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Radosti léta
Léto, prázdniny a čas dovolených. To je 

nynější čas, na který se těšíváme celý rok. 
A když je to všechno na dosah a tady, tak tu 
sobě slibovanou radost a potěchu ne vždycky 
v sobě nacházíme. Buď je horko, nebo prší, 
nebo zase vůbec neprší, v práci se moříme za 
dovolenkujícího se kolegu, v televizi zase dá-
vají Nemocnici a příprava na dovolenou naši 
taky není zrovna z šálku „česká chuťovka“. 
Nespokojenost lidská může mít až rozměr ne-
konečna a je vždycky vařena z okamžité nála-
dy. Takže právě teď to vidím takto, protože mě 
bolí v kříži a můj pan doktor mi ráno napsal 
Aulin a věřím, že to po dvou práškách denně 
povolí. Takže kdybych psal tento úvodník zít-
ra, měl by určitě jiný obsah a postřehy skep-
tické by byly tatam.

Kde a čím najít radost dnes? Třeba tím, že 
jsme vlastníky jednoeurové bankovky s Kar-
lem Gottem, že kromě jednoho třesoucího 
máme stále plně obsazena křesla ve Strakově 
akademii a že nám v Evropě konečně povlád-
ne žena. A pak z počinů našich zvolených. 
Vláda schválila vyšší důchody a příspěvky na 
děti, mzdy a platy rostou rekordním tempem 
a kupní síla roste. Spotřeba domácností posi-
luje státní kasu nebývale a už i taxikáři méně 
nadávají na špatné řemeslo. A pak třeba z vý-
voje počasí. Ti, co nechtějí jet do teplých kra-
jin, jásají nad předpověďmi tropických dnů 
příštích a Mountfi eld láká pod tímto argu-
mentem lidstvo na velké slevy bazénů, vířivek 
a všeho příslušenství nezbytného k lenošení 
u vody. A co je podstatné – lidi na to mají. 
Karlův most bude po sprejerských rejích zase 
očištěn, Tour de France už je v Pyrenejích 
a na výstavbě dálnice u jihočeské metropole 
se i přes výrazný skluz zase pracuje. Úroko-
vé sazby hypoték zase trochu spadly a další 
radostí je naše světové prvenství v cenách by-
tů za čtvereční metr. Být první je velká výho-
da, všichni vám závidí. I když tento příklad 
pro toto tvrzení neplatí ani trochu. Pátrám 
v paměti, kde ještě nějakou pochvalu a po-
zitivum uvést, a zdá se mi, že jsem penzum 
námi prožívaných plusů vyčerpal vrchovatě. 
Takže zkusme hodnotit a nebojme se para-
lely, že toto letní období má blízko k slovům 
z písničky Karla Zicha „je to paráda, lehnout 
si na záda...“ 

Samozřejmostí a módností však je tis-
kem příliš nechválit. A pokud možno vřadit 
i nějaký ten mord a krev, to když není mož-
né porušit charakter seriózního titulu lepou 
kráskou v rouše Evině. A tím podněcovat zá-
jem čtenářstva. Toto vše však jde mimo naše 
možnosti, i když řada inzertních záběrů po-
travin je taky krví zbarvena. A někdy půso-
bí i silně sexy, ale spíše v přeneseném slova 
smyslu. Neboť jak známo, zdroje endorfi nů 
z gurmánského zážitku mohou překonat ty 
z lidských vzájemností, sportu a kochání se 
přírodními živly. To i smyslný prostopášník, 
maratonec či zavilý ekolog musí připustit, že 
zbaštit dvacet deka pražské šunky s křupavou 
houskou je větší zážitek než překonat světový 
rekord, dostat polibek od své milé či obejmout 
stoletý buk. I když zde hodně platí, že proti 
gustu  žádný dišputát. Ale chuť potraviny je 
prokazatelně ta její nejdůležitější vlastnost, sí-
la a cena. Takže v tomto letním Speciálu přeji 
všem potravinářům, aby se jim dařily chutné 
výrobky a dali svým zákazníkům na výběr to 
nejlepší, co mohou nabídnout. A tím i podpo-
řili v praxi mnou uvedenou endorfi nní teorii, 
za níž si velmi rád stojím. Ale ještě něco, co 
stojí za zmínku. Svoji sílu a dovednost v chu-
ťových ověřených zákonitostech a variacích 
si pak mohou všichni šikovní výrobci poměřit 
a ověřit v soutěži Česká chuťovka 2019, jejíž 
11. ročník proběhne na podzim. A nezapo-
meňte na děti, mají svoji Dětskou chuťovku! 
Vše bližší najdete uvnitř listu. 

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Zpráva Evropské komise (EK) potvrdila to, 
co Ministerstvo zemědělství (MZe) dlouho-
době řeší: na trhu v EU je řada produktů 
stejné značky s odlišným složením a stejnou 
nebo podobnou přední stranou balení. Zve-
řejněná studie, kterou si nechala vypraco-
vat EK, vyplývá, že 31 procent testovaných 
produktů prezentovaných spotřebiteli jako 
stejné nebo podobné měly v různých člen-
ských státech odlišné složení. Analýza se 
týkala téměř 1400 potravinářských výrobků 
z 19 zemí EU.

„Plošné testy v Evropské unii potvrdily, že 
dvojí kvalita potravin je závažný problém a je-
jí počáteční zpochybňování ze strany Evropské 
komise nebylo namístě. Výsledky společného 
testování ukázaly, že dvojí kvalita existuje u vý-
znamné části testovaných výrobků. Nejde o to, že 
některá verze stejně prezentovaného výrobku by 

byla zdravější nebo méně zdravá nebo nekvalit-
ní. Jde o rozdílný podíl hlavních nebo charakte-
ristických složek v daném produktu. Ten by měl 
být ve všech stejně prezentovaných výrobcích 
stejný. Nemůžeme připustit, aby v Unii existo-
vali občané několika kategorií,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství řeší dvojí kvalitu 
potravin novelou zákona o potravinách, kterou 
v květnu schválila vláda. „Tímto návrhem za-
kazujeme dvojí kvalitu potravin. Mým cílem je 

zajistit spotřebitelům férové zacházení. Zaru-
čit jim, že budou mít možnost koupit si v Čes-
ké republice stejně kvalitní výrobky jako jinde 
v Unii,“ uvedl ministr Toman.

Přímo v zákoně proto bude uvedeno, že 
„na trh je zakázáno uvádět potraviny, označe-
né totožně s potravinou uváděnou na trh v ji-
ném členském státě EU, ačkoliv potravina 
uváděná na trh v České republice má odlišné 
složení nebo vlastnosti“. Na dodržování zákazu 
dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. Za porušení pravi-
del bude hrozit pokuta až do výše 50 m ilionů 
korun.

„Díky tomu, že dvojí kvalitu v novele záko-
na o potravinách zakazujeme, začne tento zá-
kaz platit podstatně dříve než v rámci dvouleté 
transpoziční lhůty evropské směrnice,“ řekl mi-
nistr zemědělství Miroslav Toman.

MZe

Ministr Toman: Náš zákaz dvojí kvality potravin 
byl správným krokem. V testu Evropské komise 

propadla třetina výrobků

Praha (fk) – Další ročník soutěže Dobrý po-
travinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2019 
proběhne na podzim tohoto roku. Letos to je 
již 11. ročník této oblíbené soutěže výrobců 
potravin z České republiky a již byl vyhlášen. 
Uzávěrka soutěže je 12. září 2019. 

Již nyní si mohou jednotliví zájemci přihla-
šovat svoje chutné výrobky. Záštitu soutěže při-
jali ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, 
CSc., a Senát České republiky, v jehož sídle ve 

Valdštejnském paláci bude i slavnostní vyhláše-
ní oceněných výrobků dne 10. října 2019. Od-
borným patronem je rektor VŠCHT v Praze prof. 
Ing. Karel Melzoch, CSc. Generálním partne-
rem pak obchodní společnost ALBERT a další-
mi významnými partnery je Hasičská vzájemná 
pojišťovna a Dětská tisková agentura. Ta zajiš-
ťuje, ve spolupráci s odborným garantem soutě-
že VOŠ, SPŠ a SOŠ Praha 2, Podskalská, také 
soutěž Dětská chuťovka, ve které hodnotí potra-
vinářské soutěžní výrobky děti ve věku od 6 do 
16 let. 

Hodnotitelská komise je složena z vrcholo-
vých potravinářských odborníků naší země. Ti 
tvoří vždy i přípravný výbor, a to i ve spolupráci 
s partnery soutěže. Naposledy se tento výbor 
sešel na půdě Hasičské vzájemné pojišťovny 
v Praze dne 17. července 2019. Hodnocena byla 
i úroveň zahájení vyhlášeného letošního ročníku 
a bylo konstatováno, že se již fi rmy do soutě-
že začaly přihlašovat. Pořadatelé věří, že počet 

230 výrobků přihlášených vloni do soutěže Čes-
ká chuťovka a 70 výrobků do soutěže Dětská 
chuťovka bude letos překonán. Soutěž má již 
tradičně stále zvyšující počty hodnocených vý-
robků oproti předchozím ročníkům. Česká chu-
ťovka je soutěž, která si na nic nehraje! Její ná-
plní je CHUŤ výrobku, a co je na potravině víc? 
A kdo bude letos pasován na Rytíře české chuti, 
to je zatím ještě tajemství pořadatelů, ale že to 
bude jeden z nejlepších potravinářských odbor-
níků, to je jisté. 

Účastníci setkání přípravného výboru soutěže Česká chuťovka 2019 v areálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.,  v Praze v Římské ulici

Česká chuťovka 2019 se připravuje

Vážení čtenáři, 
na stranách 8–9 

odpovídá na 5 otázek 
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., 

prezident 
Agrární komory ČR 
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AHOLD Czech Republic, a. s.

Královský koláč 720 g / krájený 120 g

V KATEGORII PEKAŘSKÉ VÝROBKY 

SPOLEČNOSTI

Globus ČR, k. s.

V Praze dne 11. října 2018
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SPOLEČNOSTI
Globus ČR, k. s.V Praze dne 11. října 2018

www.globus.cz
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Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, 
na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy 

Nové nastavení Společné zemědělské po-
litiky (SZP) musí zemědělcům přinést zjedno-
dušení a současně jim poskytnout dostateč-
nou finanční podporu. Jen tak mohou čelit 
novým výzvám a dostát environmentálním zá-
vazkům, které jsou na zemědělství kladeny 
v souvislosti s klimatickou změnou. Na za-
sedání Rady ministrů zemědělství v Bruselu 
to uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

„Zemědělci hrají důležitou roli při tvorbě kra-
jiny, je naprosto klíčové, aby měli na péči o ni 

dostatečně silný rozpočet. Jedině tak se dokážeme 
vyrovnat s nastupující klimatickou změnou a spl-
nit všechna očekávání, která veřejnost od země-
dělství očekává. Nejde už jen o produkci potravin, 
ale o plnění řady environmentálních cílů, od lep-
šího zadržení vody v krajině přes boj proti erozi 
půdy až po zlepšení biodiverzity v zemědělské kra-
jině,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Česká republika dlouhodobě preferuje země-
dělce spíše pozitivně motivovat než je trestat 
sankcemi. Chce proto posílit investice do efektiv-
ních a úsporných technologií v zemědělství a ta-
ké podporu hospodaření zaměřeného na prevenci 
eroze půdy, ochranu kvality vod či biodiverzitu. 
Na to je nezbytný dostatečně silný rozpočet SZP 
i v novém programovém období a odstranění 
zbytečné administrativy.

„Řeknu to naprosto jednoduše. Zemědělec má 
být na poli a ve stáji a ohleduplně hospodařit na 
půdě, ne vyplňovat hromady formulářů na počíta-

či. Proto chci, aby podmínky byly co nejjednoduš-
ší a zbytečně nekomplikovaly zemědělcům život. 
Jedině tak budou mít čas zajistit to, co od nich ce-
lá společnost očekává, tedy pestrou krajinu, zdra-
vou půdu a čistou vodu,“ uvedl ministr T oman.

Ministři diskutovali i o vývoji na trhu s cuk-
rem. Pěstování cukrové řepy a výroba cukru 
jsou v ČR tradiční a nedílnou součástí země-
dělsko-potravinářského odvětví. Za klíčový 
nástroj pro udržení produkce v současném mě-
řítku považuje ČR vázanou podporu na citli-
vé komodity a navýšení fi nančních prostředků 
na ni.

„Do budoucna je nezbytné zaměřit se také na 
zajištění běžných pěstitelských postupů, které 
povedou ke snižování používání chemie. U nás 
jsme proto již připravili program, při kterém 
zemědělci nahradí chemickou ochranu rostlin 
mechanickými způsoby, například plečkováním 
nebo okopáváním řepy. Je ovšem důležité hledat 

i alternativní přípravky na ochranu rostlin, které 
mohou pěstitelé použít, což se netýká pouze sek-
toru cukru, ale celého zemědělství,“ řekl ministr 
Toman.

Dalším bodem Rady byla zpráva Komise o po-
kroku týkajícího se používání pesticidů. V ČR 
meziročně klesla spotřeba pesticidů o 9 procent, 
spotřeba účinné látky glyfosát dokonce o 25 pro-
cent. Ministr Toman na kolegy z dalších zemí 
a Komisi apeloval, aby při rozhodování o redukci 
či odstranění určité látky z trhu byla zohledněna 
i dostupnost náležitých alternativ. 

Na jednání Rady byla i obchodní dohoda mezi 
EU a státy skupiny Mercosur (Argentina, Bra-
zílie, Paraguay, Uruguay). Komisi se podařilo 
prosadit například ochranu zeměpisných ozna-
čení, která prezentují jedinečnost evropského 
zemědělství a potravinářství. Pro ČR je důležitá 
především ochrana pro chmel a pivo, které jsou 
v našem agrárním exportu stěžejní. 

O prioritách Společné zemědělské politiky
(SZP) a navázání užší spolupráce při její
přípravě na bilaterálním jednání hovořil
český ministr zemědělství Miroslav To-
man se svým finským protějškem a sou-
časným předsedou Rady EU Jarim Leppou. 
Česká strana také představila hlavní 
témata při předsednictví Visegrádské sku-
pině.

„Jsem rád, že jsem se s mým finským ko-
legou mohl sejít hned při první příležitos-

ti poté, co se Finsko ujalo předsednictví Ev-
ropské unie. Probrali jsme hlavní společné 
priority při přípravě nové podoby Společné ze-
mědělské politiky. Ta bude také hlavním úko-
lem, které Finsko jako předsednická země bude 
muset řešit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Ministři se shodli, že prioritou v diskusích 
o budoucím Víceletém fi nančním rámci je za-
jištění adekvátního rozpočtu na Společnou ze-
mědělskou politiku, a to i proto, že bude klást 
velký důraz na životní prostředí. Odmítají ta-

ké navrhované snížení prostředků pro rozvoj 
venkova. 

„Dlouhodobě jsme pro dobrovolný charakter 
zastropování přímých plateb, stejně jako Finsko 
pak podporujeme případné zavedení tohoto 
režimu pouze u základní platby. Shodli jsme se 
rovněž na tom, že je třeba aktivně řešit podmínky 
přechodného období, protože nová pravidla se 
pravděpodobně nestihnou schválit včas,“ uvedl 
ministr Toman.

Klíčovými prioritami českého předsednictví 
ve V isegrádské skupině jsou, kromě nastavení 

budoucí podoby SZP, i hospodaření s vodou a pů-
dou, dvojí kvalita potravin a lesnická politika EU. 
Právě problematika lesů je také jednou z priorit 
fi nského předsednictví EU, ministři proto chtějí 
právě v této oblasti v budoucnu spolupracovat, 
a to i na expertní úrovni obou zemí.

„Finského ministra jsem pozval na říjnové
setkání na ministerské úrovni Visegrádské skupi-
ny v Praze, kde budeme diskutovat o zmíněných 
tématech,“ řekl ministr Toman. Pozvaní jsou 
také ministři Bulharska, Rumunska, Slovinska,
Chorvatska a Rakouska. 

Plány a investice Národního hřebčína 
v Kladrubech nad Labem, který byl v sobo-
tu 6. července zapsán na Seznam památek 
světového dědictví UNESCO, v Kladrubech 
představili zástupci Ministerstva zeměděl-
ství a hřebčína. S představiteli Ministerstva 
kultury a Pardubického kraje zároveň oceni-
li tým, díky kterému byl celý proces rychlý. 
Oficiální nominační dokumentaci předložila 
Česká republika Centru světového dědictví 
UNESCO v lednu 2018.

„Jsem velmi rád, že se zásluhou velkého úsilí 
a dobře odvedené práce mých kolegů kulturní 
krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem stala 
součástí světového dědictví UNESCO. Věřím, že 
díky tomu zůstane zachována pro další genera-
ce, protože je důležité takovéto tradice udržovat 
a pokračovat v nich. Také proto Ministerstvo ze-
mědělství Národní hřebčín, jehož je zřizovatelem, 
fi nančně podporuje. Na provoz a investice jsme 
loni přispěli částkou téměř 203 milionů korun, pro 
letošek počítáme s více než 195 miliony korun,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Zápis kulturní krajiny, o kterou pečuje Ná-
rodní hřebčín Kladruby nad Labem, na Seznam 
světového dědictví UNESCO je pro nás velkou 
ctí i závazkem. Česká republika se po 16 letech 
může pyšnit hned dvěma novými zápisy v katego-
rii kulturní krajiny; vedle krajiny hřebčína je to 
hornická krajina v Krušnohoří. Ocenění Národ-
ního hřebčína dokazuje, jak výjimečné hodnoty 
uchovává a předává dále. Je namístě poděkovat 
všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, za jejich 
práci a podporu,“ uvedl státní tajemník Minis-
terstva kultury Zdeněk Novák.

Kladrubský hřebčín je prvním hřebčínem na 
světě, který je zapsán na Seznamu památek svě-
tového dědictví UNESCO. Zároveň jde o první 
památku ČR, která spadá přímo pod resort ze-
mědělství a byla zapsána na seznam UNESCO.

„Úspěšný zápis krajiny na tento prestižní se-
znam, kterého bylo dosaženo díky významné pod-
poře ze strany našeho zřizovatele Ministerstva ze-
mědělství, výrazně přispěje i k uchování plemene 
starokladrubského koně. Je to právě krajina 
kladrubského hřebčína, která vedle tradičních 
chovatelských postupů vytváří specifi cké podmínky, 
které ovlivňují podobu tohoto výjimečného 
plemene,“ řekl ředitel hřebčína Jiří Machek.

„Velmi mě těší, že byl náročný proces úspěš-
ně dokončen. Toto rozhodnutí je pro nás jedno-
značným potvrzením výjimečnosti celé lokality, 
na což jsme opakovaně upozorňovali. Nyní se 
nám otevírají výrazně vyšší možnosti podpory 
z národních i evropských zdrojů. Také by moh-
la vzrůst návštěvnost nejen samotného hřebčí-
na, ale i celého regionu. Náš kraj se může pyšnit 
tím, že má druhou hmotnou památku po zámku 
v Litomyšli, který byl zapsán již v roce 1999,“ 
uvedl hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický.

Pokud jde o aktuální investice v kladrubském 
hřebčíně, v loňském roce skončila první etapa 
obnovy zámecké zahrady, a to demolicí nepů-
vodních objektů narušujících historickou archi-
tekturu hřebčína. Byla také dokončena obno-
va historické stodoly na dvoře Františkov. Do 
30. 7.  má skončit oprava bývalé školy a části 
fary za 25 milionů korun. Tím bude završena ob-
nova všech objektů v majetku hřebčína na návsi 
v Kladrubech nad Labem.

Do konce dubna 2020 je plánovaná obnova 
stáje Paddock ve výši 12 milionů korun, která 
je poslední neopravenou stájí v Kladrubech nad 
Labem. V plánu je mj. rekonstrukce historických 
bytových domů, tzv. strážního Řečanského dom-
ku a obnova historických stodol.

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem byla 
zapsána na Seznam památek světového dědictví 
UNESCO 6. července 2019. Je tak 14. památ-
kou ČR na tomto prestižním seznamu. Ve světě 
má krajina kladrubského hřebčína svou neoddis-
kutovatelnou výjimečnost. O zápis Krajiny pro 
chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem na seznam UNESCO 
usilovala ČR více než deset let. Na indikativní 
seznam kandidátů na zápis byla krajina zařaze-
na v roce 2007. Ofi ciální nominační dokumen-
taci předložila ČR Centru světového dědictví 
UNESCO v lednu 2018.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je 
jedním z nejstarších hřebčínů na světě. Letos 
v březnu uplynulo 440 let od vydání dekretu cí-
sařem Rudolfem II., kterým mu udělil statut cí-
sařského dvorního hřebčína. Jeho rozsáhlý kom-
plex je od roku 2002 unikátní národní kulturní 

První hřebčín na světě zapsaný na Seznamu památek světového dědictví UNESCO

Shodli jsme se na posílení rozpočtu pro zemědělství i lesnické politice EU

památkou. Stejně jako základní kmenové stádo 
starokladrubského koně, které je jediným památ-
kově chráněným živým tvorem na světě. Poprvé 

v českých dějinách se tak hospodářské zvíře stalo 
vedle uměleckých a architektonických děl ofi -
ciální součástí kulturního dědictví ČR.  MZe

Zdroj: NHK
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Celková spotřeba přípravků na ochranu 
rostlin aplikovaných na zemědělskou půdu 
klesla v roce 2018 v porovnání s předchozím 
rokem o 9 procent. Spotřeba účinné látky gly-
fosát dokonce o 25 procent. Vyplývá to z Vý-
roční zprávy o plnění Národního akčního plá-
nu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů 

v České republice, o které Ministerstvo ze-
mědělství (MZe) informov alo vládu.

„Neustále hledáme způsoby, jak snižovat pou-
žívání přípravků na ochranu rostlin, a v českém 
zemědělství se nám to daří. Podporujeme pre-
cizní zemědělství, zakázali jsme předsklizňovou 
aplikaci glyfosátu u plodin, které jsou určené pro 
potravinářské využití, spustili jsme pilotní pro-
jekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochran-
ném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka). Nově 
připravujeme dotační titul pro pěstitele cukrové 
řepy zaměřený na mechanickou likvidaci pleve-
le, která nahradí plošný chemický postřik,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nejvíce meziročně klesla spotřeba přípravků 
na ochranu rostlin v kategorii herbicidy a de-
sikanty (o 10 %) a fungicidy (o 8 %). Celko-
vá spotřeba se snížila o 9 %, za posledních 6 let 
tak došlo v ČR ke snížení používaných pesticidů 
o 14,1 %. Pokud jde o účinnou látku glyfosát, 
meziročně se její spotřeba snížila o 25 %. 

MZe podporuje mnoho nástrojů, jejichž cí-
lem je snížit používání chemie v zemědělství. 
Jde například o ekologické zemědělství a inte-
grovanou produkci se zaváděním postupů Inte-
grované ochrany rostlin, jako jsou nechemické 
alternativy. Roste také zájem o dotační titul „Bio-
logická ochrana jako náhrada chemické ochrany 
rostlin“. O zvyšujícím se využívání biologické 

ochrany v ČR vypovídá objem peněz vyplace-
ných v tomto dotačním programu. V roce 2015 
to bylo 5,9 milionu korun, v roce 2016 to bylo 
7 milionů Kč, v roce 2017 bylo vyplaceno 8,6 mi-
lionu a v roce 2018 částka dosáhla 10,4 milionu 
korun.

V dalších letech se chce MZe ve spolupráci 
s příslušnými organizacemi zaměřit například na 
zvýšení povědomí o rezistenci škodlivých orga-
nismů proti účinným látkám přípravků na ochra-
nu rostlin (POR). Připravuje se rovněž elektro-
nická evidence POR a s tím spojené zavedení 2D 
matrix kódů, které budou na etiketě přípravků. 
To by mělo přispět k jejich lepší dohledatelnosti 
a boji proti nelegálním přípravkům.

Daří se nám výrazně snižovat používání pesticidů 
v zemědělství, meziročně celkově o 9 procent, u glyfosátu o 25 procent

Ochrana českých spotřebitelů před nekva-
litním masem z dovozu i dvojí kvalitou potra-
vin, budování nových rybníků a dalších prvků, 
které pomáhají řešit nedostatek vody v kraji-
ně, boj s kůrovcovou kalamitou v lesích ne-
bo úspěšně zvládnutá nákaza afrického mo-
ru prasat. Takové jsou základní úkoly, které 
v prvním roce této vlády řešil z pozice minis-
tra zemědělství Miroslav Toman.

„Hned od mého nástupu do úřadu jsme s ko-
legy museli řešit řadu problémů, které naše ze-
mědělství i krajinu trápí. Tím nejzásadnějším je 
bezesporu nastupující klimatická změna a s tím 
související sucho. Jeho řešení je jednou z priorit 
ČSSD a je obsaženo i v programovém prohlášení 
vlády. Již v průběhu roku jsem veřejně vyhlásil, 
že do konce volebního období vybudujeme či ob-
novíme více než 1000 rybníků,“ řekl ministr ze-
mědělství Miroslav Toman.

Součástí boje proti suchu je i rozvoj vodovo-
dů a kanalizací. Ministerstvo zemědělství (MZe) 
plánuje v následujících 10 letech investovat té-
měř 30 miliard do propojení vodárenských sou-
stav a budování koncových vodovodů. Celkem 
tyto investice pomohou se zásobováním vodou 
pro 3,7 milionu obyvatel. Již nyní se díky MZe 
každý den vybuduje půl kilometru nových vodo-
vodů a kanalizací, v aktuálním programu to bude 
celkově přes 1000 kilometrů.

Se zásobováním obyvatel vodou souvisí i bu-
dování nových přehradních nádrží. V posledních 
dvou letech MZe prosadilo na vládě stavbu dvou 
nových přehrad – Vlachovice a Kryry. V součas-
nosti se také vykupují pozemky pod plánovanou 
přehradou Skalička, téměř všechny pozemky 
jsou vykoupeny pod přehradou Nové Heřminovy. 

Souběžně s vodohospodářským suchem řeší MZe 
i sucho zemědělské, související se zadržováním 
vody v krajině. Proto upravilo velikost monokul-
tur na polích. Na erozně ohrožených půdách bude

růst maximálně 30 hektarů jedné plodiny. Změ-
na se dotkne zhruba 2300 zemědělských podniků
a 600 tisíc hektarů polí, platit bude od ledna 2020.

„Všichni ministři přede mnou o možnosti ome-
zit plochu jedné plodiny pouze hovořili, já jsem ji 
jako první skutečně zavedl. Stejně jako přísnější 
pravidla pro používání glyfosátu, který se od le-
tošního roku nesmí používat na dosoušení před 
sklizní, a to u všech plodin potenciálně určených 
pro potravinářství. V tom jsme jedni z prvních 
v celé EU,“ uvedl ministr Toman.

Díky aktivitám MZe se daří snižovat i celko-
vou spotřebu přípravků na ochranu rostlin, apli-
kovaných na zemědělské půdě. Meziročně po-
klesla o zhruba 10 %. Za posledních 6 let došlo 
v ČR ke snížení používaných pesticidů o 14,1 %.

Hned po nástupu do funkce otevřel ministr To-
man také téma zavedení ústavní ochrany vody. 
MZe k tématu uspořádalo kulatý stůl s ústavními 
právníky, zástupci resortu životního prostředí, 
Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny a Povodí. 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy nyní pro 
MZe zpracuje posudek o možnostech ústavně 
právní ochrany vod v ČR.

„Zdroje pitné vody jsou natolik cenné, že je 
musíme chránit mnohem více než v minulos-
ti. Chceme to zakotvit do Ústavy České repub-
liky. Právě proto jsme se už před časem spojili 
s odborníky z Univerzity Karlovy, abychom měli 
k dispozici podrobný právní posudek, ze které-
ho pak budeme vycházet při správném nastavení 
zásad pro ochranu vody. Jsem rád, že tyto dlou-
hodobé snahy Ministerstva zemědělství vzbudily 
zájem nejenom odborníků, ale i politiků, a to na-
příč politickým spektrem,“ řekl ministr Toman.

Tématem, které úzce souvisí se suchem, je 
kůrovcová kalamita v lesích. MZe pro letošek 
zdvojnásobilo podporu na správné hospodaření 
v lesích na 1,15 miliardy korun. Zároveň připra-
vuje nový dotační titul ve výši 3 miliard, aby měli 
vlastníci z čeho fi nancovat péči o lesy.

V rámci tzv. rajonizace se letos na jaře rozdě-
lila republika na dvě zóny podle míry zasažení 
kůrovcem. Na nejhůře postiženém území (červe-
ná zóna) mají nově vlastníci možnost ustoupit od 
používání obranných opatření (lapače, lapáky). 
Prodloužila se také lhůta k zalesnění kalamitních 
holin až na 5 let.

„V dubnu jsme přijali opatření, díky kterému 
je možné ponechat v lese stromy, ze kterých už 
kůrovec vylétl. To umožní vlastníkům lesů, aby 
přednostně zasáhli tam, kde má ještě boj proti 
kůrovci smysl,“ uvedl ministr Toman.

Velkým tématem posledních měsíců byla rov-
něž kontrola dovozů masa v souvislosti s kau-
zou problematických polských jatek, kdy se do 
ČR dostalo hovězí maso s bakteriemi salmonely. 
„I přes výstrahy ze strany Evropské komise jsme 
přistoupili k mimořádným veterinárním opatře-
ním, kdy museli dovozci každou zásilku hovězího 
masa před uvolněním na trh nechat zkontrolo-
vat na zdravotní nezávadnost. Ochrana našich 
spotřebitelů je naší absolutní prioritou. Nakonec 
i sama Komise uznala, že naše kroky byly v da-
nou chvíli oprávněné,“ řekl ministr Toman. 

S ochranou spotřebitele souvisí i téma dvojí 
kvality potravin. MZe na konci dubna předložilo 
vládě novelu zákona o potravinách, která zakáže 
uvádět na trh v České republice potraviny, které 
jsou pod stejným označením nabízeny v různých 
zemích Evropské unie, ale liší se svým složením. 
Za porušení zákazu bude možné udělit pokutu až 
50 milionů korun.

„Díky tomu, že dvojí kvalitu zakážeme v ak-
tuálně chystané české novele zákona o potra-
vinách, začne zákaz platit podstatně dříve než 
v rámci dvouleté, takzvaně transpoziční, lhůty 
evropské směrnice. Cílem našeho návrhu je, aby 
potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci 
spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, ozna-
čení, barvě, grafi ce či se stejným marketingem,“ 
uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe se podařilo také navýšit letošní podpo-
ru pro potravinové banky na 118 milionů korun 
z původních 63 milionů. Cílem Ministerstva je 
přispět ke snížení plýtvání potravinami, přede-
jít vzniku potravinového odpadu a podpořit dis-
tribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, 
kteří nemají přístup k základním potravinám. 
MZe jako jediný rezort pravidelně podporuje 
potravinové banky již od roku 2016. Tehdy na 
ně vyplatilo 23 milionů korun, v roce 2017 pak 
29,9 milionu korun a v roce 2018 bylo vyplaceno 
41 milionů korun.

Důležitým tématem se v posledním roce stala 
také problematika chovu velkých šelem a množí-
ren psů a koček. MZe kvůli tomu připravilo nove-
lu veterinárního zákona a zákona na ochranu zví-
řat proti týrání. Obě normy již projednala vláda. 

„Důležitým bodem je defi nice pojmu množírna, 
která dosud v legislativě chyběla. Teď budou mít 
inspektoři veterinární správy jasnou oporu v zá-
koně, která jim pomůže účinněji zasáhnout proti 
množírnám a lidem, kteří je provozují. Pokuta za 
protiprávní jednání pak může dosáhnout až půl 
milionu korun,“ řekl ministr zemědělství Miro-
slav Toman.

Nově již nebude možné rozmnožovat vybrané 
šelmy a lidoopy, zakázané budou také tzv. mazlí-
cí koutky nebo venčení velkých šelem na veřej-
nosti. Pro veřejné vystoupení např. v cirkusech, 
televizi nebo fi lmu bude nutná speciální licence, 
kterou bude za přísných podmínek udělovat Stát-
ní veterinární správa. 

Zlepší se i podpora obcím, které se budou mu-
set postarat o zvířata, protože majitel toho není 
schopen například kvůli náhlé hospitalizaci. Po-
kud budou účelně vynaložené náklady vyšší než 
30 tisíc korun nebo v případech, kdy jsou týraná 
zvířata umístěna do náhradní péče a náklady pře-
sahují 200 tisíc, může obec požádat MZe o jejich 
úhradu. 

 MZe

Roční bilance ministra Tomana: 
Prioritní je ochrana spotřebitelů, boj se suchem a kůrovcem

 Státní veterinární správa (SVS) v rámci 
svého dozoru kontroluje prodej potravin ži-
vočišného původu také na populárních far-
mářských trzích. Přestože se počet závad při 
tomto druhu prodeje z dlouhodobého hledis-
ka snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi 
veterinárního dozoru stále poměrně vysoký. 
V prvním pololetí letošního roku veterinární 
inspektoři provedli bezmála 190 kontrol pro-
dejců na trzích. Závadu zjistili u osmnácti 
procent z nich. V teplém počasí rizika spoje-
ná se stánkovým prodejem masných či mléč-
ných produktů výrazně rostou. Hlavní část 
kontrol proto připadá právě na letní období.

„Pravidelné kontroly prodejců přispívají k to-
mu, aby si zákazníci mohli nakoupit zdravotně 
nezávadné a kvalitní potraviny od menších lo-
kálních zemědělců a výrobců. Zároveň by měly 
spotřebitele chránit před nekalými praktikami 
některých prodejců,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Mezi nejčastější závady zjišťované při kont-
rolách patří nedostatky v označování nabízených 
potravin a také prodej potravin neznámého či 
nejasného původu. Stále poměrně často naráží 
veterinární inspektoři také na nedodržování tep-
lot nabízených výrobků, což zejména při teplém 
počasí může pro spotřebitele mít velmi závažné 
zdravotní následky. Povinnost udržovat zboží při 
stanovených teplotách je přitom jednou ze zá-
sadních povinností prodejců potravin na trzích. 

Stále se občas objevují také prodejci, kteří si 
neuvědomují, že nabízené potraviny (týká se to 
nejčastěji uzenin či sýrů) je nutné chránit před 
možným vnějším znečištěním.

V Praze, která patří z hlediska počtu farmář-
ských trhů na pomyslnou špičku mezi regiony 
ČR, uskutečnila SVS v prvních šesti měsících 
roku 22 kontrol prodejců na farmářských trzích. 
Při těchto kontrolách veterinární inspektoři zjis-
tili sedm závad. 

„Nejčastějším problémem byla nedostatečná 
ochrana nabízeného produktu před kontamina-
cí. Mezi opakující se závady patřilo nedodrže-
ní teplotního řetězce a nedostatky v dokladech 
k nabízeným produktům. Setkali jsme se však také 
s prodejem prošlého zboží či potravin, které již 
vykazovaly známky kažení,“ poznamenala ředi-
telka odboru veterinární hygieny Městské vete-
rinární správy SVS v Praze Kateřina Březinová.

Státní veterinární správa v této souvislosti ze-
jména prodejcům, ale také  nakupujícím na far-
mářských trzích opět připomíná takzvané „Desa-
tero“ k prodeji na farmářských trzích: http://www.
svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/.

„Na základě opakovaných zjištění z našich 
kontrol bych rád zákazníky opět upozornil, aby 
věnovali pozornost způsobu a hygieně prode-
je živočišných produktů, dodržování chladicí-
ho řetězce i označování výrobků. Připomínám, 
že prodejce má ze zákona povinnost zákazníky 
informovat dostatečným způsobem o prodávaném 
zboží a jeho původu. Pokud se nakupujícímu 
podmínky prodeje či nabízené zboží nezdají, 
neměli by je kupovat a ohrožovat své zdraví,“ 
uzavřel Semerád.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček,
SVS

 Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy
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Téměř přesně na den před rokem představila 
Státní veterinární správa společně se Státním 
veterinárním ústavem Praha (SVÚ) svůj projekt, 
v jehož rámci bylo na střešní terase budovy 
ústředí SVS ve Slezské ulici na pražských 
Vinohradech instalováno pět včelích úlů. 
SVÚ v rámci projektu aktuálně vyšetřil med 
z historicky první snůšky medu „veterinárních 
včel“. Med ze střechy Domu zemědělské 
osvěty vyhověl ve všech ukazatelích daných 
vyhláškou stanovující požadavky na kvalitu 
medu i legislativě o bezpečnosti potravin. 
V medu nebyla zjištěna přítomnost těžkých 
kovů a vyhověly také vyšetření na přítomnost 
reziduí pesticidů.

„V rámci srovnávací analýzy byl kromě medu 
z centra velkoměsta testován také med z venkov-
ské oblasti v Královéhradeckém kraji. Přes určité 
rozdíly v některých parametrech můžeme konsta-
tovat, že oba medy vyšly z testování jako srovna-
telně bezpečná a kvalitní potravina,“ uvedl Jan 

Rosmus z oddělení chemie SVÚ Praha. Analyzo-
vány byly také hodnoty polycyklických aroma-
tických uhlovodíků v propolisu, jejichž zvýšený 
obsah by se v městském prostředí dal očekávat. 
Také tyto hodnoty byly nízké a nepředstavovaly 
významnou úroveň kontaminace.

Střešní včelaření získává na popularitě v rám-
ci celé Evropy a včelstva na střechy svých sí-
del umísťuje řada fi rem i veřejných institucí. 
Podle střešního včelaře Augustina Uváčika je 
odhadovaný počet stanovišť včel v rámci České 
republiky zhruba 70, z toho přibližně polovina 

je v Praze. Zájem o včelaření v hlavním městě 
v posledních letech stoupá. SVS v současné době 
eviduje přes 800 včelařů, což je zhruba o 100 ví-
ce než před dvěma lety. Pražští včelaři chovají 
v současné době téměř 5500 včelstev.

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 12, Staré Město 3, Malá Strana 8, Hradčany 9. 
Na Vinohradech, kde sídlí SVS, je v současné 
době evidováno 10 včelařů.

„Nápad na zřízení několika včelích úlů na 
střeše naší budovy přišel loni v souvislosti s re-
konstrukcí historické terasy. V Praze již řada 
institucí střešní včely chovala. Z podstaty věci má 
Státní veterinární správa ke včelařství, včelám 
a včelím produktům nejblíže,“ sdělil ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „To, že 
jsme alespoň trochu navýšili počty včelstev v cen-
tru Prahy, chápeme jako prospěšný a zároveň 
symbolický počin.“

Projekt střešních včel SVS a SVÚ bude i nadá-
le sloužit k výzkumným a vzdělávacím účelům. 
Vedle toho k propagaci obou institucí poslouží 
stočený med. Podle předběžných odhadů by se 
letos mohlo stočit přibližně sto kilogramů medu. 

Med od včel ze střechy sídla SVS v centru Prahy 
vyhověl při všech vyšetřeních

Pro období letních dovolených Státní vete-
rinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla 
platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produk-
tů živočišného původu pro osobní spotřebu ze 
třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí 
v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU ne-
ní možné dovážet pro osobní spotřebu maso, 
masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rov-
něž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogur-
ty aj. V roce 2018 celní úřady nepustily do ČR 
téměř 1100 kg produktů živočišného původu.

Zmíněný zákaz se nevztahuje na zásilky 
živočišného původu pro osobní spotřebu z několika 

evropských zemí – Andorra, Lichtenštejnsko, Nor-
sko, San Marino a Švýcarsko. Pro státy jako Grón-
sko, Faerské ostrovy a Island platí, že z nich lze do-
vézt maximálně do 10 kg výše zmíněných produktů. 

Dodržování uvedených pravidel v ČR zabez-
pečují celní úřady, které na mezinárodních leti-
štích provádí kontroly zavazadel cestujících ze 
třetích zemí. V případě že se objeví v zavaza-
dlech produkty živočišného původu, které nemo-
hou být do EU vpuštěny, potraviny se zabaví a li-
kvidují. Stejná pravidla platí i pro balíky zaslané 
poštou či kurýrní službou anebo pro produkty 
živočišného původu nakoupené přes internetové 
obchody ve třetích zemích.

O smysluplnosti popsaných kontrol svědčí 
množství zabavených produktů. V roce 2018 by-
lo celními úřady zachyceno 1081 kg produktů 
živočišného původu. Převážnou většinu těchto 
zásilek tvořily produkty z masa, masných výrob-
ků, mléka a mléčných výrobků.

„Uvedená omezení mají svá opodstatnění. Při 
dovozu svačinek ze třetích zemí hrozí riziko za-
vlečení nebezpečných patogenů, které se jinak 
v EU nevyskytují. Mohlo by tak dojít k zavlečení 
nebezpečných nákaz zvířat nebo nemocí přenos-
ných ze zvířat na člověka. Proto je dovoz sva-
činek z masa, masných výrobků, mléka a mléč-
ných výrobků z třetích zemí vyjma některých států 

zakázán,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád.

Vzhledem k tomu, že jednou z možných 
příčin rozšíření afrického moru prasat do ČR 
mohl být i přenos masnými  výrobky, SVS ces-
tující ze třetích zemí upozorňuje, že uvede-
né zákazy dovozu masa a masných výrobků je 
nezbytné dodržovat i na jiných místech vstupu 
do EU.

Přehled produktů, které lze dovážet do EU bez 
omezení, je možné dohledat na webových strán-
kách SVS. Zároveň tyto informace jsou k dispo-
zici na všech místech vstupu, tj. mezinárodních 
letištích a na mezinárodní poště.

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní 
spotřebu ze zahraničí 

Českým vývozcům vepřového masa a vý-
robků z něj by se mohl do budoucna ote-
vřít hongkongský trh. V závěru května totiž 
v České republice proběhl úspěšný audit pří-
slušné dozorové autority Hongkongu – Centra 
pro bezpečnost potravin. Jeho inspektoři pro-
věřovali fungování českého veterinárního do-
zoru. Státní veterinární správa (SVS) věří, že 
v řádu několika měsíců obdrží oficiální stano-
visko posvěcené příslušným vládním úřadem 
a čeští zájemci budou moci začít vyvážet vep-
řové produkty do nového teritoria.

Tři inspektoři během své mise do ČR ve dnech 
20. až 24. května hodnotili systém veterinárního 

dozoru nad celým potravinovým řetězcem po-
čínaje výrobou krmiv pro hospodářská zvířata 
přes výkrm prasat, jejich poražení na jatkách 
a zpracování včetně výroby masných výrobků. 
Navštívili také Národní referenční laboratoř pro 
africký a klasický mor prasat ve Státním veteri-
nárním ústavu v Jihlavě, kde se zajímali zejmé-
na o úspěšnou likvidaci afrického moru prasat 
(AMP) na našem území. Vzhledem k tomu, že 
ohniska AMP již postihla rozsáhlé území Číny 
a hrozí jeho rozšíření i do Hongkongu, inspektoři 
se živě zajímali o preventivní opatření a systém 
monitoringu, které ČR i nadále uplatňuje.

„Výsledek auditu vyzněl pozitivně, hongkongští 
inspektoři zjistili, že veterinární dozorový systém 

v ČR funguje kvalitně a efektivně,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Sepsání závěreč-
né zprávy a její posouzení příslušným vládním 
úřadem v Hongkongu však zabere ještě několik 
měsíců. Věříme, že výsledek bude pro ČR pozi-
tivní a přispěje k dalšímu rozšíření vývozu čes-
kých potravinářských výrobků,“ dodal Semerád.

SVS se dlouhodobě snaží také napomáhat zvy-
šování produkce českých výrobců na zahranič-
ních trzích. Zástupci SVS v rámci usnadňování 
vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí 
vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraniční-
mi partnery. V současné době probíhají například 
intenzivní jednání také k vývozu plemenného 
a užitkového skotu do Ázerbájdžánu a Libano-

nu, jatečného skotu do Bosny a He rcegoviny 
a Severní Makedonie. ČR v dubnu absolvova-
la kubánskou inspekci mlékárenských podniků, 
na červenec je předběžně naplánována čínská in-
spekce krmivářských podniků. 

Neméně důležitá je úloha veterinárního dozoru 
při odbavování zásilek živých zvířat a živočiš-
ných produktů při vývozu. Za loňský rok úřední 
veterinární lékaři vydali a potvrdili po provedené 
veterinární kontrole takřka 10 000 zásilek živých 
zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. 
I díky práci SVS se daří českým exportérům na-
vyšovat vývoz živočišných produktů do třetích 
zemí. Loni jich vyvezli 103 000 tun, meziročně 
o čtvrtinu více.

V souvislosti s aktuálními vysokými teplo-
tami vzduchu, které mohou negativně ovliv-
nit také pohodu a zdraví zvířat, Státní veteri-
nární správa (SVS) připomíná důležité zásady, 
jež by měli chovatelé dodržovat. Chovatelé 
hospodářských i zájmových zvířat by měli vě-
novat zvýšenou pozornost především zajištění 
dostatečnému napájení v chovech a také do-
statečnému větrání a chlazení. Je potřeba být 
obezřetný také při přepravě zvířat. Z preven-
tivních důvodů se kontroly SVS v tomto obdo-
bí ve zvýšené míře zaměřují na plnění povin-
ností chovatelů ve vztahu k horkému počasí. 

Ve stájích, halách a dalších hospodářských 
budovách, kde může teplota stoupat velmi vy-
soko, by měla být zajištěna ventilace a rovněž 
náhradní zdroje energie. V pohotovostním plánu 
chovatele musí být uvedena doba, po kterou je 

možné udržet dobré životní podmínky pro zví-
řata v případě selhání umělého větracího systé-
mu. Tato povinnost se týká všech hospodářství, 
kde větrání závisí na umělém větracím systému. 
Chovatel v případě výpadku energie v ustájova-
cích prostorech musí zajistit činnost náhradních 
energetických zdrojů. 

Ve velkochovech prasat i v kravínech je v pří-
padě extrémních teplot vhodné zvířata chladit 
sprchováním. Pastevně chovaná zvířata, u nás 
především skot a ovce, ale také třeba koně, musí 
mít na pozemku možnost schovat se před sluneč-
ním žárem do stínu. Také u nich je nutné zajištění 
vhodného zdroje napájení. Pro bližší představu 
lze uvést množství vody, které hospodářská zví-
řata vyžadují na den: dospělá prasata 25 l; dospělé 
ovce 20 l; dospělý skot 40 l a dojnice 100–180 l. 

„Chovatelé musí sledovat předpověď počasí 
a musí také předjímat problémy, které mohou ná-

hlé změny teploty způsobit. Řada případů úhynu 
drůbeže v chovných halách v předchozích letech 
potvrzuje, že připomínání na první pohled možná 
samozřejmých věcí není bezdůvodné,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Na dostatek vody by neměly zapomínat ani 
osoby cestující se psy, kočkami a jinými zájmo-
vými zvířaty. Zejména při delší cestě by měli ři-
diči dělat pravidelné zastávky a nechat při nich 
zvíře proběhnout a napít se. Zvířata je potřeba 
zastínit a v příp adě velkého horka i chladit, nejlé-
pe vlhkou textilií. Naopak polévání zvířete vodou 
se nedoporučuje. Náhlé zchlazení může být spíše 
kontraproduktivní. 

„Nikdy by v horkém počasí rozhodně chovate-
lé neměli nechávat zvíře samotné zavřené v autě, 
teploty můžou za pár minut dosáhnout 50 °C, což 
může ohrozit zdraví, ale dokonce i život zvířete,“ 
dodal Semerád. Pokud přeci jen dojde k přehřátí 

zvířete, pak je nutné provést první pomoc ochla-
zováním vlažnou vodou, umístit zvíře do stínu, 
zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc 
soukromého veterinárního lékaře. Pro hlavní den-
ní venčení psů se jako nejvhodnější doba dopo-
ručuje ráno a večer, kdy jsou teploty snesitelné. 

Obdobná pravidla platí i pro transport hos-
podářských zvířat. V horkých dnech se doporu-
čuje přepravu směřovat především do brzkých 
ranních nebo večerních hodin. Každopádně je 
nutné zajistit splnění požadavků daných legis-
lativou (nařízení EP a Rady 1/2005), především 
pak teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění 
krmení a napájení. 

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, 
SVS

Upozornění pro chovatele v souvislosti s horkým počasím

Českým vývozcům vepřového by se mohl do budoucna otevřít 
hongkongský trh
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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

Potřebujeme více 
českých potravin

Potravinová soběstačnost. Toto téma se v poslední době 
dost často skloňuje. A závěry příliš pozitivní nejsou. V Česku 
za posledních 15 let poklesla výroba másla, mouky nebo 
masa. Historicky výkonné obory českého zpracovatelského 
průmys lu  z  trácejí  výsadní  postavení  a   tuzemský 
zpracovatelský průmysl jako celek za evropským průměrem 
viditelně pokulhává. Je proto nejvyšší čas začít společně 
hledat cesty k tomu, abychom dokázali vyrobit více českých 
potravin, aby se české suroviny zpracovávaly v Česku, a ne 
za hranicemi. A potřebujeme, aby „česká“ bylo rovnítkem 
pro „kvalitní“. 

Vezměme si jeden příklad za všechny. Obchodní řetězce 
by rády zvýšily podíl masa tuzemského původu v  jejich 
prodejní síti. Zákazníci se totiž čím dál víc dotazují po původu 
kupovaného masa a čím dál tím víc preferují domácí výrobky. 
A za garanci českého původu jsou také ochotni si připlatit. 

Poslední dostupné statistiky však v  souvislosti se 
soběstačností u masa příliš příznivě nevyznívají. Soběstační 
jsme pouze v hovězím (111 procent spotřeby), ačkoli i u něj 
dochází ke snižování výroby. S  dalšími druhy masa je to 
pak o dost horší. U kuřecího (drůbežího) se soběstačnost 
pohybuje kolem 65 procent, u  vepřového se dostáváme 
někam ke 46 procentům, ačkoli právě ono ve spotřebě 
převažuje. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR proto jednoznačně 
podporuje aktivity, které by přispěly k postupnému zvyšování 
produkce českých potravin a  ke zvyšování jejich kvality. 
Cíl máme myslím společný se všemi dobrými zemědělci 
a potravináři: dosažení trvale udržitelné výroby a spotřeby.

Jsem rád, že dnes sedí u  jednoho stolu Agrární komora, 
Potravinářská komora i Svaz obchodu a že hledáme cesty, 
jak tento společný cíl naplnit. Chceme najít způsob, jak v ČR 
nejen chovat více zvířat, ale jak zajistit, že bude výhodnější 
a ziskovější je u nás také zpracovávat místo toho, abychom 
tak jako dnes masivně vyváželi živý dobytek a poté zpět 
dováželi zpracované a naporcované maso. S Potravinářskou 
komorou podporujeme zavedení České cechovní normy na 
výsekové maso, společně i s Agrární komorou chceme přijít 
s návrhy, jak situaci postupně zlepšovat. 

Neexistuje bohužel jedno kouzelné řešení, které vyřeší 
vše, bude to muset být kombinace řady různých opatření, 
které udrží ty dobré zemědělce a  potravináře na špici 
a  které pomůže těm, kteří se chtějí zlepšit. Jinými slovy 
řečeno – potřebujeme více podporovat investice do 
rozvoje a modernizace a méně podporovat běžný provoz. 
A potřebujeme najít cestu, jak zajistit zvětšení a modernizaci 
zpracovatelských kapacit, aby dokázaly konkurovat velkým 
jatkám za hranicemi nejen cenou, ale i schopností reagovat 
na požadavky jednotlivých zákazníků na porcování a balení 
masa.

Je ale i spousta malých kroků, které nevyžadují peníze, 
naopak je mohou ušetřit. Stát by měl systematicky 
snížit byrokracii svazující zemědělce i  výrobce potravin 
nadbytečnými regulacemi a povinnostmi, které jdou nad 
rámec stanovený Evropskou unií, protože zemědělci mají 
produkovat potraviny, a  ne lejstra. Stát by měl jít také 
příkladem při svých nákupech – a  školy, nemocnice či 
sociální zařízení by měly dávat přednost kvalitním a místním 
potravinám místo toho, aby nakupovaly pouze podle 
ceny bez ohledu na kvalitu či ekologickou stopu. A všichni 
společně musíme hledat cesty, jak zákazníkovi cíleně 
a efektivně ukázat, že se mu nakupování českých potravin 
opravdu vyplatí, kvalitou i cenou. V regálech obchodních 
řetězců jich už dnes najde hodně, ale volného místa pro 
kvalitní české potraviny bude vždycky dostatek. 

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Dne 6. června 2019 se v polské Opoli 
uskutečnila závěrečná konference k projektu 
přeshraniční spolupráce Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce a polské Inspekce 
kvality zemědělských a potravinářských 
výrobků (Inspekcja Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno – Spożywczych). Za SZPI se 
do projektu zapojily inspektoráty v Ústí 
nad Labem, Hradci Králové a Olomouci, na 
polské straně pak inspektoráty ve Wroclawi, 
Katowicích a Opoli. Ministra zemědělství ČR 
na konferenci zastupoval náměstek pro řízení 
sekce zemědělství a potravinářství Jindřich 
Fialka.

Cílem projektu bylo navázání spolupráce, se-
známení se s kontrolními postupy projektového 
partnera a vytvoření sítě osobních kontaktů in-
spektorů v příhraničních regionech České repub-
liky a Polska v oblasti úřední kontroly potravin. 
Hlavní náplní projektu byly výměnné pobyty za-
městnanců obou partnerských úřadů. 

Stáží se zúčastnily více než tři desítky 
zástupců SZPI a obdobný počet zástupců pol-
ských kontrolních orgánů. Výměnný pobyt ob-
nášel návštěvu regionálního inspektorátu, kde 
byly představeny aktivity daného úřadu týkající 
se kontrol potravin, byly zde diskutovány aktuál-
ní problémy a vybraná témata podle specializace 
účastníků a tyto byly následovány návštěvami 
provozovatelů potravinářských podniků. Spo-
lečné inspekce byly důležitým prvkem celého 
projektu, neboť přímá zkušenost a spolupráce na 
praktické úrovni vždy přináší nejcennější infor-
mace a umožňuje vnést nové pohledy na způsob 
práce, kterou dozorové orgány vykonávají. Obě 

strany tak získaly nový pohled na stejnou pro-
blematiku. Návštěvy provozovatelů byly reali-
zovány v rozsahu kompetencí obou dozorových 
orgánů, navštíveny byly např. pekárny, výrobci 
cukrářských výrobků, těstovin, alkoholických 
nápojů, pivovary apod. 

Inspektoři obou zemí se tak mohli během vý-
měnných pobytů detailně seznámit s odlišnostmi 
v jejich každodenní práci v celé řadě oblastí. Mezi 
nejvýraznější patří rozdíly v organizační struktuře 
úřadů, v jejich kompetencích. Odlišné jsou také 
administrativní procedury, způsob ukládání opat-
ření a pokut při zjištění nedostatků nebo v přístupu 
k řešení anonymních podnětů ke kontrole. Jedním 
z nejužitečnějších výsledků projektu je vytvoření 
sítě osobních kontaktů, která je dobrým základem 
pro případnou spolupráci a výměnu informací 
a znalostí mezi inspektory obou zemí v budoucím 
období. 

Vrcholní představitelé obou partnerů se shodli, 
že budování společné základny pro spolupráci 
v oblasti kontroly potravin v příhraničním pro-
storu je pro ně jednou z priorit. 

Projekt trval necelých šest měsíců. Závěrečná 
konference shrnula obsah a výsledky projektu 
a na jejím samotném konci došlo také ke krát-
ké schůzce vedoucích představitelů SZPI, GIJ-
HARS a ministerstev zemědělství. 

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou in-
spekci byl toto již pátý projekt přeshraniční spo-
lupráce, na němž se podílela. Na přelomu roku 
2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve 
spolupráci s Rakouskem, v roce 2009 se Sloven-
skem, v roce 2011 se Svobodným státem Sasko 
a v roce 2013 se Svobodným státem Bavorsko. 
Operační programy přeshraniční spolupráce tak 
SZPI umožňují poznat praktické fungování dozo-
rových orgánů se stejnými či obdobnými kompe-
tencemi v sousedních státech a navazovat s nimi 
kontakty, které pak mohou být v budoucnu vy-
užívány. Celkový rozpočet projektu činí zhru-
ba 50 tis. eur, z nichž 85 %  bude refundováno 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Světlana Bicková, 
SZPI

Projekt ČR a Polska „Bezpečné 
a kvalitní potraviny na obou 

stranách hranic“ byl zakončen

Ilustrační foto
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 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.,
prezident Agrární komory České republiky

Na 5 otázek odpovídá:Na 5 otázek odpovídá:

1.  Agrární komora České republiky oslavila v loňském roce 
25. výročí svojí existence. To je dostatečná doba na to, aby 
se dalo bilancovat. Co se povedlo a daří, a co nikoliv? A jaké 
je podle Vašeho hodnocení, jako prezidenta této významné 
organizace, nynější postavení Komory? A to jak podle Vaše-
ho hodnocení, tak i podle názorů členské základny? Běžný 
novinář by teď bral samou pozitivy naplněnou odpověď. Já 
bych měl radši tu z „podkůže“. 

Dvacet pět let je v životě člověka dlouhá doba, z malého dítěte 
vyroste dospělá žena nebo muž, který se dokáže o sebe postarat, 
skončil vysokou školu, má zaměstnání nebo si dokonce zakládá 
vlastní rodinu. U organizací je to téměř stejné. Po dobu čtvrtstoletí 
se z Agrární komory České republiky stala organizace, která důstoj-
ně zastupuje své členy a prosazuje zájmy zemědělců ve prospěch 
rozvoje zemědělství v České republice. Plán naší činnosti vyplý-
vá ze situace v naší zemi, ale zejména od vstupu České republiky 
do Evropské unie (tedy od 1. května 2004) od situace v unii. Naši 
zemědělci jsou na otevřeném trhu, který, i když je nazýván v EU 
jako jednotný, já osobně za jednotný nepovažuji. Musíme zvládat 
konkurenci v EU, ale i konkurenci na trzích třetích zemí a to není 
snadný úkol. Je to problém zejména proto, že ve společném prosto-
ru jsou nejednotné podmínky, které se liší i díky výšce dotací u zemí 
staré patnáctky, které díky silným národním rozpočtům dokáží po-
skytovat národní dotace tři až pětkrát vyšší, než jsou u nás. I když 
se po dobu 25 let výrazně změnily podmínky pro hospodaření u nás, 
občané stále zemědělství a zemědělce potřebují. Za 25 let se vý-
razně změnil pohled na nás zemědělce, co mne mrzí, je výrazně 
negativnější a kritičtější. Proto jeden z úkolů, který naše komora 
má, je informovat veřejnost o zemědělství, ukazovat realitu, kolik 
práce je za výrobou mléka či chleba. Naše regionální a krajské ko-
mory organizují mnohá setkání, trhy či dny otevřených dveří, aby 
naši obyvatelé mohli vidět, jak se pěstuje obilí, zelenina či ovoce, 
jak se staráme o zvířata, v jakých podmínkách vyrábíme zdravé 
a chutné potraviny. Naše organizace bilancuje svoji činnost každý 
rok na sněmu, kde hodnotíme, jestli se nám daří plnit naše krátko-
dobé a střednědobé cíle a úkoly. Jen postupně se nám daří zvyšovat 
výrobu, za tři desetiletí došlo k výraznému zdecimování chovu hos-
podářských zvířat a jenom díky tomu, že jsou naši zemědělci efek-
tivní a zvyšují užitkové, produkční a reprodukční parametry, se naše 
produkce nesnížila tak výrazně, jako klesly stavy hospodářských 
zvířat. Pokles stavů zvířat a produkce živočišných a rostlinných ko-
modit byl vysoký a ještě stále se nám nepodařilo dostat se na úroveň 
produkce ve stálých cenách v roce 1936 – to jsou výzvy, které před 
námi stojí. Za poslední období se nám daří více komunikovat se zá-
konodárci. Zemědělství není jenom o dotacích, i když jsou nezbytné 
pro fungování, a zejména pro zachování nižších cen potravin (které 
jsou často prodávané pod výrobní náklady). Potřebujeme vhodné 
prostředí, je pro nás důležitá ochrana zemědělské půdy před speku-
lanty, ale i posílení postavení zemědělců v dodavatelském řetězci. 
Jsme totiž nejslabší článek, který má nejmenší ochranu, a nejvíc má 
na nás vliv jakýkoliv výkyv na trhu. 

2.  Venkov a zemědělství. To jsou spojité nádoby od nepaměti. 
Není to moc desetiletí nazpátek, kdy v zemědělství pracovalo 
více než 50 % všeho obyvatelstva a hlad a nedostatek potra-
vin nebyl ničím výjimečným. Dnes pracuje v zemědělství ne-
celé jedno procento lidí naší země a máme na téma sytosti ráj 
na zemi. Je to ale určitý, ne příliš pozitivní zvrat pro život lidí 
na venkově. Jaké je dnešní postavení vesnice a jejich obyva-
tel, a to právě návazně na zemědělskou činnost, když v tomto 
odvětví skoro nikdo nepracuje? Je to podle Vás rozpor, nebo 
normální stav? Budou do budoucna vesnice jen pro chalupá-
ře a sídliště pro lidi, kteří nebudou chtít žít ve městě? A udrží 
tento stav jak naše zemědělství, tak i naši krajinu? 

Technologický vývoj a inovaci nezastavíme ve společnosti ani 
v zemědělství. Vesnice a její obyvatelé podle mě však vždy budou 
důležitými pro život na venkově. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří 
chtějí mít veškeré pohodlí a vadí jim kokrhání kohouta brzy ráno 
nebo jim páchne hnůj vepřů nebo jim vadí bučení krav, by se na 
vesnici neměli stěhovat. Vesnice není město, má svá specifi ka a je 
spojená s přírodou. Na druhé straně nesdílím úplnou podporu vý-
robě všech zemědělských produktů ve městě nebo ve speciálních 
závodech (kupříkladu výrobu masa množením buněk). Vznikají 
různé iniciativy, chápu, že lidé hledají možnosti produkovat čerstvé 
potraviny i v domácím prostředí či ve městských zahrádkách. Určitě 
je dobré, když děti vidí, že je nutná péče o rostlinky, že je nutné je 
zalévat a plít, že zvířata také potřebují péči, a nejde je jen tak kdyko-
liv odložit, když se nám to právě nehodí, protože máme jiné zájmy. 
Je to dobré pro opětovné navázání vztahu s přírodou. Setkávám se 
i s tím, že lidé chtějí čisté prostředí, ale nejsou ochotni pro to nic 
udělat. Berou automaticky, že když mají hlad, jdou do obchodu 
a všechno tam koupí, a samozřejmě že chtějí, aby bylo zboží levné 
a kvalitní. Ale není možné zlevňovat donekonečna cenu potravin. 
Vždyť je za nimi lidské snažení a námaha. Díky pokroku vytváříme 
komfortní prostředí pro zvířata, kupříkladu krávy mají k dispozici 
kartáče, aby se mohly podrbat, když je něco svědí. Krmíme zvířata 
kvalitními krmnými dávkami, kde jsou vybilancovány minerální 
látky a vitaminy na základě produkce konkrétního zvířete. To, že 
dnes pracuje v zemědělství tak málo lidí (je to však více, u nás to 
činí cca 2 % z ekonomicky činného obyvatelstva), je díky pokroku, 

nerozhodli zrušit velké celky, které byly kdysi násilně vytvořeny, 
a rozdělit je po vzoru Bavorska? Proč se výměra na jeden země-
dělský podnik v této východní části Německa zvýšila na 234 ha
a v Česku je průměrná výměra 133 ha trnem v oku zmanipulova-
né části obyvatelstva? Ve světě dochází k uplatňování všeho, co 
je zmíněno v násilně kolektivizovaném Německu, a řada států se 
stává vývozci, aby byl dostatek potravin na celém světě. Příkladem 
je Španělsko ve vepřovém mase. Jejich soběstačnost je 343 %,
takže doma spotřebovávají jenom necelou třetinu vyprodukova-
ného masa. Stejně tak je to v Dánsku, kde dánská populace spo-
třebovává pouze 10 až 15 % vyprodukovaného vepřového masa. 
Obdobná situace je v Severní a Jižní Americe, kde je připravována 
dohoda MERCOSUR, která má umožnit obrovské exporty do celé-
ho světa, ale hlavně do EU, kde se mohou umisťovat na evropském 
trhu produkty vyráběné s podstatně nižšími standardy výroby, 
a hlavně s využíváním lacinějších produktů GMO (kukuřice, sója), 
dále pak uplatňováním razantnějších přípravků na ochranu rostlin 
a léčbu zvířat. Naší největší bolestí je zvyšování úrodnosti půd, 
kde začíná chybět organická hmota, což je spojeno s velmi nízkým 
zatížením živočišnou výrobou. To by měl být základní cíl všech 
zemědělců, vždyť půda je jednou ze základních podmínek pro 
existenci lidstva. Vzdělaní manažeři se sedláckým fi štrónem, jak 
je nazýváte, budou pracovat a rozvíjet zemědělskou činnost jenom 
tehdy, když budou mít obdobné podmínky jako manažeři v jiných 
odvětvích.

4.  Zastavme se ale u živočišné výroby. Od roku 1989 klesla 
produkce hovězího masa na čtvrtinu, vepřového téměř na 
třetinu a syrového kravského mléka na polovinu. Drží se si-
ce výroba drůbežího masa, ale i u něj jsou dovozy, dost často 
velice pochybné jakosti,  velice významné. Silně klesly i po-
čty hospodářských zvířat, což velmi stabilizuje tento velmi 
těžko opravitelný stav. Je to podle Vás žádoucí vývoj? Jaká 
je současná politika Agrární komory v tomto velkém pro-
blému? Ale on to není až tak problém zemědělství, ale hlav-
ně soběstačnosti naší země. Myslí na to vůbec někdo? 

Další velice důležitá otázka, kterou nastolujete a její zodpo-
vězení rozhodne o stabilizaci ve výživě, a hlavně spokojenosti 
obyvatelstva. Tento stav je nutné komentovat následovně. Stavy 
skotu jsou na úrovni 21 až 22 % roku 1989, stavy krav jsou na 
28,5 %, stavy prasnic jsou na úrovni 27 % roku 1989, stavy vý-
krmné drůbeže vzrostly včetně její produkce, ale je nutné si při-
pomenout, že v roce 1990 byla spotřeba drůbežího masa 12,4 kg 
a v současné době je to téměř 27 kg na obyvatele za rok, takže 
soběstačnost s drůbežím masem se pohybuje mezi 55 až 60 % po-
dle období, stejně tak u vajíček je soběstačnost na obdobné úrovni. 
Nejtíživější je situace ve vepřovém mase, které je naším nejoblí-
benějším druhem masa (spotřeba na obyvatele 42 kg za rok), se 
soběstačností na úrovni 38,5 % a nejvyšší soběstačnost je u mlé-
ka, mléčných výrobků včetně spravovaných produktů (pekařské 
výrobky, cukrářské výrobky, farmacie a dalších) se soběstačností 
na úrovni 85 až 87 %. Tzv. odborníci tvrdí, že jsme v mléce a vý-
robcích soběstační, ale 60 % mléčných výrobků v supermarketech 
je z dovozu (zejména z Polska, Holandska, Francie a Německa 
a dalších). U skotu zaměřeného na produkci masa je soběstačnost 
naplněna, ale je nutné zdůraznit, že spotřeba hovězího masa v roce 
1990 byla cca 24 kg na obyvatele za rok a v současné době je jeho 
spotřeba 7,8 kg. Lidé nemají zájem platit vysoké ceny za hovězí 
maso a současně preferují lehčí a stravitelnější druhy masa, jako 
je drůbeží a dovezené rybí maso. Dokáže si někdo z těch, kteří 
zdůrazňují, že si potraviny můžeme dovést, představit situaci, kdy 
z jakýchkoliv důvodů (přírodních katastrof či konfl iktů) nepřiplují 
lodě do evropských přístavů s bílkovinnými koncentráty, různými 
vitaminy, minerály, enzymy či dalšími látkami a producenti ze 
Španělska, Německa, Belgie nebudou moci produkovat v součas-
ných objemech a nejdříve zabezpečí potravinami své země, své 
obyvatelstvo a k nám nepřijde po řadu týdnů dostatek potravin? 
Byly tady nekolikadenní ukázky nedostatku másla či enormní růst 
ceny vajíček při změně technologií, kdy se cena zdvojnásobila, 
z čehož došlo k velkému chaosu. Vědí tohle, odhadnou tihle „od-
borníci“, co naše obyvatelstvo zažije? Tento stav hrubé zeměděl-
ské produkce je nižší, než tomu bylo v roce 1936, když jsme měli 
podstatně nižší počet obyvatel, spotřeba masa na obyvatele by-
la podstatně nižší a české země nebyly plně elektrifi kované. My, 
kteří máme ukazatele v užitkovosti jedny z nejlepších v Evropě, 
nejsme schopni motivovat úspěšné zemědělce k vyšší produkci 
a soběstačnost dostat na úroveň 80 až 90 %. Agrární komora ČR 
v posledních čtyřech letech velice intenzivně usiluje o radikální 
změnu v postupném nastavování podmínek k motivaci chovu hos-
podářských zvířat. V řadě odvětví se poklesy zastavují a u mléka 
či drůbežího masa dochází k růstu v řádu jednotek procent. Aby 
mohlo dojít k razantním změnám, je nezbytné razantně změnit 
podmínky v poskytování podpor, které musí směřovat k navýše-
ní chovaných zvířat na jeden hektar, kde by mělo dojít k chovu 
0,7 až 1 dobytčí jednotky na hektar, což by bylo podmínkou k zís-
kávání podpor. Pokud se tento razantní řez neudělá, nemůžeme če-
kat dynamický růst soběstačnosti. Uvedený stav u nás ale nekopí-
rují staré země EU. My jsme šli v živočišné výrobě zhruba na 30 %
nebo někdy i na nižší stavy a staré země od roku 2000 navýšily 
stavy hospodářských zvířat a výrobu na jeden hektar o 30 až 70 %.
U nich se naopak zvyšuje úrodnost půdy a přes stavy hospodář-

vždyť nízký počet lidí dokáže nakrmit všechny. Podle statistik se 
počet obyvatel do roku 2050 zvýší na téměř 10 miliard. Všichni 
lidé budou chtít jíst. Zároveň budou chtít tito lidé trávit čas nejen 
u počítačů a nové techniky, ale také v přírodě, u moře, jezer či řek, 
v zimě na horách. Někdo přeci i v budoucnu bude muset hospodařit 
v krajině, sekat trávu, hnojit půdu, aby se z kvalitní půdy nestala 
jenom neúrodná poušť. A to bez zemědělců nepůjde. Agrární ko-
mora ČR dělá všechno pro to, aby se změnil nesoulad, který je mezi 
rostlinnou a živočišnou výrobou, aby se zvyšovala úrodnost půdy 
a současně s produkcí živočišných produktů rostla soběstačnost, 
a tím i kvalita produkce, která je stále více upřednostňována všemi 
obyvateli země. 

3.  Naše zemědělství vidím jako moderní odvětví naplněné 
mozky vzdělanými a s příslovečným sedláckým fi štrónem. 
K tomu sice kritizovaná, a souhlasím, že vynucená, kolekti-
vizace nastartovala velkovýrobu, kterou nám může kdekdo 
ve světě jen závidět. A pak kombinace schopností lidí a hos-
podaření na velkých celcích přineslo vysokou produktivi-
tu práce. Ta je zejména u rostlinné výroby velkolepá. Vývoj 
posledních takřka třiceti let však dost utlumil živočišnou vý-
robu. Jak hodnotí tyto dva zemědělské obory jejich nejvyš-
ší představitel? A co je nyní největší bolestí zemědělství a co 
pro lepší vývoj dělá Agrární komora?

Nastolil jste nejpalčivější a nejdůležitější otázku nejenom z po-
hledů hospodářů, ale hlavně z pohledu výroby dostatku kvalitních 
potravin a zajištění jednoho ze základních životních potřeb pro 
život lidstva. Je velice smutné, že velká část veřejnosti, která je 
ovlivňována rádoby znalci zemědělské výroby s podporou většiny 
médií, nás nutí k navrácení se do doby těžké, až vysilující práce po 
dobu 365 dní práce bez oddychu či dovolené, přičemž svět orga-
nizuje svou výrobu na základě zvyšování produktivity práce, kon-
centrace výroby, využitím nejmodernějšího technického vybavení 
a výsledků šlechtitelské a chovatelské práce. Naši odborníci „na 
všechno“ se nás snaží vrátit o 70 až 100 let zpět. To, že mluvíme 
pravdu, můžeme dokumentovat jedním malým příkladem. Naši 
teoretici a lidé neznalí technického pokroku v zemědělství nám 
nabízí jako příklad hodný následování stav v Bavorsku, kde jsou 
obrovské problémy s udržením rodinných farem. Stát se snaží vše-
možnými zákony koncentrovat tyto statky ve větší celky, aby mohl 
dosáhnout toho, co dosahuje druhá část Německa, která je větší 
než Česká republika co do počtu obyvatel, tak rozlohou a která 
zabezpečuje rozhodující objem rostlinné i živočišné produkce pro 
90milionovou populaci a ještě exportuje v jednotlivých komodi-
tách přebytky k nám, ale i do celého světa. Proč se Němci za 30 let 
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ských zvířat, které jsou vyšší 3 až 10krát na jeden hektar, nejsou 
takové obavy obyvatelstva o kvalitu životního prostředí, jako je to-
mu u nás. Živočišná výroba má vliv na kvalitu životního prostředí 
ale jenom tehdy, pokud se nedodrží základní principy hospodaření 
na půdě, a to jsou osevní postupy, rajonizace výroby a další. 

5.  Potravinářský průmysl. Někdy mě připadá, že jsou zeměděl-
ství a potravinářský průmysl, resp. výroba potravin obecně, 
považovány za jakási samozřejmá odvětví. A jejich výluč-
nost, že živí lidi, je v nynější době nesmírně potlačena. Ano, 
nemáme hlad. Když něco chybí, tak nám to naši kamarádi se 
sousedství pošlou ještě dřív, než to na pultech není. A z toho-
to faktu je pak kolotoč, který neustále míň a míň potřebuje 
naše zdroje. Jak vidíte tuto politiku Vy? A když už jsme u vý-
roby potravin, jak byste charakterizoval náš potravinářský 
průmysl a co mu chybí? A na co jste, i co majitel potravinář-
ských jednotek, hrdý?

Potravinářský průmysl. Je to průmysl, který by bez zemědělství 
neexistoval. Aspoň zatím je to tak, protože už desítky roků není 
preferovaná živočišná výroba, a proto kapacity našich potravinář-
ských podniků nejsou využity na sto procent a přes slušné vyba-
vení a vytížením jen na 50 až 80 % nedochází k úsporám režijních 
nákladů. Tím si v některých případech zvyšujeme ceny potravin, 
i když z hlediska celkové ceny za jednotlivé výrobky to představu-
je částky zvyšující výrobu cca o 1 Kč na kg. Naše zemědělství by 
mělo směřovat k tomu, abychom razantně zvýšili živočišnou vý-
robu, a to je, jak už bylo uvedeno, nastavením podmínky velkých 
dobytčích jednotek na hektar a podstatným zvýšením národních 
podpor na úroveň starých zemí, kde tyto podpory jsou tři až pětkrát 
vyšší, nebo, a k tomu bych se přihlásil oběma rukama, zrušení či 
radikální snížení podpor ve všech státech Unie. Dnešní generace 
nemá reálnou představu nejen o výrobě (co všechno obnáší výroba 
jednotlivých potravin), ale hlavně o reálné ceně konzumovaných 
potravin. Vždyť od roku 1990 se zvýšily ceny potravinářských 
výrobků odcházejících ze zemědělských podniků o 60 %, zatímco 
vstupy, tedy náklady na energie, služby, mzdy, v průměru o 670 %. 
Z toho je patrné, že podpory a dotace do zemědělských podniků 
neslouží k vytváření zisků sedláků či zemědělců, ale k snížení cen 
základní životní potřeby obyvatelstva, a tou jsou potraviny. Pak 
nacházíme 30 až 40 % nakoupených potravin v odpadkových ko-
ších, protože obyvatelstvo nezná skutečnou hodnotu potravin. Je 
to velmi smutná zkušenost pro naše děti a vnoučata. S potravinami 
souvisí hlavně jejich kvalita a podmínky, za kterých se vyrábějí, 
to je nastavené standardy. Česká republika je z hlediska kontrol 
kvality potravin nastavena velice přísně, můžeme se rovnat s nej-
vyspělejšími státy v Evropě. Často zahraniční standardy v někte-

rých zemích nedosahují naší úrovně. Patříme mezi země s nejnižší 
spotřebou průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, ale 
mluví se trvale o tom, jak zemědělci vyrábějí málo kvalitní potra-
viny s vysokým obsahem uvedených látek, což jsou lži a pomluvy 
poctivých zemědělců. Tyto výsledky nás opravňují vytvářet další 
tlak na výrobu potravin doma v regionech, protože domácí produk-

ce je nejkvalitnější, ale hlavně se nepřeváží na velké vzdálenosti. 
Tím je podstatně čerstvější a nedochází k tvorbě negativní uhlíko-
vé stopy, jako je tomu v případě dovozů ze Španělska či Turecka. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

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

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
– narozen v roce 1954
– ženatý, 3 děti 

1987–1996  Česká zemědělská univerzita – disertační práce 
k získání vědecké hodnosti Kandidát ekonomic-
kých věd – dálkové studium

1978–1980  Vysoká škola zemědělská, Pedagogické studium 
(státní zkouška učitelské způsobilosti) – dálkové 
studium

1973–1978  Vysoká škola zemědělská, Fakulta provozně-
-ekonomická

1969–1973  SZTŠ obor ekonomický Chotěboř – obor eko-
nomický

16. března 2017 – dosud –  prezident Agrární komory České 
republiky

1997 – budování holdingu RABBIT CZ, a. s., k němuž dochá-
zelo postupným kupováním, reorganizací a provozem problémo-
vých podniků na sebe navazujících v zemědělsko-potravinářské 
vertikále – tj. podniky zemědělské prvovýroby se zaměřením 
na rostlinnou (hospodařící na cca 15 500 ha z. p.) i živočišnou 
výrobu (chov jatečních brojlerů, chov králíků, chov prasat, chov 
dojnic, chov masného skotu, chov nosnic), vybudováním podniku
zabývajícího se výrobou krmných směsí a podniky provozující
porážku jatečních zvířat a výrobu masných výrobků a následným 
prodejem části produkce ve vlastní maloobchodní síti s cílem 
vytvoření uzavřené potravinářské výroby s kontrolou vstupů 
a výstupů a možností ovlivňování kvality – „od pole až po vidli-
čku“. Ve všech podnicích holdingu RABBIT CZ, a. s., pracuje cca 
1700 zaměstnanců a v posledních letech bylo dosahováno obratu 
cca 6,9 mld. Kč.

1991 – Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. – ředitel společnosti 
1989–1991 –  ZD Trhový Štěpánov – vedoucí úseku pro 

vědecko-technický rozvoj
1983–1989 –  Státní statek Dolní Kralovice – ekonomický 

náměstek ředitele (statutární zástupce)
1981–1983 – Státní statek Dolní Kralovice – ekonom
1978–1981 – Státní statek Vlašim – vedoucí evidence

V letech 1990 až 1998 pracovní cesty do zahraničí po zeměděl-
ských a zpracovatelských podnicích v Izraeli, Austrálii, Novém 
Zélandě, Brazílii, Argentině, USA, Kanadě, Číně a dalších. Tyto 
cesty do zemí s vyspělým zemědělstvím a potravinářským prů-
myslem umožnily doplnit teoretické znalosti, rozšířit přehled.

Ocenění:
–  vítěz soutěže podnikatele roku 2001 v ČR – pořádající spo-

lečností Ernst & Young
–  účastník „World Entrepreneur Of The Year Academy“ oceně-

ný 1. června 2002 v Monte Carlu
–  fi nalista soutěže Manažer roku 2005
–  vítěz soutěže manažer odvětví 2005

Zájmy:
V poslední době si rád odpočinu od pracovního stresu pobytem 
v přírodě či procházkou po lese a mým zájmem se stala mysli-
vost. K mé zálibě též patří dostihový sport, kterému se věnuji 
nejen jako divák, ale stal jsem se spolumajitelem dostihové 
stáje RABBIT Trhový Štěpánov, a. s., s výcvikovým střediskem 
v Pičíně u Jankova. Ze sportovních aktivit si občas rád zahraji 
s přáteli tenis nebo se věnuji rekreačně plavání.

Motto:  „Bez práce nejsou koláče.“ 
„Komu se nelení, tomu se zelení.“

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Bartoňova pekárna vyrábí pečivo, které se ne-
jenže těší oblibě zákazníků, ale boduje i v od-
borných soutěžích. To dokazují získaná ocenění 
v soutěžích o vynikající chleba nebo vynikající 
rohlík. Nejprestižnější ocenění obdržela fi rma 
v letošním ročníku celostátní soutěže Chléb ro-
ku 2019, kde zvítězila v kategorii CHLÉB BEZ 
HRANIC. Tento letošní úspěch, a převzetí diplo-
mu za 1. místo na Dnech chleba v Pardubicích, 

bere vedení pekárny jako odměnu za tvrdou prá-
ci, ale zároveň jako závazek pro další období. 
„Jsme připraveni toto prvenství znovu obhájit,“ 
prohlašuje s hrdostí jednatelka fi rmy paní Iveta 
Bundárová.

Krédem firmy je, aby zákazníkům od nich 
chutnalo. Mohou si vybrat z širokého sortimen-
tu chlebů, běžného pečiva, ale i pekárenských 
specialit. Koláče, koblihy, frgály, jemné peči-

vo, plundrové pečivo, ale i slané pečivo. A to 
vše si můžete  prohlédnout, nakoupit a ochutnat
v 9 podnikových prodejnách, a to v Novém Jičí-
ně, Frenštátě pod Radhoštěm, Hranicích na Mo-
ravě, Valašském Meziříčí, Přerově a Olomouci.

Firma Bartoňova pekárna se aktivně podílí i na 
veřejném životě. Podporuje také různé sportovní, 
dětské a rodinné aktivity jejich sponzorováním.

Redakce

Pekárna Nový Jičín – Bartoňova pekárna s. r. o.

z Bartoňovy pekárny s. r. o.,
Nový Jičín

V soutěži V soutěži 
Chléb roku 2019 

zvítězilzvítězil  
CHLÉB CHLÉB 

BEZ HRANICBEZ HRANIC

www.bartonovapekarna.cz

Složení: pšeničná mouka, špalda, voda, slunečnicová jádra, žito, sezam, droždí, sůl, mouka se semínek 

hroznového vína, lněné semeno, žitný kvas + kys. octová, ovocný cukr, koření 

Charakteristické znaky: vláčnost, vysoký obsah vlákniny, měkkost, pórovitost, tmavě hnědé zbarvení střídky, 
příjemná chuť je zvýrazněna posypem ze semínek lnu, sezamu a soli

Vícezrnný chléb se špaldouVícezrnný chléb se špaldou

Má již 100letou tradici a její výrobky 
patří k nejoblíbenějším pekařským výrobkům 
v regionu. Původně se v Bartoňově pekárně 
peklo pouze běžné pečivo. Po velké rekon-
strukci pekárny v roce 2003 se sortiment 
nabídky pečiva rozšířil o sladké, jemné 
a cereální pečivo a speciální výrobky. K výro-
bě pečiva jsou používány výhradně kvalitní 
suroviny a vedení pekárny si zakládá na 
využívání tradičních receptur. Firma si velmi 
zakládá na ručním zpracování těst, každý 
z výrobků je originál. V loňském roce získala 
dotační program OPPIK – Expanze, díky 
kterému se podařilo podstatně zmodernizovat 
výrobní technologie v pekárně. V prodejnách 
jsou prováděny odborné ochutnávky nejrůz-
nějších druhů pekařských výrobků, ale hlavně 
ověřování reakce zákazníků na nové výrobky. 
Zákazníky jsou velmi oblíbené slevové akce, 
které probíhají v prodejnách každý měsíc na 
vybrané druhy pečiva.

1. místo
CHLÉB BEZ HRANIC

C
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Praha – Pivo je lék a jako s tako-
vým se sním i musí zacházet. Dvojná-
sob to platí pro Mamma BEER, prv-
ní pivo pro ženy bojující s rakovinou 
prsu. Jedná se o nealkoholické pi-
vo, které má sladší chuť – vyvinutou 
speciálně pro potlačení negativních 
účinků chemoterapie. Půllitrovou 
láhev s typickou růžovou etiketou 
najdete ve všech hypermarketech 
Tesco. Z každé prodané láhve získá 
organizace Mamma HELP 15 korun.

Mamma BEER vzniklo v Žateckém 
pivovaru jako limitovaná edice pivního 
speciálu pro organizaci Mamma HELP, 

která nabízí bezplatnou individuální 
pomoc ženám s rakovinou prsu i je-
jich rodinám. Posláním piva Mamma 
BEER je zpříjemnit a usnadnit pacient-
kám náročnou léčbu a zároveň jim na 
etiketě předat kontakty na organizaci 
Mamma HELP, kde mohou v těžkém 
období najít porozumění a morální 
podporu.

Mamma BEER si přitom zachovává 
všechny pozitivní vlastnosti klasické-
ho piva, jako je obsah živin, vitaminu 
B nebo draslíku, ale je bez alkoholu. 
A co je nejdůležitější, má sladkou chuť 
– vyvinutou speciálně pro potlačení ne-
gativních účinků chemoterapie.

„Když bojujete s rakovinou prsu, ví-
táte každou pomoc a každou šanci cí-
tit se alespoň na chvíli zase normální. 
S Mamma BEER může být boj s rako-
vinou o něco snazší. Chemoterapie je 
agresivní léčba, která mimo jiné osla-
buje organismus, způsobuje nevolnosti 
a pacientkám často mění chuťovou sen-
zoriku,“ vysvětluje Jana Drexlerová, 
ředitelka organizace Mamma HELP.

Pacientky po chemoterapii méně 
vnímají sladkou chuť, stává se, že za-

čnou během léčby preferovat sladké 
potraviny a nápoje. A tehdy přichází 
na pomoc Mamma BEER – první pivo 
pro ženy bojující s rakovinou prsu. Pi-
vo je ovšem vhodné pro každého, nejen 
pacienty a pacientky, kteří procházejí 
chemoterapií. Vychutnat si ho mohou 
i řidiči, skupina přátel během cyklový-
letu, zkrátka každý, kdo alkohol nemů-
že nebo z nějakého důvodu nechce pít.

„Jsme rádi, že jsme se mohli stát 
součástí tohoto unikátního projektu, 
a věříme, že to napomůže k další osvě-
tě v oblasti boje proti rakovině prsu. 
S Mamma HELPem spolupracujeme 
dlouhodobě, ať už prostřednictvím na-

šeho grantového programu nebo akce 
Měsíc v růžové,“ dodává Patrik Dojči-
novič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Pivo zakoupíte ve všech hypermar-
ketech Tesco a z každého prodaného 
piva poputuje 15 korun na podporu or-
ganizace Mamma HELP. Hledejte pro-
to růžovou etiketu Mamma BEER mezi 
nealko pivy.

Kampaň na Mamma BEER podpořil 
i známý český herec a moderátor Petr 
Vacek. Zahrál si i hlavní roli v klipu, 
který na toto pivo a obecně na onemoc-
nění rakovinou upozorňuje. 

Tesco Stores ČR a. s.

Tesco nabízí unikátní MAMMA BEER 
– první pivo pro ženy s rakovinou prsu

Staré Město pod Sněžníkem – Ani
letní déšť neodradil zájemce 
o biopotraviny a zdravý životní styl. 
Již po čtrnácté se v sobotu 13. čer-
vence zaplnil biojarmarkem areál 
společnosti PROBIO ve Starém Městě 
pod Sněžníkem. Letošní ročník patřil 
„Kváskovému pečení chleba“.

„Chceme lidem ukázat, že kvásko-
vé pečení není složité a díky dlouhému 
kynutí je kváskový chléb stravitelněj-
ší a působí pozitivně na střevní mik-
rofl óru,“ sdělila Barbora Hernychová 

z marketingu PROBIO. Návštěvníci si 
domů odvezli recepty, potřebné bio-
mouky a základ kvásku na pečení.

„Na Bioslavnostech přibližujeme 
biopotraviny zábavnou formou, vysvět-
lujeme, že bio a ekologické zemědělství 
je normální. Je to možné řešení na 
současné globální problémy, jako je 
sucho, úbytek hmyzu, ptáků a utužená, 
neúrodná půda,“ říká Barbora Herny-
chová. 

„Pro mě je nejdůležitější, že ekolo-
gické zemědělství funguje coby systém 
s minimálními vstupy neobnovitelných 

fosilních zdrojů – to je ta pravá pod-
stata bezodpadu. Používá organická 
hnojiva, meziplodiny, další obnovitel-
né zdroje, více ruční práce a mecha-
nizace, šetří velké množství obalů. 
V tom spatřuji jeden ze zásadních be-
nefitů a důvod, proč ho podporovat 
a dávat přednost biopotravinám,“ říká 
Martin Hutař, zakladatel a spolumajitel 
PROBIO. Společnost je zapojena do 
několika bezobalových projektů, do-
dává suroviny do bezobalových prode-
jen a nabízí své výrobky ve vratných 
kbelících. 

V rozhovorech na podiu vystoupili 
odborníci i známe osobnosti. Herečka 
Kateřina Winterová zdůraznila, že není 
třeba jít při změně životního stylu do 
extrému, že každý malý krok se počítá 
a jedno bio v domácnosti každý den je 

dobrý začátek. Zpěvačka Iva Pazder-
ková prozradila, jak nakupuje bezoba-
lově, jak se žije s celiakií a že k pečení 
používá bezlepkové mouky z PROBIO 
mlýna.

Zájemci měli možnost nahlédnout 
do provozů fi rmy, kde se mouky me-
lou, balí a skladují, v bioprodejně 
zakoupit široký sortiment výrobků 
PROBIO, ochutnat bohatou škálu 
biopokrmů i bionápojů. Děti si v dět-
ském koutku vyzkoušely mlácení 
obilí, mletí, vločkování či zpracování
lnu.

Celým dnem provázela návštěvníky 
svým humorem moderátorská dvojice 
Marie Doležalová a Marek Zelinka. 
Odpoledne a večer zpestřili svým hu-
debním programem Oscar Petr Band 
(Marsyas), Luboš Andršt s Energit, 
MessenJah a Cocoman, Tomáš Kočko 
a orchestr a Leniwiec.

Další jubilejní 15. ročník Bioslav-
ností se koná v sobotu 11. července 
2020.

www.probio.cz

PRO-BIO, obchodní společnost s r. o.

Bioslavnosti ve Starém Městě
provázela vůně kváskového chleba i kapky deště

U kváskového stánku bylo plno Rozdávali jsme chlebové kvásky

Vyšší odborná škola ekonomických studií,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií 

a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární,
Praha 2, Podskalská 10

zve při příležitosti

90 let oboru 
zpracování masa
 (1929–2019)

širokou veřejnost, 
zájemce o studium a všechny absolventy školy na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v sobotu 14. září 2019
mezi 9.00–16.00

v Navrátilově ulici č. 15, Praha 1

do všech prostor budovy včetně školních 
dílen, laboratoří a veterinární kliniky.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Na návštěvníky čeká pamětní list 
a malá degustace školních výrobků.

Dne 24. června letošní roku oslavil významné 
životní jubileum, a to šedesátiny, dlouholetý ře-
ditel Vyšší odborné školy ekonomických studií, 
Střední průmyslové školy potravinářských techno-
logií a Střední odborné školy přírodovědné a ve-
terinární v Podskalské ulici. Tato škola vznikla 
v roce 2007 sloučením SPŠ potravinářské v Pod-
skalské ulici a SPŠ Technologie masa v Navrátilově 
ulici. 

Ing. Milan Chmelař se v celém svém pracovním 
a odborném životě věnuje problematice potravinář-
ství. Vystudoval SPŠ potravinářskou v Podskalské 
a následně pokračoval ve studiu na VŠCHT obor 
potravinářská technologie a biochemie.

Po vysoké škole krátce pracoval ve Výzkumném 
ústavu potravinářském a následně se začal věnovat 
odbornému školství v potravinářských oborech. Pů-
sobil jako odborný učitel, inspektor a od roku 2005 
jako ředitel školy v Podskalské. 

Za dlouhá léta vychoval řadu absolventů, kteří 
působí ve zpracovatelských oborech kvasné techno-
logie, zpracování masa, zpracování mouky a dalších.

Jako ředitel školy se podílí dlouhá léta i na rozvoji 
našeho řeznického řemesla. Rovněž i díky jeho při-
činění byl ve škole vytvořen obor veterinářství a vy-
budována školní veterinární klinika, v prostorách 

budovy školy v Navrátilově ulici, naproti školním 
uzenářským dílnám.

Přejeme Vám, pane řediteli, mnoho zdraví, životní 
pohody a další profesní úspěchy do další činorodé 
práce.

Za pracovníky VOŠ, SPŠ a SOŠ
Ing. Karel Hřídel

Životní jubileum 
Ing. Milana Chmelaře
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Všudypřítomná digitalizace proměňuje řadu 
oblastí života a setkáváme se s ní doslova na 
každém kroku, třeba při nakupování v super-
marketech. Někdy jsou to jen drobné změny, 
které stěží zaregistrujeme, ale když srovnáme 
nákup před sedmi lety a dnes, je to vlastně 
docela jiný zážitek. Přibývá samoobslužných 
pokladen a digitálních obrazovek, stále větší
popularitě se těší placení mobilem, skenování 
QR kódů z obalů či nejrůznější aplikace usnad-

ňující lidem výběr zboží. Technologické novin-
ky řetězce zavádí nejen pro větší pohodlí
zákazníků, ale i kvůli úsporám času, přehled-
nosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. 

Nejnověji se třeba můžete setkat s elektronic-
kými cenovkami v několika prodejnách společ-
nosti BILLA. Po úspěšném pilotním projektu 
v Praze v Poděbradské ulici nyní BILLA dokon-
čila instalaci digitálních cenovek v dalších deseti 
supermarketech napříč Českou republikou. 

Elektronické cenovky představují úsporu času 
a nákladů, ale zejména jsou přívětivější k životní-
mu prostředí. Ročně díky nim BILLA ušetří více 
než 2 250 000 listů papíru velikosti A4 a dalších 
téměř 250 000 listů papíru A5.  Vzhledem k to-

mu, že z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit 
až 80 tisíc papírových archů A4, instalací elek-
tronických cenovek na 11 prodejnách BILLA se 
každoročně uchrání před pokácením 28 vzrost-
lých stromů.

Tento digitální prvek rovněž umožní pružně 
reagovat na úpravu cen v krátkém čase a omezí 
na minimum nesprávné cenové označení zboží. 

„Děláme vše proto, abychom se stali plně 
ekologickou společností a implementace elek-
tronických cenovek je jedním z prvních kroků, 
ke kterým přistupujeme, abychom tento závazek 
splnili,“ říká manažerka korporátní komunikace 
společnosti BILLA Dana Bratánková. „Dřevo 
je velmi vzácná surovina, které bychom si měli 
vážit, a pokud můžeme alespoň část z ní ochrá-

nit, je naší povinností tak učinit,“ dodává Dana 
Bratánková. 

S instalací elektronických cenovek chce 
BILLA pokračovat i nadále, spolu se zaváděním 
dalších inovací a technologií. Za pár let se tak 
zážitek z nákupu posune opět na novou úroveň. 
Už dnes ve světě vidíme testování dalších zají-
mavých novinek, například obchodů zcela bez 
pokladních zón. Zboží si zde zákazník dá rovnou 
do tašky poté, co si je vybere a zaúčtuje pomocí 
zákaznické karty, která je propojena s elektronic-
kou cenovkou. A kdo ví, třeba už brzy budeme 
ve většině supermarketů potkávat roboty, kteří 
kontrolují, zda je v regálech dostatek zboží.

BILLA, spol. s r. o.

BILLA zachraňuje desítky stromů díky novým technologiím 
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Praha – Generálním partnerem 
hokejové Sparty bude i v příští sezoně
Extraligy ledního hokeje společnost 
BILLA. Čerstvě stvrzené partnerství 
navazuje na úspěšnou, tři roky 
trvající spolupráci. Součástí smluv-
ního vztahu zůstane i nadále pod-
pora A-týmu a ještě větší podporu 
dostane v nadcházejících měsících 
hokejová mládež. BILLA bude i nadále
největším ze 127 partnerů Sparty. 

S logem BILLA na dresu obhájila 
Sparta v loňské sezoně prvenství v ex-
traligové návštěvnosti v základní čás-
ti, která se vyšplhala v průměru až na 
číslo 9042 diváků na zápas. BILLA se 
z pozice generálního partnera podílela 
i na mnoha stěžejních projektech pod-
porující mládež a rozvoj budoucích ho-
kejových generací, například na Letní 
hokejové škole v Litoměřicích, BILLA 
Cupu nebo nedělních rodinných utká-

ních. Jednička na poli maloobchodních 
řetězců byla opět generálním partnerem 
charitativního běhu Sparťanská pětka, 
jehož výtěžek letos poputuje na léčbu 
velkého fanouška Sparty Dominika Bo-
huňovského. Ten se uskutečnil 20. červ-
na od 18.00 hodin v pražské Tipsport 
areně. 

„Jsme moc rádi, že s BILLOU na 
dresu hrdě zahájíme už čtvrtou sezonu. 
Mít na své straně takto silného partne-
ra přináší stabilitu a jistotu,“ chválí 
prodloužení spolupráce generální ma-
nažerka Barbora Snopková Haberová. 

„Z pozice generálního partnera za-
jišťujeme to nejlepší možné zázemí do 
všech sparťanských kabin. V uplynulé 
sezoně jsme spolupráci rozšířili o za-
jišťování snídaní a svačin hokejovému 
A-týmu i mládežnickému dorostu. Vě-
říme, že kvalitní a čerstvé potraviny 
jsou tím nejlepším základem pro naše 
zdraví a dobrou fyzickou kondici,“ ří-
ká Jaroslaw Szczypka, generální ředitel 
společnosti BILLA ČR. 

Budoucí partnerství by mělo pokra-
čovat ve funkčně nastaveném systému. 
BILLA dostane od Sparty nejen pro-
stor na hokejové výstroji a v obou spar-
ťanských arénách, ale bude stěžejním 

partnerem při konání doprovodných 
klubových aktivit podporující výchovu 
budoucích hokejových generací. 

„Všichni hráči i trenéři si tuto pod-
poru mladých hokejistů moc pochvalu-
jí. Podpora, rozvoj a výchova mladých 
talentů jsou naší prioritou, což se nám 
s podporou BILLY daří na výbornou. 
Výsledky mládežnických týmů jsou to-
ho důkazem,“ pochvaluje si generální 
manažerka Sparty Barbora Snopková 
Haberová. 

BILLA ČR je součástí skupiny 
REWE International AG. Na českém 
trhu působí od roku 1991. S obra-
tem ve výši přes 31 mld. Kč (2018),
s 224 prodejnami a více než 6000 za-
městnanci je BILLA lídrem na trhu su-
permarketů. Na průměrné prodejní plo-
še 900 m2 nabízí široký výběr produktů 
známých i privátních značek. Velký dů-
raz je kladen na čerstvý sortiment, jako 
jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, 
mléčné produkty, maso a chlazené pro-
dukty. BILLA se soustředí na podporu 
českých producentů, proto české po-
traviny tvoří již 78 % jejího celkového 
sortimentu. České potraviny jsou ta-
ké součástí privátních značek řetězce 
BILLA – Vocílka, Česká farma, BILLA 

Naše bio, BILLA, BILLA Premium, 
BILLA Easy, BILLA BON VIA, Today, 
Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Mi-
lora. Úspěch privátních značek BILLA 
potvrzují i nedávné ocenění v soutěži 
Volba spotřebitelů 2019, ve které se 

na 1. místě umístilo hned 6 produk-
tových novinek společnosti BILLA.

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

BILLA i v další sezoně podpoří hokejovou mládež a A-tým HC Sparta Praha 

Jaroslav Hlinka, sportovní manažer HC Sparta Praha, Jaroslaw Szczypka, ge-
nerální ředitel BILLA ČR, a Barbora Snopková Haberová, generální mana-
žerka HC Sparta Praha, při podpisu smlouvy na další hokejovou sezonu ELH 

E-shop s potravinami Košík.cz
pro své zákazníky v novém kon-
ceptu spojil řemeslný přístup ke 
zpracování masa s možnostmi, 
které přináší prostředí online super-
marketu. Ve spolupráci s řezní-
kem Martinem Kloudou z Vysočiny 
pro zákazníky vybral, porazil a na-

porcoval býka a poté nechal maso
tradičním způsobem vyzrát. Při 
nákupu tak zákazníci poznají příběh
každého vybraného steaku a dosta-
nou se k nejkvalitnějšímu čerstvému 
masu, jaké se dá na celém trhu 
koupit.

 

Pro zákazníky byl naporcován býk 
plemene Aberdeen Angus ze znojem-
ského chovu o stáří 18 měsíců a jateč-
ní váze kolem 800 kilogramů. Kus byl 
kompletně rozbourán a využito bude 
veškeré jeho maso. To bylo vyvěšené 
po dobu 30 dnů, část pak zůstane vy-
věšená o 15 dní déle. Zároveň bude 
připravené namleté maso pro burge-
ry. O všech kusech bude zákazníky 
informovat microsite, která jim dá 
zároveň tipy na zpracování méně tra-
dičních částí masa. Těch bude rovnou
10 druhů a vedle klasického T-bone 
steaku bude možné nakoupit i méně zná-
mé druhy, jako třeba côte de bœuf nebo 
picanha.

„Přijít k farmáři, vybrat konkrétní 
kus a nechat si od řezníka připravit vy-
branou porci na míru. Přesně to jsme 
chtěli zákazníkům nabídnout online. 
Dopřát jim možnost poznat, odkud je-
jich maso pochází a jaký příběh za ním 

stojí. Naším zážitkovým řeznictvím na-
vazujeme na předchozí aktivity Košíku 
v terénu, kde jsme chtěli ukázat pocti-
vou práci vybraných dodavatelů,“ zmi-
ňuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. 
„Zákazníci budou vědět o svém steaku 
nebo burgeru opravdu první poslední. 
A budou mít jistotu, že pro své kulinář-
ské aktivity dostali to nejlepší maso, 
které jde připravit.“

 Koncept vznikl ve spolupráci s čes-
kým expertem na staření masa Marti-
nem Kloudou. Ten v posledních letech 
testoval celou řadu mnohdy již zanik-
lých způsobů, jak zpracovávat a stařit 
hovězí maso. Sám Klouda se podí-
lí na chovu později bouraných kusů, 
takže ovlivňuje chuť a kvalitu masa 
například krmným programem. Záro-
veň zpracovává výhradně maso z krav 
a býků chovaných v Čechách a na Mo-
ravě.

„Chtěli jsme zákazníkům přede-
vším přiblížit, jak vypadá opravdu 
poctivá práce řezníka. Věříme, že 
když budou znát příběh masa, kte-
ré objednávají, přehodnotí také svůj 
přístup k němu,“ doplňuje Jeřábek. 

„Rádi se tak vracíme ke kořenům ce-
lého řemesla, které v sobě mají zod-
povědnost řezníka za celý proces cho-
vu i to, že žádná část zvířete nepřijde 
nazmar.“

Samotný rozprodej býka bu-
de záležitostí jen několika dnů. Po-
dle Košíku už je však nyní jasné, že 
podobným způsobem bude spolu-
pracovat také s dalšími dodavateli.
„Košík si vždy zakládal na kvalitě, ote-
vřenosti a dialogu se svými zákazníky. 
Tohle je cesta, jak dokázat, že to my-
slíme opravdu vážně,“ dokončuje Je-
řábek.

Košík.cz je e-shop s potravinami, 
drogerií a potřebami pro domácnost. 
Z více než 15 000 položek včetně těch 
ze sekce „Budoucnost bez obalu“, vý-
běrových marketů Delmart a Wine Fo-
od či britského supermarketu Iceland si 
mohou vybírat čtyři miliony zákazníků 
v Praze a středních Čechách, na Plzeň-
sku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Krá-
lové a na Pardubicku, ale také v okolí 
Teplic, Mostu a Chomutova.

 Košík.cz

Košík.cz představuje koncept zážitkového řeznictví. 
Prémiovější steak online nekoupíte, věří

Praha – Společnost Tesco uspo-
řádala se svými partnery již 4. roč-
ník středoevropské konference 
o potravinovém odpadu. Letos se 
konala v Praze. Symbolicky připadla 
na Mezinárodní den životního 
prostředí, který se slaví 5. června. 
Akce, na které se sešli zástupci 
podnikatelských a vládních institucí 
a nevládních organizací z celé 
střední Evropy, hledala řešení na 
snižování množství potravinového 
a obalového odpadu.

Během konference se zástupci růz-
ných průmyslových odvětví a orga-
nizací pokusili identifikovat zdroje 
potravinového a obalového odpadu 
a vytvořit společnou vizi budoucnosti. 
Všichni se shodli na tom, že zásadní 
pro snížení množství potravinového 
a plastového odpadu v regionu střední 
Evropy je spolupráce dodavatelů a ma-

loobchodníků. Ti by společně měli při-
nášet řešení, které budou podněcovat 
i zákazníky k odpovědnému jednání. 

První etapou snižování potravinové-
ho a plastového odpadu ve fi rmách je 
vždy měření a stanovení cílů. Pravidel-
ně zveřejňované údaje o potravinovém 
odpadu společnosti Tesco dokazují, že 
jde o to správný přístup.

„Transparentnost a měření jsou ne-
zbytné pro identifi kaci problémových 
míst a pro řešení příčin plýtvání potra-
vinami. Pomáhá to každému pochopit, 
kolik, kde a proč se plýtvá jídlem,“ řekl 
Matt Simister, generální ředitel Tesco 
ve střední Evropě.

Tesco si to uvědomuje, a proto v ro-
ce 2017 začalo transparentně měřit svůj 
potravinový odpad. Díky pravidelnému 
měření může Tesco v ČR hrdě říci, že 
již dosáhlo cíle udržitelného rozvoje 
OSN 12.3*, tedy snížit do roku 2030. 
Od roku 2016/17 se fi rmě podařilo sní-
žit plýtvání potravinami ve vlastních 
provozech o úžasných 55 % a darovat 
2052 tun neprodaných potravin lidem 
v nouzi.

„Plýtvání potravinami je příliš velké 
téma pro každou společnost, která by 
se jím musela zabývat sama. Vyzýváme 
proto každou další potravinářskou spo-
lečnost, aby se do roku 2030 zavázala 
snížit na polovinu celosvětový objem 
potravinového odpadu a zveřejnit data 
o svém potravinovém odpadu,“ dodává 
Matt Simister.

Úsilí snížit potravinový odpad na 
polovinu je dobré nejen pro samotné 
podnikání nebo charitativní účely, 
ale má hlubší význam, a to hlavně 
v globálním kontextu. Organizace 
spojených národů pro výživu 
a zemědělství odhaduje, že přibližně 
třetina všech vyprodukovaných 
potravin na světě se nespotřebuje 
a vyhodí. Z ekologického hlediska 
způsobuje tento potravinový odpad 
přibližně 8 % všech emisí skleníkových 
plynů. Pokud by bylo celkové 
množství vyplýtvaných potravin bráno 
jako samostatná země, byla by třetím 
největším producentem skleníkových 
plynů po Číně a USA. Ve skutečnosti 
potravinový odpad produkuje více 

než čtyřnásobek ročních emisí 
skleníkových plynů připadající na 
letecký průmysl.

„V roce 2050 by mělo být na plane-
tě 10 miliard lidí, s tím souvisí nárůst 
potravinové produkce o 50 % a třeti-
na z nich se stále vyplýtvá. Prognózy 
říkají, že v roce 2050 bude 50  % ob-

hospodařované půdy degradováno ná-
sledkem plýtvání potravinami. 42 % 
vyhozených potravin je z domácností, 
retail tvoří 5 %. Odhad je, že každý jed-
notlivec vyhodí ročně 83 kg potravin,“ 
doplňuje Vladislav Smrž, náměstek 
Ministerstva životního prostředí.

Tesco Stores ČR a. s.

Středoevropská konference o potravinovém odpadu: 
Jsme na dobré cestě v boji proti plýtvání potravinami 

Na konferenci vystoupil Matt Simister, generální ředitel Tesco ve střední Evropě

Martin Klouda
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SALIMA Mezinárodní 
potravinářské 
veletrhy
SALIMA

MBK VINEXG+HSALIMATECHSALIMA

Co přinesou potravinářské veletrhy 
v roce 2020? Přesun do dubna!

Přípravy dalšího ročníku souboru potra-
vinářských veletrhů v čele s veletrhem SA-
LIMA byly na brněnském výstavišti zaháje-
ny o mnoho měsíců dříve, než tomu bylo 
v minulosti. Již nyní jsou přihlášeni refe-
renční partneři.

Mezinárodní potravinářské veletrhy se 
uskuteční v novém termínu od 20. do 23. dub-
na. Důraz bude opět kladen na technologickou 
část pod značkou SALIMA Technology. Sou-
běžně se uskuteční také Mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství a cukrářství MBK. Za-
řízení pro obchod, hotely a veřejné stravování 
se představí pod obnovenou značkou G+H. 
Komplex veletrhů doplní opět také Meziná-
rodní vinařský veletrh VINEX.

V průběhu let se komplex potravinářských 
veletrhů vyvíjel a profi loval. Současná po-
doba veletrhů umožňuje udávat nové směry 
v potravinářství a zároveň vytvářet platformu 
pro odbornou diskuzi o aktuálních tématech. 
Ukázal to i minulý ročník, kterého se zúčast-
nilo celkem 889 vystavujících a zastoupených 
fi rem, což byl významný nárůst oproti mi-
nulým ročníkům. Mezi nimi bylo 48 procent 
fi rem zahraničních. 

Dubnový termín je pozitivně hodnocen 
vystavovateli, svazy i oborovými partnery. 
Otevírá se navíc možnost využít volné ven-

kovní plochy. „Veletrhy se navíc přesunou do 
moderních centrálních pavilonů. SALIMA, 
zaměřená na prezentaci koncových produktů, 
se uskuteční v pavilonech G1 a G2. Specia-
lizované a technologicky zaměřené veletrhy 

SALIMA Technology, MBK a G+H doplní 
veletrh obalů a tisku EmbaxPrint a společně 
obsadí tradiční pavilon V a nově i pavilon F,“ 
uvedl ředitel potravinářských veletrhů Martin 
Videczký. 

Potravinářské veletrhy se uskuteční od 
pondělí do čtvrtka a osloví odbornou část ve-
řejnosti i B2B návštěvníky. Na ně naváže od 
čtvrtka do soboty Festival chutí, který bude 
orientován na ochutnávky a prodej konco-
vým zákazníkům, návštěvníci ochutnají české 
i mezinárodní speciality. Součástí bude také 
oblíbený Festival minipivovarů, pořádaný ve 
spolupráci s Českomoravským svazem mini-
pivovarů. 

Velký důraz bude kladen na přítomnost 
zástupců potravinářských obchodních řetěz-
ců. Rozvíjena je spolupráce s Komorou ob-
chodních řetězců SOCR ČR, která zastřešuje 
všechny hlavní řetězce v České republice, ale 
i s nezávislým maloobchodem. 

Opět se bude udělovat i ocenění Zlatá SA-
LIMA pro nejlepší exponáty potravinářských 
veletrhů. Porotu tvoří odborníci napříč obo-
rem. Konkrétně potravinářský výrobek je 
hodnocen z mnoha hledisek, od legislativy 
přes složení, technologie, chuť až po obal. 

Firmy se mohou na potravinářské vele-
trhy přihlásit již nyní. Nejvýhodnější cenu 
za výstavní plochu získají do 15. 11. 2019. 
Aktuální informace o nadcházejícím roční-
ku jsou k dispozici na www.salima.cz.

Veletrhy Brno, a. s. 
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Karlovarské minerální vody (KMV), největší 
distributor nealkoholických nápojů ve střední 
Evropě, a PepsiCo, Inc. (PepsiCo), globální 
potravinářská a nápojová společnost působící 
ve více než 200 zemích a oblastech světa, 
se dohodly na koupi 100 % akcií srbského 
výrobce minerální vody a nealkoholických 
nápojů Knjaz Miloš formou společného 
podniku (joint venture).

Transakce zahrnuje prodej výrobních aktiv 
Knjaz Miloš v Srbsku včetně zavedených zna-
ček, jako je Knjaz Miloš, Aqua Viva, Guarana, 
ReMix, Gusto a další. Transakce podléhá obvyk-
lému schválení antimonopolních úřadů a před-
pokládá se, že bude dokončena ve 3. čtvrtletí le-
tošního roku.Společnost Knjaz Miloš se sídlem 
v srbském Aranđelovaci je s více než dvousetle-
tou historií největším výrobcem minerálních vod 
a energetických nápojů na srbském  trhu.

PepsiCo a KMV spolu ve střední Evropě 
vybudovaly dobře fungující obchodní vzta-

hy: v České republice, Maďarsku, Slovensku 
a Bulharsku je skupina KMV výhradním vý-
robcem a distributorem nealkoholických nápo-
jů značek PepsiCo, zároveň distribuuje pochu-
tiny PepsiCo v České republice, na Slovensku
a v Maďarsku.

„Toto nové spojení jen potvrzuje naši společ-
nou vizi a úsilí o dlouhodobý rozvoj podnikání 
v regionu. Poskytne možnost růstu nejen fi rmám, 
ale také našim zákazníkům a zaměstnancům. Pro-
pojením portfolií KMV a Knjaz Miloš nabídneme 
všem našim spotřebitelům a zákazníkům skvě-
lé služby,“ říká Alessandro Pasquale, generální 
ředitel KMV.

„Dosavadní spolupráce mezi PepsiCo a KMV 
je velmi úspěšná a díky této transakci vidíme 
významný potenciál pro růst a rozšiřování na-
ší společné obchodní historie. Velmi rádi jsme 
se stali partnerem KMV v tomto novém projek-
tu,“ uvedl Christophe Guille, GM Vice Presi-
dent Central Europe-Greater Balkans & DACH 
Pepsi Co.

Raiffeisen Bank International AG působila ja-
ko výhradní fi nanční poradce společností KMV 
a PepsiCo, Clifford Chance, Jankovic Popovic 
Mitic jako právní poradce.

Skupina KMV tak pokračuje v akvizičním 
růstu do evropských zemí. Od roku 2008 vlastní 
100% podíl v rakouské fi rmě Waldquelle Kobers-
dorf. V roce 2015 ovládla Kékkúti Ásványvíz 
a Szentkirályi Ásványvíz, dva vedoucí výrobce 
balené vody v Maďarsku. V roce 2017 přidala 
do svého portfolia společnost Quandrant Be-
verages JSC, ofi ciálního výrobce nealko nápojů 
PepsiCo v Bulharsku. V roce 2018 pak KMV od-
koupila podniky fi rmy PepsiCo v ČR, Slovensku 
a Maďarsku.

KNJAZ MILOŠ – SRBSKÝ LÍDR 
S DVOUSETLETOU TRADICÍ

Společnost Knjaz Miloš se sídlem v Aranđelo-
vaci v centrálním Srbsku se pyšní tradicí sahající 
do roku 1811 a je největším výrobcem minerální 
vody v regionu bývalé Jugoslávie. 

Knjaz Miloš je dlouhodobým lídrem trhu se 
silným inovativním portfoliem. Zahrnuje pří-
rodní perlivou minerální vodu KNJAZ MILOŠ, 
přírodní nesycenou minerální vodu AQUA VI-
VA, energetický nápoj GUARANA, osvěžující 
nealkoholický nápoj REMIX a džusy GUSTO 
a GOLF. Firma Knjaz Miloš zaměstnává
v Srbsku na 800 pracovníků.

Název Knjaz Miloš odkazuje na význam-
nou postavu srbských dějin. Miloš Obrenović, 
(1780–1860) byl venkovský povstalec, jehož 
úspěch v boji proti turecké nadvládě vyústil 
v jednání s Turky, ve kterých Osmanská říše 
přiznala Srbsku autonomní status a Milošo-
vi postavení knížete. Miloš pak zahájil proces 
modernizace a rozvoje Srbska a položil základy 
vládnoucí dynastie Obrenovićů. Město Aranđe-
lovac vděčí za svůj vznik právě Milošovi, který 
rád pobýval v blízkých lázních Bukovička Banja, 
které byly odedávna známé účinky své minerální 
vody.

Karlovarské minerální vody, a. s.

KMV a PepsiCo zakládají společný podnik a kupují srbského výrobce 
minerální vody a nealkoholických nápojů Knjaz Miloš

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
CO SE PRÁVĚ HODÍ

Tržní ekonomika: Ekonomický sys-
tém, v němž si můžete koupit to, co 
chcete, máte-li peníze. 

 (Encyklopedický slovník)

Dotace: Příděl peněžních prostřed-
ků na úhradu plánovaných ztrát. 

 (Příruční slovník naučný)

Způsob pomoci určitým odvětvím 
(zemědělství). Legalizovaná forma ko-
rupce. Dotace fungují také nečekaným 
a nezamýšleným způsobem: živí korup-
ci, což je špatné pro ekonomiku, zvyšují 
náklady, což snižuje konkurenceschop-
nost. Tvoří falešné pobídky a deformují 
ceny.  (Ďáblův slovník ekonomický)

Stát nemá možnost tvořit hospodář-
ský růst a technický pokrok. Má jen 
možnost překážet nebo nepřekážet. 
Kdykoli si vybere druhou možnost, 
následuje prosperita. 

 Pavel Kohout

O velryby se starají, ale aby zalili 
kytky na chodbě, to je ani nenapadne. 

 (komentář k mladým ekologům)

Měli bychom sami chtít, aby na stůl 
přistál návrh zákona, který by měl re-
gulovat slevy v obchodech.

 poslankyně M. Balaštíková

(…dřívější doba zapustila pevné 
kořeny, že?)

Vysoká minimální mzda se nyní 
perverzně považuje za výhodu. 

 Pavel Kohout, ekonom

Ze známých faktů v naučných slov-
nících všeho druhu je zřejmé, že v eko-
nomice jsou trh a dotace v konfl iktním 
vztahu. A to všichni víme. Čas od času 
se někteří tváří, že je to v pořádku. 
Naše vlády, a především vlády EU.

Mlékařské družstvo Jih přestalo do-
dávat Madetě 200 000 l mléka denně 
a dodává ho do Německa. Platí o 40 h/l
více než Madeta, která platí jako my 
všichni zpracovatelé zhruba to, co je 
obvyklé na českém trhu. Mlékařské 
družstvo Jih se chová podle pravidel 
svobodného trhu.

Pak je ovšem otázka, zda by cho-
vatelé mléčného skotu z družstva Jih 
neměli, také podle pravidel trhu, do-
stávat dotace z českých zdrojů. Jak 
víme ze zkušenosti, dotace deformují 
trh a je velmi nekonzistentní pobírat 
dotace a pak využívat možností trž-
ního hospodářství. Buď jedno, nebo 
druhé. Řada zemědělských podniků 
a soukromníků využívá oboje. Proč 
ne, když jim to dotační politika 
dovolí. Ale je to tak v pořádku?

V médiích čteme nářky o stavu ze-
mědělství, poklesu počtu dojených 
krav, o žádostech o další dotace všeho 
druhu, o poukazech na to, jak je to ve 
Francii a v Polsku, potřebujeme pros-
tě pro zemědělství více peněz. Ale na 

druhé straně využíváme trhu všude, 
kde to jde. Napadá v ás lepší příklad 
síly tržního hospodářství a deformací, 
které dotace způsobují? Naše země-
dělství potřebuje od státu víc peněz, 
říkají zemědělci. A taky říkají: Madeta 
ať jde k čertu, české potravinářství nás 
nezajímá.

Je to tak, může nám to Agrární ko-
mora vysvětlit? V časopise Agrobase 
říká předseda Agrární komory: „Ku-
pujme domácí produkci z místních 
podniků. Zkracujme logistiku, chraň-
me životní prostředí, nevozme potra-
viny tisíce kilometrů. Nejvhodnější je 
výživa z místa, kde člověk žije.“ (Tak 
Madeta teď bude vozit mléko z Pře-
rova.)

Krahulecká klobásaK

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

č.p. 10, 588 56 Krahulčí

DRŽITELÉ OCENĚNÍ 
ČESKÁ CHUŤOVKA 2018
Bílá královna / Fiesta / Chorizo / Krahulecká klobása
Krahulecká klobása jemně pálivá
Šunkové koleno PREMIUM

Krahulík
č.p. 10, 588

Bílá královna

Krahulecká klobása 
jemně pálivá

Šunkové koleno 
PREMIUM

Chorizo

Fiesta
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Stále více úspěšných zpracovatelů masa ve 
světě oceňuje velké výhody rentgenové analytic-
ké technologie, kterou využívá přístroj MeatMas-
ter™ II, dánské společnosti FOSS, špičkového 
výrobce a inovátora analytických přístrojů.

Přístroj nabízí alternativu k zdlouhavému pro-
cesu odebírání vzorků a analýzám v laboratořích. 
Rentgenové analyzátory, jako je FOSS MeatMas-
ter™ II, mohou měřit celé dávky čerstvého nebo 
mraženého masa přímo ve výrobní lince součas-
ně s kontrolou případné přítomnosti cizích tělěs. 
Díky umístění přístroje přímo ve výrobní lince 
získáte výsledky průběžně v reálném čase a je 
možné okamžitě reagovat a korigovat výrobu na-
příklad obsahem suroviny v poměru tuk / libové 
maso.

MeatMaster II vám nabízí kompletní kont-
rolu všech odřezků masa, které procházejí vaší 
výrobou. S kapacitou až 38 tun za hodinu může
Master II měřit obsah tuku, určit hmotnost a ske-

NOVÝ MEATMASTER™ II

MeatMaster™  II „ZVYŠTE SVŮJ ZISK“

novat na přítomnost cizích předmětů veškerou 
vaši surovinu. Rentgenová technologie nabízí 
100% skenování veškerého masa, bez ohledu na 
velikost kusů, zda je čerstvé nebo zmrazené, ba-
leno v plastech nebo papírových krabicích.

VÍCE KVALITY ROVNÁ SE 
VĚTŠÍ PROFIT

Zkvalitnění standardizace během produkce 
vede ke zvýšení efektivity a značným úsporám 
nákladů. 

PARAMETRY:
� Tuk
� Hmotnost
� Cizí tělesa
� (Morfometrie)
TYP MASA:
� Syrové maso: čerstvé nebo mraženéStandardizace šarže s přesností 1 % na tuku

TECHNOLOGIE
Rentgenové paprsky skenují 100 % masa prochá-

zejícího skrz měřící oblast přístroje. Rentgen je mož-
né použít pro kontrolu chlazeného nebo mraženého 
syrového masa. Výsledkem měření jsou informace 
o obsahu tuku, hmotnosti a detekce cizích předmětů 
s hustotou vyšší než 1,7 g/m3 (kov, kosti, sklo atd.).

STANDARDIZACE ŠARŽÍ
Rychlý a přesný proces standardizace je klí-

čem k úspěchu efektivní produkce masných vý-

robků vyráběných na bázi mletého masa. Díky 
své přesnosti je návratnost investice do přístroje 
MeatMaster II otázkou pouze několika měsíců.

Výhody využití MeatMasteru II ke standar-
dizaci:
� Optimální využití vstupní suroviny
� Rychlá standardizace šarží
�  Zvýšení efektivity linky díky času ušetřené-

mu za manuální vzorkování, přípravu vzorku, 
testování atd.

�  Zkvalitnění značky (brandingu) díky vyšší 
a konzistentní kvalitě produktu

� Prevence vstupu cizích těles do produkce
�  Vyhodnocení dodavatelů – kontrola vstupní 

suroviny dle specifi kace dodavatele 

ZPŮSOB VKLÁDÁNÍ MASA
� V papírových krabicích
� V plastových krabicích
� Volně na dopravníku

Společnost MILCOM servis a. s., kte rá výše 
uvedený analyzátor pro český a slovenský trh vý-
hradně dodává, zajišťuje svým zákazníkům k pří-
strojům i nezbytný servis. Spolupracuje v rámci 
své činnosti na projektech celostátního význa-
mu, pravidelně se účastní odborných seminářů 
a provádí školení. Pokud máte zájem dozvědět 
se o FOSS přístrojích a našich dalších aktivitách 
více, neváhejte navštívit naše webové stránky 
www.milcomservis.cz nebo kontaktujte přímo 
naše obchodní zástupce.

Ing. Ondřej Borský, 
MILCOM servis a. s.Detekce kovů, kostí, skla

Automatická standardizace šarže s MeatMasterem II

P R O  Z P R A C O V A T E L E  M A S A  S  A M B I C E M I  A  V I Z Í

Semi-automatická standardizace šarže s MeatMasterem II 
Přesnost +/- 1% absolutní odchylka pro šarže alespoň 20 kg

Spojte se s nejlepšími

PRO ZPRACOVATELE MASA S AMBICEMI A VIZÍ

100% KONTROLA VŠEHO MASA

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

FOSS PŘÍSTROJŮ

Hostivařská 538/56

102 00 Praha 10

Tel: +420 734 418 117

promo@milcom.cz
www.milcomservis.cz

Video MeatMaster II

TYP MASA:
Syrové maso: čerstvé, mražené

MeatMaster™ II

Bezkonkurenční 
přesnost měření 
s FOSS rentgenovou 
technologií

PARAMETRY:

Tuk
Hmotnost
Cizí tělesa 
(kovy, kosti, sklo) 
(Morfometrie)
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Teplota grilu, rovno-
měrné propečení a druh
masa. Jak se naučit 
správně a hlavně chut-
ně připravit maso? Gri-
lovací sezona už je 
v plném proudu a každý
se může ještě přiučit ti-
pům od Drůbežářského
závodu Klatovy. Přípra-
va šťavnatého výběro-

vého masa na rozpáleném grilu za doprovodu
omamné vůně dokáže z každé zahrady vytvořit 
luxusní restauraci pro večerní setkání s rodi-
nou a přáteli. 

Základní krok pro úspěšné grilování je výběr 
kvalitního masa. Drůbežářský závod Klatovy na-
bízí především v období dlouho očekávaného léta 
balíček marinovaných kuřecích mas Party Grill 
a Family Grill, které zajistí ten pravý požitek 
z grilování. Grilovací dovednosti a příjemní lidé 
kolem zajistí dokonalý požitek z masa. Triky, jak 
správně grilovat, jsou dobře zvládnutelné a doká-
že se je naučit opravdu každý. 

A JAK NA VELKÉ 
GRILOVACÍ FINÁLE?

1. Rovnoměrné propečení 
S příchodem léta se každý těší, až po dlouhé 

době konečně nažhaví gril, a zahájí tak grilova-
cí sezonu. Vůně opékaného masa a pohled na 
něj, jak se pomalu propéká a hnědne. Efektiv-
nější výsledek se dostaví za použití uzavřeného 
grilu. Hlavním důvod je především rovnoměr-

né propečení všech částí. Poklop dokáže uzavřít 
správnou teplotu uvnitř grilu a hotové maso bude 
šťavnatější a jeho typická vůně bude zachována 
a nerozplyne se ve vzduchu jako při otevřeném 
grilování.

2. Přímé grilování
Styl grilování se odvíjí podle druhu masa. Pří-

mé grilování je vhodnější spíše pro steaky, ham-

burgery či kotlety. Jemnější variantu burgerů je 
vhodné připravit s novinkou od Drůbežářského 
závodu Klatovy – kuřecím mletým masem. Pří-
mé grilování je postaveno na pečení na ohni pří-
mo nad žhavými uhlíky. Při použití plynového 
grilu stačí rozpálit oheň na maximum a péct do 
požadované podoby. Tento způsob grilování se 
hodí především k masům, jejichž příprava zabe-
re max. 20 minut. 

3. Nepřímé grilování
Vhodnější způsob, jak grilovat pokrmy, kte-

ré vyžadují pomalé a rovnoměrné propečení je 
nepřímé grilování. Je to velká výhoda pro pří-
pravu kuřecího masa, ovoce, zeleniny či do-
konce domácí grilované pizzy. Při pomalém 
grilování budou výtečně chutnat i kuřecí klo-
básky TRIO od Drůbežářského závodu Klato-
vy, které jsou bez přidaných „éček“ a vhodné 
tak i pro děti. Potraviny se tak nevkládají pří-
mo nad oheň, a jelikož se nepřímou metodou dá 
grilovat jen na uzavíratelném grilu, výsledek je 
velmi podobný jídlu upravenému v horkovzduš-
né troubě. Horký uzavřený vzduch cirkuluje 
uvnitř grilu, a peče tak jídla pomalu a rovno-
měrně.

4. Párování s nápoji 
Zárukou dokonalé večeře u grilu je správný 

výběr nápojů k danému jídlu. Při bohaté grilo-
vačce by nikdy nemělo chybět pivo. Tento ob-
líbený nápoj je volen spíše k vepřovému masu, 
kterému dokonale podtrhne jeho výraznější chuť 
a zneutralizuje jeho tučnější části. Dobrým spo-
lečníkem pro „nepivaře“ je taktéž červené víno, 
které je právě také vhodné ke zvěřině či pečené 
huse či kachně.

K jemným kuřecím plátkům od Drůbežářské-
ho závodu Klatovy se hodí především sladší vína, 
která příjemně podtrhnou jemnou chuť drůbežího 
masa. Bílé víno je velmi často vyhledáváno ke 
grilovaným rybám, které navodí středomořskou 
atmosféru. Růžová vína mají tu výhodu, že se da-
jí kombinovat takřka s každým jídlem dle libosti. 

Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Grilujte jako profesionál!

Dne 24. června odvysílala internetová 
televize další díl pořadu „A DOST“, ve 
kterém tentokrát hodnotila tavené sýry. 
Interpretace výsledků testu protagonistů 
tohoto pořadu nás velmi nemile překvapila 
a musíme se proti ní důrazně ohradit.

Předně je potřeba říci, že se v posledních le-
tech výrazně rozšířila negativní komunikace 
mléka a mléčných výrobků a v případě tave-
ných sýrů je tato situace ještě závaznější. Ne-
pravdivé či zkreslené informace mají pak nega-
tivní dopad na veřejné mínění a jsou zdrojem 
šíření nepodložených mýtů.

Tavené sýry jsou hodnotné mléčné výrobky 
vyráběné z kvalitních přírodních mléčných su-
rovin, a na tom nic nezmění ani skutečnost, že 
je při jejich výrobě nutné používat v technolo-
gicky nezbytném množství schválené přídatné 
látky, konkrétně tzv. tavicí soli, které umožní 
vlastní proces přeměny přírodního sýra na roz-
tíratelný a trvanlivý tavený sýr. A právě s ohle-
dem na skutečnost, že je nesmyslně šířeno špat-
né povědomí o přídatných látkách (označených 
symbolem „E“), hledají výrobci tavených sýrů 
možnosti, jak jejich používání omezit nebo se 
jim zcela vyhnout. V případě tavicích solí, kte-
ré jsou většinou na bázi sodných solí tzv. po-
lyfosfátů, zabezpečujících iontovou výměnu 

s vápníkem přirozeně přítomným v přírodním 
sýru, což umožňuje vlastní roztavení sýra, je 
to však velmi obtížné. Použití potřebné tavi-
cí soli je dokonce zakotveno v legislativě při 
defi nování taveného sýra. Vědecké poznatky 
a výzkum polyfosfátů v posledních letech již 
umožnil, aby se dávka tavicích solí výrazně 
snížila, a to až pod pouhá 2 % z celkové hmot-
nosti tavené směsi.

Společnosti BEL, vyrábějící tavený sýr Ve-
selá kráva – lahodná, se jako jedinému výrob-
ci na světě podařilo na základě chráněného 
technologického postupu a receptury se tavi-
cím solím zcela vyhnout a vyrobit je bez po-
užití tavicích solí. Účinná látka pro iontovou 
výměnu se do suroviny dostane ve formě 
přírodního mléčného minerálního koncentrátu, 
který není přídatnou látkou, ale je jen jednou 
ze surovinových komponent. Proto je tvrze-
ní na obalu, že se jedná o výrobek bez při-
daných přídatných látek (tedy bez „éček“), 
zcela pravdivé, a jeho výrobce by měl být tedy 
oslavován, a nikoliv kritizován, že lže a pod-
vádí spotřebitele.

Skutečnost, že při testu byly v uvedeném 
výrobku nalezeny fosfáty, je ale také pravdi-
vá. Mléko a suroviny mléčného původu, tedy 
i použitý mléčný minerální koncentrát, totiž 
přirozeně obsahují minerální látky, z nichž ze-
jména dominují vápník a fosfor, a ten druhý je 
přítomný ve formě fosforečných solí, tedy fos-
fátů. Autoři pořadu bohužel z pouhé neznalosti 
mlékárenské technologie a biochemie nedoká-
ží odlišit fosforečnany v podobě polyfosfátů 
záměrně přidaných při výrobě tavených sýrů 
od fosforečnanů přirozeně se vyskytujících ve 
výrobcích na bázi mléka. Tuto skutečnost bo-

hužel neprokázala ani provedená analýza slo-
žení výrobku, která identifi kovala pouze pří-
tomné fosfáty. Popravdě řečeno analýza, která 
by rozlišila přidané a přirozeně se vyskytující 
fosfáty, by byla značně komplikovaná, nicmé-
ně možná je také.

Z tohoto vysvětlení je tedy zřejmé, jak snad-
no byl výrobce taveného sýra Veselá kráva – 
lahodná v pořadu A DOST! nařčen z podvo-
du a šíření nepravdivých informací. Naštěstí 
k tomuto podvodu v tomto případě vůbec 
nedošlo.

Další pochybení v interpretaci výsledků 
jsme zaznamenali u taveného sýra Primator 
z jihočeské Madety, který byl rovněž s ohledem 
na vysoké množství fosfátů označen za ne příliš 
vhodnou potravinu. I v tomto případě je tvrzení 
interpretované moderátorem panem Tunou zce-
la zkreslené.

Tavený sýr Primator je totiž jedním z mála 
českých tavených sýrů, kterým odborně říkáme 
druhové a který je vyroben s významně vyso-
kým obsahem přírodních sýrů, v tomto pří-
padě s vysokým podílem sýra ementálského 
typu Primátor. Jedná se tedy skutečně o „po-
ctivý“ tavený sýr. V jeho receptuře není použita 
jiná mléčná surovina (např. sušené mléko či 
sušená syrovátka), která by vytvářela sušinu 
výsledného výrobku. Tu zde skutečně tvoří vy-
soký podíl přírodního sýra, k jehož roztavení 
je tudíž potřebná vyšší dávka tavicí soli než 
v případě tavených výrobků, v jejichž recep-
tuře byly přírodní sýry nahrazeny jinou mléč-
nou sušinou (a to je naopak příklad „vítězného“ 
produktu v testu). Přesto ani u taveného sýra 
Primátor n ebylo překročeno maximální pří-
pustné množství fosfátů (P2O5), které sta-

novil Evropský úřad bezpečnosti potravin
(EFSA). Uvedený limit je 20 000 mg/kg, a testem 
zjištěná hodnota byla u taveného sýra Primator
12 763 mg/kg!

Závěrem je možné dodat, že si velice vážíme 
provádění spotřebitelských testů řadou médií, 
avšak pokud jsou jejich výsledky nesprávně 
interpretovány, bez znalostí souvislostí a vytr-
žené z kontextu, jsou tyto testy spíše na závadu 
a stávají se opět zdrojem šířených mýtů, dez-
interpretací a často i dehonestování výrobků 
a jejich výrobců.

Českomoravský svaz mlékárenský ujišťuje, 
že české mléčné výrobky, včetně tavených 
sýrů, jsou hodnotné a nutričně vyvážené 
potraviny, zcela bezpečné a v žádném případě 
nepoškozující zdraví spotřebitelů. Čeští 
výrobci jsou pod trvalou a přísnou kontrolou 
dozorových orgánů a nemají jakýkoliv zájem 
poškodit dobré jméno svoje a svých produktů. 
Velký podíl výrobků se vyrábí podle přísných 
a zcela transparentních „Českých cechovních 
norem“ a výrobci ve svých inovačních a refor-
mulačních strategiích usilují o to, aby jejich 
výrobky byly ještě zdravější a bezpečnější. To 
je také případ taveného sýra Veselá kráva – la-
hodná vyrobeného bez přidaných přídatných 
látek, a je zcela jedno, že v tomto případě se 
jedná o výrobek slovenské provenience, proto-
že za jeho prodej na českém trhu je zcela zod-
povědná česká pobočka tohoto výrobce.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský z. s.,

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.,
Fakulta technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Stanovisko Českomoravského svazu mlékárenského
k pořadu „A DOST“ internetové televize Seznam

ze dne 24. 6. 2019 – test tavených sýrů

Praha – Díl pořadu „A DOST!“ odvysílaný 
internetovou Televizí Seznam zveřejnil 
výsledky testování 20 značek tavených sýrů. 
Veselá kráva byla nepravdivě kritizována za 
to, že obsahovala přidané fosfáty navzdory 
tvrzení výrobce, že produkt je „bez éček“. 
Obsah fosfátů má být uveden také na
obalu. 

„Výrobek, který byl předmětem testování, 
neobsahuje, a to bych chtěl zdůraznit, neob-
sahuje žádné fosfáty pocházející z tavicích so-
lí nebo jakýchkoliv přídatných látek,“ dodává 
Boyan Neytchev, managing director společnos-
ti Bel CEE. „Veselá kráva bez E je jedinečný 
produkt vycházející z nově vyvinutého recep-
tu, který nepoužívá žádný jiný výrobce. Bel si 
za svým produktem stojí a s veškerou úctou ke 

Státnímu veterinárnímu ústavu si dovoluje-
me se vší důrazností zpochybnit jeho zjištění. 
A mluvíme-li o ‚bezfosfátovém‘ obalu, doporu-
čuji zkontrolovat všechny ostatní mléčné výrob-
ky, tedy mléko, tvrdé sýry, tvaroh a další, jaké 
informace uvádějí na svých etiketách. Souhla-
síme však s tím, že náš výrobek obsahuje fos-
fáty, které se zcela přirozeně vyskytují v mléce 
a jiných mlékárenských produktech.“

Bel je zodpovědná společnost, jejíž značky 
jsou primárně konzumovány v rodinném pro-
středí a reprezentují hodnoty silné integrity 
a závazky vůči spotřebitelům. Naším cílem je 
nabízet co nejzodpovědnější výrobky v udrži-
telném dlouhodobém trendu. Náš závazek být 
transparentní vůči spotřebitelům je pro nás na-
de vše.

BEL Sýry Česko a. s.

Kvůli nepravdivým nařčením už není Veselá kráva veselá
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„Neuvěřitelné se stalo skutkem.“ 
Bohumil Hrabal

Čeští politici již několik let obtěžují spotřebi-
telskou veřejnost přehnanými zprávami o velkém 
obchodním problému, tzv. dvojí kvalitě dováže-
ných potravin. Jedná se o jeden z mnoha triků, 
který může dobře posloužit různým zájmovým 
skupinám, které se rády povozí na vlnách mysti-
fi kace a populizmu. Od dob, co obchod v lidské 
společnosti existuje, se v obchodní politice po-
užívá mnoho různých marketingových metod, 
působících na odběratele ve prospěch úspěšného 
prodeje. Rozdíl je jen v rafi novanosti, která má 
stále vzestupnou tendenci. Zatímco ve středo-
věku se jednalo o individuální excesy na trzích, 
v dnešním globalizovaném světě se již jedná 
o velké akce, které dosahují téměř úrovně ob-
chodních válek mezi velmocemi. 

Je s podivem, že názor Potravinářské komory 
ČR na dvojí kvalitu potravin přijalo před volbami 
do Evropského parlamentu hned několik politic-
kých uskupení. Přitom řešení této problematiky 
patří výhradně do sféry odběratelsko-dodava-
telských vztahů. Eventuální dílčí nesrovnalosti, 
které souvisí s dobrými mravy, či různá podvod-
ná jednání je možné řešit pomocí stávající do-
mácí i evropské legislativy. Je neuvěřitelné, že 
někteří politici dali před volbami do evropského 
parlamentu přednost dvojí kvalitě potravin např. 
před klimatickými změnami, energetikou nebo 
zemědělstvím, které rezignovalo na domácí so-
běstačnost v produkci surovin pro potravinářský 
průmysl. A to všechno pro necelé jedno procento 
potravin, kterých se údajná problematika dvojí 
kvality týká.

Původ spoluúčasti domácích potravinářských 
organizací na tzv. dvojí kvalitě potravin zahra-
ničních výrobců je starším odborníkům, kterým 
neschází historická paměť, dobře znám. Jedná se 
o chaos vzniklý po roce 1991 zrušením závaz-
nosti státních technicko-hospodářských norem, 
prostřednictvím kterých byla řízena technologie 
potravinářské výroby. Zrušení závaznosti těch-
to norem, které neodpovídaly snaze o vytvoření 
svobodného tržního prostředí nově se formující 

společnosti, bylo jistě správné. Malérem, který 
se projevil prudkým poklesem jakosti potravinář-
ských výrobků a který pronásleduje jakost těchto 
výrobků do současnosti, však je, že nebylo re-
alizováno rozhodnutí Ministerstva zemědělství 
ČR o vypracování Potravního kodexu, který měl 
nabýt účinnosti po roce 1993 a zrušené normy 
nahradit. Důvodem byl odchod odborníků, tzv. 
oborářů, z potravinářských útvarů ministerstva, 
o které byl velký zájem v nově vznikajících pod-
nicích. Jejich místa postupně zaujali laici v potra-
vinářské problematice, kteří neměli kvalifi kační 
předpoklady pro vypracování tohoto potřebného 
kodexu. 

Tlaku nastupujících zahraničních obchod-
ních řetězců koncem století, jejichž strategií pro 
získání zákazníků a snížení svých nákladů by-

la výhradně nízká cena potravin pro konečného 
spotřebitele, podlehla většina velkých výrobců 
potravinářských výrobků. S nízkou cenou přišly 
tak na domácí trh méně kvalitní, v porovnání se 
správnou výrobní praxí často až falšované potra-
viny, zatímco ve vyspělých evropských státech 
se ustálená jakost potravin na klidném trhu ne-
měnila. Zahraniční výrobci ve snaze dodávat své 
výrobky na český trh využili logicky schopnosti 
českých spotřebitelů vstřebat levné, méně kva-
litní potravinářské výrobky. Přizpůsobili tomu 
skladbu základních surovin a pomocných mate-
riálů svých výrobků, samozřejmě v negativním 
smyslu. 

Pokud má dojít v souvislosti s tzv. dvojí 
kvalitou potravinářských výrobků k nějaké re-
vizi současné legislativy, je třeba začít s nove-

lizací vyhlášek Ministerstva zemědělství ČR 
k zákonu o potravinách. Zejména vyhláška 
o požadavcích na maso č. 69 Sb. z roku 2016 
je neodborně vypracovaná a nacházejí se v ní 
ustanovení, která umožňuj výrobu nekvalitních 
uzenářských výrobků. Dobrým negativním pří-
kladem je stanovení minimálního obsahu ma-
sa ve vybraných výrobcích na úrovni cca 50 % 
a naprostý zmatek ve stanovení tržních druhů 
výsekových mas. 

Závěrem si dovolím poukázat na nesprávný 
postoj Ministerstva zemědělství ČR k proble-
matice ovlivňování jakosti uzenářských výrob-
ků, kdy na jedné straně ministerstvo ve svých 
vyhláškách nepřímo nabádá nepoctivé výrobce 
k minimalizaci obsahu masa ve vybraných vý-
robcích, a na druhé straně fi nančně podporuje 
tvorbu „pozlátek“ pro vyhodnocené výrobky 
prostřednictvím různých zájmových skupin 
a jejich soutěží. Proto je nutné vypracovat pro 
masný obor novou vyhlášku k zákonu o po-
travinách, která by vycházela z dobře známé 
správné výrobní praxe. Vyvarovat se přitom 
vydávání jakýchkoliv normativů obsahu masa 
pro několik vybraných druhů uzenářských vý-
robků, ale kvalifi kovaně stanovit technologicky 
správný minimální obsah, lépe spotřebu mas-
ných surovin pro celou skupinu drobných vý-
robků na ohřívání a skupinu měkkých salámů, 
a nikoliv pro jednotlivé druhy výrobků. V pří-
padě výrobků se špekovou vložkou považovat 
špek z bilančního hlediska za základní surovi-
nu podobně jako maso. Podstatu dobré vyhláš-
ky pro měkké uzenářské výrobky lze vyjádřit 
jednou větou: „Drobné výrobky na ohřívání 
a měkké salámy musí být vyráběny výhradně 
z masa a živočišných tuků, přičemž pomocný 
materiál může být použit nejvýše do množství 
3 % k hmotnosti masných surovin“. Nepředpo-
kládám však, že by takový návrh byl schopen 
rezort proti tlaku lobby celé řady dodavatelů ná-
hradních surovin prosadit. Při vypracování nové 
vyhlášky doporučuji řídit se prověřenou zása-
dou, která zní: „Jednoduché věci nekomplikovat 
a složité zjednodušovat“.

 Josef Radoš

Dvojí kvalita potravin – skutečný problém, 
nebo produkt bludného myšlení?

Naše chutná PAŠTIKA S OŘECHY HRUBOZRNNÁ

získala ocenění Česká chuťovka 2018získala ka 2018a 2018

PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM A ZÁKAZNÍKŮM

HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ CELÝ ROK 2019
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Praha – Společnost Atoz Marketing Servi-
ces na slavnostním galavečeru vyhlásila vý-
sledky 19. ročníku marketingového programu 
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, kte-
rý každoročně oceňuje produktové novinky 
a inovace na českém trhu. Předávání oceně-
ní proběhlo letos nově v multifunkčním sále 
DOX+ v pražských Holešovicích. Hosty jím už 
tradičně provedl populární televizní moderá-
tor Rey Koranteng.

Výrobci a distributoři mohli do letošního roč-
níku programu přihlásit své inovace z oblasti 
rychloobrátkového zboží, spotřebního zboží, do-
plňků stravy a OTC produktů (s výjimkou tabá-
kových výrobků), které byly na český trh uvede-
ny (nebo jsou uváděny) v období od ledna 2018 
až do konce května 2019.

O titul Nejlepší novinka se letos ucházelo 
159 nových a inovovaných výrobků. Ty se utka-
ly o přízeň spotřebitelů ve 33 potravinářských 
a 19 nepotravinářských kategoriích, jejichž rozpětí 
bylo i tento rok poměrně různorodé. Kromě už 
prakticky klasických kategorií, jako jsou Piva, Pet 
food, Opalovací kosmetika apod., se letos v soutě-
ži nově objevila například kategorie Jídla na cesty, 
která odráží vzrůstající popularitu segmentu food 
to go, nebo Potřeby pro domácí mazlíčky. Ta re-
fl ektuje současný trend, kdy spotřebitelé stále více 
dbají na potřeby svých čtyřnohých miláčků. Do 
různorodosti kategorií letos více zasáhlo i odvětví 
spotřebního zboží, které se v posledních letech stá-
le častěji objevuje i v řetězcích s rychloobrátkovým 
zbožím. Proto tento rok můžeme mezi vítězi prvně 
spatřit např. dětské oblečení nebo žehlicí prkno. 

JAK SE VOLÍ NEJLEPŠÍ NOVINKY? 
SVÉ K TOMU ŘEKNOU ČTYŘI TISÍCE 

ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ I ODBORNÍCI
Podkladem pro udělení ocenění jsou výsledky 

jedinečného výzkumu, jenž i tento rok realizova-
la společnost Nielsen. Dotazování proběhlo na 
reprezentativním vzorku čtyř tisíc respondentů 
a cílem bylo zjistit, který z výrobků v každé kate-
gorii považují čeští spotřebitelé za nejlepší.

Absolutním vítězem, tedy produktem, který 
dopadl v průzkumu celkově nejlépe, se pak stala 
redesignovaná řada sektů Bohemia Sekt. Oce-
něny byly také novinky, které zaujaly spotřebi-
tele v rámci doprovodných soutěží pořádaných
mediálními partnery programu. 

Výrobky, které zvítězily v jednotlivých kate-
goriích, zhlédla také odborná porota složená ze 
zástupců maloobchodu, marketingu, odborných 
médií a výrobců obalů. Její členy nejvíce zauja-
lo inovativní řešení kapesníčků Zewa Softis od 
společnosti Essity Czech Republic, které proto 
obdržely Čestné uznání poroty.

VÍTĚZE ČEKÁ 
MEDIÁLNÍ ZVIDITELNĚNÍ

Slavnostním galavečerem už tradičně odstar-
tovala rozsáhlá podpora vítězných novinek. Oce-
něné společnosti mohou při propagaci vítězných 
výrobků po dobu jednoho roku užívat logo Volba 
spotřebitelů – Nejlepší novinka 2019 v marketin-
gových kampaních a až do konce roku 2020 mohou 
mít umístěno logo na obalech vítězných výrobků.

Další podporu připravuje organizátor nejen 
ve spolupráci s mediálními partnery programu. 
Program a jeho vítěze i tento rok podpoří mar-
ketingová kampaň, která proběhne v televizi, tiš-
těných médiích, na internetu a sociálních sítích, 
v obchodech i v čekárnách lékařských ordinací či 
městské hromadné dopravě.

Mimo zmíněnou marketingovou podporu je 
také realizována podpora u vybraných malo-
obchodníků i nákupčích v hlavních řetězcích, 
kterým jsou vzorky vítězných produktů distri-
buovány k vyzkoušení. Nákupčí i někteří malo-
obchodníci tak mají mezi prvními možnost sami 
vyzkoušet výrobky, které by přinejmenším podle 
názoru českých spotřebitelů (tedy zákazníků) ne-
měly chybět v jejich obchodech.

Rok 2020 bude pro program Volba spotřebi-
telů – Nejlepší novinka významný, jelikož osla-
ví svůj jubilejní 20. ročník. Organizátor již nyní 
k tomuto jubileu připravuje v programu inovace, 
které budou odhalovány průběžně po celý příští 
ročník počínaje podzimním otevřením registrace 
produktových novinek.

PARTNEŘI PROGRAMU 
VOLBA SPOTŘEBITELŮ 

– NEJLEPŠÍ NOVINKA 2019: 
�  výzkumná společnost: Nielsen

Czech Republic
�  B2C mediální partneři:
tisk: Gurmet
rádia: Evropa 2, Frekvence 1, Youradio talk
internetové portály: Babinet, Jen ženy
 outdoor a in-store: Inpublic Group, MediaPhar-
ma, Porel Digital Media, Store Media
�  B2B mediální partneři: Zboží&Prodej, ZaPno-

vinky, Pharma Profi t, Svět balení, Media Guru, 
kongres Samoška, obalový kongres Obalko

�  partneři ceremonie: Behavio, Nielsen Brand-
bank, ppm factum, Nadace Dagmar a Václava 
Havlových Vize 97, Tepfactor, Wau Studio

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

www.volba-spotrebitelu.cz

ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka:
Jaké produkty bodují u Čechů v roce 2019?

Praha (PROTEXT) – Pavel Březina zvolen 
do čela největší tuzemské maloobchodní sí-
tě prodejen potravin.

Celostátní volební konference spotřebních 
družstev do svého čela zvolila Ing. Pavla Březi-
nu na pozici předsedy představenstva Svazu čes-
kých a moravských spotřebních družstev (Sku-
pina COOP) a Ing. Ladislava Kraváka, MBA, 
na pozici místopředsedy představenstva. COOP 
provozuje přes 2500 prodejen po celé České re-
publice s tradicí přes 172 let.

P. Březina působí ve spotřebních družstvech již 
řadu let. V minulosti měl na starosti správu řetězců 
na nákupní centrále COOP Centrum a stál v čele 
Jednoty Rakovník. Poslední roky působí v rám-
ci Hospodářské komory České republiky, Svazu 
obchodu a cestovního ruchu, Družstevní asoci-
ace, Konfederace zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů a Asociace českého tradičního 
obchodu. Kromě toho spolupracuje na aktivi-
tách evropské družstevní organizace EuroCOOP.

Spotřební družstva jsou nejdéle trvale působící 
organizací zajišťující prodej potravin na našem 
území i v dalších státech Evropy. Nově zvole-
ný předseda P. Březina se zaměřuje ve své práci 

především na propagaci družstevního typu pod-
nikání, který je nejrozšířenější v rámci EU, a spo-
třební družstva v Evropě jsou obratově silnější 
než konkurenční nadnárodní korporace.

Nově zvolené představenstvo v čele s P. Bře-
zinou se bude nyní soustředit na další rozvoj 
prodejen Skupiny COOP jak v oblasti inovací 
a nových technologií, tak i rozvoje regionální 
spolupráce s tradičními a lokálními dodavateli 
a výrobci ve snaze o modernizaci sítě a udržení 
maloobchodních prodejen i ve venkovském pro-
storu. Důležitá bude spolupráce s jednotlivými 
ministerstvy při řešení aktuálních otázek malo-
obchodu, a především pak situace obchodní ob-
služnosti venkova.

Svaz českých a moravských spotřebních druž-
stev (Skupina COOP) sdružuje 47 spotřebních 
družstev, která provozují dohromady téměř
2500 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 
400 000 m2 a zaměstnávají přes 13 000 lidí. V ro-
ce 2018 vykázala česká a moravská spotřební 
družstva obrat v hodnotě přes 28 mld. Kč. Počet 
členů družstev je cca 100 000.

Členská družstva vystupují pod společnou 
značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen 
potravin v České republice. Více než 400 prode-
jen potravin je začleněno do maloobchodních ře-
tězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO 
a COOP DISKONT. Kromě obchodní činnosti 
provozuje Svaz českých a moravských družstev 
také osm středních odborných škol, manažerský 
institut nebo půjčovnu automobilů pod znač-
kou Europcar a mobilního virtuálního operátora
COOP Mobil.

Pavel Březina předsedou
představenstva Skupiny COOP

Vincenc Vychodil se narodil 21. března 
1925. Jeho první pracovní kroky zamířily 
ke krejčovině. Zde však dlouho nevydržel. 
Jeho otec dostal práci ve mlýně a vzal ho 
s sebou. 

Prostředí mlýna mu učarovalo a ovlivnilo 
celý jeho život.

Postupem času cely mlýn řídil a zároveň 
vystudoval mlynářskou školu, tehdy ohod-
nocen jako nejlepší student. Posléze se za-
sloužil o změnu jejího statusu na průmyslo-
vou školu s maturitou. 

Tehdy přislíbil, že pokud bude naživu 
při stém výročí založení, zúčastní se je-

jí oslavy. Ke splnění slibu chybělo jen pár 
měsíců.

V 27 letech se vypracoval na post 
ředitele největšího mlynářského podniku 
v Československu s cca 1500 zaměstnanci 
a asi třemi sty mlýny.

Od té doby, vzhledem k jeho řídicím 
schopnostem, pracoval jen ve vedoucích 
funkcích, které vyvrcholily postem generál-
ního ředitele Potravinoprojektu v roce 1963, 
kam si ho přímo vyžádal ministr.

Za svou úspěšnou činnost v potra-
vinářském průmyslu, která trvala 50 let, 
získal několik desítek vyznamenání a podě-
kování. Za největší ocenění považoval Řád 
práce, který obdržel od prezidenta repub-
liky.

Svoji bohatou kariéru zakončil v roce 
2001 odchodem do důchodu. I potom se však 
hrdě hlásil k mlynářskému cechu a nadále 
vypomáhal mlynářskému svazu. Jak říkával: 
„Jako mlynář jsem začínal a jako mlynář 
i skončím.“ A to se mu podařilo. Od svých 
kolegů a spolupracovníků ze stejného odvět-
ví si vysloužil přívlastek „mlynář století“.

Spolu se svou manželkou oslavili 66. vý-
ročí svatby. Narodily se jim dvě děti a mohli 
se radovat ze čtyř vnoučat a osmi pravnoučat. 

Pan Vincenc Vychodil zemřel 23. dubna 
2019 ve věku 94 let.

Ing. Josef Vychodil,
syn

Zemřel pan Vincenc Vychodil 
(† 23. dubna 2019)

Společná fotografi e oceněných 

Absolutní vítěz – řada sektů Bohemia Sekt



Veselá kráva sleduje trendy a uvádí novou recepturu BEZ laktózy.

Novinka je vhodná pro lidi s intolerancí na laktózu a zároveň osloví i spotřebitele,

pro které je trend „BEZ laktózy“ synonymem pro moderní styl stravování. 

Nová Veselá kráva Bez laktózy je k dostání ve 120gramovém balení.

�  Obsah laktózy < 0,01g/100g

�  Bez přidaných stabilizátorů, konzervantů a umělých aromat

�   Vyvážená sýrovo-tvarohová chuť podobná originální

receptuře Veselé krávy, kterou naši zákazníci milují!

�   Žádné ingredience obsahující lepek nejsou použity

v receptuře Veselé krávy BEZ laktózy

VESELÁ KRÁVAVESELÁ KRÁVA
JE NOVE I BEZ LAKTÓZYJE NOVE I BEZ LAKTÓZY

Skupina Manutan dodává produkty a služby 
pro firmy podnikající v potravinářském 
průmyslu již více než 50 let. V současné 
době působí v 17 evropských zemích včetně 
České republiky. Ředitelem společnosti 
Manutan s. r. o. je Tomáš Střelský, který vidí 
budoucnost nákupu pro B2B segment zejména 
v digitalizaci, automatizaci a postupném 
zjednodušování nákupního procesu.

Jak dlouho jste na českém trhu a jak se v sou-
časné době daří společnosti Manutan?

Naše společnost patří do francouzského holdin-
gu Manutan International, který působí v 17 evrop-
ských zemích a zaměstnává přes 2200 lidí.
Na českém trhu jsme od roku 2005 a z moderní-
ho logistického centra v Ostravě dodáváme pro-
dukty také na slovenský, polský a maďarský trh. 
V posledním fi skálním roce 2018 jsme dosáh-
li tržeb téměř půl miliardy korun. Celá skupina 
Manutan využívá v Evropě asi 190 000 m2 skla-
dovacích ploch, v nabídce má 400 000 produktů 
od 1850 dodavatelů a každý rok obslouží přes
1 milion zákazníků.

Jaký sortiment výrobků zákazníkům v České
republice poskytujete?

Dodáváme široký sortiment produktů a ře-
šení pro výrobu, sklad, dílnu nebo kancelář. 
Obsluhujeme zejména B2B segment v potravi-
nářském, automobilovém, strojírenském, hut-
nickém, zdravotnickém a chemickém průmyslu. 
V nabídce máme 40 000 produktů od 250 doda-
vatelů včetně vlastní privátní značky Manutan. 

E-commerce v potravinářství:
trendem je digitalizace a optimalizace nákladů

Ředitel společnosti Manutan s. r. o. Tomáš Střelský  Foto: Manutan s. r. o.

N Á K U P N Í  T I P :  J A K  V Y B R A T  V H O D N O U  P A L E T U ?

Potravinářští producenti i další fi rmy si od nás 
mohou pořídit vybavení skladů od nádob boxů 
a přepravek přes police, vysokozdvižné vozíky 
až po dopravníky a odsávače. V sortimentu má-

me také kompletní obaly a obalovou techniku od 
balicích stolů a odvíječů až po páskovače, spon-
kovačky, kartonové a dřevěné krabice a výplňo-
vý materiál.

Ke kvalitnímu a širokému sortimentu výrobků 
patří také kvalitní služby. Co umí nabídnout 
Manutan?

Umíme zpracovat nabídku do 24 hodin včetně 
speciálních požadavků. Zboží, které máme skla-
dem, zvládneme doručit do druhého dne. Na vy-
brané produkty nabízíme záruku 10 let. V přípa-
dě potřeby zboží zkompletujeme nebo vyneseme 
do vyšších pater. Sortiment kancelářských židlí 
zapůjčíme zdarma na zkoušku. Nadstandardní 
službou je určitě 3D vizualizace zdarma.

Pro jaké projekty je tato služba určená?
Tuto službu přivítají všechny fi rmy, které za-

řizují výrobu, sklad, dílnu, kancelář nebo šatnu. 
Součástí je konzultace a poradenství, samotné 
zpracování profesionálního 3D návrhu, doporuče-
ní vhodného vybavení i atypických produktů dle 
dispozičního řešení, sestavení rozpočtu s konku-
renční cenou a fi nální vynáška a montáž na místo 
určení. Pro začátek nám postačí jednoduchý náčrt 
kanceláře nebo skladu zákazníka, podle kterého 
obratem zpracujeme návrh s přesnými rozměry 
a společně začneme projednávat 3D vizualizaci.

Co v současné době nejvíce hýbe e-commerce 
světem?

Trendem posledních let je bezesporu digitali-
zace a zjednodušení celého nákupního procesu 
prostřednictvím tzv. e-Procurement řešení. Díky 
tomu mohou fi rmy zjednodušit kontrolu nákupů, 
optimalizovat nákupní procesy a snížit transakční 
náklady. Naše řešení moderního digitálního ob-
chodu zefektivňuje proces elektronického naku-
pování například propojením našeho e-shopu ma-
nutan.cz s nákupním systémem zákazníka. Třeba 
nákupy režijního materiálu, které nejsou přímo 
spojené s oborem podnikání našich zákazníků, 
sice znamenají pro fi rmu jen asi 5 % celkového 
objemu nákupu, ale tvoří až 60 % objemu ob-
jednávek, což je obrovská administrativní zátěž.

Společnost Manutan je také zapojena do systé-
mu recyklace obalů...

Ano, aktivně se podílíme na systému třídění 
a recyklace obalových odpadů EKO-KOM, což 
je jeden z největších environmentálních projektů 
v České republice. V loňském roce jsme pomoh-
li zrecyklovat téměř 400 tun obalů, a umožnili 
tak třídit odpad zhruba 740 obyvatelům České 
republiky. 

www.manutan.cz

Redakce

�  Dřevěné palety se dělí na jednorázové nebo 
vratné (europalety). Jednorázová varianta 
má zpravidla nízkou životnost, protože vět-
šinou s doručením zboží zůstávají u příjem-
ce. Europalety jsou určené pro vícenásobné 
použití, jsou stabilní a trvanlivé. Europalety 
se rozlišují podle stupně opotřebení na typ 
A, B nebo C.

�  Do nejnáročnějších potravinářských provo-
zů se hodí plastové palety, které mají velmi 
dlouhou životnost, nízkou hmotnost a také 
jsou dobře omyvatelné. Do provozů s nároč-
nými hygienickými podmínkami jsou vhod-
né palety s hladkým povrchem. Displejové 
palety se využívají pro vystavení zboží na 
prodejně. Nejnáročnější hygienické standar-
dy pak splňují palety pro potravinářský prů-
mysl. Dalšími druhy jsou ultralehké (odleh-
čené) palety, menší palety pro maloobchodní 
distribuci či palety pro nápojový průmysl 
upravené pro přepravu např. KEG sudů.

�  Pro všestranné využití a velmi vysoké nos-
nosti existují také palety kovové, pro sní-
žení celkové hmotnosti přepravovaného 
nákladu pak palety dřevotřískové či papí-
rové, které se využívají při letecké či kon-
tejnerové přepravě. Mezi speciálně upra-
vené palety patří sloupkové palety vhodné 
pro zboží, které se nedá přímo stohovat 
jako pytlované zboží, ovoce a zelenina
v přepravkách. 

�  Pro přepravu sáčkovaného nebo volně lo-
ženého zboží (např. obilí, granule, ovoce 
nebo sypký materiál v průmyslovém pro-
vozu) se využívají ohradové palety, které 
mají k manipulační podložce připevně-
nou pevnou nebo rozebíratelnou ohradu 
z pletiva nebo z dřevěných lišt. Obdob-
né konstrukční řešení mají skříňové pa-
lety, které jsou navíc vybaveny víkem 
a mohou být uzamykatelné a plombo-
vatelné.
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Už letošní úroda modrého máku vypěstova-
ného v České republice může nést pečeť Čes-
ké cechovní normy. Spolek Český modrý mák 
z. s. nechal zapsat tuto tradiční komoditu, 
aby ji ochránil před pančováním ze zahrani-
čí a pomohl spotřebiteli ve výběru kvalitního 
máku na pultech obchodů. 

CECHOVNÍ NORMA PRO 
MODRÝ MÁK MÁ ZELENOU

Zápisem České cechovní normy pro Český 
modrý mák se spotřebiteli dostává do rukou „ná-
stroj“, díky němuž si v obchodě vybere mák zaru-
čeně českého původu, který mu přinese gurmán-
ský zážitek, ale i výživové benefi ty. Norma je 
vyhrazena pro konkrétní modrosemenné odrůdy, 
které splňují kritéria potravinářského máku. Lo-
go České cechovní normy garantuje nižší obsah 
morfi nových alkaloidů (pod 20 mg/kg), a splňuje 
tak ještě přísnější limit, než je v českých právních 
předpisech (25 mg/kg). Zároveň je nutno splnit 
podmínku původu – mák označen  Českou ce-
chovní normou musel být vypěstován pouze 
v České republice. Dále u semen máku tohoto 
označení není povolena termostabilizace (tedy 
úprava semen za pomocí vysoké teploty či horké 
páry), a nemohou tak být zaměňována se semeny 

technického máku produkovanými jako surovina 
pro farmaceutické využití. Termostabilizací se 
sice odstraní 20 až 100 % morfi nu, zároveň se 
ale spustí oxidace, sníží se jeho kvalita a mák 
ztratí přednost superpotraviny. „Z tohoto důvodu 
je možné mák ošetřený termostabilizací považo-
vat za méně hodnotný z potravinářského hlediska 
a také za méně vhodný pro použití v potravinář-
ství,“ říká Vlastimil Mikšík z České zemědělské 
univerzity v Praze.

Pěstování máku setého má v českých zemích 
více než tisíciletou tradici a na tom se snaží stavět 
žádost o zápis chráněného zeměpisného ozna-
čení, zatím však neúspěšně. Spotřebitelům však 
téměř okamžitě může pomoci Česká cechovní 
norma, která jasně určí původ a kvalitu modré-
ho máku. Zralá maková semena neobsahují mor-
fi n, ale mohou jím být do určité míry znečištěna 
z makoviny – třeba díky škůdcům, při sklizni 
nebo v důsledku špatného skladování. V Česku 
se pěstuje modrý mák pouze pro potravinářské 
účely s přesně daným maximálním množstvím 
morfinových alkaloidů na povrchu semene 
(25 mg/kg). „Obvyklý obsah alkaloidů v Českém 

modrém máku je však 10 až 15 miligramů na kilo-
gram, ale také méně,“ upřesňuje Vlastimil Mik-
šík z České zemědělské univerzity v Praze. „Pro-
blém s vyšším množstvím alkaloidů v kupovaném 
máku z obchodu máme kvůli dovozu levného 
technického máku nebo jeho míchání s kvalit-
ním Českým modrým mákem,“ hodnotí Mikšík.

„Právě produkci kulinárně hodnotného olej-
natého semene, které má řádově nižší obsah mor-
fi nových alkaloidů než odrůdy specializované 
pro farmaceutické zpracování, jaké jsou pěsto-
vány například v Maďarsku, Francii, Španělsku, 
Austrálii, Velké Británii, Slovensku nebo Indii, 
by měla Česká cechovní norma ochránit,“ říká 
Markéta Chýlková, specialistka na potravinář-
skou legislativu.

TECHNICKÝ MÁK VS. POTRAVINÁŘSKÝ
Technický nebo také farmaceutický mák je 

pěstován v zahraničí pro farmaceutický průmysl 
na přípravu léků. Z plodiny se však používá pou-
ze makovina, tedy makovice s částí stonku. Ta 
obsahuje velké množství morfi nu a dalších alka-
loidů – 3 až 10 g/kg, což je zhruba 400x více, než 

dovoluje norma českému modrému máku. Seme-
na z těchto „technických“ makovic jsou z hledis-
ka využití pro farmaceutický průmysl odpadem. 
Semena takového máku jsou nearomatická, dře-
vitá, nahořklá a mohou být znečištěna alkaloidy. 
Pro svoji nízkou cenu jsou však levně dovážena 
do České republiky. Spotřebitel v těchto směsích 
nemá možnost poznat kvalitní semena od těch 
nekvalitních a už vůbec nerozezná vysoký podíl 
alkaloidů, které obsahují. I proto jsou parametry 
České cechovní normy nastaveny tak přísně, aby 
jí mohlo být označeno pouze kvalitní semínko 
českého modrého máku. „Modrý mák vypěsto-
vaný v České republice je dražší, ale garantuje 
typickou makovou vůni a chuť. Semena odrůd 
máků pěstovaných pro farmaceutický průmysl 
či jinak barevná semena mají nevýraznou chuť 
i vůni nebo ji nemají vůbec a díky velmi tenkému 
osemení mají také nízký obsah vlákniny a ligninu 
včetně chuťově významných doprovodných lá-
tek,“ říká Chýlková. Semena máku jsou obzvlášť 
bohatá na olejovou a linolovou kyselinu. Každá 
porce máku obsahuje významné množství vita-
mínu E a řadu minerálních látek (měď, zinek, 
hořčík, železo a vápník). Mák obsahuje dokonce 
12x více vápníku než kravské mléko. „Mák je 
pak v neposlední řadě dobrým zdrojem nutričně 
významných látek, a jeho konzumace může pomo-
ci v prevenci osteoporózy, zlepšit paměť či kvalitu 
nehtů a vlasů,“ shrnuje Markéta Chýlková.

Více informací se dočtete na 
www.nasmodrymak.cz nebo na 

www.ceskymodrymak.cz

a priori, s. r. o.

Cechovní norma ochrání mák vypěstovaný v ČR

MÁK S LOGEM ČESKÉ 
CECHOVNÍ NORMY:

�  100% český původ
�  není povolena termostabilizace
�  gnarantovaný nižší obsah morfi nových 

alkaloidů
�  platí pro modrosemenný mák celý, ni-

koliv mletý

MORFINOVÉ 
ALKALOIDY:

V máku se vyskytuje řada alkaloidů, me-
zi které patří i morfi n či kodein. Tyto látky 
jsou návykové a používají se v lékařství ja-
ko analgetika. Maková semena tyto látky 
neobsahují, ale mohou jimi být na povrchu 
znečištěna z narušených makovic. 

www.poex.cz
POEX Velké Meziříčí, a. s.
Třebíčská 384, 594 Velké Meziříčí, tel.: 566 502 711, fax: 566 520 480, 
e-mail: info@poex.cz, www.poex.cz
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O tom, že se „něco 
chystá“, byli veteri-
nární lékaři informováni 
již v loňském roce. Již 
1. srpna 2018 se totiž 
v Brně sešli zástupci 
Komory veterinárních 
lékařů, zástupci sloven-

ské Komory veterinárnych lekárov, Ústavu pro 
státní kontrolu veterinárních biopreparátů 
a léčiv (ÚSKVBL) a slovenského ÚŠKVBL, aby 
se na změny připravili. Už tehdy konstatovali, 
že chystané nařízení má přinést množství 
zásadních změn, velmi pozitivních pro 
ochranu zdraví a životního prostředí, mezi 
něž patří například tlumení antimikrobiální 
rezistence nebo snížení emisí léčiv do 
životního prostředí. Pro menší země, jako je 
Česká nebo Slovenská republika, však mohou 
nová pravidla znamenat řadu významných 
rizik – například omezení dostupnosti léčiv,
zvýšení ceny veterinárních léčiv, nárůst 
administrativní zátěže pro soukromé veteri-
nární lékaře a pro chovatele nebo zvýšené 
nároky na veřejné rozpočty. Jak tedy vypadá 
finální verze nařízení, které nyní Komise 
vydala? 

Na zasedání Evropské veterinární federa-
ce (FVE) letos v červnu v Bratislavě se již vše 
probíralo do detailu. Tohoto zasedání se za ČR 
účastnila Radka Vaňousová, prezidentka KVL, 
Karel Daniel, viceprezident KVL, a Milan Sná-
šil, předseda Zahraniční komise. EU ofi ciálně 
přijala avizovanou novou legislativu k veterinár-
ním léčivům. Nařízení nabude platnosti ve všech 
členských zemích 28. ledna 2022. Evropská ve-
terinární federace se aktivně podílela na připo-
mínkování tohoto nařízení tak, aby posilovalo 
postavení veterinárních lékařů. Transparentnější 
a jednodušší pravidla by jim měla pomáhat při 
ochraně zdraví zvířat, welfare a veřejného zdra-
ví, včetně potírání vznikajících mikrobiálních 
rezistencí. 

PŘINÁŠÍME VELICE 
STRUČNÉ SHRNUTÍ 
TOHO ZÁSADNÍHO

Veterinární předpis může být vydán pouze 
veterinárním lékařem (s jistými výjimkami). 
Předpis platí ve všech zemích EU. Předepisova-
ná množství musí být omezena rozsahem léčby. 
(Reg. 2019/6 Art. 105)

Předepisování léčiv se stává fl exibilnější (což 
mezi jiným zvýší dostupnost léčiv pro méně častá 

onemocnění a méně běžné druhy zvířat). Import 
veterinárních léčiv z jiné země EU bude snad-
nější. Léčiva ze třetích zemí mohou být používá-
na za stanovených podmínek. Omezení a zákazy 
mohou být uplatněny ve vztahu k použití antibio-
tik. (Reg. 2019/6 Art. 112–115)

Bude založena centrální evropská databá-
ze všech zaregistrovaných veterinárních léčiv 
a bude dostupná všem veterinárním lékařům. 
Povinnost či potřeba hlášení případných vedlej-
ších účinků při použití léčiv bude dostupná všem 
veterinárním lékařům. Hlášení samotné se stane 
snadnější. (Reg. 2019/6 Art. 55, 56, 74)

On-line prodeje veterinárních léčiv budou po-
voleny pouze pro léčiva, která nevyžadují pre-
skripci. Jednotlivé členské státy mohou upravit 
jinak, ale pouze pro svoje území. Legální on-line 
lékárny musejí být sledovány a ověřeny jednot-
ným EU logem. (Reg. 2019/6 Art. 104)

Kvůli omezení mikrobiálních rezistencí mů-
že být použití některých důležitých antibiotik 
u zvířat omezeno nebo zakázáno. Jejich seznam 
vytvoří Evropská Komise. Preventivní použití 
antibiotik bude povoleno pouze za mimořádných 
okolností. Restrikce se bude týkat také metafy-
laktického použití antibiotik. (Reg. 2019/6 Art. 
36, 107)

Povinným se stává monitoring použití anti-
biotik v chovech a systém sledování na národ-
ní úrovni. Bude zakázána reklama na léčiva na 
předpis jinde než v odborných publikacích, nic-
méně členské státy mohou povolit reklamu na 
vakcíny pro chovatele. (Reg. 2019/6 Art. 57,120)

Medikovaná krmiva vyžadující preskripci mo-
hou být předepsána pouze na dva týdny a nesmí ob-
sahovat více než jednu antimikrobiální substanci. 
Preventivní použití antibiotik není povoleno, meta-
fylaktické použití pouze za stanovených podmínek. 
(Reg. 2019/6 Art. 105, 109. Reg. 2019/4 Art. 16)

Importy zvířat a produktů živočišného původu 
ze třetích zemí musejí vyhovovat zákazu pou-
žívání antibiotických stimulátorů růstu a záka-
zu používání antibiotik vymezených pro použití 
pouze u lidí. (Reg. 2019/6 Art. 118).

Co to všechno bude znamenat pro veterinár-
ní praxi a také pro chovatele a majitele zvířat? 
Podle Radky Vaňousové, prezidentky Komory, 
jisté uklidnění, že ve všech členských zemích 
budou pravidla pro používání veterinárních léčiv 
mnohem jasnější a logičtější. A navíc se zdá, že 
proklamovaný kladný dopad na welfare a zdraví 
bude opravdu reálný.

Josef Duben,
PR KVL

Už je to tady: Evropské nařízení k veterinárním léčivům 
bude platit od ledna 2022

Vážení kolegové a přátelé, 
je mou milou povinností Vás pozvat na 10. ročník konference masného průmyslu
MEATING 2019, která se bude konat 22. 10. 2019 (úterý) v OREA Hotelu Voroněž v Brně 
a koná se s podporou titulárního partnera společnosti Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa a zpříjemnit Vám 
setkání s ostatními kolegy z celé ČR.
Náš MEATING 2019 znamená setkání lidí, kteří rozumí masu, chtějí rozšířit své obzory 
nejen v rámci našeho oboru a navázat nové cenné kontakty.
Chceme se také ohlédnout za Masobraním, celostátním svátkem masa, jehož první ročník 
jsme organizovali letos na jaře. 

P R O Č  B Y S T E  S E  M Ě L I  M E A T I N G U  2 0 1 9  Z Ú Č A S T N I T ?

Informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná v 9.30 hodin. Jeho součástí 
budou příspěvky z oblasti legislativy, makroekonomiky a panelová diskuze klíčových 
hráčů trhu masa a masných výrobků. Navazující odborný program přinese aktuality z ob-
lasti zpracování masa a nové legislativy nebo také informace o inovacích v našem oboru.

Inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspirativní debaty, výměnu 
názorů a zkušeností mezi účastníky i řečníky.  

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, bohatým občerstvením 
a příležitostí dobře se pobavit společně s kolegy a kamarády. 

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších profesionálů z našeho oboru 
a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019. 

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2019 vydaří. 

Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz. 

Těším se na Vás!

Karel Pilčík,
předseda představenstva

Českého svazu zpracovatelů masa

K O N G R E S O V É  C E N T R U M  ( V E L K Ý  S Á L )
8:00–9:30 Registrace účastníků
9:30–11:00
 Zahájení (Karel Pilčík, ČSZM)
 BLO K A: Jak se mění rámcové podmínky pro podnikání v oboru 
 Moderuje Tomáš Krásný, Blue Events
   Prostředí pro podnikání na trhu masa a masných výrobků se mění,

a to jak v ČR, tak v EU. 
  Jaké hlavní změny legislativy, makroekonomiky

a dalších rámcových podmínek lze očekávat?
 •  Budoucnost českého zemědělství a zemědělská politika ČR a EU

(Miroslav Toman, MZe ČR)
 •  Trendy v maloobchodu v ČR (Tomáš Prouza, SOCR)
 •  Aktuální situace a další perspektivy výroby hlavních živočišných komodit

(Jindřich Špička, Ústav zemědělské ekonomiky a informací)
 • Strategie pro nové tržní podmínky
11:00–11:30 přestávka
11:30–13:00 BLOK B: Co očekávat od budoucnosti?
  Panelová diskuse klíčových hráčů trhu o tom, jaké změny ve výrobě, prodeji 

a spotřebě masných výrobků lze do budoucna očekávat a jak na ně efektivně 
reagovat.

 Panelisté: 
 Bohumil Bartůněk, Kostelecké uzeniny a. s.
 Petr Chmelař, Globus ČR, k. s.
 Martin Dlouhý, Rohlik.cz 
 Martin Dvořák, Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.
 Stanislav Sekyra, Makro Cash & Carry ČR s. r. o.
 Zdeněk Skála, GfK Czech, s. r. o.
 Pavel Valchař, Raps-CZ, s. r. o.
13:00–14:00 přestávka, oběd (přízemí a restaurace 1. patro)
14:00–16:30  Odborná paralelní sekce C1: Co lze očekávat od legislativy a kontrolních 

orgánů? 
 Moderuje: Jan Katina, ČSZM
  Mojmír Bezecný (ČOI), Jindřich Fialka (MZe ČR), Martin Klanica (SZPI), 

Zbyněk Kozel (EKO-KOM, a. s), Petr Pipek (VŠCHT),
Zbyněk Semerád (Státní veterinární správa), Lucie Svodová (MZe ČR)

16:30–18:30 Volný program
18:30–19:30 Přípitek a welcome dinner (foyer a restaurace 1. patro)
19:30–20:30 Slavnostní večer ČSZM s udílením ocenění (Kongresové centrum)
20:20–02:00 Dinner buffet (Kongresové centrum)

K O N F E R E N Č N Í  C E N T R U M  ( M A LÝ  S Á L )
14:00–16:30  Odborná paralelní sekce C2: Jaké technologie nám mohou pomoci? 
  Moderuje: Josef Kameník (Ústav gastronomie, Fakulta veterinární hygieny 

a ekologie, VFU Brno)
  Bizerba, ČSOB, Mastercard, Novum Global, Potravinářská komora ČR,

VFU Brno a další partneři

V rámci konference bude probíhat soutěž
„Nejlepší tlačenka / salám Vysočina MEATING 2019“.

22. 10. 2019 Hotel OREA Voroněž, Brno

Meating 2019

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny v programu – více najdete na www.cszm-meating.cz

10. jubilejní ročník
s podporou společnosti                      Czech & Slovakia s. r. o.

j j
                     

Mediální partneři 



26 / z domova Potravinářský zpravodaj speciál / 2019

Svijany – Zlatou a stříbrnou medaili
si z vyhlášení výsledků jedné z největ-
ších světových pivních degustačních sou-
těží – Meininger’s International Craft Beer 
Award – odvezla piva ze Svijan. V konku-
renci 1229 piv z 31 zemí, rozčleněných do 
celkem 74 kategorií, se ve falckém Neu-
stadt an der Weinstraße prosadila Svijan-
ská Kněžna 13 % (zlato v kategorii tmavé 
pivo českého typu) a Svijanský Máz 11 %
(stříbro v kategorii český ležák plzeň-
ského typu). Verdikt vycházel z hodnocení 
devadesátičlenné poroty tvořené odborníky 
z řad pivovarníků, someliérů a senzorických 
expertů z celkem třinácti zemí. 

Soutěž International Craft Beer Award pořádá 
vydavatelství Meininger Verlag, specializující se 
na tituly o víně a o pivu, teprve od roku 2014, 
ale za tu dobu se stala významnou světovou pře-
hlídkou různých pivních stylů. Při hodnocení 
piva využívá speciálně vyvinutou metodologii 
ochutnávek přihlášených vzorků. Piva tak ne-

soutěží navzájem, pro individuální popis jejich 
vlastností – vzhledu, vůně, chuti a pitelnosti – se 
využívá stobodová stupnice. Získané ocenění pak 
doprovází senzorický popis v podobě speciální-
ho diagramu, který může posloužit k zběžnému 
popisu piva. Mezi letos přihlášenými 1229 pivy 
byla většina z Německa, 33 procent jich pochá-
zelo ze zahraničí, především z okolních zemí, 
ale i ze zámoří. 

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním vý-
robním postupu tzv. dvourmutového způsobu 
vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouho-
dobém zrání piva v ležáckých sklepích. Všechna 
jeho klasická, nepasterovaná česká piva dopro-
vází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Máz 
stál naposledy na stupních vítězů letos v lednu ve 
světové profesionální degustační soutěži World 
Beer Idol 2019, v níž se dělil o nejlepší udělené 
umístění v kategorii českého piva plzeňského ty-
pu (BOHEMIAN PILSNER). Svijanská Kněžna 
13 % se pravidelně umisťuje na stupních vítězů 
nejrůznějších soutěží, naposledy získala zlatou 
plaketu loni na podzim v kategorii tmavých le-
žáků soutěže World Beer Awards. 

Přímo z Meininger’s International Craft Beer 
Award si Svijany odvezly řadu cenu již v přecho-
zích ročnících soutěže. Například v roce 2015 
převzaly zlatou plaketu za zastudena dochmelo-
vaný ležák Svijanský Rytíř 12 % a loni za silné 
světlé pivo Svijanský Kníže 13 %. 

„Za nejdůležitější stále považujeme reak-
ce běžných spotřebitelů a našich fanoušků, ale 
ocenění od jury 90 odborníků z 13 různých ze-
mí má pro nás samozřejmě velikou váhu. Je dal-
ším důkazem toho, že jsme se před dvaceti lety 
při záchraně pivovaru vydali správnou cestou, 
když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní 
postupy českého piva. Obě nové ceny, ale i spous-
ta dalších ocenění nám v tom dávají za prav-
du,“ řekl k tomu sládek Pivovaru Svijany Petr
Menšík. 

Svijanský Máz 11 % − svijanská klasika 
a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, 
tak lahvové  variantě. Pivovar jej vyrábí již od 
roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru mezi slab-
šími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami 
− ležáky.

Svijanská Kněžna 13 % se vyrábí z vybra-
ných speciálních sladů, které jí dodávají speci-
fi ckou kávově-karamelovou chuť. Ve Svijanech 
se vaří od roku 1999. Výborně se hodí k dob-
rému jídlu a mimořádnou oblibu si získala jako 
součást řezaného piva s kterýmkoli jiným pivem 
ze Svijan – různými kombinacemi lze dosáhnout 
rozličné chutě, vůně a stupňovitosti.

www.pivovarsvijany.cz

Svijany – Pivovar Svijany uvádí
na trh nový míchaný nápoj z nealko-
holického piva. Svijanský Vozka 
Černý rybíz a limetka je výsledkem 
spojení piva bez alkoholu a limonády 
z přírodních šťáv z černého rybízu 
a limetky a díky přirozenému obsahu 
oxidu uhličitého nabízí rychlé osvě-
žení třeba při sportu nebo pří jízdě
vozem. V točené podobě je k do-
stání ve vybraných restauracích, 
v plechovkách pak zatím v prodejnách
sítě Globus, vybraných prodejnách 
Albert a na e-shopu pivovaru. 

„Stejně jako si při výrobě klasického 
piva zakládáme na klasickém postupu 
výroby bez pomoci úsporných moder-
ních technologií a jakýchkoli enzymů, 
čiřidel či dalších pomocných látek, 
i v případě nového nápoje zůstáváme 
této tradici věrní. Naším cílem je vyjít 
vstříc stále vyšší poptávce jak po ne-
alkoholických alternativách vhodných 
při sportu nebo v silničním provozu, 
tak i po přírodních nápojích bez použití 
chemie,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany 
Roman Havlík. 

„Ovocný Vozka obsahuje pouze 
nealkoholické pivo a přírodní šťávy 
z černého rybízu a limetky. Pro jeho 
dobarvení jsme použili šťávu z černé 

mrkve a jako jediný konzervant v něm 
vystupuje přírodní kyselina citrónová,“ 
potvrzuje svijanský sládek Petr Men-
šík. „Představuje novou, zajímavou 
variantu našeho nealkoholického piva 
Svijanský Vozka.“ 

POPTÁVKA PO PIVU
BEZ ALKOHOLU SE ZVYŠUJE 
Obliba nealkoholického piva se 

v posledních několika letech významně 
zvyšuje. Jen loni jeho výroba podle sta-
tistik Českého svazu pivovarů a slado-
ven vzrostla meziročně o dalších 7,3 %
na 620 tisíc hektolitrů. 

Nealkoholické pivo obsahuje celou 
řadu nutričně zajímavých látek: vedle 
vitaminů především řady B jsou to mi-
nerální látky a také polyfenoly s neza-
nedbatelnými antioxidační účinky. Po-
dle posledních studií může předcházet 
onemocnění oběhové soustavy mimo 
jiné i tím, že dokáže tlumit tvorbu trom-
binu, který hraje klíčovou roli při vzni-
ku krevních sraženin. Černý rybíz je 
zase bohatým zdrojem vitaminů C a P, 
resveratrolu a celé palety antioxidan-
tů, bioaktivních fl avonoidů a pektinů. 
Šťáva z jeho plodů zvyšuje pružnost 
cév a odolnost proti nachlazení a zvy-
šuje v těle hladinu antioxidantů. „Jejich 
kombinací jsme vytvořili ideální neal-
koholický nápoj pro všechny sportovce 
a lidi holdující aktivnímu způsobu živo-
ta,“ poznamenal Roman Havlík. 

„Nealkoholické pivo neslouží jen 
sportovcům a řidičům, je možné ho 
konzumovat i při práci vyžadující po-
zornost nebo souběžně s antibiotiky 

a dalšími léčivy, která nelze kombino-
vat s alkoholem,“ doplnil Petr Menšík. 

Svijanský Vozka s obsahem šťávy 
z černého rybízu a limetky v atraktiv-
ních fi alových plechovkách bude v pro-
deji za doporučenou maloobchodní ce-

nu 21,90 Kč. Po prodejnách Globus 
a vybraných prodejnách Albert by se 
měl postupně začít objevovat v celé 
maloobchodní síti a také na čerpacích 
stanicích. „Je-li správně vychlazen, 
uhasí skvěle žízeň, přitom však nijak 
neomezuje schopnost řídit motorové 
vozidlo,“ uzavřel Petr Menšík. 

VOZKA SE VYRÁBÍ UŽ 14 LET 
Svijanský Vozka je na trhu již od ro-

ku 2005. Vyrábí se tradičním postupem 
výroby nealkoholického piva („pita“), 
při němž je technologicky zamezeno 
vzniku alkoholu. „Výroba probíhá tak, 
že se uvaří slabší mladina a při varním 
postupu je upraveno rmutování, aby 
vzniklo méně zkvasitelných cukrů. Pak 
se přeskočí fáze hlavního kvašení a má-
lo zakvašené pivo se plní rovnou do le-
žáckých tanků, kde by mělo co nejdéle 
pomalu prokvášet. Pravidelně se měří 
obsah alkoholu. Jakmile se začne blížit 
horní povolené hranici půl procenta, je 
nutné je rychle zfi ltrovat, aby se úplně 
zastavilo kvašení a přestal vznikat al-
kohol,“ přiblížil již dříve technologii 
výroby nealkoholického svijanského 
piva sládek Petr Menšík. Loni jej Svija-
ny dodaly na trh přes 7 tisíc hektolitrů, 
meziročně o 1,3 procenta více. 

Temper Communication

Bez alkoholu: Pivovar Svijany uvádí na trh míchaný nápoj
z nealkoholického piva s černým rybízem a limetkou

Svijany si přivezly zlato a stříbro
z německé International Craft Beer Award 

�  Celkem 1229 přihlášených piv
v 74 kategoriích 

 �  Svijanská Kněžna 13 % získala zlato 
v kategorii tmavé pivo českého typu 

�  Svijanský Máz 11 % má stříbro
v kategorii český ležák plzeňského typu

Svijanský Máz 11 % Svijanská Kněžna 13 %

Technolog Martin Knytl a marketingový manažer Michal Matys s oceněním 

Svijanský Vozka Černý rybíz
a limetka ve skle

Svijanský Vozka Černý rybíz
a limetka, plechovka 0,5 litru
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Praha – Po teplotně nevydařeném dubnu 
a květnu k nám s létem dorazily tropické 
teploty a pivní zahrádky si konečně přichá-
zejí na své. Fenomén pivních zahrádek 
v Česku potvrzují statistiky, které evidují 
40 procent podniků nabízejících venkovní 
posezení. Restauračních zahrádek je u nás 
více než sedm tisíc, pětinu z nich najdete 
v Praze. Během letních měsíců bývá spotřeba 
piva průměrně třikrát vyšší než v zimě. 
Roste nejen spotřeba ležáků a výčepních 
piv, ale především čepovaných speciálů 
a ochucených pivních mixů.

Letní sezona je pro pivovary klíčovým ob-
dobím. Trh každoročně zaplaví pivní speciály, 
limitované edice a nové druhy alkoholických 
i nealkoholických pivních mixů. „S ochucenými 
pivními mixy se stále častěji setkáváme i na če-
pu, což dále posiluje jejich oblibu. Jen za minulý 
rok posílily pivní mixy o 43 % a předpokládáme 
jejich další růst. Stále častěji je totiž vyhledá-
vají i jinak sváteční konzumenti piva,“ uvádí 
Martina Ferencová, výkonná ředitelka České-
ho svazu pivovarů a sladoven. Zda bude jejich 
boom na českém trhu pokračovat i letos, bu-
de záviset na intenzitě a délce letní pivovarské 
sezony.

LÉTU DOMINUJE 
PIVO V PLECHOVKÁCH

Vedle rozmachu návštěvnosti pivních zahrá-
dek, a tím růstu spotřeby čepovaného piva létu 
tradičně dominuje pivo v plechovkách. Ty jsou 
lehké, snadno přenositelné a rychle se vychla-
dí. Volí je proto lidé cestující autem k moři. 
Významný trend posilování baleného piva v ple-

chovkách, a to nejen během letní sezony, potvr-
zují i hospodářské výsledky, které Český svaz 
pivovarů a sladoven uveřejnil začátkem dubna. 
Preference konzumentů dopřávat si pivo stále 
častěji doma než s přáteli v hospodě či restaura-
ci však dlouhodobě není dobrá pro českou pivní 
kulturu. „S tou je neodmyslitelně spjata právě 
tradiční hospoda,“ upozorňuje Ferencová.

BUĎTE COOL A VYRAZTE 
PRO PIVO SE DŽBÁNKEM

Snahou pivovarů je zaujmout konzumenta 
pestrou nabídkou čepovaných piv i zatraktivnit 
a modernizovat prostředí výčepů, pivnic a restau-
rací. Pivovary s tímto cílem investují významné 
fi nanční prostředky a jsou si vědomy, že dnešní 
konzument je čím dál náročnější. „Mění se i ži-
votní styl spotřebitelů a jejich preference, neboť 
stále více času stráví v kanceláři při sedavém 
zaměstnání. Večer pak preferují aktivní vyžití,“ 
vysvětluje Ferencová a dodává: „Pokud si nemů-
žete dát čepované pivo přímo v hospodě, dojděte 
si pro něj se džbánkem. Tato tradice se u nás bo-
hužel trochu vytrácí.“

FACEBOOKOVÁ PIVNÍ STŘEDA 
I TRADIČNÍ DNY ČESKÉHO PIVA

Český svaz pivovarů a sladoven bojuje proti 
poklesu čepovaného piva na úkor baleného na 
všech frontách. Na svých sociálních sítích po-
čátkem letošního roku spustil Svaz komunikační 
kampaň Česká pivní středa, čímž se snaží lidi 
aktivizovat a motivovat, aby si jeden den v týdnu 
udělali čas na posezení u piva s přáteli. 

Letní sezonu zakončí jako každoročně Dny 
českého piva – největší pivovarská akce roku, 
která letos připadá na 24.–30. září. Do sedmiden-
ních oslav svátku piva se zapojí desítky pivova-
rů a minipivovarů, které nabídnou ochutnávku 
svých pivních speciálů, možnost prohlídky či 
setkání se samotnými sládky. Cílem akce je pod-
pořit konzumaci čepovaného piva a připomenout 
unikum tradiční české hospody. Oslavy českého 
národního nápoje patří také vzpomínce na svaté-
ho Václava, který je již patronem českého piva.

Odstartovala letní pivovarská sezona a s ní období pivních zahrádek

Praha – Přestože konzumace alkoholu 
mladistvými dlouhodobě spíše klesá, 
problematika jeho dostupnosti se s nástupem 
letních prázdnin opět dostává do popředí. 
Nezanedbatelnou roli zde hrají maloobchodní 
prodejci, resp. jejich zaměstnanci na 
pokladnách. Pro ty je často složité rychle 
a správně vyhodnotit problematickou situaci 
a mohou prodat alkohol i mladším osmnácti 
let. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven 
by řešením měla být, spíše než udělování 
pokut či jiné státní restrikce, praktická 
pomoc lidem v první linii. Ve spolupráci 
s obchodními řetězci Kaufland, Makro, Tesco 
a COOP proto již sedmým rokem realizuje 
preventivní program „Člověče, nezlob se!“. 
V rámci něj byly proškoleny již desítky tisíc 
pokladních.

Začátek letních prázdnin se každoročně nese 
ve znamení oslav konce školního roku a s ním 
i rostoucího zájmu mladistvých o nákup alkoho-
lu. Přestože nejčastěji se k němu podle průzku-
mů dostávají v menších obchodech či večerkách, 

zkoušejí jej koupit i ve velkých obchodních ře-
tězcích. To potvrzují nejnovější statistiky kontrol 
ČOI, podle nichž česká mládež do osmnácti let 
nemá problém nakoupit v supermarketu alkohol 
až v polovině případů.

KLÍČEM JE SPRÁVNĚ CÍLENÁ 
PREVENCE

Problémem velkých obchodů je především 
nutnost pracovat v maximální rychlosti a ne-
vytvářet dlouhé fronty. „Pokladní si nakupují-
cí často pořádně neprohlédnou, neboť nechtě-
jí zdržovat a vytvářet na sebe tlak od ostatních 
čekajících ve frontě,“ vysvětluje Martina Fe-
rencová, výkonná ředitelka Českého svazu pi-
vovarů a sladoven. Právě modelové případy 
a scénáře, jak se v podobných situacích zacho-
vat a jak v jednání s mladistvými neztrácet hla-
vu, nabízí pokladním již od roku 2013 spo-
lečensko-odpovědnostní projekt „Člověče, 
nezlob se!“. 

V rámci programu Českého svazu pivova-
rů a sladoven byly za sedm let jeho fungování 
proškoleny již desítky tisíc pokladních. „Jsme 

přesvědčeni, že správně cílená prevence je efek-
tivnějším řešením než plošná restrikce. Za námi 
jsou navíc hmatatelné výsledky,“ zdůrazňuje Fe-
rencová. Kontrolními nákupy v prodejnách za-
pojených řetězců bylo zjištěno, že po proškole-
ní personálu poklesly případy prodeje alkoholu 
mladistvým až o 45 %. „Vedle toho je nezanedba-
telným pozitivem i spokojenost našich zaměst-
nanců, kteří si jsou v komunikaci s mladistvými 
jistější a situace pro ně nejsou tolik stresové. Tím 
spíše, že jsme silně zastoupeni v malých obcích, 
kde se často prodávající s nakupujícími dobře 
znají,“ doplňuje Lukáš Němčík, ředitel marke-
tingu skupiny COOP.

ZAPOJENÉ ŘETĚZCE A DALŠÍ 
CÍLE PROGRAMU

Pozitivní zkušenost s programem hlásí i dal-
ší obchodní řetězce. „Každý nově příchozí za-
městnanec i brigádník je v tomto tématu pečli-
vě proškolen. Školíme zpravidla jednou za čtvrt 
roku formou prezentace či přímo na pokladně, 
ve skupinkách i jednotlivě. Ohlasy na školení 
máme ze strany personálu jen pozitivní,“ uvá-

dí Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti 
Kaufl and. 

V „Člověče, nezlob se!“ participuje vedle 
COOPu, Kaufl andu a Tesca také Makro, které 
se zákaznicky zaměřuje na registrované podni-
katele. „V rámci programu pomáháme s edu-
kací naší významné zákaznické skupiny a tou 
jsou nezávislí maloobchodníci v rámci řetězce 
Můj obchod. Ty pomáháme školit pomocí direct 
mailingu,“ vysvětluje Romana Nýdrle, tisková 
mluvčí velkoobchodu Makro. Ke školení zaměst-
nanců nabízí Svaz i instruktážní videa a realizaci 
workshopů, projektu zajišťuje také legislativní 
podporu. 

V nadcházejících letech chce Svaz pivovarů 
oslovit projektem i další partnery. „Chceme i na-
dále posilovat význam projektu a toho nejlépe 
dosáhneme skrze účast a podporu dalších řetěz-
ců,“ vyzývá závěrem Ferencová. Více informací 
o preventivním projektu „Člověče, nezlob se!“ je 
k dispozici na www.do18ne.cz. 

Český svaz pivovarů 
a sladoven, z. s.

Jak omezit dostupnost alkoholu mladistvým, radí prodejcům
kampaň „Člověče, nezlob se!“

Brno – Ředitel pivovaru Starobrno Karel 
Honegr předal ocenění v soutěži domácích 
pivovarníků o nejlepší doma vařený nefiltro-
vaný ležák. Na základě hodnocení odborné 
poroty uvařila nejlepší pivo Zdeňka Lukáš-
ková z Brna. Odborná porota vybírala z de-
seti přihlášených vzorků.

Unikátní soutěž pro domácí pivovarníky, his-
toricky zatím první, vymysleli v pivovaru Sta-
robrno. „Hlavní motivací bylo oslovit všech-
ny pivní srdcaře a fandy pěnivého moku, kteří 
si doma pivo vaří – a díky soutěži tak dostali 
příležitost vzájemně si poměřit své síly i zku-
šenosti. Degustátoři konstatovali, že soutěžní 

ležáky byly velmi kvalitní, což nás pochopitel-
ně velmi těší,“ konstatovala manažerka značky 
Starobrno Petra Havlišová. 

Podle zadání soutěže museli soutěžící pivo 
uvařit z plzeňského sladu a žateckého polorané-
ho červeňáku (chmele), ostatní ingredience by-
ly jejich svobodnou volbou. Ve výsledku však 
nesmělo jít o ochucené pivo. Pivní originály 
jednotlivých soutěžících pak posuzovali 
degustátoři přímo z pivovaru. 

Vítězka klání, kterou vybrala uvedená odbor-
ná porota, dostala hned na několik cen. První 
z nich je fi nanční odměna, celkem 20 000 ko-
run na pořízení dalšího zařízení pro domá-
cí vaření piva. Vítěznou recepturu piva bude 
v nejbližší době konzultovat přímo s pracov-
níky pivovaru, kteří Zdeňce Lukáškové pomo-
hou i při výrobě. Svůj ležák autorka osobně 
představí veřejnosti na Dnu Starobrna 7. září 
2019. Kromě toho se počítá s tím, že si něko-
lik sudů vlastního piva odveze domů pro vlastní 
potřebu. 

Heineken 
Česká republika, a. s.

Starobrno ocenilo vítězku soutěže 
o nejlepší doma vařený nefiltrovaný ležák

Ředitel pivovaru Starobrno Karel Honegr s vítězkou soutěže Zdeňkou Lukáškovou



28 / z domova Potravinářský zpravodaj speciál / 2019

Z dat Celní správy ČR 
vyplývá, že obliba sektů 
mezi Čechy postupně ros-
te už od roku 2000. Rych-
lejší tempo růstu prodejů 
panuje od roku 2015, při-
čemž rekordní byl loňský 
rok 2018, když se toto čís-
lo zvýšilo o 15,3 % pro-
ti roku 2017. Za uplynu-
lých 5 let se pak celkové 
prodeje sektů a šumivých 
vín v ČR zvýšily o 44 %. 

Pro představu, zatímco v roce 2014 
vypil průměrně každý Čech 1,4 lah-
ve sektu o objemu 0,75 litru roč-
ně, dnes už jsou to více než 2 lahve.

„Stejně jako celý segment sektů se 
i naše prodeje v loňském roce vyvíjely 
pozitivně. Vážíme si toho, že Češi zůstá-
vají věrní značce Bohemia Sekt, loni se 
nám podařilo prodat rekordních bezmá-
la 13 milionů lahví,“ uvádí ke statisti-
kám Celní správy ČR Ondřej Beránek, 
ředitel společnosti BOHEMIA SEKT, 
jež dlouhodobě zaujímá pozici lídra na 

trhu sektů i tichých vín. „Je ale potřeba 
říci, že určitou část zboží si naši odbě-
ratelé nakoupili do zásob na letošní rok 
ještě před koncem roku loňského, což 
pak ovlivní statistiku roku 2019 a me-
ziroční srovnání,“ upřesňuje Beránek. 

Při výběru sektů Češi stále nejčas-
těji sáhnou po šumivých vínech z ka-
tegorie demi sec. „Jedničkou v našem 
portfoliu je dlouhodobě Bohemia Sekt 
demi sec, kterého jsme vloni prodali 

7,5 milionů lahví. Zároveň ale roste 
počet lidí, kteří se nebojí zkoušet nové 
chutě, příkladem je zájem o Bohemia 
Sekt La Fleur, ale i příklon k jednodru-
hovým sektům, jako například Ryzlink 
rýnský. Dlouhodobě také rostou pro-
deje nealkoholického šumivého vína. 
Postupně se také mění vnímání sektu 
jako nápoje pouze pro slavnostní oka-
mžiky v nápoj pro každou příjemnou 
příležitost,“ dodává Ondřej Beránek.

Češi se vezou na vlně bublinek, 
ročně se v tuzemsku prodá přes 22 milionů lahví

 Šampionem Národní soutěže vín 
ve vinařské oblasti Čechy se letos 
stal Tramín červený 2018, pozdní 
sběr, z České zemědělské univerzity 
v Praze. Národní soutěž vín, nej-
vyšší a největší soutěž vín v České 
republice, tak hodnocením vín vi-
nařské oblasti Čechy zahájila svůj 
letošní ročník. Soutěž probíhá pod 
garancí Svazu vinařů ČR, za orga-
nizačního zajištění Národním vinař-
ským centrem a za finanční podpory 
Vinařského fondu.

Česká zemědělská univerzita 
v Praze, jejíž vinařství sídlí v Měl-
níku, kromě Šampiona, který záro-
veň získal vítězství v kategorii bílých 
suchých a polosuchých vín, ovládla 
s vínem Ryzlinkem rýnský 2014, ja-
kostní víno odrůdové, také kategorii 
bílých polosladkých vín. Dominanci 
tohoto vinařství navíc letos podtrhlo 
ještě ocenění za nejlepší kolekci vín.

ŠAMPION 
A VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ:

Kategorie A – bílá vína suchá a po-
losuchá
�  Tramín červený 2018, pozdní sběr 

– Česká zemědělská univerzita 
v Praze (Mělník)

Kategorie B – bílá polosladká vína 
�  Ryzlink rýnský 2014, jakostní víno 

odrůdové – Česká zemědělská uni-
verzita v Praze (Mělník)

Kategorie C – sladká vína 
�  Ryzlink rýnský 2018, výběr z hroz-

nů – Vinařství Luděk Vondrák 
(Mělník)

Kategorie D – růžová vína a kla-
rety
�  Zweigeltrebe rosé 2018, jakostní 

víno odrůdové – Vinařství Bettina 
Lobkowicz (Mělník)

Kategorie E – červená vína suchá
�  Rulandské modré 2015, české 

zemské víno – Botanická zahrada 
hl. města Prahy

Nejlepší kolekce: 
�  Česká zemědělská univerzita 

v Praze (Mělník)

V soutěži bylo hodnoceno 149 vín 
z 23 vinařství, která si rozdělila 5 vel-
kých zlatých, 32 zlatých a 15 stříbr-
ných medailí. Do celostátního kola 
Salonu vín – národní soutěže vín bylo 
nominováno z vinařské oblasti Če-

chy 132 vín. Nominovaná vína budou 
spolu s ostatními postupujícími víny 
z vinařské oblasti Morava soutěžit 
o postup do fi nále a titul absolutního 
Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, 
celoroční degustační expozici vín ve 
Valticích.

VÝSTAVA VÍN 
PRO VEŘEJNOST 

– NEJLEPŠÍ ČESKÁ
VÍNA V PRAZE

Degustační přehlídka zúčastně-
ných českých vín proběhla v pondě-
lí 3. června v budově Novoměstské 
radnice v Praze. Nevšední degusta-
ce provedla návštěvníky vinařskými 
zajímavostmi celých Čech, od Pra-
hy přes Karlštejn, Mělník, Roud-
nici nad Labem, Litoměřice, Vel-
ké Žernoseky, Most, Kutná Hora, 
Kadaň, Benátky nad Jizerou, Ústí 
nad Labem až po Hradec Králové, 
Kuks nebo Slaný, tedy místy, které 

by řada milovníků vína na vinařské 
mapě České republiky možná ani 
nehledala.

Vinařská oblast Čechy nabízí dí-
ky svému rozptýlení na velkém úze-
mí na svých cca 646 hektarech vi-
nic mimořádně rozmanité spektrum 
půdních a klimatických podmínek, 
a tedy i množství velmi zajíma-
vých a nezaměnitelných vín. Vini-
ce jsou po Čechách roztroušeny od 
malebných vinic na mnoha místech 
Prahy přes Beroun, Kutnou Horu, 
Litoměřice a podél Labe od Kuk-
su, Mělníka až po Ústí nad Labem. 
Nejvíce se zde daří odrůdám Müller 
Thurgau, Ryzlink rýnský, Ruland-
ské šedé a bílé a z červených vyni-
ká Svatovavřinecké, Modrý Por-
tugal, Zweigeltrebe a Rulandské 
modré.

Více informací na
www.narodnisoutezvin.cz

Titul Champion bílých vín získal 
Ryzlink rýnský EGO No. 81, pozdní 
sběr, 2017, ze Zámeckého vinařství 
Bzenec a titul Champion mladých vín, 
tedy vín ročníku 2018, pak porota udě-
lila vínu Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 
2018, z Vinařství Volařík. Nejlepším 
červeným vínem soutěže se stal Caber-
net Sauvignon, výběr z hroznů, 2012, 
ze slovenského vinařství VÍNO MR-
VA & STANKO, a. s., a poslední titul 
Champion za nejlepší cuvée připadl 

moldavskému vínu Negre 2017 z vi-
nařství Fautor.

„Po loňském roce, kdy čtyři hlavní 
ceny soutěže putovaly do zahraničí, 
v letošních roce moravská vína u porot-
ců z 13 zemí světa doslova zářila. Kro-
mě dvou ze čtyř hlavních cen – Champi-
onů zůstane letos v České republice také 
10 z 15 doplňkových cen,“ komentoval 
letošní skvělé výsledky Ing. Martin Pů-
ček, ředitel soutěže a výkonný ředitel 
Svazu vinařů ČR.

Vinařství Volařík kromě titulu Cham-
pion získal také cenu za nejlepší kolek-
ci soutěže a stejně tak i Zámecké vi-
nařství kromě Championa získalo další 
zvláštní cenu, a to za vítězství v katego-
rii suchých bílých odrůdových vín roč-
níku 2017 a starších za Rulandské bílé 
Collection 1508, VOC Bzenec 2017.

O SOUTĚŽI
Oenoforum přináší jedinečnou 

příležitost porovnání širokého spektra 
světových vín s moravskou a českou 
produkcí. Letošního už 13. ročníku se 
zúčastnilo 523 vín z 11 vinařských ze-
mí – České republiky, Slovenska, Ně-
mecka, Itálie, Izraele, Moldávie, Por-
tugalska, Nového Zélandu, Francie, 
Rakouska a Slovinska, které hodnotili 
porotci z 13 zemí včetně zástupců OIV 
(Mezinárodní organizace pro víno a vi-
nohradnictví se sídlem v Paříži) a UIOE 
(Mezinárodní unie enologů). Soutěž 
splňuje nejpřísnější požadavky na úro-
veň hodnocení a profesionální organiza-
ci, a proto i letos proběhla pod patroná-

tem OIV. Organizátorem a pořadatelem 
soutěže je Svaz vinařů ČR. Soutěž pod-
poruje Vinařský fond České republi-
ky, Národní vinařské centrum, o. p. s., 
Jihomoravský kraj a další organizace. 

Více informací o soutěži 
a konferenci na 

www.oenoforum.cz

Omnimedia, s. r. o. 

Oenoforum 2019: Nejlepší bílé a mladé víno pochází z Moravy

Nejlepším vínem v Čechách je Tramín červený 
České zemědělské univerzity

Starý Plzenec – V roce 2018 bylo na český trh dle statistických dat Celní 
správy České republiky dodáno 22,2 milionů lahví šumivých vín. Oproti 
roku 2017 je to o 15 % více, což představuje nejvýznamnější nárůst za 
posledních 19 let.

Po dvoudenním hodnocení v reprezentativních prostorách lednické-
ho zámku vyhlásili pořadatelé největší mezinárodní soutěže vín pořádané 
v České republice – Oenoforum šampiony bílých, červených, mladých vín 
a cuvée. Významným úspěchem našeho vinařství je, že nejlepší bílé a mla-
dé víno soutěže vyrobili moravští vinaři.

Zdroj: Celní správa České republiky, Statistická data z oblasti výroby, dopravy 
a dovozu vína a meziproduktů, 2014–2018 BOHEMIA SEKT, s. r. o.

Hodnocení
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VYHLAŠUJÍ 11. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

                     G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                            P A R T N E Ř I  S O U T Ě Ž E :

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I :

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova 
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Milana Štěcha 

a Jana Horníka

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Karel Melzoch, rektor VŠCHT

Z Á Š T I T A  R E S O R T U :

Miroslav Toman, ministr zemědělství
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

12. září 2019
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2019
Přihlašovatel

Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

a vyplněnou ji zašlete na e-mail: ceskachutovka@sympex.cz, 
případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 12. září 2019
� registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 

kterou uhraďte nejpozději do 12. září 2019 na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímá-
no dne 18. září 2019 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 19. září 2019 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

Elektronickou přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2019.

Logo „Naše chuťovka“
– DOPLNĚK K SOUTĚŽI ČESKÁ CHUŤOVKA

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

5
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
PROTEINOVÉ DOPLŇKY 

Z BIOLOGICKÉHO 
ODPADU

V Dánsku vznikla nová iniciativa, která zkou-
má možnost výroby doplňků stravy využitím 
proteinů extrahovaných z organického odpadu. 
Výzkumní pracovníci z Technické univerzity 
Dánska (DTU) popisují projekt jako „udržitelný 
a šetrný k životnímu prostředí“, protože využívá 
bioplyn vyrobený z organického odpadu 
z domácností v Kodani.

Při výrobě bioplynu se generuje metan, který 
se pak používá jako růstový substrát pro mikro-
organizmy, které jsou bohaté na proteiny s vyso-
kým obsahem esenciálních aminokyselin lysinu, 
treoninu, valinu, histidinu, leucinu, isoleucinu 
a fenylalaninu.

EU již schválila produkci biomasy k použití 
v proteinových doplňcích stravy. Vedoucí projek-
tu profesorka Irina Angelidaki k tomuto tématu 
uvedla, že pokud se podaří využít nové techno-
logie k extrakci bílkovin z organického odpadu, 
existují dobré vyhlídky na budoucí výrobu po-
travin šetrnější k životnímu prostředí. Pomocí 
navržených metod se recykluje jak organický 
materiál, tak i živiny z domovního odpadu. Nic 
nepřijde nazmar, což minimalizuje dopad výroby 
potravin na životní prostředí.

Kromě metanu se k růstu bakterií používají 
také živiny jako dusík a fosfor. Na oba prvky jsou 
bohaté odpadní vody z výroby bioplynu. K ex-
trakci dusíku a fosforu z odpadních vod v takové 
kvalitě, aby je bylo možné použít k výrobě pro-
teinů v reaktoru, byla vyvinuta celá nová elek-
trochemická technologie.

Metan i separované prvky z výroby bioplynu 
vstupují do reaktoru, kde rostou a množí se bak-
terie produkující tzv. single cell proteiny. Používá 
se směsná mikrobiální kultura, ve které převažují 
kmeny řádů Methylococcales a Methylophilales. 
Předpokládá se, že zejména obligátně metano-
trofní bakterie Methylococcus capsulatus je za-
stoupena ve velkém množství, podrobné mikro-
biální složení směsi se však zatím zkoumá. 

Bílkoviny vyprodukované v reaktoru jsou poté 
lyofi lizovány a použity jako proteinový doplněk. 
Podle Angelidaki by tato praxe mohla nahradit 
i tradiční zdroje bílkovin, jako je rybí moučka 
a sójová mouka. Představuje ekologické řešení, 
které nahradí ekvivalentní materiály z petroche-
mického průmyslu. Z hlediska biologické rafi nace 
může produkce mikrobiálního proteinu z biolo-
gického odpadu znamenat pro lidské zdraví nižší 
zátěž, než představuje produkce z běžných zdrojů 
bílkovin.

Na závěr prezentace Angelidaki nastínila prů-
běh projektu: „V rámci tohoto projektu se bude-
me zabývat možností výroby biomasy bohaté na 
bílkoviny s využitím plynných a kapalných prou-
dů anaerobního digesčního procesu z biologic-
kého odpadu. Následně se otevře trh pro průmy-
slového partnera, který najde levný zdroj plynu 
a živin pro výrobu mikrobiálních proteinů.“ Do-
dala, že společnost Unibio, což je jeden z part-
nerů projektu, již biomasu bohatou na bílkoviny 
vyrábí. Tu je v současnosti možné použít jako 
přímý doplněk v krmných směsích pro zvířata.

Pilotní ukázka těchto metod bude ve spolupráci 
s fi rmami Unibio, Envidan a Biofos vybudována 
v čistírně odpadních vod v Avedøre. Projekt je 
realizovaný v rámci dánského ekoinvestičního 
programu MUDP a potrvá jeden a půl roku.
www.foodnavigator.com, www.env.dtu.dk

SENZORY ČERSTVOSTI 
U MASNÝCH A RYBÍCH 

VÝROBKŮ
Výzkumní pracovníci ve Velké Británii vyvi-

nuli levné, biologicky odbouratelné a spolehlivé 
senzory čerstvosti, které by v maloobchodním 
prodeji mohly na obalu nahradit údaj o datu pou-
žitelnosti (use by) potravinářského výrobku, a to 
zejména u masa a ryb.

Potravinový odpad je rostoucím problémem 
celé Evropy. V Unii se ho ročně vyprodukuje 
okolo 88 milionů tun v hodnotě přibližně 143 mi-
liard EUR. Kupříkladu ve Velké Británii je to 
podle odhadu agentury WRAP v domácnostech 
na 7,1 mil. tun, v maloobchodu okolo 260 tis. tun. 

Ve snaze bojovat proti plýtvání vyvinuli vědci 
z Imperial College London prototypové senzory, 
které testují čerstvost potravin. Jedná se o elektric-
ké snímače plynu (PEGS) na papírové základně. 
Zaměstnanci maloobchodu a spotřebitelé by si po-
mocí chytrých telefonů mohli ze senzorů přečíst 
patřičné údaje, a tak zjistit, zda jsou balené maso 
a rybí produkty zdravotně bezpečné ke konzumaci. 
Náklady na výrobu senzorů jsou jen 0,02 dolaru. 

Vědci uvádějí, že jejich technologie by mohla 
být levnou, spolehlivější alternativou údaje o da-
tu použitelnosti (spotřebujte do…). Překvapivým 
znakem senzoru je skutečnost, že k detekci plynů 
stačí pouze „kousek papíru“, jak uvádí vedoucí 
výzkumného týmu z Imperial College London
Dr. Firat Güder. Senzor v podstatě tvoří dvě uh-
líkové elektrody natištěné na proužku celulózo-
vého papíru. Měří se vodivost přirozeně přítom-
né vrstvy vody, která je absorbována v papíru 
na celulózových vláknech. Plyn vznikající jako 
produkt degradace výrobku, například amoni-
ak nebo trimetylamin, reaguje s touto vrstvou 
vody a ta mění své elektrické vlastnosti. Tech-
nologie blízké komunikace v terénu (NFC) 
umožňuje chytrým telefonům tuto změnu pře-
číst a upozornit na ni prodejce nebo spotřebi-
tele dříve, než dojde k prodeji či konzumaci.

Senzory ke svému správnému fungování vy-
žadují prostředí, kde je přítomná voda, proto 
se výzkumníci zaměřili na balené potravinář-
ské výrobky. V článku publikovaném v časopi-
se American Chemical Society (ASC)’s Sensor 
journal uvádějí, že senzory velmi dobře fungují 
v prostředí s relativní vlhkostí 56–70 %, přičemž 
uvnitř balených masných a rybích výrobků se 
většinou relativní vlhkost blíží téměř 100 %.

Konečným cílem je podle Güdera, který je 
spoluautorem studie, omezit plýtvání potravi-
nami v supermarketech a prodejnách potravin. 
Podle něj nejsou v současné době údaje o po-
travinářských odpadech na úrovni maloobcho-
du příliš spolehlivé. Mluvil s řadou obchodníků 
s potravinami a je přesvědčený, že stávající me-
tody nefungují a že obchodníci vyhazují tuny vý-
robků. Britští výzkumníci jsou rozhodnuti uspět 

tam, kde jiní neuspěli. Řada fi rem, která vyvíjela 
kupříkladu kolorimetrické senzory, tj. které se 
zabarvují, když jídlo ztrácí svou čerstvost, zkra-
chovala. Ukázalo se, že když maloobchodníci 
použili kolorimetrické senzory, i sebemenší za-
barvení spotřebitelům signalizovalo, že to není 
ten nejčerstvější výrobek, který lze koupit, i když 
potravina byla ke konzumaci naprosto bezpečná. 
Takže zákazníci ho nekoupili, výrobek se oprav-
du zkazil, a to vedlo k ještě většímu plýtvání 
a dalším ztrátám pro maloobchodníky.

Tým Imperial College London je přesvědčený, 
že posouvat technologii směrem ke komerciali-
zaci má šanci jedině přístup „win-win“. Je jasné, 
že z jakékoli technologie, která přichází do potra-
vinářského průmyslu, musí mít prospěch všechny 
složky řetězce obalový průmysl – maloobchod-
níci – spotřebitel.

Aby pomohli prosadit vynález na trhu, vý-
zkumníci založili start-up společnost Blakbear, 
zažádali o grant a mají partnerství s výrobcem 
obalů. A s každým, kdo je ochotný pomoci tuto 
technologii realizovat, budou rádi spolupracovat.

Poté, co se technologie objeví na trhu, může 
maloobchodníkům pomoci určit, jak čerstvé je-
jich masné či rybí výrobky jsou, a podle toho 
položky dynamicky oceňovat. Pokud se čerstvost 
snižuje, ale potravina je stále zdravotně bezpeč-
ná, může maloobchodník snížit cenu, aby měl 
větší šanci ji prodat, než se stane odpadem.

Senzory by také mohly usnadnit složitější dy-
namická cenová schémata. Nejčerstvější produk-
ty by se při vstupu do obchodu prodávaly za pl-
nou cenu, když v následujících dnech ztratí svou 
čerstvost, mohou tyto položky být zlevněny.

Boj s plýtváním potravinami na maloobchodní 
úrovni by měl také řadu pozitivních druhotných 
účinků, kupříkladu snížení množství plastového 
odpadu a emisí uhlíku.

„Vyrábíme potraviny, které nejíme, přitom vět-
šina potravin, které vyrábíme, je balena v plas-
tu. Dopad potravinového odpadu na životní 
prostředí má mnoho dimenzí,“ dodává v závěru 
Güder.
G. Barandun, M. Soprani, S. Nafi cy, M. Grell, M. 
Kasimatis, K. L. Chiu, A. Ponzoni, F. Güder: Cel-
lulose fi bers enable near-zero-cost electrical sens-
ing of water-soluble gases . ACS Sensor, DOI: 
https://doi.org/10.1021/acssensors.9b00555  

VINNÁ VODA O. VINE

Izraelská společnost Practical Innovation se 
zaměřuje na zpracování a další využití průmy-
slového odpadu. Vytvořila si nový systém vý-
voje inovativních potravin a nápojů. Vyhledává 
příležitosti zejména v kategoriích konzervova-
né a mražené zeleniny, džemů, kojenecké výži-
vy, pečiva, omáček na těstoviny a vína. Výrobci 
těchto druhů potravin často jako odpad likvidují 
slupky a semena zpracovávané zeleniny a ovoce, 
přitom o těchto částech plodů je známo, že jsou 
bohaté na vlákninu, živiny a nutraceutika. Lik-
vidace takovéhoto odpadu nejenom stojí peníze, 
ale navíc přicházejí vniveč i zdroje těchto výži-
vově cenných látek.

V EU se ročně vyprodukuje přibližně 88 mi-
lionů tun potravinového odpadu. To představuje 
20 % potravin celkově v unii vyrobených, při-
čemž související náklady se odhadují na 143 mld. 
EUR. Podle údajů Evropské komise přispívají 
výrobní a zpracovatelské sektory na produkci to-
hoto odpadu 30 procenty.

Metoda Practical Innovation pro opětovné vy-
užití materiálu považovaného za odpad zahrnuje 
tyto kroky:
�    identifi kaci všech zdrojů odpadního materiálu,
�    odhadnutí a vyhodnocení ročního rozsahu od-

padu, tj. jaké jsou aktuální náklady za jeho ne-
využití (např. náklady na odstranění a likvida-
ci, poplatky za úklid atd.), jakou ekonomickou 
hodnotu z něj lze získat,

�    po defi nování rozsahu odpisů a současných ná-
kladů na likvidaci odpadu zmapování možných 
přínosů jeho opětovného využití,

�    vytvoření inovativních produktů.
Pomocí tohoto přístupu Practical Innova-

tion vyvinul O.Vine, což je infuze do vody 
z podnázvem „spirit of wine“, která údajně 
„přináší omamnou vůni a osvěžující chuť na 
každý stůl“. Se zakázkou, jak využít hroz-
nový odpad z výroby vína k vytvoření nové 
produktové řady, přišlo velké vinařství, kte-
ré tohoto odpadu za rok vyprodukuje více než 
1500 tun.

Výzkumem bylo zjištěno, že většina antioxi-
dantů plodů vinné révy se nalézá ve slupkách 
a semenech. Pracovníci Practical Innovation vy-
cházeli ze svých dlouholetých zkušeností a zna-
lostí globálních trendů v oblasti potravin a ná-
pojů, a vyvinuli proto vinnou vodu O.Vine, čímž 
vytvořili novou kategorii stolní vody. Inspirací 
jim byly dva nejstarší nápoje na světě – voda 
a víno. Stolní voda O.VINE se vyrábí aplikací 
infuze vyrobené z vinařského odpadu do prame-
nité vody.

Prémiový nápoj O.VINE neobsahuje cukr ani 
alkohol, přitom se v něm nacházejí všechny pří-
rodní složky vína, které vodě dodávají nejenom 
příjemnou vůni, ale hlavně ji obdařují všemi pro-
spěšnými účinky, které antioxidanty mají na lid-
ské zdraví.

Vinná voda O.VINE je k dispozici tichá nebo 
perlivá a ve variantách z červených (cabernet, 
merlot, syrah a petit verdot) nebo bílých (ryzlink 
a gewürztraminer) odrůd vinné révy.
www.winewater.com, www.foodnavigator.com

Mgr. Tatiana Oldřichová
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www.brenntag.cz

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

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

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

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