro-
dávaly příliš levně.

ministr zemědělství Milek

Ti, kteří prosazují národní ekonomiku, jen 
dokazují, že ze základních ekonomických po-
uček nepochopili vůbec nic. 

Paul Krugman

Musíme vyrábět výrobky s vysokou přidanou 
hodnotou a v tom nám dotace a snižování hod-
noty měny nepomůže, naopak... 

T. Munzi 
(MFDnes)

Proč je potravinová soběstačnost přežitkem, 
ptá se autorka glosy v Zemědělci Šárka Gor-
goňová z ASZ ČR. Je přežitkem, samozřejmě, 
a autorka má stoprocentně pravdu. V dnešním 
globalizovaném světě neexistuje soběstačnost. 
Kam vede, je vidět v Severní Koreji. K čemu 
by byla soběstačná výroba potravin, kdyby ne-
byl např. benzin a stroje, které by ji sklidily 
a zpracovaly?

Byl jsem léta za dob centrálně plánova-
né ekonomiky ředitelem výzkumného ústa-
vu, a za tu dobu jsme dostali několik oceně-
ní, jejichž společným jmenovatelem byla tzv. 
antiimportní opatření, tj. nalezení cest, jak 
snížit závislost na importu ze zemí s pevnou 
měnou.

Moje generace si vzpomene na čokoládové 
obaly zmrzlin, kde místo 35 % čokolády bylo
5 % (nedalo se to jíst), složitou konstrukci stro-
jů, které obcházely platné zahraniční patenty, 
nesmyslně drahé syřidlo z žaludků živých telat 
atd. Stále nám ve výrobě potravin něco chybě-

lo a to se komunistický režim o soběstačnost 
velmi snažil. 

Proč dovážíme jogurty a sýry, které si do-
vedeme vyrobit sami, ptají se naivně někteří 
občané v médiích. Pak si v obchodech nakoupí 
polské a německé jogurty a sýry, protože jim 
chutnají (kdyby je zákazníci nekupovali, ob-
chodníci by je nedováželi). 

Žádná země na světě dnes nemůže být 
soběstačná. Československo prý vyrábělo 
v dobách socialismu 70 % sortimentu zboží, 
protože ho nebylo kde v socialistických zemích 
sehnat. O kvalitě pomlčme. Dnes se mnozí 
diví, jak je možné, že známé československé 
značky motocyklů, lokomotiv, řady potravin, 
elektroniky už neexistují. Jistě, léta se vyrábělo 
totéž a svět se někam posunul. Jak řekl v TV 
4. 6. konstruktér elektroniky: My jsme se 
vůči světu nezpozdili, my jsme byli mimo 
trať.

Teď nám ukazují někteří politici, jak máme 
málo krav, prasat a řepy. (Máme zase moc řep-

ky a kukuřice.) Ale podívejte se do regálů ob-
chodů, zda vám něco chybí. Ano, podporujme 
domácí potraviny a jejich výrobu, ale musí 
být takové, aby jim zákazník dával přednost. 
Někteří by to chtěli zákonem nařídit. Berou si 
příklad ze zemí od nás na východ.

Rád cituji spisovatele Sorokina k tomu té-
matu: ...to je dobrá myšlenka Gosudara: zli-
kvidovat všechny supermarkety cizozemské 
a nahradit je lidovými stánky. A v každém tom 
stánku, aby měli po dvou druzích zboží, a lid 
si tak mohl vybírat z dvojího, a ne třeba z tro-
jího nebo třiatřicetiterého. Lid se tak vyvaruje 
zbytečného hemžení a je uspokojen.

Ministr, někteří poslanci u nás i v EU sice 
nejsou Gosudar Nikolaj Platonovič, ale nápady 
mají stejné.

Malá ekonomika České republiky, závislá na 
mezinárodní směně zboží, chce proklamovat 
potravinovou soběstačnost?

Dnes je provázaný celý svět a žádná země 
nemůže bez ostatních být. Ani v potravinách.

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
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Neobvyklým výsledkem vědeckého projek-
tu je nová zahrada s prvorepublikovou úpra-
vou na nádvoří Národního zemědělského mu-
zea v Praze na Letné. Od středy 18. července 
čeká na děti historický kolotoč a na dospě-
lé návštěvníky prvorepublikové druhy zahrad-
ních květin, ukázka dobové zahradní archi-
tektury i panelová výstava. 

Národní zemědělské muzeum, které jako Čes-
ká republika slaví sté výročí svého vzniku, při-
pravilo na svém dvoře v Praze na Letné stylizo-
vanou prvorepublikovou zahradu. Návštěvníci 
se seznámí s atmosférou tehdejší doby, s květi-
novými záhony, zahradními altánky, pergolami 
a lavicemi typickými pro předválečnou architek-
turu. Na nejmenší návštěvníky čeká uprostřed 
květinové zahrady historický kolotoč se zvíře-
cími motivy a houpačka. Inspirací pro zahradu 
bylo kromě prvorepublikové architektury i téma 
„pouť ve městě“. Expozice pokračuje také na 
střeše muzea, kde je jedinečný pohled na Pra-
hu. Jsou zde vysazeny květinové záhony se slu-
nečními hodinami. „Souznění člověka s příro-
dou a rozvoj národního přírodního bohatství je 
společným zájmem nás všech. Zahradní umění 

a tvorba krajiny z životního prostředí nejen čer-
pá, ale snaží se ho i zkrášlovat a kultivovat. Vý-
stava Zahrada první republiky je tak u příležitosti 
stého výročí vzniku republiky připomínkou této 
snahy a zároveň ukázkou zahradnického umu na-
šich předků,“ říká ministr zemědělství Miroslav 
Toman. 

„Posláním muzea je nejenom služba návštěv-
níkům, ale také dlouhodobá vědecká činnost. Ta 
může mít různé výstupy, ať odborné publikace, 
přednášky, výstavy a někdy také třeba novou 
expozici v podobě zahrady,“ dodává generální 
ředitel Národního zemědělského muzea Milan 
Jan Půček. 

Na muzejním dvoře na novou zahradu na-
vazuje expozice Malý selský dvorek s drob-
nými hospodářskými zvířaty a také zahradní 

restaurace a nově položený trávníkový kobe-
rec. 

Zahradní architekti první republiky našli uplat-
nění ve všech oblastech výstavby, a to od úprav 
zahrad Pražského hradu pro prezidenta republiky 
přes řadu nově zakládaných sportovních areálů, 
unikátní projekt brněnského výstaviště vybudo-
vaného k 10. výročí vzniku republiky až po řadu 
soukromých vilových zahrad, jež jsou fenomé-
nem 20. století. Tvorba tehdejších zahradních 
architektů proto představuje významnou součást 
národního kulturního dědictví. 

www.nzm.cz.

Jitka Taussiková,  
Národní zemědělské muzeum 

Prvorepubliková zahrada i historický kolotoč 
– nově na nádvoří Národního zemědělského muzea v Praze 

V Praze – Pojem „oběhové hospodářství 
či cirkulární ekonomika“ je v poslední době
často skloňovaným výrazem jak na globální,
tak lokální úrovni. Oběhové hospodářství je 
trendem, který je jednou z prioritních oblas-
tí udržitelného rozvoje Evropské unie. Po-
chopit však jeho základní principy, které lze 
úspěšně aplikovat do praxe, nemusí být snad-
né. A právě proto Fakulta technologie pro-
středí VŠCHT v Praze otevřela kurz nástav-
bového vysokoškolského studia celoživotního 
vzdělávaní s názvem Oběhové hospodářství. 
Po úspěšném prvním ročníku odstartuje 7. 9. 
2018 další ročník, na který je možné se za-
psat již nyní. 

Kurz nabídne odpovědi na otázky, co skutečně 
oběhové hospodářství znamená, jaké příležitosti 
přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat 
mezi prvními. Zaměří se na to, jak nastavit nové 
business modely tak, aby byly udržitelné, v sou-
ladu s legislativou a současně inovativní. Zároveň 
však poskytne účastníkům nejnovější informace 
z oblasti oběhového hospodářství a plány a vize 
z celosvětového hlediska i na lokální úrovni. 

„Přechod od lineárního na oběhové hospo-
dářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů 
a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postu-
pů a technologií a celkovou zaměstnanost u nás 
i v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU pře-
chod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 
vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 
600 miliard eur. Pro úspěšnou realizaci tohoto 
ambiciózního plánu je ale potřeba vytvořit novou 
generaci manažerů, lídrů a občanů, kteří se bu-
dou schopni efektivně orientovat a využít nových 
možností, které koncept oběhového hospodářství 
nabízí,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka Institu-
tu cirkulární ekonomiky. Kurz Oběhové hospo-
dářství je určen pro manažery rozvoje, životního 

prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak 
je vhodný pro pracovníky na klíčových pozicích, 
kteří rozhodují o strategiích volených pro zajiš-
tění „resilience“ podniku a vyhledávání nových 
příležitostí. 

„I v druhém ročníku kurzu celoživotního vzdě-
lávání poskytnou akademičtí pracovníci společně 
s odborníky z praxe znalosti z různých oblastí, se 
kterými oběhové hospodářství souvisí. Budeme 
se věnovat odpadovému hospodářství, vodnímu 
hospodářství, ochraně ovzduší, alternativním 
zdrojům energie, předcházení vzniku odpadů, re-
cyklačním technologiím, elektroodpadu, potra-
vinovým odpadům, posuzování životního cyklu, 
CSR, certifi kaci, reportingu a dalším tématům. 
Opět zazní výhody i nedostatky, perspektivy i li-

mity současných nástrojů zavádění oběhového 
hospodářství do praxe. Náš kurz je platformou 
pro výměnu názorů a zkušeností v oběhovém hos-
podářství a je vstupenkou do komunity odborníků 
vnímajících podnikání v souvislostech,“ dodá-
vá Vladimír Kočí, garant kurzu a děkan Fakulty 
technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT 
spolupracuje v rámci tohoto kurzu také s odbor-
níky z praxe. Ti na přednáškách poukazují na 
konkrétní fakta, aktivity či překážky v realizaci 
skutečných projektů aplikací principů oběhového 
hospodářství. 

První ročník kurzu už přinesl první výsledky 
v praxi. Mezi dvaadvaceti studenty, kterými byli 
zejména odborníci z praxe, byla Klára Hálová ze 

společnosti Karlovarské minerální vody, která 
ke kurzu dodává: „Kurz a kontakty v něm zís-
kané mají obrovský přesah do mé práce, takže 
je to obohacující nejen pro mě jako člověka, ale 
i pro naši společnost.“ Společnost Karlovarské 
minerální vody navíc v tomto roce oznámila za-
hájení výzkumných aktivit projektu Zálohujme?, 
jehož cílem je zjistit možnosti navýšení množství 
zpětně odebraných PET lahví v České republice. 
Výzkumná skupina, kterou tvoří společně s ex-
perty z VŠCHT a Institutu Cirkulární ekonomiky, 
vznikla právě na základě navázání úzké spoluprá-
ce v průběhu kurzu. „A tento projekt není jediný, 
začali jsme spolupracovat i s dalšími účastníky. 
Snažíme se, aby čerstvé informace, které na kur-
zu získali, mohli ihned aplikovat v praxi,“ dodává 
Soňa Jonášová z INCIEN.

Další ročník kurzu Oběhového hospodářství 
bude probíhat od září 2018 do května 2019. Je 
tvořen 11 celodenními výukovými bloky, dvou-
denní exkurzí na jižní Moravu a nebudou chybět 
ani exkurze do ZEVO Malešice a Ústřední čis-
tírny odpadních vod v Praze. Absolvent kurzu 
bude umět vnímat souvislosti stejně dobře jako 
příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se 
věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá také 
komplexní znalosti v oblasti současného stavu 
rozvoje oběhového hospodářství. Odbornými 
partnery pro další ročník jsou Institut cirkulár-
ní ekonomiky, z. ú., SUEZ Využití zdrojů, a. s., 
Asociace oběhového hospodářství a Veolia Česká 
republika, a. s. Druhý ročník kurzu proběhne pod 
záštitou dvou ministerstev, Ministerstva životní-
ho prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na druhém ročníku kurzu zbývají stále volná 
místa! Praktické informace a registraci naleznete 
na webových stránkách: https://cv.vscht.cz/kur-
zy-cv/obehove-hospodarstvi. V případě jakých-
koliv dotazů neváhejte kontaktovat Markétu 
Šerešovou, e-mail: marketa.seresova@vscht.cz 

Po úspěšném prvním ročníku kurzu Oběhového hospodářství
bude na VŠCHT otevřen další ročník

Praha – V polovině července 2018 se 
v nabídce největšího tuzemského online 
supermarketu Rohlik.cz již třetím rokem 
objeví i tzv. „křivé“ potraviny. Tedy ovoce
a zelenina, která pro své vizuální nedostatky 
nevyhovuje normám většiny domácích 
maloobchodních řetězců, po chuťové stránce 
či po stránce obsahu živin a vitaminů však 
za „rovnou“ či „pohlednější“ zeleninou nijak
nezaostává. 

Plýtvaní jídlem je neekologické hned z ně-
kolika důvodů. Zemědělská produkce vytváří 

velké množství skleníkových plynů, vyhazo-
vá ní m jí dla pak př ichá zí  vniveč  i využ itá  ze-
mě dě lská  pů da, voda použ itá  na zavlaž ová ní , 
hnojiva, chemiká lie, pohonné  hmoty a lidská  
prá ce. „Vyhazování jídla kvůli vzhledu je jed-
noduše neekologické a neetické. Proto je nut-
né hledat možná řešení, jak využít co největ-
ší procento vyprodukovaných potravin,“ říká 
Tomáš Čupr, zakladatel společnosti Rohlik.cz. 
Jak mají jednotlivé druhy ovoce a zeleniny vy-
padat, v současné době určují normy obchod-
ních řetězců, které jsou přísné, pro každý řetě-
zec odlišné a neveřejné. Hodnotí se barevnost, 
tvar i zakřivení. Malé procento nevyhovující 
produkce putuje do zpracovatelských podniků 
či do maloobchodní sítě, kde nejsou tak přísné 
nároky. Nejjednodušším řešením ale bývá úrodu 
zaorat či zkompostovat. Kupříkladu u brambor 
se podle některých zemědělců kvůli vzhledu vy-
řadí 20–30 % sklizně, u mrkví sítem neprojde až 
30 %. Odchylky od ideálu jsou obvykle mini-
mální, přitom výživová hodnota plodin je stejná. 

Za zařazování této zeleniny do běžného pro-
deje se po celém světě přimlouvá celá řada 
organizací. V Česku jej například podporuje 
sdružení Zachraň jídlo, s níž Rohlik.cz dlou-
hodobě spolupracuje se svojí aktuální kampaní 
Jsem připraven. „Podle Organizace pro výži-
vu a zemědělství OSN se kvůli vzhledu vyhodí 
až 20 % zemědělské produkce.  Dů vody, proč  
jsou dnes vý pě stky vyř azová ny, jsou ale č as-
to bizarní . Špatný  odstí n slupky jablka, př í liš  
velká  hlá vka kvě tá ku, nerovnomě rně  oranž o-
vá  mrkev, př í liš  dlouhá  stopka papriky atd. Při 
posuzová ní  kvality země dě lský ch vý pě stků  je 

tedy kladen vě tš í  dů raz na estetiku než  na chu-
ť ovou kvalitu a vý ž ivovou hodnotu,“ píše sdru-
žení ve své veřejné výzvě s názvem Překážky 
a příležitosti pro využití „křivé“ zemědělské 
produkce. 

„Říká se – nesuď knihu podle obalu. U ze-
leniny a ovoce to platí dvojnásob. Z nerov-
noměrně zbarvené mrkve či hlavičky kvě-
táku podivného tvaru se dá vytvořit stejně 
zdravé, chutné a hodnotné jídlo jako z vizu-
álně možná o něco atraktivnější zeleniny. Je 
nutné se v tomto ohledu zbavovat zaběhlých 
předsudků,“ uzavírá  Čupr. Od 16. července 
tak Rohlik.cz prodává tuto křivou zeleninu:
mrkev, okurku hadovku, okurku polní, bram-
bory, cibuli, česnek, kedlubny, cuketu, petržel 
a rajčata. Na podzim pak do svého sortimentu 
zařadí i „ošklivá“ jablka, která jsou však stejně 
chutná a bohatá na vitaminy, jako ta tradiční 
z jiných řetězců. 

Relative PR & Consultancy, s. r. o.

Rohlik.cz fandí „ošklivkám“ i „křivákům“
„ V Y H A Z O V Á N Í  J Í D L A  K V Ů L I  V Z H L E D U  J E  N E E K O L O G I C K É  I  N E E T I C K É , “  Ř Í K Á  J E H O  Z A K L A D A T E L  T O M Á Š  Č U P R

„Dů vody, proč  jsou vý pě stky 
vyř azová ny, jsou č asto bizarní . 
Špatný  odstí n slupky jablka,
př í liš  velká  hlá vka kvě tá ku, 
nerovnomě rně  oranž ová  mrkev,
př í liš  dlouhá  stopka papriky atd.“
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Praha – Od 1. července došlo ke změně pra-
videl  pro používání služby Cashback v malo-
obchodní síti ČR. Na první pohled atraktiv-
ní změna představuje další tvrdý úder pro 
venkovský obchod, který dlouhodobě bojuje 
o přežití. Pouze za rok 2017 zaniklo 1082 ma-
lých prodejen a nová úprava situaci rozhodně 
nezlepší.

Dosud byla pravidla pro využití Cashbacku 
vstřícná i k obchodníkům. Zákazník si mohl vy-
brat až 1500 Kč při minimální útratě 300 korun. 
Od 1. července se však pravidla radikálně mě-
ní. Nově bude možné si vybrat na pokladně až 
3000 korun při útratě 1 Kč! Nepochybně vstřícná 
služba pro občany, avšak jako již tradičně bezo-
hledná změna především vůči nezávislému trhu, 
tj. venkovské maloobchodní síti. V posledních 
letech dochází k takovým změnám opakovaně; 
zpřísnění značení potravin, znovuobnovení po-
vinnosti uvádět měrné ceny i pro malé prodejny, 
EET a další dopadá vždy nejvíce na venkovské 
prodejny, které jsou často jedinou a poslední 
možností nejen k nákupu pro místní občany. Tý-
ká se to i tradičních městských prodejen. Kde je 

slibovaná podpora venkovských prodejen a ob-
nova venkova vůbec? 

Každé velké nákupní centrum, každý větší su-
permarket má u vstupu bankomat některé z bank. 
Naopak na venkově je běžná absence bank, po-
boček pošty ubývá a často chybí i bankomaty. 
Velké zahraniční řetězce se službou Cashback 
nikdy nebudou zaobírat, zejména pokud by měla 
být zdarma.

„Žijeme ve standardním ekonomickém pro-
středí, kde je každá služba logicky zpoplatněna 
či nahrazena jiným vhodným profi tem. Tak to 
dělají banky, které umístí bankomat a chtějí své 
poplatky za výběr či vklad hotovosti, anebo vý-
běr zdarma, ale je zakomponován do zpoplatnění 
vedeného účtu. Nejsem zastáncem zpoplatnění 
výběru hotovosti formou Cashback, ale doposud 
tím profi tem byla povinnost nákupu zboží v hod-
notě 300 Kč. A realizovaná marže byla tím profi -
tem pro prodejnu a pro obchodníka. Nyní je tento 
jediný profi t zrušen. Proč?“ ptá se Ing. Vladimír 
Stehno, předseda družstva COOP HB, které pro-
vozuje především na venkově přes dvě stovky 
malých prodejen.

Opakuje se trvalý problém, kdy instituce, při-
pravující zásadní změnu v legislativě, nedomyslí 
všechny možné dopady. Je nepochybné, že na 
celou rádoby vstřícnou aktivitu doplatí opět ma-
lé prodejny, které budou pod tlakem zákazníků, 

jimž odpadne problém mít u sebe dostatečnou 
hotovost či shánět nejbližší bankomat. Jaké mo-
hou být dopady? Zákazník navštíví malou pro-
dejnu v městečku, aby si zakoupil sušenky v akci 
za 5,90, což ho opravňuje k výběru hotovosti ve 
výši 3000 Kč. Následně pak odchází si udělat ná-
kup do vedlejšího Kaufl andu, kde utratí polovinu 
z této částky. Důvod? Ušetří za poplatek při vý-
běru z bankomatu či za výběr hotovosti v bance 
(a to zejména, když např. u nejbližšího řetězce 
je bankomat ČSOB a zákazník má zrovna účet 
u České spořitelny, kde poplatek není zrovna ma-
lý). Prodejna v malé obci s obratem 250 tis. Kč/
měs. udělá v pondělí na začátku měsíce tržbu ve 
výši 9000. Přijdou čtyři zákazníci požadující vý-
běr hotovosti. Neposkytnout hotovost je možné 
ve výjimečných případech, zejména když není 
dostatek hotovosti. Uspokojíme tímto vysvětle-
ním zákazníky? Je to totéž, jako kdyby banka 
řekla, že tu sice máme bankomat, ale omlouvá-
me se, že nelze vybrat peníze, protože je nemá-
me. Pokud takovouto službu poskytuji, zákazník 
očekává, že bude uspokojen.

Prodejna v rámci ochrany vlastního provozu, 
kde je hotovost v pokladně podmínkou plynulosti 
prodeje, a tím i odpovídající služby zákazníko-
vi, bude požadavek na Cashback muset odmítat 
s tím, že tato služba není vynutitelná. Tuto služ-
bu poskytuje maloobchod zdarma, čímž vychází 

zákazníkovi vstříc, což je jeden z klíčových ry-
sů tradičního obchodu vůči kupujícímu. „Určitě 
budeme hledat cesty, jak upravit nová pravidla 
Cashbacku tak, aby byla pro tradiční maloob-
chod vstřícnější a snesitelnější. Soustavně uplat-
ňovat vůči malým nezávislým obchodníkům další 
administrativní zátěž je neúnosné, a povede to 
pouze k dalšímu zavírání venkovských prodejen. 
V konečném důsledku budou ale nejvíce poško-
zeni právě zákazníci,“ upozorňuje Ing. Zdeněk 
Juračka, předseda Asociace českého tradičního 
obchodu, a dodává: „Naše prodejny budou sice 
nadále plnit své poslání s chutí a úsměvem, avšak 
s nedobrým pocitem, že znovu pouze doplácí na 
snaživost někoho jiného.“

AČTO

Změna pravidel CashBack? 
Další rána do vazu malých venkovských prodejen

ACTO

Staré Město pod Sněžníkem – Téměř tři 
a půl tisíce návštěvníků zaplnilo v sobotu
13. července areál společnosti PROBIO ve 
Starém Městě pod Sněžníkem. Třináctý roč-
ník rodinného festivalu Bioslavnosti věnovali 
organizátoři tématu „Kroupy a ptáčci“. 

„Spojení kroupy a ptáčci je pro nás symbolic-
ké. Kroupy reprezentují přirozené zdravé jídlo 
a ptáci představují čistou a pestrou krajinu. Oba 
symboly se propojují v našem ekologickém hos-
podaření,“ vysvětluje Barbora Hernychová za 
marketing společnosti PROBIO.

Kroupy v různých úpravách návštěvníci ochut-
nali během komentovaných výstupů ve speci-
álním kroupovém baru. „Ukazujeme lidem, že 
kroupy skvěle chutnají, jejich příprava je velmi 
jednoduchá, jsou bohaté na živiny, dají se upra-
vit na mnoho způsobů, a navíc jsou i v biokvali-
tě za velmi příznivou cenu,“ doplňuje Barbora 
Hernychová. Zájemci se seznámili s klasickým 
šouletem z ječných krup a hrachu, se špaldovým 
kernottem, pohankovou pomazánkou či jahelnou 
kaší. 

Základní suroviny našli návštěvníci v nových 
obalech. Jedná se o další krok fi rmy navazující 
na změnu loga a webových stránek koncem loň-
ského roku. Sáčky s motivem přírody a s novou 
značkou PROBIO sdělují hlavní poslání fi rmy 
– ekologické zemědělství a biopotraviny jako 

cesta k udržení pestrosti naší planety a vlastního 
zdraví. 

 Nový obal dostaly i naprosté novinky letoš-
ního léta – jemná hrachová polévka, zeleninové 
čirokoto a burger z červené pšenice. Všechny tři 
výrobky jsou zdravou variantou rychlého letního 

vaření. „Směsi už stačí jen zalít vodou a pova-
řit. Suroviny jsou 100% v kvalitě bio, neobsahují 
žádná dochucovadla ani konzervanty,“ sděluje 
Barbora Hernychová.

Celým dnem návštěvníky s humorem provázel 
moderátor Jan Onder, kterému se podařilo svým 
tanečním představením rozhýbat všechny pří-
tomné děti. Odpoledne a večer patřil hudebním 
vystoupením, která odstartovala pražská kapela 
s tematickým názvem Šoulet. Velký ohlas skli-
dil letošní hlavní host Barbora Poláková. Akci 
fi nančně podpořil Olomoucký kraj.

Další ročník Bioslavností se koná v sobotu 
13. července 2019. 

www.probio.cz
PRO-BIO, 

obchodní společnost s r. o.

Třinácté Bioslavnosti provázel motiv „Kroupy a ptáčci“ 

Léto je neodmyslitelně 
spojeno s grilováním. Če-
ši by však při výběru vhod-
ného masa na gril měli dát 
přednost masu pocházející-
mu z ekologických chovů. 
Biosteaky jsou oproti běžně 
dostupnému masu vyzrálej-

ší, tedy křehčí a chutnější. Díky pastevnímu 
způsobu chovu obsahuje také maso v biokva-
litě až o 50 % více člověku prospěných ome-
ga-3 mastných kyselin než běžné hovězí.

„V konvenčním výkrmu jsou zvířata krmena 
průmyslovou krmnou směsí, v ekologickém chovu 
je skot chován na pastvě, což je pro zvířata da-
leko zdravější a přirozenější. Maso tak obsahuje 
více živin a je rozhodně chutnější,“ uvádí mana-
žerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 
Kateřina Urbánková. 

U zvířat chovaných v ekologickém zemědělství 
je vyloučeno krmení antibiotiky, hormony, ma-
sokostní moučkou a geneticky modifi kovanými 
surovinami. Často tyto látky v konvenčním masu 
zůstávají, a spotřebitel je potom v podstatě konzu-
muje. Většinu balíčků biomasa lze navíc dohledat 

nejen podle evidenčního čísla zvířete, data naroze-
ní a porážky, ale sedláci často umí také zjistit, kde 
se po celou dobu svého života zvíře páslo a čím by-
lo dokrmováno. Složení a výživové hodnoty masa 
pak nejsou pro spotřebitele žádným tajemstvím. 

„Masná plemena skotu chovaného v ekologic-
kém zemědělství se na pastvě volně pohybují, což 
má vliv nejen na jejich celkovou pohodu, ale také 
na strukturu masa. Kvalitu masa navíc ovlivňuje 

i porážka zvířete. Pokud je zvíře před porážkou 
vystresované, dochází k metabolickému spálení 
vnitrosvalového cukru, což má za následek ne-
dokonalé zrání masa na bázi mléčného kvašení. 
Proto, abyste mohli získat biosteak, musí porážka 
zvířete splnit přísné antistresové standardy, nutné 
pro jeho certifi kaci,“ upřesňuje Urbánková.

V běžné praxi konvenčního zemědělství jsou 
zvířata před porážkou přepravována až stovky 

kilometrů, což je vystavuje velkému stresu, a až 
pak dochází k jejich porážce. V ekologickém ze-
mědělství však zvířata, na rozdíl od konvenčních 
jatek, nesmí vidět porážený kus ani jeho krev. Ve 
většině případů jsou ustájena po přepravě nějakou 
dobu přímo v areálu jatek, a teprve až se přizpůso-
bí novému prostředí, jsou co nejšetrněji poražena.
Nejlepší biosteak roku vybere porota v soutěži 
Česká biopotravina 2018.

Sedláci, kteří chovají masná plemena v eko-
logickém zemědělství, mohou od letošního roku 
přihlašovat své produkty do soutěže Česká bio-
potravina 2018. Cena je každoročně udělována 
nejlepším českým biopotravinám a v roce 2018 
přibyde také kategorie Steaková biomasa. Uzá-
věrka přihlášek je 15. srpna 2018. 

Všechna přihlášená steaková masa bude pro 
odbornou porotu upravovat profesionální kuchař 
stejným způsobem a je na volbě každého sedláka, 
jaké maso a z jaké partie přesně dodá. „Sám sed-
lák nejlépe ví, která část z jeho masa je nejlepší 
a může mu zajistit výhru. V případě, že v soutěži 
nezvítězí, získá alespoň zpětnou vazbu od poroty 
na svůj produkt, což mu pomůže v dalším rozvoji 
obchodní činnosti směrem k zákazníkům,“ uzaví-
rá Urbánková.  PRO-BIO 

Na letní gril patří vyzrálé biomaso
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9. – 11. 11. 2018
Výstaviště Praha – Holešovice

www.biostyl.cz

MEZINÁRODNÍ VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY, ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
A EKOLOGICKY ŠETRNÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB

ODBORNÝ
GARANT

SPOLEČNĚ S VELETRHEM KRÁSY 

Smoothies
Osvežení plné vitamínu

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
divize Mrazírna Vestec

Smoothie zelené získalo 
ocenění Česká chuťovka

K Jahodárně 40, 252 50 Vestec

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

www.agrojesenice.cz,  www.milujememrazene.cz
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Masová sezona 
v podobě grilování 
je v plném proudu. 
A protože je ma-
so oblíbená a vy-
hledávaná potra-
vina, zajímal nás 
pohled odborníka. 
Jste zvědaví, jak 
si čeští řezníci ve-
dou ohledně kvali-

ty masa a masných výrobků? Mimo jiné se 
i dozvíte, zda je maso pro lidský organis-
mus škodlivé, či naopak!

1)  Jak jste se k oboru dostal, potažmo co 
způsobilo vášeň pro maso?
Žádná vášeň. Vždy jsem jedl maso, chutnalo 

mi a jím ho. Maso bylo u nás obvyklou 
složkou jídelníčku, v oblibě jsem měl i masné 
výrobky. U prarodičů na venkově se chovalo 
prase, z kterého pak byly po zabijačce výborné 
řízky, tlačenky, jitrnice a po několika týdnech 
i uzené maso. Zájem o chemii mě přivedl na 
potravinářskou fakultu VŠCHT, z oborů jsem 
si vybral maso a konzervárenství. Po studiu 
jsem se dále vzdělával, učil, studoval, praco-
val a spolupracoval s MP... člověk má mít rád 
to, co dělá. 

2)  Co pro Vás znamená konzumace masa 
a jak často maso do jídelníčku zařazuje-
te? Jaký je Váš nejoblíbenější masový po-
krm?
Maso pro mne je normální součástí jídelníč-

ku, stejně jako bezmasá jídla. Můžu mít maso 
(i třikrát) denně, nebo být i několik dní bez 
něj. V Indii jsme žili tři týdny bez masa a ne-
působilo mi to žádnou nutriční, psychickou ani 
senzorickou újmu. Neřeším, jím podle toho, 
co je k jídlu, nebo na co mám chuť. Nemůžu 
jmenovat jen jeden masový pokrm. Opékané 
špekáčky, tlačenku s cibulí, ribeyesteak medi-
um, uzený bůček, tatarák, dobré párky, parm-
skou šunku či macešku (čajovku), německý 
bratwurst i uherák…, dostal jsem teď chuť na 
čevapčici v jedné pražské srbské restauraci. 
Mám rád ryby, mořské plody, v Japonsku jsem 
se naučil jíst sašimi či suši. Nemám ale rád 
plíčky na smetaně, slepici na paprice a dršť-
kovou polévku.

3)  Jaký máte názor na moderní trend vege-
tariánství a veganství?
Veganství je zahrávání si s vlastním zdra-

vím, proti vegetariánství nelze mít zásadních 
námitek. Jen mi důvody mnohdy připadají tro-
chu naivní či přehnané. Proč? Protože člověk 
je vůči zvířatům v našem potravním řetězci 
v postavení predátora stejně jako lev vůči an-
tilopě či buvolovi. Rozdíl je jen ve způsobu 
realizace – lev si musí antilopu zakousnout, 
my máme řezníka, který maso jatečně opra-
cuje, a obchodní řetězce dodají do tržní sítě. 
Často se mluví i o vlivu na životní prostředí 
– kolik se spotřebuje kyslíku a vydýchá oxidu 
uhličitého při produkci 1 kg masa. Ano, na tom 
něco je. Ale co jízda autem, létání letadlem 
nebo vyvolávání válečných konfliktů, aby 
producenti zbraní měli odbyt na munici, rakety 
s plochou drahou letu či jiné nepotřebné zboží? 
Lidí je hodně, zejména v některých oblastech, 
a jejich ekologická stopa je tudíž hodně 
hluboká.

4)  Jak si s kvalitou masa stojí čeští řezníci 
oproti zahraničním?
Neliší se, rozdíly jsou spíše mezi jednotli-

vými výrobci a cenovými kategoriemi. Nelze 
samozřejmě srovnávat relativně drahý výrobek 
vyrobený v malém množství řemeslným způ-

sobem s levným supermarketovým výrobkem. 
Tím ale nechci říct, že v supermarketech ne-
jsou i kvalitní výrobky – nesmíme ale brát jako 
jediné kritérium minimální cenu. 

5)  Mnoho jedlíků masa je ovlivněna zprá-
vami o škodlivých látkách v mase. Jsou 
tyto zprávy falešné, nebo je na nich ně-
co pravdy?
Mnoho zpráv je nepravdivých, zkreslených 

či ovlivněných nepochopením souvislostí. Sa-
motné maso rozhodně škodlivé není, záleží sa-
mozřejmě na přijatém množství. I pitná voda je 
smrtelně nebezpečná, pokud se jí vypije mno-
ho a v nevhodném poměru k ostatním potravi-
nám. Problém zní trochu jinak: v mase mohou 
být některé polutanty z prostředí, které zvíře 
během života vstřebalo v krmivu, ve vodě či 
vdechnutím. To je ale problém i u lidí, kteří 
pijí kontaminovanou vodu, dýchají zamořený 
vzduch či potraviny rostlinného původu. Je zde 
jen jediný rozdíl: kráva, prase či kuře nekouří, 
takže vstřebává méně kancerogenů. 

Maso stejně jako jiné potraviny jsou kon-
trolované, probíhá zde cílený monitoring 
případného výskytu cizorodých látek, ať už 
jsou to rizikové prvky (Cd, Pb, Hg, As aj.), 
insekticidy, pesticidy či radionuklidy, které se 
vyskytují v prostředí. Ty jsou ale i v potravi-

nách rostlinného původu, v mase jsou možná 
již odfi ltrovány v játrech jatečných zvířat či 
vyloučeny z organismu. Jiný problém může 
být u masných výrobků. Lidé se domnívají, 
že pokud jsou při výrobě použity přídatné lát-
ky, zanáší se tam „škodlivá chemie“. Předně 
chemie nejsou žádné látky, ale vědní obor. 
Snad lze mluvit o chemikáliích, ale vše musí 
být předem testováno, známo. Veškeré přídat-
né látky označované kódem E jsou bezpeč-
né, vyzkoušené a jejich použití je regulova-
né tak, aby byly použity správně. Paradoxně 
větší nebezpečí hrozí u potravin, které nejsou 
chráněny konzervačními látkami proti zkáze, 
patogenům, nebo u kterých se používají do-
sud ne zcela prozkoumané, ale marketingově 
atraktivní látky „čistě přírodního původu“. Sa-
mozřejmě v mnohých případech je přídatných 
látek zbytečně moc a někdy jsou zneužívané 
jako náhrada kvalitních surovin či kompen-
zace chyb v technologii. Každopádně ale není 
třeba se obávat, že maso a masné výrobky ob-
sahují škodliviny. Možná naopak vynechání 
masa v jídelníčku může mít za následek defi -
cit některých nutričně cenných látek (bílkovin, 
vitaminů, minerálních látek), které jsou zde 
v dobře vstřebatelné podobě.

6)  Máte nějaká doporučení ohledně konzu-
mace masa?
Žádná. Ať každý jí, co mu chutná. Naše tělo 

bývá chytřejší než mnohé internetové rady. 
Nic se nestane, když maso jíme, nic se nestane, 
když někdy maso vynecháme.

 Redakce

„Není třeba se obávat, že maso a masné výrobky obsahují škodliviny. 
Naopak,“ říká prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

Téměř v samém srdci Vysočiny, v malebné 
přírodě nedaleko Bystřice nad Perštejnem, 
se pasou na louce krávy chované v ekologic-
kém zemědělství na ekofarmě Rubelit. Eko-
farma Rubelit, která se výměrou 1400 hekta-
rů řadí mezi větší ekologické podniky, přešla 
z konvenční produkce do ekologického ze-
mědělství v roce 2009. Přibližně třetinu vý-
měry tvoří louky a pastviny, zbytek potom or-
ná půda. Ekofarma Rubelit boří mnohé mýty 
o ekologickém zemědělství a jeho produkci na 
orné půdě. Svojí činností i mnohým konvenč-
ně hospodařícím sousedům ukazuje, že pokud 
je půda živá, plná organické hmoty, vyhnoje-
ná a s obsahem humusu, je možné dosahovat 
dobrých výnosů i v období sucha, které v po-
sledních letech sužuje celou Českou republiku. 
V osmihonném osevním postupu v kombinaci 
s meziplodinami tak najdete pšenici, ječmen, 
triticale, oves, ale také například jetel, kukuři-
ci na siláž, hrách, lupinu, čirok či lusko-obilné 
směsky nebo potravinářské žito. Stabilní vý-
nosy, dobré výkupní ceny, absence externích 
vstupů v podobě hnojiv a postřiků v kombinaci 
s produkcí biomléka a další živočišnou výrobou 
(hovězího biomasa) se tak ukazují být dobrým 

ekonomickým modelem a inspirací pro další 
farmy.

Majitelé této farmy, která se zaměřuje právě na 
produkci biomléka – v objemu cca 1,6 mil. litrů 
ročně, z čehož je část zpracovávána ve vlastní 
kontejnerové mlékárně a distribuována v podobě 
bio mléčných výrobků přímo koncovým zákaz-
níkům, jsou zakládajícími členy Družstva české 
biomléko. Družstvo začalo vznikat v roce 2011 
za doby tzv. mléčné krize, kdy došlo k rapidnímu 
snížení výkupních cen mléka, a jeho činnost dob-
ře ilustruje výhody přechodu konvenční mléčné 
farmy do ekologického zemědělství.

„V době, kdy jsme vstupovali do ekologického 
zemědělství, jsme věděli, že v podstatě nemáme 
moc jiných možností. Konvenční produkce nás 
hnala stabilně do ztráty až několika milionů ko-
run za rok. Výkupní cena mléka byla velmi nesta-
bilní. Když se ohlédnu těch téměř 10 let nazpět, 
bylo to nejrozumnější a nejlepší možné řešení. Od 
té doby, co produkujeme biomléko, nám ekonomi-
ka vychází lépe. Díky tomu jsme také vybudovali 
vlastní faremní mlékárnu a nyní děláme široké 
spektrum výrobků – od mléka přes smetanu, jo-
gurty, zákysy, sýry až po máslo. Jsem přesvědče-
ný, že ekologické zemědělství je cesta pro mnoho 
farem v ČR. Jde jen o to se rozhodnout. Právě 
to rozhodnutí bývá to nejtěžší,“ říká Ing. Miloš 
Pátek, který na Rubelitu s. r. o. působí již od roku 
1959, od roku 1994 v pozici jednatele.

VÝVOJ DRUŽSTVA ČESKÉ BIOMLÉKO
Červenec 2012 byl pro zakladatele Družstva 

české biomléko důležitým milníkem. V této době 
totiž došlo k podpisu smlouvy o odbytu českého 
biomléka s německým partnerem, v tomto pří-

padě mlékárnou Glaeserne Melkerei. Zmíněná 
smlouva členům družstva garantovala řádově 
vyšší ceny, než by za litr biomléka dostali farmá-
ři na českém trhu, a zajištění odbytu. 

„Cena biomléka je v Německu kalkulována ji-
nak než například v ČR. Tato skutečnost je otáz-
kou několika posledních let. Do té doby dostávali 
farmáři za produkci biomléka přípatek ke kon-
venční ceně, stejně jako je tomu v ČR. Padala-li 
cena konvenčního mléka, padala pochopitelně 
také výkupní cena biomléka, přestože příplatek 
za bio byl stále stejný. Poté se situace změnila 
a biomléko začalo mít svoji vlastní kalkulaci ceny 
odvislé do jisté míry od realizační ceny na trhu. 
Od té doby je výkupní cena biomléka víceméně 
stabilní, protože poptávka po něm také,“ doplňu-
je k cenám biomléka na německém trhu Kateřina 
Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO.

V roce 2017 to pro Družstvo díky spoluprá-
ci s mlékárnou Glasserne například znamenalo 
14 889 744 kg dodaného českého biomléka na ně-
mecký trh. V prvním roce spolupráce s německým 
odběratelem přitom družstvo začínalo na dodáv-
ce 1 734 902 kg biomléka ročně. Každým rokem 
potom tato čísla rostla a stejně i kvalita dodáva-
ného biomléka. Procento průměrného tuku v do-
dávaném mléku je v roce 2018 4,20 % a průměr-
ná bílkovina je na 3,427 %, přičemž 75 % členů 
Družstva české biomléko produkuje v kvalitě Q.

V první vlně dodávalo do Německa pouze 8 far-
mářů z Vysočiny, během let se k nim však přidalo 
přes 20 dalších farem a statků různé velikosti.
Do Družstva se také stále hlásí noví zájemci 
o členství, což ukazuje na jasnou ekonomickou 
výnosnost produkce biomléka a možnosti zajiš-
tění jeho odbytu. 

BIOMLÉKO JE JEDNODUŠE LEPŠÍ
Produkce biomléka přináší také další výhody. 

„Krávy z ekologických chovů se běžně dožívají 
více než 8 laktací. Díky tomu může sedlák zpe-
něžit i kusy, které by jinak používal na rychlou 
obnovu stáda. Extenzivní způsob chovu se pro-
jevuje také na dobrém zdravotním stavu krav, 
čímž se ušetří za veterináře a farma produkuje 
pochopitelně kvalitnější mléko. Řada farem navíc 
přechází na homeopatickou léčbu, která přináší 
další možné benefi ty. Alfou a omegou nejen zdra-
votního stavu stáda, ale i dojivosti je samozřejmě 
výživa a kvalitní krmení. Bez dobrého osevního 
postupu a dobré agrotechniky, včetně správného 
načasování a kvalitní půdy, se pochopitelně 
v ekologii neobejdete. Pastva je pak samozřej-
mostí stejně jako velkým benefi tem. V ekologic-
kém zemědělství si nemáte čím vypomoci. Ide-
ální ekofarma funguje na principu uzavřeného 
koloběhu živin. Když neděláte to, co máte, včas 
a na poli vám vyběhne plevel, už to zpátky ne-
vezmete a to stejné platí o škůdcích. Prevence je 
pro ekologické zemědělství nezbytná,“ doplnila 
Urbánková. 

Biomléko získané od krav z pastevního chovu 
obsahuje 2krát až 3krát více (dle kvality mléka) 
beta-karotenu a až o 68 % více omega-3 mast-
ných kyselin než mléko od krav z běžného chovu. 
Díky tomu, že jsou krávy produkující biomléko 
chovány dle zásad ekologického zemědělství, 
vykazuje také biomléko nižší hodnoty pesticidů 
a zbytkových antibiotik. 

Všechny výše popsané benefi ty dělají z bio-
mléka čím dál silnější artikl na trhu a zvyšují jeho 
poptávku. 

PRO-BIO

Producent biomléka: přechod na bio pro nás znamená
vyšší výkupní ceny, zahraniční odbyt a rozšířenou produkci
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www.vupp.cz

Stánek Centra transferu technologií najdete na venkovní 

ploše před pavilonem T1. Pro návštěvníky budou připra-

veny ochutnávky výrobků, na jejichž vývoji jsme se podíleli:

  Bezlepkové pivo Ferdinand
  Doplněk stravy, sirup proti kašli Smrkáček
  Doplněk stravy se zázvorem Eligin
  Syroby Kitl
  Kokosové produkty od SENSE COCO aj. 

NAJDETE NÁS NA ZEMI ŽIVITELCE
23.–28. 8. 2018 v Českých Budějovicích

CTT bylo otevřeno v únoru 2017 v rámci projektu Zřízení centra 

transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i., CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_

014/0000625. Pokud máte zájem zdarma konzultovat možnosti 

využití dotačních titulů v rámci Vašeho záměru, kontaktujte nás: 

jiri.trnka@vupp.cz, helena.kavanova@vupp.cz
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Výzkumný ústav potravinářský Praha, 
v. v. i., letos oslavil 60 let od svého založe-
ní. Svou činnost zahájil 1. dubna 1958 jako 
Ústřední výzkumný ústav potravinářského 
průmyslu (ÚVÚPP) a velmi rychle se 
stal uznávaným vědecko-výzkumným 
pracovištěm. 

V POSLEDNÍCH LETECH 
JSOU AKTIVITY ÚSTAVU 
SMĚŘOVÁNY DO ČTYŘ 

HLAVNÍCH PILÍŘŮ:
�  Výzkum a vývoj nových výrobků pro zdra-

vou a bezpečnou výživu
�  Výzkum a vývoj nových výrobků pro skupi-

ny populace se specifi ckými požadavky na 
výživu

�  Výzkum a vývoj nových doplňků stravy (nu-
traceutik)

�  Technologie zaměřené na šetrné postupy vý-
roby a skladování potravin

Ústav disponuje třemi hlavními pracovišti: 
Oddělením chemie, mikrobiologie a biochemie 
potravin, které vede Ing. Jitka Pinkrová, Ph.D., 
Oddělením potravinářských technologií, bio-
technologií a inženýrství  pod vedením Ing. 

Aleše Landfelda a od roku 2017 nově vzniklé 
Centrem transferu technologií. Vedoucím toho 
oddělení se stal Ing. Jiří Trnka. 

CENTRUM 
TRANSFERU 

TECHNOLOGIÍ (CTT)
Centrum transferu technologií (CTT) by-

lo zřízeno 1. 2. 2017 v rámci dotačního titulu 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání (OP VVV), konkrétně v rámci projektu 
Zřízení centra transferu technologií (CZ.02.2.
69/0.0/0.0/16_014/0000625). 

Hlavním úkolem CTT je pomocí účinné 
propagace cílené na malé a střední zeměděl-
ské a potravinářské podniky šíření pozitivního 
náhledu v oblasti transferu technologií. Odbor-
ný realizační tým projektu má 6 členů. Jednot-

livé pozice jsou: vedoucí CTT, technologický 
skaut, expert na ochranu duševního vlastnic-
tví, expert pro institucionalizaci TT v instituci, 
manažer komunikace a propagace a fi nanční 
specialista. 

Hlavním úkolem je funkční propojení vý-
zkumných výsledků pracovišť VÚPP s apli-
kační sférou, zaměřené na efektivní zavedení 
těchto výsledků do praxe nejen v potravinář-
ském průmyslu. Dále zajištění agendy pora-
denství v oblasti duševního vlastnictví a je-
ho následného využití, sledování trendů na 
poli výzkumu, vývoji a inovací zeměděl-
ských a potravinářských technologií. CTT 
aktivně koordinuje činnost šíření informací 
o inovačních technologiích směrem k apli-
kační sféře s cílem podpořit potenciální 
start-upy i zavedené fi rmy v realizaci jejich 
záměru.

Další aktivitou CTT je poradenství potravi-
nářským a zemědělským podnikům při čerpání 
dotačních titulů, např. v Programu Inovační 
vouchery Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), 
v Programu Inovační vouchery Operačního 
programu Praha pól růstu (OPPPR), v Progra-
mu Partnerství znalostního charakteru Operač-
ního programu Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost (OPPIK), v Programu rozvoje 
venkova (PRV) aj.

Významné výzkumné projekty řeší VÚPP 
ve spolupráci s partnerskými výzkumnými or-
ganizacemi, fi rmami a univerzitami v České 
republice i v zahraničí. Mezi partnery instituce 
v akademické sféře patří např. Česká zeměděl-
ská univerzita (ČZU), Vysoká škola chemic-
ko-technologická (VŠCHT) nebo zahranič-
ní Univerzita Mersin v Turecku. Instituce je 
také zapojena do mezinárodní infrastruktury 
METROFOOD-RI, která si klade za cíl zvý-
šení informovanosti spotřebitelů v EU a kte-
rá se specializuje na ochranu lidského zdraví, 
zdraví rostlin, welfare (dobré podmínky cho-
vu) zvířat, hygienu a kvalitu potravin. Z fi rem 
pak instituce aktuálně spolupracuje s fi rmami 
Biopreparáry s. r. o. nebo Perník s. r. o. V rámci 
již realizovaných úspěšných projektů jsme 
spolupracovali s fi rmami Kitl s. r. o., Kofola 
ČeskoSlovensko, Jizerské pekárny spol. s r. o., 
Carla spol. s r. o., Beskyd Fryčovice, a. s., Ing. 
Pavel Cvrček s. r. o., Pivovar Ferdinand  s. r. o.
a další. 

Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v. v. i.

VÚPP oslavil 60. výročí založení

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se konala 
oslava 60. výročí založení Ústavu 
pro bývalé, současné a budoucí 
zaměstnance Ústavu. Ing. Pavel 
Skřivan, CSc., pověřený řízením 
Ústavu shrnul výsledky činnosti 
v minulém období a nastínil vize 
a strategie budoucnosti. Speciálně 
pro tuto příležitost byl připraven 
speciální dort z cukrárny Anna 
Magdaléna a víno z Českého vi-
nařství Chrámce. 

Praha – Společnost Česká distribuční pro-
vedla mezi zákazníky obchodních řetězců do-
tazníkové šetření s cílem zjistit, jak vnímají 
letáky, proč si je prohlížejí a co v nich hle-
dají. Z odpovědí vyplynulo, že letáky sledu-
je alespoň někdy 92 % dotázaných, přičemž 
68 % v nich vyhledává hlavně slevy a nízké 
ceny, 35 % lákají zajímavosti a 23 % hledá in-
spiraci pro vaření nebo vybavení domácnosti.

„Letáky jsou obecně považovány za nástroj 
k prezentaci akčních nabídek, ale to je jen jed-
na z jejich funkcí. Odpovědi nám ukázaly, že pro 
mnoho lidí jsou letáky také poměrně inspirativ-
ním čtením, a pro obchodníky jde tedy o skvělý 
nástroj pro budování značky a vztahu se zákazní-
kem. Řada lidí totiž čte letáky, i když právě neplá-
nuje nákup,“ řekl Petr Sikora, ředitel společnosti 
Česká distribuční. 

Primárním cílem letáků je přimět zákazníky 
k nákupu. U 17 % respondentů běžně pochází mi-
nimálně polovina zboží v jejich košíku z letáků. 
Čtvrtinu až polovinu zboží z letáku má v košíku 
20 % a pár vybraných promovaných produktů 
většinou nakoupí 54 % lidí. 

Jako první zaujme většinou čtenáře na letáku 
jeho vzhled, grafi cký styl, případně materiál. Tak 
to vnímá 29 % respondentů. Pro 24 % je prv-
ní zaznamenanou věcí nabídka některých kon-
krétních produktů a 17 % řeklo, že si ze všeho 
nejdříve všímá slev. Slevy v letáku mají ostatně 
také největší šanci přimět lidi k nákupu. To tvrdí 
38 % účastníků ankety. Pro 27 % je největším 
motivátorem samotné zobrazení produktu, který 
potřebují nebo ho mají rádi, a 13 % k nákupu 
nejspíš přiměje, když leták nabízí produkt, který 
je zajímavý, nový či exkluzivní.

LETÁKY PRO SENIORY NA MÍRU
Naopak lidem v letácích nejvíce chybí lepší 

přehlednost a kvalitnější design. Na to si stěžuje 
téměř 20 % dotázaných. 12 % by ocenilo, kdyby 
letáky obsahovaly více informací o produktech, 
tipy na jejich využití, recepty či zábavu. Zajíma-
vé je, že senioři mají na letáky odlišné požadavky 
než zbytek zákazníků. V drtivé většině požadují 

slevy zejména na základní potraviny a neprahnou 
tolik po novinkách nebo široké nabídce. Důležitá 
je pro ně ale i forma letáků. Oceňují jednodu-
chý a přehledný styl s méně produkty na stránce 
a dobře čitelnými texty. 

„S tím, jak roste zastoupení této skupiny mezi 
zákazníky, se možná brzy dočkáme i speciálních 
letáků, které budou distribuovány cíleně na senio-

ry a budou přizpůsobeny jejich potřebám. Díky 
geomarketingu je z pohledu distribuce možné vy-
brat lokality, kam se takové letáky vyplatí zaná-
šet,“ popisuje budoucí trendy Petr Sikora.

RODIČE CHTĚJÍ V LETÁCÍCH KVALITU
Styl letáku je důležitý nejen pro seniory, ale 

i pro ostatní zákazníky. Pro třetinu dotázaných 
dokonce natolik, že připouští, že ovlivňuje jejich 
nákupní chování. Dalších 32 % pak styl letáku 
vnímá, ale myslí si, že je při nakupování neovliv-
ňuje. Necelá čtvrtina pak nepovažuje styl letáku 
za důležitý, protože se o nákupu rozhoduje podle 
obsahu. Ze všech lidí, pro které je design a styl 
letáků důležitý, jich 71 % nakupuje pro rodinu. 
Design a styl mají totiž za úkol působit na emoce, 
a zdá se tedy, že lidé s rodinou jsou k emocionál-
ním podnětům vnímavější.

Pro zákazníky je důležitá také kvalita pro-
movaných produktů. Téměř dvě třetiny (63 %) 
z nich by v letácích ocenily nabídku vysoce kva-
litních produktů, ačkoliv by sleva na ně byla nižší 
a jejich cena vyšší než u průměrných produktů. 
Jen 17 % by větší nabídku kvalitnějších produktů 
v letácích neocenilo. Zajímavé je, když se na kva-
litu podíváme perspektivou toho, kdo nakupuje 
pro rodinu a kdo pro sebe. Jen necelých 40 % lidí, 
kteří nakupují pro sebe, by v letácích ocenilo více 
kvalitních produktů. Zato z lidí, kteří nakupují 
pro rodinu, by rozšířenou nabídku kvalitnějších 
produktů ocenilo 82 %. Ukazuje se tak, že starost 
o naše blízké se projevuje i při nakupování.

 
Více na www.distribucni.cz 

a www.letakova-samoobsluha.cz

Madison PA

Letáky nepřináší jen slevy, ale také inspiraci
Č T E  J E  9 2  %  L I D Í ,  A  T O  I  K D Y Ž  N E P L Á N U J Í  N Á K U P 
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Podlahové systémy byly prvotně vy-
tvořeny pro ochranu podkladních beto-
nových vrstev. Pro ochranu podlahové 
statiky, aby se výrazně prodloužila ži-
votnost stavby. Druhotně také podla-
hové systémy plní funkci estetickou 
a bezpečnostní (např. vytvoření pro-
tiskluzné struktury povrchu, barevné 
označení zón apod.). 

A právě prvotřídní odolnost podlahy 
proti uvedené kombinaci zatížení je zá-
kladním předpokladem pro bezpečnost 
provozu ve smyslu pohybu zaměstnan-
ců (podlahy protiskluzné, bez výtluků) 
a také ve smyslu vhodnosti použití pro 
potravinářský provoz z hlediska poža-
davků platné legislativy.

Pojďme se tedy podívat na to, jak 
jednotlivé zátěže v potravinářství fun-
gují.

MECHANICKÁ ODOLNOST 
Houževnatost a odolnost podlahy 

RemmersCrete je prověřená přede-
vším praxí, tedy dlouhodobým pou-
žíváním v provozech, kde je vysoký 
mechanický ráz. Při pádu břemene 
na podlahu nedojde u této houževna-

té podlahy k prasknutí. Může se ob-
jevit povrchové „odseknutí“ v přípa-
dě, že břemeno spadne ostrou hranou 
a je skutečně těžké. Ale povrch podla-
hy je stále uzavřený a odolnost podlahy 
je stále stejná v celém průřezu. Tedy je 
zajištěn požadavek ochrany podkladní-
ho betonu tak, aby nedocházelo k jeho 
poškozování. Podlaha RemmersCrete 
bez problémů odolá pojezdu těžkého 
vozíku, a to i případně s kovovým ko-
lem. Zde působí velká zátěž v bodě 
a právě houževnatost polyuretanové-
ho systému zajistí neporušení podlahy, 
a to i v místech s vysokou frekvencí 
pohybu těchto vozíků a v místech např. 
častého točení a vyzvedání a opětného 
spouštění na podlahu (např. „LASKA“ 
vozíky v místě nakládání suroviny pro 

výrobu, pád sudů KEG, litinová kola, 
díže na těsto u pekařů apod.).

CHEMICKÁ ODOLNOST
Na podlahu v potravinářství pů-

sobí chemie z různých zdrojů. Jed-
ná se o součást potraviny (tuk, krev, 
sůl atd.). Různé součásti technolo-
gií pro čištění např. varných komor, 
udíren a samozřejmě čisticí deter-
genty pro čištění stavebních částí 
stěn a podlah. Čisticí detergenty jsou 
buď kyselé, nebo zásadité. Zásada 
odmastí povrch a kyselina odstra-
ní usazeniny vodního kamene. Kon-
centrace roztoků se pohybují do 5 %. 
V tomto případě nedojde k žádnému 
poškození a barevné změně povrchu 
podlahy, a to i za vysokých teplot. Při 
vyšší koncentraci těchto médií může 
dojít k barevné změně povrchu, kdy zá-
leží na velikosti koncentrace a době ex-
pozice chemikálie na povrchu podlahy. 
Nastane pouze barevná změna, nedojde 
však k poškození povrchu podlahy. Po-
dlaha bude nadále funkční se stejnou 
deklarovanou odolností, a to i s dekla-
rovanými protiskluznými vlastnostmi.

TEPLOTNÍ ODOLNOST 
Vařená výroba, udírny, varné komo-

ry, pekařské pece, kotle ve varnách ku-
chyní atd. To jsou mimo jiné všechno 
prostory a místa, kde působí teplotní 
zátěž na podlahy, a to i teplotní šok, te-
dy náhlé prudké zvýšení teploty vlivem 
např. vylití horké tekutiny na povrch 
podlahy. RemmersCrete snese tuto ná-
hlou změnu teploty, a to i trvalou (dlou-
hodobou) teplotní zátěž až do +130 °C. 
Při náhlé změně teploty dojde na po-
vrchu podlahy k roztažení, ale chladná 
vnitřní hmota podlahy se stále nerozpí-
ná, a právě tato změna protažení způso-
buje u materiálů na bázi epoxidu nebo 
metylmetakrylátu popraskání povrchu 
a následné zatečení chemie do podklad-
ních betonů a jejich poškození. U Re-
mmersCrete tomu tak není. Tato hou-
ževnatá podlahovina překlene rozdílné 
roztažení na povrchu hmoty bez prask-
lin a poškození od -40 °C až do +130 °C.

PROTISKLUZNOST 
Velmi důležitou vlastností podlahy 

potravinářském průmyslu je její pro-
tiskluznost. Znečištěná podlaha tu-
kem jak živočišným, tak rostlinným 
se stává pro obsluhu nebezpečným 
kluzištěm. Vysoká a spolehlivá pro-
tiskluznost je také důležitá například 
v místě stájí a naháněk na jatkách. 
Bezpečnost a „pevné stání“ zvířat na 
podlaze je důležitým a nedílným po-
žadavkem státních kontrolních úřadů. 
Stanovení protiskluznosti se zařazuje 
do pěti klasifi kačních tříd R9 až R13 
dle DIN 51130, přičemž třída R13 je 
s nejvyšším protiskluzem. Povrchy se 
zařazují do těchto tříd pomocí zkouš-
ky na rampě, kdy se fi gurant pohybuje 
s předepsanou obuví a rampa se na-
klání. Ve chvíli, kdy fi gurant uklouz-
ne, se odečte úhel náklonu a podlaha 
se zařadí do příslušné třídy. Vybavení 
testovacích osob, např. bezpečnostní 
obuví, upravuje norma DIN EN 345-1.
To vše za předpokladu požití skuteč-
ně kvalitních a ostrohranných plniv, 
které podlahy RemmersCrete splňují 
na 100 %.

Podlahové systémy RemmersCrete 
splňují ty nejnáročnější požadavky pro 
podlahy v potravinářském průmyslu. 
Jsou výborně čistitelné, a to i s vyso-

kým protiskluzným reliéfem povrchu. 
Splňují veškeré legislativní požadavky 
kontrolních orgánů pro podlahy v po-
travinářských provozech.

Podlahový systém RemmersCrete je 
dále atestován pro přímý styk s potra-
vinou. Na základě této zkoušky odpoví-
dá požadavkům ES 1935/2004. Článek 
3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004 
požaduje, aby předměty přicházející 
do styku s potravinami byly vyráběny 
podle dobré výrobní praxe tak, aby za 
běžných nebo předvídatelných pod-
mínek používání nepřecházely žádné 
jejich části na potravinu v takovém 
množství, které může:
a) ohrozit lidské zdraví, 
b)  způsobit neobhajitelnou změnu slo-

žení potraviny, 
c)  vyvolat ohrožení organoleptických 

vlastností potravin.

Závěr zkoušky: Podle § 8 vyhlášky 
o předmětech denní potřeby smí z plas-
tového předmětu denní potřeby, který 
je ve styku s potravinami, přecházet na 
potravinu látky pouze do maximálního 
množství 10 mg/dm2 předmětu denní 
potřeby přicházejícího do styku s po-
travinami. Zkouška celkové migrace 
v provedeném objemu prokázala, že 
platná mezní hodnota 10 mg/dm2 je 
dodržena.

Děkujeme všem našim zákazníkům 
za jejich přízeň a těšíme se na další. 
Mějte ve vašem potravinářském provo-
ze podlahu té nejvyšší kvality a přidané 
hodnoty trvanlivosti. 

 Martin Mrštný,
Remmers s. r. o.

Tabulka stanovení klasifi kační třídy R9–R13 s příkladem prostor masného průmyslu
Příklad prostor Klasifi kační třída Úhel sklonu

Kanceláře, denní místnost R9 >  6° < 10°, nízký součinitel přilnavosti
Sklady, logistika R10 > 10° < 19°, normální součinitel přilnavosti
Chodby, narážky, bourárna R11 > 19° < 27°, zvýšený součinitel přilnavosti
Udírny, varné komory R12 > 27° < 35°, vysoký součinitel přilnavosti
Stáje, naháňky na jatky R13 > 35° velmi vysoký součinitel přilnavosti

RemmersCrete – bezpečné podlahy na prvním místě

Praha – Sklizeno prostřednictvím 
svého investičního centra pomůže 
vybudovat novou halu pro chov wel-
fare kuřat a investuje do produkce 
vajec s kódem 1 (volný chov), kte-
rá budou v horizontu několika měsí-
ců ve Sklizeno standardem. Sklizeno 
neprodává vejce z klecových chovů 
od svého založení a tento svůj záva-
zek má zakotvený ve svém Kodexu 
kvality. Investice přímo do produkce 
je pro Sklizeno cestou, jak zákazní-
kům zajistit vejce z etických chovů 
za přiměřené ceny.

„Na českém trhu je velký nedosta-
tek drůbeže a vajec z welfare chovů, 
což vede často k přemrštěným cenám. 
Proto jsme se rozhodli investovat prá-
vě do této oblasti. Zákazníkům v hori-
zontu měsíců budeme moci nabídnout 
kvalitní drůbeží maso a vejce z volných 

chovů za férové ceny, které nebude na-
horu tlačit jejich nedostatek. Jsme si 
totiž jistí, že zoufalou situaci chovů 
slepic změníme jedině praxí, kdy bu-
dou welfare produkty cenově dostup-
né. Jen kampaň nestačí,“ vysvětluje 
důvod investice Petr Borkovec, ředitel 
Sklizeno.

Pro Sklizeno je welfare zvířat jed-
ním z nejdůležitějších ukazatelů, podle 
kterých si vybírá potraviny do prodejen 
i do vlastní výroby, a své nároky de-
klaruje veřejně ve svém Kodexu kvali-
ty. Aktuálně jsou u drůbeže nejnižším 
standardem podestýlková vejce (kód 2) 
a u masa chov bez hormonů, anabolik 
a s šetrnou porážkou. Jakmile ale vy-
buduje nová produkční místa, chystá se 
body Kodexu ještě zpřísnit, z prodeje 
vyřadit i vejce s podestýlková a nabízet 
pouze drůbež z volných chovů. S tím 
mu pomohou dvě zmíněné investice:
�  1. kuřecí s. r. o. – Díky investici v řá-

dech vyšších jednotek milionů ko-
run se během léta v Sedlčanech za-

čne ve spolupráci s farmou Druhaz 
Sedlčany stavět hala na welfare chov 
farmářských kuřat. Hlavním cílem 
je uspokojit poptávku ve všech pro-
dejnách Sklizeno i ve vlastní výrobě 
kuřaty z etického chovu za dostup-
nou cenu.

�  Vejce z Bystrice s. r. o. – Ve spo-
lupráci s chovatelem panem Mič-
kou zakládá investiční centrum Skli-
zeno společnost chov pro produkci 
vajec s kódem 1 (volný chov) s cílem 
postupně minimalizovat a nakonec 
úplně odstranit z nabídky vejce s kó-

dem 2 (podestýlková). Zde investiční 
centrum Sklizeno vložilo 1 milion Kč 
do rekonstrukce objektu a vybudová-
ní volného výběhu pro slepice.
Obě společnosti vzniknou legál-

ně během následujících týdnů a prv-
ní produkty z nich by se měly začít 
v prodejnách objevovat už během 
podzimu.

Sklizeno investuje především do 
budoucích kapacit, protože chce být 
aktivním hybatelem změny, dodává 
Petr Borkovec: „Nejsme příznivci sli-
bů, snažíme se o změnu přímo a ne-
uznáváme výmluvy, že zákazník chce 
klecová nebo že jich je nedostatek. My 
prodáváme 70 % vajec už nyní dokonce 
s kódy 0 a 1, i když se stejně jako ostat-
ní potýkáme s nedostatkem jiných než 
klecových vajec. A správným řešením 
není ani dovoz ze zahraničí. Je to ale 
otázka vůle, zda to prodejce chce řešit, 
nebo o tom jen mluvit. Změna může být 
otázkou roku, nikoliv desetiletí.“

Sklizeno

Sklizeno investuje miliony do humánních chovů slepic 
jako součást dlouhodobé strategie

 Potravinářský provoz patří z hlediska zatížení podlah k těm nejtěžším. 
Na podlahu působí velké spektrum zatížení, a především kombinace zatížení 
v jeden okamžik – horká voda často v kombinaci s čisticími detergenty, po-
jezd kovovým kolem s velkou hmotností, mechanický ráz pádem, např. řez-
nických háků na maso (tzv. kočky) apod. V takovémto zatížení obstojí pod-
laha, která je konstruovaná právě na tuto kombinaci. Polyuretanbetonová 
podlaha RemmersCrete je tvořena speciálními plnivy a pojivem je polyure-
tanová pryskyřice, to dává podlaze výjimečnou odolnost. Polyuretan má 
vysokou teplotní odolnost. Je to houževnatá hmota, která v kombinaci se 
speciálním plnivem snese vysoký mechanický ráz bez jejího poškození. 
A v neposlední řadě je vysoce chemicky odolná. Odolává celé škále kyselin 
a zásad, a to i za vysokých teplot. 
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Praha – Kampaň Českého svazu pivovarů 
a sladoven (ČSPS), která řidiče nabádá k zod-
povědnému chování, vstoupila v červnu do 
své letní fáze. Během ní se na hudebních fes-
tivalech a pivovarských akcích, ale i v rámci 
preventivních kontrol na silnicích lidé setká-
vají s promotéry projektu „Řídím, piju neal-
ko pivo“ (ŘPNP). Ten už osmým rokem pomá-
há snižovat statistiky dopravních nehod, kde 
byl u viníka zjištěn alkohol v krvi. 

Letní část letošní kampaně „Řídím, piju nealko 
pivo“ zahájil Český pivní festival, který probě-
hl v Praze na Letné. Odsud se preventivní stan, 
jehož největší atrakcí jsou tzv. opilé brýle simu-
lující stav jako po požití alkoholu, přesunul na 
motoristickou slavnost Legendy 2018 na praž-
ském výstavišti v Holešovicích, jíž se zúčastnilo 
více než 37 000 návštěvníků. Jen během těchto 
dvou akcí bylo rozdáno bezmála 1200 alkotesterů 
a stejné množství nealkoholického  piva.

Promotéři projektu „Řídím, piju nealko pivo“ 
během léta navštíví také řadu pivovarských slav-
ností – v červnu to byly např. Den Postřižinského 
piva 2018 v Pivovaru Nymburk nebo Vítání léta 
v Pivovaru Bakalář. Červnovým vrcholem pak 
byl Bernard fest, který návštěvníkům pravidelně 
přináší bohatou hudební produkci a hned dvou-
denní přítomnost preventivního  stanu.

Uprostřed prvního prázdninového měsíce, 
v sobotu 14. července proběhl v areálu koupališ-
tě ve Svijanském Újezdu již 29. ročník Slavností 
Svijanského piva. O necelý měsíc později (sobo-
ta 11. srpna) si budou moci opilé brýle vyzkoušet 
návštěvníci Litovelského Otvíráku 2018, jehož 
bohatý program, včetně komentovaných prohlí-
dek pivovaru, je zdarma. 

Prvního září zamíří fanoušci piva a dobré hud-
by do Nošovic na Radegast Den 2018 a v so-
botu 22. září uzavře festivalovou část kampaně 
„Řídím, piju nealko pivo“ českobudějovický 
Budvar Fest 2018.

„Pořadatelé festivalů a pivovarských slavnos-
tí se snaží na své akce nalákat co největší počet 
návštěvníků a nás těší, že máme od Policie ČR, 
se kterou na tomto projektu spolupracujeme, 
zpětnou vazbu o tom, že osvěta, kterou tam šíří-

me, funguje. Obliba nealkoholického piva roste 
a nehod pod vlivem alkoholu každoročně ubývá,“ 
říká výkonná ředitelka ČSPS Martina Ferencová. 

Na období letních prázdnin jsou naplánová-
ny také dopravně bezpečnostní akce, při nichž 
společné preventivní hlídky složené ze zástup-
ců Policie ČR, BESIPU a promotérů projektu 
ŘPNP obdarovávají zodpovědné řidiče alkotes-
terem a nealkoholickým pivem . Dohled bývá 
obvykle primárně směřován na hlavní silniční 

tahy a rizikové lokality – na teritoriu každého 
z krajských ředitelství Policie ČR budou v prů-
běhu července a srpna realizovány minimálně tři 
takové preventivní akce.

Více informací o projektu 
„Řídím, piju nealko pivo“ 
najdete na www.rpnp.cz

Native PR

Letní část kampaně „Řídím, piju nealko pivo“
odstartovaly festivaly a pivovarské slavnosti 

Revue3_2017.indd   39 19. 7. 2018   9:13:04



Potravinářský zpravodaj speciál / 2018  z domova / 29 

Svijany – „Živé“ pivo bez pasteri-
zace, které ve Svijanech od konce 
března jako první český pivovar stá-
čejí na nové automatické stáčecí 
lince do plechovek, má mezi zákaz-
níky úspěch. „Prodej půllitrových 
svijanských plechovek s nepaste-
rovaným pivem má stále vzrůstají-
cí tendenci. Do konce května jsme 
do plechovek stočili již přes 16 ti-
síc hektolitrů piva a upravili původ-
ní roční plán na výrobu plechovek 
z pěti na sedm milionů kusů,“ řekl 
ředitel Pivovaru Svijany Roman Ha-
vlík.

Stejně jako v případě lahvového 
piva sjíždí i z nové linky nejvíce ple-
chovek s obsahem nepasterovaného 
Svijanského Mázu 11 %. Vedle něj 
pivovar do plechu stáčí i Svijanskou 
Desítku 10 %, Svijanského Rytíře 
12 %, speciál Svijanský Kníže 13 % 
a prémiový ležák „450“. Se zhruba 
šesti procenty produkci doplňují pas-
terované plechovky s nealkoholickým 
pivem Svijanský Vozka. „Největším 

odběratelem je v České republice 
i na Slovensku řetězec Lidl, regio-
nálně plechovky odebírají také Ahold 
a Globus a spolupracující velkoob-
chody,“ uvedl vedoucí obchodního 
oddělení Pivovaru Svijany Vratislav 
Žitka. 

K výhodám plechovek patří, že 
nepropouští světlo a plyny, jsou veli-
ce skladné a pivo se v nich mnohem 
rychleji vychladí na správnou teplotu 
než pivo ve skleněné láhvi. Vedle toho 
jsou také stoprocentně recyklovatelné, 
a tedy i ekologické. „Růst poptávky po 
pivu v plechovkách je ze všech těchto 
důvodů i na českém trhu už dnes mar-
kantní a bude stále rychleji pokračovat 
i v příštích letech,“ řekl dále Roman 
Havlík.

NEJMODERNĚJŠÍ 
PLNICÍ LINKA 

PRO NEPASTEROVANÉ 
PIVO 

Na očekávaný trend zvyšování ob-
liby plechovkového piva ve Svijanech 
loni zareagovali instalací nové stáčírny, 
která představuje zatím největší inves-
tici v celé historii pivovaru v celkovém 
objemu přes 100 milionů Kč. Od le-
tošního března na ní jako první český 
pivovar stáčí i do plechovek – stejně 
jako do všech ostatních obalů – pivo 
nepasterované. „Plničku na plechov-
ky s hodinovou kapacitou 15 tisíc ple-
chovek nám dodala společnost Krones, 

která je považována za světovou špičku 
v oblasti stáčení piva. Abychom mohli 
v plechovkách nabídnout skutečně ne-
pasterované pivo, museli jsme i toto je-
jí špičkové zařízení ve spolupráci s ní 
vylepšit o určitá nestandardní řešení, 
a to jak v zájmu udržení absolutní mik-
robiální čistoty, tak prakticky úplného 
vyloučení možných zbytků vzdušného 
kyslíku při plnění,“ řekl svijanský slá-
dek Petr Menšík a dodává: „Výsledkem 
je to, že v našich plechovkách zůstává 
po uzavření ještě méně vzdušného 
kyslíku než v případě mnohých 
lahvových piv. A protože se naše pivo 
na rozdíl od nich navíc nezahřívá při 
pasteraci, nemusejí mít konzumenti 
obavy z výraznější ztráty jeho kvality 
i při delším skladování.“

Pasterace, tedy tepelné ošetření, se 
provádí s cílem prodloužit dobu tr-
vanlivosti piva. V důsledku zahřívání 
a oxidace se však při ní zhoršují senzo-
rické vlastnosti i nutriční hodnota piva, 
ničí se enzymy a další zdraví prospěšné 
látky. 

PLECHOVKY 
DO CELÉHO SVĚTA 

Dosud je hlavním exportním tr-
hem svijanského pivovaru Slovensko, 
kam směřuje téměř 90 % celkového 
vývozního objemu. Od zprovoznění 
plnicí linky plechovek si pivovar Svi-
jany podle svého exportního mana-
žera Jana Adámka slibuje významné 
zvýšení objemu exportu na evropské 
a světové trhy. „V současné době již 
i na Slovensko vyvážíme kompletní 
sortiment nepasterovaných piv v ple-
chovce a v dalších sousedních zemích 
probíhají jednání s obchodními řetěz-
ci. Svijanský Máz a Svijanská Desít-
ka v plechovkách se již vyvážejí také 
například do Litvy a do Ruska. A po-
čátkem června jsme expedovali prv-
ní kontejner plechovkového piva i do 
Spojených států. Celkem směřovalo na 
export 22 procent všech vyrobených 
plechovek,“ řekl v této souvislosti Jan 
Adámek.

Nepasterované svijanské pivo v plechovkách jde na odbyt 

Výhody balení piva do plechovek

Plechovky jsou lehké – 22 pivních plechovek váží jako jediná láhev.

Plechovky jsou velice skladné.

Pivo v plechovkách se vychladí na správnou teplotu mnohem rychleji než pivo 
ve skleněné láhvi.

Plechovky se při dopadu na zem nerozbijí.

Za plechovky se (zatím) nemusí platit záloha.

Plechovky jsou stoprocentně recyklovatelné, a tedy i ekologické.

Plech nepropouští světlo a plyny.

Ze všech těchto důvodů se v řadě zemí světa plechovky používají jako tradiční 
pivní obal již od roku 1933.

Přednosti nepasterovaného piva 

Díky absenci tepelného ošetření si uchovává všechny původní senzorické 
vlastnosti

Plný obsah enzymů a dalších zdraví prospěšných látek

Trvanlivější pěna

Čistší chuť a vůně

Vyšší obsah těkavých chmelových silic mu dodává příjemně chmelové aroma

Svijanské plechovky s nepasterova-
ným pivem mají stejnou dobu trvanli-
vosti jako dosud vyráběné pasterované 
plechovkové pivo, tedy šest měsíců. 
„Nevyžadují přísnější skladovací pod-
mínky než běžné plechovky. Tak vysoce 
kvalitní výrobek jako české pivo si však 
v obou případech – ať už s pasterací 
nebo bez ní – zaslouží co nejlepší za-
cházení a ideální podmínky při sklado-
vání. Jen tak je možné v plném rozsa-
hu zachovat jeho unikátní senzorické 
vlastnosti,“ doplnil Petr Menšík. 

Loni Pivovar Svijany uvařil cel-
kem o zhruba dvě procenta více piva 
než v roce 2016 a s více než 638 ti-
síci hektolitrů je jedním z největších 
pivovarů v českých rukou a největším 
českým výrobcem zachovávajícím tra-
diční způsob kvašení piva. Letos plá-
nuje dosažení hranice 650 tisíc hekto-
litrů. 

www.pivovarsvijany.cz

Temper Communication a. s. 

Kompletní sortiment půllitrových plechovek ze Svijan 

Praha – Značka Braník, která 
dlouhodobě patří k nejprodávaněj-
ším pivním značkám v maloobcho-
dě, v poslední době nezahálí. Po-
té, co loni představila nový koncept 
značkových restaurací Výčep Braník 
a letos lahvový Braník černý, při-
chází s novým pivem Sládek urče-
ným exkluzivně pro hospody a re-
staurace. 

Spodně kvašené pivo českého typu 
se vyznačuje výrazným chmelovým 
aroma, které mu dodává studené chme-
lení českým aromatickým chmelem. 
Vždyť i své jméno nese pivo po aro-
matické odrůdě chmele „Sládek“, která 
má znamenitý vliv na vyváženou hoř-

kost a příjemné chmelové aroma piva. 
Jde o pozdní odrůdu s vyššími výno-
sy, která je často používána právě pro 
druhé, někdy i pro závěrečné chmelení 
piva. Vzájemně se výborně doplňuje 
s nejznámějším českým chmelem, tedy 
Žateckým poloraným červeňákem. 

Pivo Sládek zaujme kromě chme-
lového aroma také svou čistou zlatou 
barvou, pevnou pěnou a plným tělem. 
V jeho chuti převažuje postupně se roz-
víjející hořkost s příjemným sladovým 
dojezdem vybízejícím k dalšímu napití. 

„Sládek bude jednou z hlavních 
hvězd letošní letní roadshow Braníku ve 
spojení s rádiem Blaník. Během červen-
ce a srpna budou každý týden na zákla-
dě přání posluchačů vybrány dvě loka-

lity, kam dorazí nejen točené pivo, ale 
také občerstvení a doprovodný hudeb-
ní program,“ představuje Petra Cho-
vancová, manažerka značky Braník.

Kdy a kde vlastně cesta Braníku 
– a s ní i cesta k dnešnímu Sládkovi 
– začíná? Vrátit se musíme na konec 
19. století, kdy se ti nejlepší pražští 
sládci a majitelé pivovarů, z dnešního 
pohledu spíše minipivovarů, rozhod-

li, že společně postaví nejen moderní 
pivovar v Braníku, ale taky společně 
napíší recepturu nového piva českého 
typu. I když každý sládek v té době 
vařil úplně jiné pivo, přesto se do-
kázali dohodnout a vdechnout život 
dobře prokvašenému ležáku s pěkně 
zaokrouhleným tělem, bohatým chme-
lovým aroma a osvěžujícím řízem. 

„Skoro 120 let po historických udá-
lostech kolem branického pivovaru 
jsme na počest tohoto počinu uvaři-
li pivo, které dokonale využívá toho, 
v čem jsme my Češi nejlepší. Tedy pěs-
tování aromatických chmelů. Právě 
odrůda Sládek, kterou jsme tentokrát 
použili i za studena, dodává pivu Slá-
dek krásné chmelové aroma, příjemnou 

hořkost spolu s plným tělem a poctivým 
řízem,“ říká vrchní sládek Zdeněk Lux. 

Značka Braník v současnosti zaujímá 
velmi silnou pozici především v malo-
obchodě, kde je druhým nejprodávaněj-
ším baleným pivem. Postupně si však 
získává oblibu i v čepované podobě 
v hospodách a restauracích. V loňském 
roce vzniknul značkový koncept Vý-
čep Braník, který se vrací ke kultuře pi-
va a jednoduchého občerstvení „na sto-
jáka“. Nové pivo Sládek je pak dalším 
počinem, který by měl pomoci posílit 
pozici Braníku v segmentu on-trade.

www.branik.cz

Dark Side a. s. 

Není sládek jako sládek. 
Ten od Braníku můžete ochutnat pouze v hospodách

Praha – V České republice je
406 minipivovarů. Tuto informaci 
sdělil na tiskové konferenci Česko-
moravského svazu minipivovarů Jan 
Boháč z Generálního ředitelství cel. 

Minipivovary rostou tempem 10 % 
ročně a jedná se o celoevropskou 
záležitost. V České republice tvoří 
minipivovary 1,5 % z celkové pro-
dukce piva. 

„Malé pivovary úspěšně rostou, 
vzrůstá jejich tržní síla, byť se jedná 
pochopitelně o malý segment. Přede-
vším vzrůstá jejich vlivová síla na tr-
hu, protože spotřebitelé chtějí ochut-
návat jiná piva. To je vidět například 
i na tom, že velké pivovary rozšiřují 
své spektrum či vozí piva z malých 
pivovarů z ciziny. U některých vel-
kých pivovarů to vypadá, že by moh-
ly začít spolupracovat s malými pi-
vovary z České republiky. Co se týká 

spotřební daně, tak chápeme, že pro 
malé pivovary je vzhledem k výši ce-
loroční daně systém příliš složitý, ale 
je velmi těžké cokoli modifi kovat, re-
spektive přistupovat k malým pivova-
rům odlišně. Musíme totiž respektovat 
evropské předpisy a jakýkoli odlišný 
přístup musí být řádně odůvodněn,“ 
říká plk. Ing. Jan Boháč z Generálního 
ředitelství cel.

Nejvíce minipivovarů se předsta-
vilo v pátek 15. června a v sobotu
16. června na sedmém ročníku Festi-
valu minipivovarů na Pražském hra-
dě, který se stal výběrovou akcí, kde 
je pivo vnímáno jako ušlechtilý nápoj. 
Festival je výjimečný, jedná se o de-

gustační akci, kde nejde o to prodat 
a vypít co nejvíce piva. Představilo 
se na něm 64 českých minipivova-
rů, od Chebu až po Ostravu, a také 
3 pivovary zahraniční. Ty byly letos 
z Rakouska. Počet návštěvníků byl li-
mitován místem a bezpečností Praž-
ského hradu, takže vstupenek bylo 
připraveno na každý den 1250, z nichž
500 se prodávalo přímo na místě. Ce-
na zahrnula katalog pivovarů, degu-
stační sklenici a neomezenou degus-
taci. 

Festival se konal v překrásných pro-
storách Královské zahrady Pražského 
hradu, na Střelecké cestě pod Králov-
ským letohrádkem, ve dnech 15.–16. 

června. Na festivalu byli přítomni 
sládci a majitelé z každého pivova-
ru, kteří podávali návštěvníkům co 
nejobsáhlejší a nejpřesnější informa-
ce. Celkově se zdarma vyčepuje přes 
7000 litrů piva, což představuje na 
93 000 degustačních porcí po 0,75 dcl.
Na návštěvníka tak připadne 37 de-
gustačních dávek. Ofi ciálním partne-
rem Festivalu jsou Pacovské strojírny, 
a. s. –  největší výrobce minipivovarů 
v Česku. 

www.minipivo.cz

Českomoravský svaz 
minipivovarů z. s.

Boom minipivovarů stále trvá
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Na letošním ročníku mezinárodní 
soutěže Muvina Prešov získali na-
ši vinaři 4 tituly Šampiona a 47 zla-
tých medailí. Účast našich vín fi-
nančně podpořil Vinařský fond ČR, 
organizačně ji zajišťovalo Národní 
vinařské centrum, o. p. s.

Moravským a českým vinařům se 
podařilo získat hned čtyři z šesti nej-
vyšších ocenění soutěže, tedy tituly 
Šampionů v kategoriích bílá suchá ví-

na, ostatní bílá vína (polosuchá a po-
losladká), červená vína a šumivá vína. 
Tituly Šampionů v kategorii růžových 
a přírodně sladkých vín si rozdělili slo-
venští a maďarští vinaři.

TITULY ŠAMPIONŮ
ZÍSKALA VÍNA:

�  Kat. bílá suchá vína: Solaris, pozdní 
sběr 2017, Vinařství Šilinek

�  Kat. bílá ostatní vína (polosuchá, 
polosladká): Tramín červený, bobu-

lový výběr 2016, ZD Sedlec u Mi-
kulova

�  Kat. červená vína: Merlot, pozdní 
sběr 2015, Habánské sklepy, spol. 
s r. o.

�  Kat. šumivá vína: Bohemia Prestige 
brut 2016, Bohemia sekt a. s. 

„Přírodní podmínky, skladba odrůd 
a vinařský styl se v zemích střední Ev-
ropy, které byly na soutěži zastoupeny 
zdaleka nejvíce, příliš neliší. O to hod-

notnější jsou pak ocenění, ve kterých 
se tak nepromítají osobní preference 
či patriotismus porotců, ale výhradně 
kvalita představených vín. A kvalita 
byla letos jednoznačně na straně vi-
nařů z Moravy,“ komentoval úspěch 
Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier 
Národního vinařského centra a porotce 
letošního ročníku. 

Soutěž Muvina Prešov probíhá pod 
patronátem OIV (Mezinárodní orga-
nizace pro révu a víno). Kromě ing. 

Babisze v komisích zasedli také dal-
ší profesionálové z České republiky, 
např. Vladimíra Seidlová, Josef Vali-
hrach, Josef Valihrach ml., Radomil 
Baloun, Pavel Lacina nebo Vojtěch 
Masařík.

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

Omnimedia, s. r. o. 

Moravští vinaři ovládli soutěž vín na Slovensku

 Růžové víno se v České repub-
lice těší velké oblibě, ale zdale-
ka tomu tak nebylo vždy. Ještě 
před deseti lety byla na jeho výro-
bu použita pouhá 2 % moravských 
a českých hroznů. V loňském roce 
už to bylo 10,9 %, což představovalo
6,66 milionu litrů růžového vína. Ni-
kdy v historii naši vinaři nepoužili 
na rosé takový podíl hroznů ani ne-
vyrobili tolik růžového vína. 

Do roku 2008 se u nás růžové víno 
vyrábělo jen okrajově jako doplněk 
běžné produkce, která se tak zcela do-
minantně zaměřovala na bílá a červená 
vína. Celková produkce růžového vína 
se proto u nás do té doby ani neevi-

dovala. Právě v roce 2009 také začal 
s propagací růžových vín Vinařský 
fond ČR .

„Potenciál růžových vín u nás byl 
veliký, ale lidé o těchto svěžích, ovo-
citých vínech prakticky nevěděli. Bylo 
tak potřeba je s růžovými seznámit 
a ukázat jim jejich přednosti. Teplé 
měsíce v roce se k tomu přímo nabízely 
a ze sezonní záležitosti se poměrně brzy 
stalo víno vhodné pro celoroční konzu-
maci,“ komentuje počátek marketin-
gové podpory moravských a českých 

růžových vín Ing. Jaroslav Machovec, 
ředitel Vinařského fondu, a dodává: 
„Nyní jsou růžová vína již samozřej-
mou součástí nabídky vín. K popularitě 
„rosé“ přispěl i fenomén Svatomartin-
ských vín, u nichž podíl růžových vín 
a klaretů dosahuje každoročně téměř 
jedné třetiny.“

Z průzkumu, který si nechal vy-
pracovat Vinařský fond, vyplývá, 
že růžová vína pijí téměř tři čtvrtiny 
dospělých (73 %), o něco častěji jsou 
to však mladší ženy. Přes 2/3 kon-
zumentů růžových vín nezáleží na 
ročním období, zbylá cca 1/3 pak 
preferuje růžové zejména v letních 
měsících. 

Růžové víno se vyrábí z hroznů 
modrých odrůd, které se pomelou 
a nechají krátce naležet i se slupkami, 
z kterých se tak uvolní jen část červe-
ného barviva. Mezi naše nejoblíbeněj-
ší modré odrůdy patří tradičně Fran-
kovka, Svatovavřinecké, Rulandské 

modré a Zweigeltrebe. Velmi dobře 
lze rosé párovat s lehčími úpravami 
pokrmů, jakými jsou saláty, těstoviny 
a jiné. Výraznější aromatická vína pak 
skvěle ladí s grilovanými masy, a to 
nejen bílými a rybami. Obecně platí, 

že čím lehčí pokrm, tím lehčí víno, 
a naopak.

www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz

Omnimedia s. r. o.

Moravští vinaři vyrobili historicky nejvíce růžového vína!
Přehled produkce růžového vína

Ročník Produkce růžového (l) Podíl hroznů Celková produkce (l)

2017 6 600 000 10,9 % 60 500 000

2016 3 800 000  6,8 % 56 500 000

2015 5 200 000  7,4 % 70 500 000

2014 3 500 000  7,0 % 50 000 000

2013 5 100 000  8,0 % 63 500 000

2012 4 400 000  9,0 % 49 000 000

2011 4 700 000  7,0 % 67 000 000

2010 2 600 000  6,7 % 39 000 000

2009 2 600 000  4,5 % 57 000 000

2008 1 700 000  2,0 % 84 000 000

Vinařství se zejména na Moravě bu-
dovalo po staletí, a tak je spjato řadou 
vinařských tradic, které často sahají 
hluboko do historie. Hlavně v posled-
ních letech dochází k jejich obnovova-
ní, což je případ také zarážení hory. Při-
tom se jedná o jeden z nejdůležitějších 
zvyků týkajících se vína. V podstatě 
jde o pomyslné zavření nebo uzam-
knutí vinic, tedy zamezení vstupu 
všem, kteří tam nemají co pohledávat. 
Toto vždy mělo za cíl ochránit dozrá-
vající hrozny před nenechavci, kterým 
za porušení zákazu hrozily přísné tres-
ty. Dnes jde u zarážení hory spíš než 
o právo a ochranu vinic o zábavnou 
folklórní slavnost a přípravu na svátky 
vinobraní. 

A proč vlastně zarážení hory? Ja-
ko hora se označuje slabší tyč zbave-
ná kůry o průměru asi 10 cm a výšce 
několika metrů, která se zarazila do 
země, což symbolicky znamenalo, že 
vinice jsou již zamčené. Do vinohra-
du má nadále povolený vstup pouze 

vinař a tzv. hotaři, kteří hlídají vinice 
před zloději a hlavně špačky. Vstoupit 
mohou také ještě těhotné ženy, které si 
v horkém dni smí utrhnout tři hrozny 
vína pro osvěžení. Nepovolaná osoba 
může podle pověstí svým vstupem do 
vinohradu ohrozit úrodu a následnou 
kvalitu vína a to vinaři nechtějí do-
pustit.

Slavnosti spojené se zarážením hory 
probíhají na mnoha místech jižní Mo-
ravy, v každé obci s trochu odlišným 
průběhem. Konají se přibližně od po-
loviny srpna do začátku září. Nechybí 
vztyčená opletená májka, která je oz-
dobená révovým věncem. Vinaři kolem 
ní zatlučou 12 dřevěných kůlů, za kaž-
dý měsíc jeden, jako symbol celoroční 
práce. Součástí jsou humorné scénky, 
divadla a také složení přísahy hotařů, 
strážců vinic. Nezřídka jsou předvádě-
ny ukázky trestů za porušení vstupu ne-
bo trestání nepoctivých a chamtivých 
vinařů. Celou akci provází pestroba-
revné kroje, cimbálová muzika a zpěv 

lidových písní. K tomu samozřejmě 
nechybí dobré jídlo a hlavně se popíjí 
nejlepší vína. 

Veškeré užitečné informace,
které byste mohli využít, než vyrazíte 

na zarážení hory, najdete zde:
http://www.wineofczechrepublic.cz 

KAM
NA ZARÁŽENÍ HORY?

�  17.–18. 8. 2018 – Zarážení hory a de-
gustace vín pod širým nebem v Mi-
kulově

�  18. 8. 2018 – Zarážání hory ve Vlkoši
�  25. 8. 2018 – Zarážení hory Morav-

ské Bránice
�  31. 8.–1. 9. 2018 – Zarážení hory 

s otevřenými sklepy Němčičky
�  1. 9. 2018 – Zarážání hory v Necho-

rách
�  8. 9. 2018 – Zarážení hory Vrbice
�  8. 9. 2018 – Zarážení hory Znojmo

Omnimedia s. r. o.

Vinice jsou uzamčeny! Dál už ani krok!

Spolek VOC Znojmo oslavil své 
pomyslné 10. narozeniny nejen 
desátým ročníkem květnového 
Festivalu vína VOC Znojmo, ale 
také charitativním prodejem svých 
archivních vín. „Naším zámě-
rem bylo podpořit dobrou věc, 
konkrétně Dětské centrum Znojmo. 
Uvolnili jsme proto mimořádně do 
internetového prodeje archivní 
vína VOC Znojmo, která nejsou na 
volném trhu k dostání. Dvě lahve 
jsme vydražili přímo 8. května na 
festivalu – jedno za 2000 korun, 
druhé za neuvěřitelných 5100 korun. 
Ještě jednou děkujeme všem,“ říká 
předseda spolku František Koudela. 

K osobnímu předání šeku na celko-
vou částku 16 770 korun, kterou se cha-
ritativním prodejem podařilo vybrat, 
dojde v nejbližších dnech. „Chtěl bych 

poděkovat nejen spolku VOC Znojmo 
za organizaci charitativního prodeje, 
ale také všem štědrým dárcům,“ uvedl 
Milan Špaček, ředitel Dětského centra 
Znojmo.

Dětské centrum Znojmo poskytuje 
pediatrickou, neurologickou, léčebně 
rehabilitační, psychologickou, výchov-
nou a sociální péči ohroženým a posti-
ženým dětem a jejich rodinám. Zajišťu-
jeme péči o ohrožené a postižené děti 
formou lůžkové péče ve věku od 0 do 
15 let a formou stacionární a ambulant-
ní péče ve věku od 0 do 19 let.

Prodej vín probíhal ve spolupráci 
s e-shopem Vinotrh.cz. „Bylo nám ctí, 
že si spolek VOC Znojmo vybral pro 
realizaci tohoto charitativního projektu 
právě náš portál se znojemskými víny, 
kde se snažíme nabídku vín obohatit 
začleněním aktuálního dění ve Znojem-
ské vinařské podoblasti,“ uvedla Petra 

Pokorná, manažerka portálu Vinotrh.cz,
na jehož platformě byl celý charitativní 
prodej realizován.

„Vinařům sdruženým ve VOC Znoj-
mo se opět podařilo dokázat, že drží 
prst na tepu doby. Charitativním pro-
dejem archivních vín vystihli důležitá 
témata dnešní společnosti. Podpora, 
sdílení a zájem, zvlášť pokud jde o dě-
ti, musí být prioritou nás všech,“ oce-
ňuje počin spolku VOC Znojmo Petra 
Pokorná.

Každý, kdo si zakoupil lahev archiv-
ního vína VOC Znojmo, obdržel spo-
lečně s lahví speciální dárkový certifi -
kát. „Symbolicky jsme tak poděkovali 
všem, kteří se zapojili do naší charita-

tivní akce a podpořili tak spolu s námi 
dobrou věc,“ dodává Koudela. 

VOC Znojmo, založené v roce 2009, 
je prvním apelačním systémem v Čes-
ké republice, a představuje tak revoluč-
ní krok, který klade velký důraz na ter-
roir, tedy označování vín podle místa 
původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje 
mimořádná aromatičnost vín, způsobe-
ná střídáním studených nocí a teplých 
dnů v době zrání hroznů, což má velký 
vliv právě na tvorbu aromatických lá-
tek. Právě díky těmto podmínkám jsou 
vína z okolí Znojma velmi výrazná 
a dobře rozpoznatelná.

Značka VOC garantuje chuťově 
plná a aromatická vína z ověřených 
oblastí Znojemska. Zkratka VOC zna-
mená „vína originální certifi kace“. Do 
systému VOC Znojmo jsou zařazeny 
tři pro Znojemsko nejtypičtější odrůdy: 

Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlín-
ské zelené. Do spolku VOC Znojmo 
patří v současné době devatenáct vi-
nařství: DOBRÁ VINICE vinařství 
s. r. o., Ing. Josef Dobrovolný – Vin-
ný sklep, Vinařství Piálek & Jäger 
s. r. o., Vinařství Trávníček a Kořínek, 
spol. s r. o., VÍNO VANĚK s. r. o., Vi-
nařství LAHOFER, a. s., Vinařství Lí-
bal, s. r. o., Vinařství rodiny Špalkovy, 
s. r. o., VINAŘSTVÍ WALDBERG 
VRBOVEC s. r. o., Vinné sklepy Le-
chovice, spol. s r. o., VINO HORT, 
s. r. o., Zemědělské družstvo Hodoni-
ce, ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., Vinařství 
Sádek, s. r. o., VINICE – HNANICE, 
s. r. o., Vinařství HANZEL, Arte Vi-
ni spol. s r. o., Josef Kořínek, AMPE-
LOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE 
VINAŘSKÁ ZNOJMO, s. r. o. 

VOC Znojmo, z. s.

Charitativní prodej vín: VOC Znojmo předá Dětskému centru 16 770 korun

Možná jste už někdy slyšeli pojem zarážení hory nebo v moravském ná-
řečí také zarážání hory a pravděpodobně jste se pozastavili nad tím, co je 
to vlastně za akci. Rozhodně to nemá nic společného s horolezectvím ani 
hornictvím. Tato událost je spojená s vínem a prim v ní hrají vinaři se svý-
mi vinicemi a vinohrady. Zarážení hory je starý vinařský zvyk a vyhledáva-
ná vinařská slavnost, která se koná nejčastěji ke konci srpna a rozhodně 
stojí za návštěvu.
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Vítězem prvního ročníku mezinárod-
ní soutěže vín „Co chutná mladým 2018“ 
se stal Ryzlink rýnský 2010 z řady Te-
rroir Moravia ze Zámeckého vinařství Bze-
nec. Stejné vinařství obdrželo i ocenění 
pro nejlépe hodnocenou kolekci vín. Sou-
těž byla uspořádána spolkem Mladí vinaři.

Mezi 200 víny zvítězil moravský Ryzlink 
rýnský 2010 z řady Terroir Morava Zámecké-
ho vinařství Bzenec. „Kdo čekal, že mladí bu-
dou automaticky dávat přednost mladým vínům, 
byl asi výsledky soutěže překvapen. Naše víno 
bylo v celé soutěži úplně nejstarší, a potvrdilo 
tak skutečnost, jak nároční a na kvalitu zamě-
ření jsou mladí konzumenti vína,“ komentu-
je Bořek Svoboda, ředitel vinařství, a dodává: 
„Jsou to stále častěji právě mladí, kteří určují 
trendy a pro které musí vinaři najít odpovídající
a kvalitní vína.“

Vítězství vyzrálého vína jen dokazuje, že mla-
dí lidé dokážou ocenit kvalitní a starší ročníky 

a jejich harmonii. Nenechají se jen tak omrá-
čit prvoplánovými víny s opojnou aromatikou. 
Chuť vítězného Ryzlinku je charakteristická 
svým geografi ckým původem – regionem Pod-
luží. „Je to komplexní, vyzrálé víno, které po-
těší svou jemností i chuťovou rozmanitostí, pro 
daný region zcela typickou. Právě kvalita a pl-
ná chuť s tóny žlutého melounu a sušeného se-
na stály za úspěchem v podobě titulu Šampiona 
v soutěži vín pro mladé,“ prozrazuje charakteris-
tiku vína Bořek Svoboda za Zámecké vinařství
Bzenec.

První ročník mezinárodní soutěže „Co chut-
ná mladým (Taste of youth)“ se konal v Centru 
Excelence Národního vinařského centra ve Val-
ticích. Přes 200 vín posuzovalo třicet profesio-
nálních degustátorů do 42 let, třetina z nich byla 
ze zahraničí. Hodnotila se vína také z Rakouska, 
Německa a Slovenska.

Více najdete na 
www.zameckevinarstvi.cz

Co chutná mladým? Šampionem se stalo bílé víno!

Letošní 12. ročník mezinárodní soutěže 
vín Oenoforum byl velmi úspěšný pro naše 
vína. Ocenění za nejlepší kolekci získalo 
Nové vinařství. Čtyři hlavní Šampioni letos 
putují do zahraničí. Moravští vinaři ale 
ovládli jednotlivé kategorie, kde zvítězili 
hned v osmi. Oenoforum je pořádáno Svazem 
vinařů ČR jako největší a jediná mezinárodní 
soutěž vín v České republice pod patronátem 
OIV – Mezinárodní organizace pro víno 
a vinohradnictví.

Šampionem bílých vín se stalo Rulandské bí-
lé, výběr z hroznů 2015, ze slovenského vinař-
ství Golguz – Hlohovec a tím i potvrdilo loňský 
úspěch. Šampion mezi červenými víny putuje do 
moldavského vinařství SA Vinuri de Comrad za 
víno Plai Merlot Shiraz 2016. Za kategorii mla-
dých vín si Šampiona odváží rakouské vinařství 
Weingut Josef Fischer přihlášené Liborem Na-
zarčukem za víno Veltlínské zelené Smaragd 
2017. Šampiona za cuvée získává moldavské vi-
nařství Fautor LTD za víno Negre 2016.

NAŠI VINAŘI ZVÍTĚZILI 
V 8 KATEGORIÍCH: 

�  V kategorii mladých suchých vín zvítězilo NO-
VÉ VINAŘSTVÍ s Ryzlinkem vlašským, pozd-
ní sběr  2017.

�  V kategorii bílých suchých vín zvítězilo vinař-
ství ŽEROTÍN s Chardonnay, výběr hroznů 
2015.

�  V kategorii bílých polosladkých vín zvítězi-
lo ZD Němčičky s Rulandským bílým, pozdní 
sběr 2015.

�  V kategorii červených suchých vín (ročník 
2016 a starší) zvítězilo vinařství Sonberk 
s Merlotem, výběr z hroznů 2015.

�  V kategorii růžových vín zvítězil Ing. Luděk 
Botur s Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr 
2017.

�  V kategorii šumivých vín zvítězilo vinař-
ství BOHEMIA SEKT s Louis Girardot brut, 
2012.

�  Ocenění Ing. Jindřicha Ševčíka, CSc., za nej-
lepší Sauvinon blanc získává vinařství Pavlov 
za Sauvignon, pozdní sběr 2015.

�  Ocenění za nejlepší kolekcí vín získává NOVÉ 
VINAŘSTVÍ.

Oenoforum – Czech International Wine 
Competition porovnává vína z různých oblastí 
Evropy i světa, jež se vyznačují odlišnými kli-
matickými a půdními podmínkami, ale i vína 
vyrobená různými, často diametrálně odlišnými 
technologiemi. Důraz je tradičně kladen hlav-
ně na vína odrůd Sauvignon Blanc a Cabernet 
Sauvignon, která budou mít v soutěži zvláštní 
kategorii a ocenění. V letošním ročníku bylo při-
hlášeno přes 513 vín od 99 vinařů, které hodno-
tilo 43 degustátorů mj. z Francie, Itálie, Slovin-
ska, Moldávie, Španělska, Rakouska, Bulharska 
a Ruska. Většina vzorků byla přihlášena z České 
republiky, další vína byla ze Slovenska a z Fran-
cie, Itálie, Německa, Nového Zélandu, Portugal-
ska, Španělska a dalších zemí. Díky patronátu 
OIV je soutěž výjimečná mimořádně profesio-
nálním a náročným hodnocením. V porotě tak 
zasedají významní evropští vinaři a degustátoři, 
zástupce OIV (Mezinárodní organizace pro víno 

a vinohradnictví se sídlem v Paříži), UIOE (Me-
zinárodní unie enologů) i nejlepší hodnotitelé 
z České republiky a Slovenska. Příští 13. ročník 
soutěže Oenoforum proběhne 19.–21. června 
2019 v Lednici.

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Svaz 
vinařů ČR. Soutěž podporuje Vinařský fond Čes-
ké republiky, Národní vinařské centrum, o. p. s., 

a další organizace. Nad soutěží převzali záštitu 
ministr zemědělství, hejtman Jihomoravského 
kraje JUDr. Bohumil Šimek a brněnský primátor 
Ing. Petr Vokřál.

Více informací o soutěži 
a konferenci na www.oenoforum.cz

nebo na https://www.facebook.com/oenoforum/

Osm vítězů Oenofora pochází z České republiky

Letošní rok je teplotně nadprůměrný a to se
odráží i na kvalitě a zralosti hroznů. Na 
základě toho budeme moci ochutnat první 
burčák již 1. srpna, jak je dáno zákonem. 
Obvykle jsou hrozny okolo začátku srpna 
ještě tvrdé a nekonzumovatelné, ale letošní 
ročník je v tomto směru výjimečný.

Moravští vinaři čekají na 1. srpna. Zákon ho-
voří jasně: částečně zkvašený mošt lze nabízet 
k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. lis-
topadem kalendářního roku, v němž byly vin-
né hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvaše-
ný hroznový mošt ve stavu kvašení. „Ten, kdo 
by chtěl burčák neboli částečně zkvašený mošt 
prodávat dříve, porušil by zákon. Tento rok je 
výjimečný, obvykle jsou téměř všechny hrozny 
v tuto dobu ještě tvrdé,“ sděluje Martin Půček 
(24. 7.) za Svaz vinařů a dodává: „Zatím nemám 
informace, že by už tento týden docházelo ke 
sběru hroznů. Pokud ano, jsou to jen jednotlivci. 
Cukernatost u hroznů na první burčák u prvních 
odrůd je ještě nedostatečná, podle našich zjiš-
tění pouze v ojedinělých izolovaných lokalitách 
dosahují některé odrůdy kolem 16 °NM, což po 
přidání cukru, v souladu s legislativou, by mohlo 
být pro burčák použitelné. Sběry začnou probíhat 

spíše až příští týden.“ Jako první se budou sklízet 
odrůdy Irsai Oliver, Solaris a následovat bude 
Muškát moravský.

Vegetace je dopředu přibližně o 2–3 týdny. 
„Zdravotní stav hroznů je nyní výborný, stejně 
tak ani sucho zatím není zásadní problém. Ná-
sada hroznů je nyní také výborná, ale do hlavní 
sklizně je ještě více než měsíc,“ komentuje aktu-
ální stav na vinicích Martin Půček za Svaz vinařů 
a dodává: „Celkově lze nyní říci, že pokud nedo-
jde k velkému výkyvu počasí, mohla by být úroda 
nadprůměrná, co se týká množství, na hodnocení 
kvality ročníku si ještě musíme počkat.“ 

BURČÁK A ZÁKON
Burčák musí být vyroben pouze z hroznů vy-

pěstovaných a zpracovaných v České republice. 
Smí se prodávat pouze od 1. srpna do 30. listo-
padu daného kalendářního roku. Burčák nesmí 
být prodejci ředěný vodou. Při prodeji musí být 
spotřebitel informován o tom, že se jedná o bur-
čák a kdo je jeho výrobcem.

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

Omnimedia s. r. o.

Přichází čas burčáku
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PRAŽSKÁ
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OBRAZ

SVATÝCH

Baltasar Gracián (španělský jezuita, barokní prozaik a fi lozof 1601–1658): „Ve štěstí pamatuj na neštěstí. V létě je dobré … (dokončení v tajence)“

MLÉČNÉ INOVACE 

V ITÁLII A USA

Výsledkem spolupráce italské společností 
ENEA, zaměřující se na vývoj nových techno-
logií, a přední italské mlékárenské společnosti 
Gruppo Granarolo je mléko Granarolo G+, které 
podle názoru obou společností představuje „revo-
luci v mlékárenském průmyslu“. Toto mléko je 
pro každého snadno stravitelné, protože je bez lak-
tózy a obsahuje o 30 % méně cukrů než standardní 
plnotučné mléko. Produkt je výsledkem postupu 
založeného na fi ltračním procesu, který si nechaly 
patentovat obě společnosti. Při něm dochází ke 
štěpení laktózy na glukózu a galaktózu, následně 
jsou tyto komponenty separovány a výsledkem je 
mléko s nízkým obsahem těchto monosacharidů. 
Podle Roberta Belducchiho, vedoucího laboratoře 
ENEA pro bioprodukty a bioprocesy, se při výrobě 
používá technologie membránové fi ltrace – ino-
vativního mechanického procesu nevyžadujícího 
použití rozpouštědel ani dalších reagencií, který 
uchovává všechny aktivní látky mléka netknuté.

Spotřebitelé mají k dispozici několik variant 
tohoto inovativního výrobku: mléko G+ paste-
rované či trvanlivé (UHT), tučné, polotučné či 
odtučněné, obohacené o hořčík, vitaminy A, B, 
D, omega mastné kyseliny či vlákninu.

Další inovativní mléčný výrobek pochází 
z USA. V Chicagu sídlící společnost fairlife za-
měřená na produkci zdraví prospěšných potravin 
rozšířila své portfolio mléčných produktů o ul-
trafi ltrované plnotučné mléko obohacené o ne-
nasycenou mastnou kyselinu omega-3 dokosa-
hexaenovou. Nový produkt je další alternativou 
k již prodávanému 2% ultrafi ltrovanému mléku 
s DHA. Oba produkty jsou k dispozici v 1,5lit-
rovém balení v maloobchodních řetězcích po ce-
lých USA za doporučenou cenu 4,49 USD.

Jedna porce plnotučného DHA mléka obsahu-
je 13 g bílkoviny, 35 % doporučené denní dáv-
ky vápníku a 125 mg omega-3 DHA. Všechny 
produkty fairlife jsou z kravského mléka fi ltro-
vaného za studena patentovaným postupem, při 
kterém se z mléka odstraňuje laktóza a maxima-
lizuje obsah přirozeně se v mléku vyskytujících 
bílkovin a vitaminů.

www.granarolo.it/marchi/granarolo-g-plus

OCHRANNÝ POTAH NA 

OŘECHY A CUKROVINKY 

Z KUKUŘIČNÉ BÍLKOVINY

Americký chemický koncern Flo Chemical 
ustanovil britskou společnost specializující se na 
přísady Thew Arnott za výhradního distributora 
svých produktů Flo Zein v Evropě.

Flo Zein je kukuřičný proteinový potah apli-
kovatelný na nepražené i pražené arašídy, vlaš-
ské ořechy a sušené ovoce. Povlak prodlužuje tr-
vanlivost produktu, protože brání úniku vlhkosti, 
přístupu kyslíku a rovněž působí jako bariérová 
ochrana proti mikrobiální kontaminaci a hmy-
zu. Všechny produkty řady Zein a Cozeen jsou 
z hlediska výrobní technologie „zelené“ a bio-
degradovatelné, senzoricky jsou transparentní, 
bez chutě a vůně, neobsahují lepek, sacharózu 

ani laktózu, jsou dobře stravitelné, vhodné pro 
vegetariány i vegany. Existují i ve variantě non-
-GMO, košer a halal. 

Flo Zein a její sesterské produkty lze aplikovat 
též jako povrchovou vrstvu na cukrovinkářské vý-
robky (želé, čokoládou pokryté cukrovinky) či ja-
ko veganskou alternativu cukrovinkářského glazé 
(šelak) nebo jako ochranný potah proti úniku vlh-
kosti u snackových tyčinek, lupínků či kávových 
zrn. Výhledově se připravují produkty určené pro 
pěstitele a zpracovatele aplikovatelné v oblas-
ti ochrany semen a osiva a využitelné i v rám-
ci posklizňové ochrany zemědělské produkce. 

Řada Flo Zein se vyrábí extrakcí alfa zeinové 
proteinové frakce extruzní metodou z non-GMO 
kukuřice. Flo Chemical uvádí, že ořechy pokryté 
Flo Zeinem si udrží lepší vzhled, aroma a texturu 
než produkty ošetřené jiným typem povlaků na 
rostlinné bázi.

Kukuřičný proteinový fi lm působí též jako pří-
rodní adhezivum pro krystalky soli a jiné ochu-
covací přísady, takže není nutné používat další 
potravinářská aditiva.

www.zeinproducts.com

JEDLÁ ELEKTRONIKA: 

GRAFENOVÝ TAG NA CHLEBU

Výzkumní pracovníci z americké Rice Univer-
sity pod vedením prof. Jamese Toura vyvinuli po-
stup, jak vyleptat do povrchu potraviny, kupříkla-
du na chlebu, kokosovém ořechu nebo bramboře, 
grafenový znak, který bude v sobě mít technologii 
RFID (radiofrekvenční identifi kace) k sledování 
údajů o produktu. Tato aplikace vychází z dřívěj-
ší práce zmíněného výzkumného týmu, kdy bylo 
zjištěno, že jakýkoli materiál obsahující dostateč-
né množství uhlíku lze pomocí komerčního laseru 
za pokojové teploty a v normální atmosféře kon-
vertovat na grafen (laserem indukovaný grafen – 
LIG). Podstatou je použití laseru k ohřátí povrchu 
materiálu tak, aby se vytvořila šupinkovitá, napě-
něná forma grafenu, což je jednovrstvá forma uh-
líkových atomů uspořádaných do šestiúhelníkové 
mřížky. Grafen představuje po karbynu nejpevněj-
ší známý materiál na světě. Nejedná se o inkoust. 
Technologie přetváří samotný materiál potravi-
ny na grafen. Je možné, že v budoucnosti budou 
všechny potraviny v sobě mít RFID tagy, které po-
nesou informace o původu potraviny, délce skla-
dování a cestě, kterou se dostaly na spotřebitelův 
stůl. Před nedávnem vyvinutá technika LIG by se 
mohla stát novou třídou tzv. „jedlé elektroniky“. 

Grafen je známý jako „zázračný“ materiál. Je 
mimořádně tenký a pevný, je výborným vodičem 
elektřiny a tepla a má antibakteriální vlastnosti. 
LIG je houbovitou verzí grafenu. Před třemi roky 
byl LIG vyvinutý týmem Jamese Toura. Podsta-
tou je pálení povrchu levného polyimidového plá-
tu laserovým paprskem, čímž se povrch přetvoří 
do mřížky navzájem propojených grafenových 
plátků. LIG chrání povrchy před biologickým 
znečištěním, tj. tvorbou mikrobiálních biofi lmů 
a usazováním jiného biologického materiálu, 
k čemuž jsou vlhké povrchy velmi náchylné. Vel-
mi zajímavým bonusem tohoto materiálu pak je 
schopnost aktivně likvidovat mikroby, stačí, když 
LIGem prochází elektrický proud nízkého napětí. 

LIG by se mohl uplatnit ve výrobě lékařských 
materiálů a přístrojů, v zařízeních pro úpravu 
vody, v těžařském průmyslu nebo rozmanitých 
podvodních konstrukcích. Grafen lze vypálit 
v nejrůznějších druzích organického materiálu 
– v papíru, kartonu, tkanině, dřevě, korku, v oře-
chových skořápkách, bramborových slupkách 
atp. V cílovém materiálu jej lze vytvořit v ja-
kémkoli tvaru a obrazci a využít ve funkci super-
kapacitátoru, elektrokatalyzátoru do palivových 
článků, antény pro radiofrekvenční identifi kaci 
či jako biologického senzoru.

www.engineersjournal.ie/2018/02/20/graphe-
ne-on-toast-anyone/

PIVO Z MLÉČNÉ SUROVINY

Profesor Sam Alcaine a jeho tým z ústavu po-
travinářských věd Cornellovy univerzity se snaží 
najít způsob, jak přeměnit mlékárenský odpad 
na alkoholický nápoj velmi podobný pivu. Ten-
to výzkum nebyl inspirovaný posedlostí osazen-
stva ústavu po pivu, nýbrž jednou newyorskou 
mlékárnou vyrábějící jogurt řeckého typu, která 
chce vyřešit problém, co s odpadem. Vedlejším 
produktem výroby jogurtu je kyselá syrovátka, 
což je tekutina obsahující velmi málo bílkovin, 
ale bohatá na laktózu a minerální látky. Tuto te-
kutinu lze dále zužitkovat pouze několika málo 
způsoby. V minulosti byla likvidována jako od-
pad, rostoucí ekologická zátěž však byla jedním 
z důvodů snahy o její další využívání. Alicaine, 
který byl dříve manažerem výrobkové inovace 
u pivovarské společnosti Miller Brewing Co., se 
domnívá, že na trhu by se možná místo pro nízko-
alkoholický nápoj vyrobený ze syrovátky našlo. 

„V současnosti je módní řemeslné domácí va-
ření piva nebo domácká výroba lihovin. Mléká-
renské odvětví v tomto prostoru zatím své mís-
to nemá. Pokud by se nám povedlo konvertovat 
syrovátku na něco, co by lidé rádi pili, otevřelo 
by to zcela novou ekonomickou platformu pro 
podnikatele a výrobce kvasných nápojů, kteří by 
mohli dále vynalézat a inovovat.“

Podstata technického problému tkví v tom, 
že tradiční pivovarské kvasinky neumí štěpit 
mléčný cukr laktózu a konvertovat ji na alkohol. 
Alcaine uvádí, že podle jednoho návrhu by se 
k produkci alkoholu formou kofermentace pou-
žila vícedruhová směs bakterií a kvasinek. Bak-
teriální kmeny by štěpily laktózu a vylučovaly 
jako vedlejší produkt galaktózu, kterou by zase 
kvasinky přeměňovaly na alkohol.

V druhém návrhu se zase zkoumá ječmen ja-
ko tradiční zdroj enzymu amylázy. Amyláza ště-
pí škrob na jednoduché cukry, které jsou potom 
zkvašeny na alkohol. Ječmen obsahuje též enzy-
my schopné štěpit laktózu. Tyto enzymy, které ve 
výrobě piva zatím vyzkoušeny nebyly, jsou však 
aktivní za jiných teplot než enzymy typicky pou-
žívané při vaření piva. Alicaine zjistil, že při ur-
čité přesné kombinací teploty a času lze pomocí 
těchto enzymů docílit štěpení laktózy na glukózu 
a galaktózu, které potom pivovarské kvasinky 
zpracují na etanol. 

Alternativní zdroj cukrů vede k tvorbě unikát-
ních fl avorových profi lů pivního nápoje. K dal-
ším faktorům, které ovlivňují fl avor piva, patří 

i plemeno skotu, od něhož mléko na výrobu jo-
gurtu pochází. 

Výše uvedené postupy zpracování kyselé sy-
rovátky již přinesly výsledky: nízkoalkoholické 
pivo (okolo 2,7 % obj. alkoholu) s kyselým a sla-
ným fl avorem, srovnatelné s německým pivem 
stylu gose (starobylý německý druh piva vyrá-
běný svrchním kvašením ze sladu s nejméně po-
lovičním podílem pšenice, do kterého se přidává 
kuchyňská sůl a mletý koriandr) nebo podobné 
alkoholickému nápoji pulque, což je tradiční me-
xický nápoj vyráběný z agave.

Ještě sice bude nutné se věnovat výzkumu 
a vývoji, ale Alcaine se domnívá, že mléčný al-
koholický nápoj by se na trhu mohl objevit v ho-
rizontu několika málo let.

„Pivovarníci používají k výrobě alkoholu i ji-
né zemědělské produkty než ječmen – pšenici, 
kukuřici, žito. Mléčné produkty jsou tudíž při-
rozeným pokračováním této řady, zejména nyní, 
kdy spotřebitelé požadují nové zajímavé fl avory,“ 
dodává Alcaine.

Alkoholický nápoj z fermentované syrovátky 
vyráběli již ve starověku Vikingové, v součas-
nosti pivo ze syrovátky vyrábí švédské mlékařské 
družstvo Arla Foods ve spolupráci s pivovarem 
Belvoir Brewery.

www.thedrinksbusiness.com, olddairy-
brewery.com/our-beers

KOMPOSTOVATELNÝ OBAL 

K OHŘEVU

Společnost Colpac uvedla na trh kompostova-
telný tácek (misku) vhodný k ohřevu v troubě. Je 
dalším z řady obalů na bázi papírového kartonu 
Zest. Tácek je vhodný pro pokrmy z nudlí, těsto-
vin, stir-fry nebo rýže v objemu do 500 ml. Tácek je 
plně recyklovatelný, kompostovatelný a biologicky 
odbouratelný do 90 dnů, má certifi kaci EN 13432. 
Řada Zest byla vyvinuta jako reakce na stoupající 
poptávku operátorů stravovacích služeb, kteří poža-
dovali obal splňující řadu kritérií, tj. aby měl přitažli-
vý design, udržel zabalený výrobek čerstvý, aby byl 
recyklovatelný a vyhovoval trendu „jídlo na cestu“.

Řada Zest je vyrobena jenom z jednoho 
druhu materiálu, z buničiny, kompostovatelný 
tácek potom z komprimované celulózy z vláken 
cukrové třtiny. Obaly nejsou laminované a jejich 
součásti jsou potištěné vzorem Kraft navozujícím 
vzhled přírodního materiálu.

Nový tácek je odolný k teplu, snese uchování 
v mrazničce i ohřev v troubě při teplotě 210 °C 
po dobu 30 min. či mikrovlný ohřev. Vyrábí se na 
zakázku s potiskem podle přání zákazníka, může 
být i vybavený etiketou a rukávovým přebalem. 

Protože spotřebitelé posuzují čerstvost 
výrobku převážně z jeho vzhledu, musí obal, 
zejména v segmentu „jídlo na cestu“, nabízet 
výbornou viditelnost zabaleného produktu. 
Obaly Zest jsou proto vybaveny recyklovatelným 
„oknem“ – poklopem vyrobeným z průhledné 
acetátové folie z celulózy. Acetátový poklop není 
nutné od lepenkového tácku oddělit, takže do 
kompostovací nádoby lze vhodit krabičku vcelku. 

www.colpacpackaging.com

Mgr. Tatiana Oldřichová
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Získali jsme ocenění
Dětská Chuťovka 2017

Získali jsme ocenění
Česká Chuťovka 2017
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