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Vinařství roku 2020 má své vítězekraje na kraj
Zima už končí a únor bílý se vyznamenal. Země-

dělci hospodařící na půdě se mohou těšit na dob-
rou úrodu a praví sedláci s živočišnou produkcí 
na to, že budou mít čím krmit. A my s nimi. Mám 
na mysli nás vědomější, kterým není zas tak jedno, 
jestli se ten buřtík vyrobil z polského masa, nebo 
právě z chovu od sedláka s českou občankou. Ale 
to je notorická lapálie a budiž nám úlevou, že hlad 
nemáme a že jsme Evropani. Sice tuto příslušnost 
citově v krvi moc nemáme, ale těch pozitiv by se na-
šlo asi víc než těch negativ, které se denně skloňují 
v mnoha kritikách krvežíznivých médií. Kdo vlád-
ne, ten prostě dělá chyby, a za plusy se nechválí.

A u nás doma to platí v této době dvojnásobně. 
Vláda musí vládnout i v této velmi složité době. Ale 
bez většinové podpory politického spektra to moc 
nejde. A tak se hledají všemožná řešení, často velmi 
krkolomná, a to až opatřeními na hraně nejvyššího 
zákona – naší ústavy. Přitom nemoc neustupuje. 
Co s tím? Součet sil se nekoná, jemná oteplení 
vzájemných vztahů vlády s opozicí nemohou mít 
trvalou hodnotu, to když každá strana řeší vedle 
věcné stránky hlavně svoje ambice. Hejtmani se 
zřekli práce a hlavně odpovědnosti a centrum tápe. 
I v samém vládním centru není zřejmá jednota. 
Ve středu se vyhlásí, že se od pondělka otevřou 
obchody, a v pátek už to není pravda. S otevřením 
škol je to podobné. Ministr zdravotnictví drží basu 
a vždycky najde tvrdší řešení, v záloze má možná 
ještě plynové masky. Chápu ho, ale jak už jsem 
napsal nedávno. Vyplašenost není dobrý recept 
na moudré rozhodování. Myslím si, že by se měla 
opatření vlády rozvolnit hlavně v oblastech, kde je 
výskyt nemoci nižší. Otevřít školy, otevřít zejména 
malé obchody a služby. A hlavně udělat analýzu 
všech dosud platných opatření, často nesmyslných, 
a zrušit ta neúčinná. A tlačit gebelsovským způso-
bem do lidí výchovu k odpovědnosti tak, jak to už 
často naznačil premiér. Víc nemocných tím nebu-
de. O tom jsem přesvědčen.

Ještě trochu k hejtmanům. Náš krajský systém 
považuji za velmi nešťastný už od jeho vzniku 
v roce 2000. A to, když se ještě v roce 2003 zrušily 
okresy, to mě úplně vzalo. Vždycky když se něco 
takového stane, snažím se představit ty lidi, kte-
ří to vymysleli, a hlavně odkud se vzali, že moh-
li vymyslet takovou pitomost. Nejsem expert na 
územní uspořádání, ale mám svou hrdost na pří-
slušnost k místům, které v naší zemi jsou. Proč by 
se měli řidiči z okresu Havlíčkův Brod schovávat 
za jakési Jéčko a proč by náš nový okres Jeseník 
vzniklý v roce 1996 nemohl mít na autech svoji 
rozpoznávací značku? Ta espézetka má vyjadřovat 
nejen označení, kam patřím, ale i určitou likvidaci 
anonymity. Ať všichni dobře víme, odkud byl ten 
blb, který předjel čtyři auta na bílé čáře. Značky 
okresů mají téměř všechny evropské státy a příkla-
dy Slovenska, Rakouska a Německa jsou pro nás 
nejbližší. Okresy měly zůstat a tu přehršel krajů 
vůbec nepotřebujeme. Nehledě k tomu, že Libe-
rec a Ústí a hlavně Hradec Králové a Pardubice 
jsou takřka sousedi, a že to jsou krajská města, je 
výsledkem jejich letité nevraživosti, proti které si 
nikdo nedovolil racionálně zakročit. Jsme malá 
země, a tak se musí makat i z centra. Obsáhnout 
řízení všech našich okresů z centra, maximálně 
pak při zachování historického zemského uspořá-
dání Čechy a Morava čili Praha a Brno, je pro-
veditelné. Malému torzu někdejšího Slezska by 
to vadilo možná méně, než by se dalo domyslet. 
Krajská města kvetou jenom na úkor všech míst 
na jejím území. Rád bych, aby to bylo pěkné všude. 
Odmítnutí hejtmanů řídit kraj v době koronakrize 
považuji za vrchol politické arogance, a hlavně za 
výsměch všem nám občanům, kteří jsme je zvoli-
li. I to potvrzuje můj postoj chtít zase obdivovat 
funkční a svéprávnou budovu Okresního úřadu 
v každém okresním městě a mít Prahu a Brno za 
naše skvělá hlavní města. Ale ať v jejich čele ne-
stojí hejtman. To slovo ztratilo v posledních týd-
nech svoji prestiž. Nefunkčnost systému se vždy 
prokáže právě v době krize. 

  
 Ing. František Kruntorád, CSc.

Českým zemědělcům, potravinářům 
a obchodníkům se loni podařilo vyvézt 
z České republiky více agrárního zboží 
než v roce 2019. Záporná bilance agrární-
ho zahraničního obchodu (AZO) se zlepšila 
o 22,7 %, kdy se snížil schodek ze 47,5 mi- 
liardy na 36,7 miliardy korun. Celkový ob-
rat AZO dosáhl 464,3 miliardy korun. Více 
se vyvezlo zejména do zemí EU, mírně se 
zhoršil export do zemí mimo Unii. 

Vývoz agrárního zboží z ČR se v roce 2020 
zvýšil v porovnání s předloňskem o 8 % (tj. 
o 15,8 miliardy) na 213,8 miliardy korun. Hod-
nota dovozu meziročně vzrostla o 2 % (tj. o 5 mi- 
liard) na 250,5 miliardy korun. Na zlepšení vý-
sledku se nejvíce podílel vývoz pšenice, pří-
pravků k výživě zvířat a cigarety. 

Pozitivní bilance je výsledkem toho, že 
i v době omezení způsobených pandemií byl ob-
chod v rámci EU plynulý a bez bariér, zatímco 
kontakty se zeměmi mimo EU ovlivnila omeze-
ní a horší ekonomická situace některých odběra-
telů způsobená pandemií. Čeští zemědělci a po-

travináři nejčastěji obchodují se zeměmi EU. 
V jejím rámci se uskutečňuje 90 % českého AZO.

ČR loni nejčastěji exportovala zemědělské 
zboží do Německa (23,1 %), na Slovensko  
(20,7 %) a do Polska (9,8 %). Dováželo se nej-
častěji z Německa (22,9 %), Polska (15,6 %)  
a Nizozemska (6,8 %). Nejvýraznější zlepšení 
zaznamenal agrární vývoz ČR do Německa. 
V porovnání s rokem 2019 vzrostl o 9 miliard 
korun na 49,4 miliardy korun.  

Mezi nejvíce vyvážené položky patřily pše-
nice, potravinové přípravky, pekařské zboží, 
výživa pro zvířata, cigarety a mléko. Nejví-
ce se dováželo například vepřové maso, pe-
kařské výrobky, potravinové přípravky, sýry 
a čokoláda. 

V době pandemie COVID-19, kdy byly ces-
tování a osobní kontakt se zahraničními part-
nery omezeny, se jako vhodný nástroj pro pod-
poru českých firem ukázala síť zemědělských 
diplomatů Ministerstva zemědělství (MZe). 
Díky nim se i přes nepříznivé ekonomicko-
-epidemiologické podmínky podařilo zacho-
vat klíčová teritoria pro export mléčných vý-
robků, například Libanon a Spojené arabské 
emiráty, odstranit překážky při vývozu skotu 
do Kazachstánu a násadových vajec do Ruska 
nebo zařídit povolení k vývozu plemenného 
skotu do Libanonu.

V zemích, kde působí agrární diplomaté, 
se v porovnání s rokem 2019 loni zvýšil ze-

mědělský export, a to v USA o 13 %, Srbsku 
o 11,2 % a Ruské federaci o 6,2 %.

Zemědělští diplomaté v současnosti pracují 
v Rusku, Číně, USA, Spojených arabských 
emirátech, Libanonu, Japonsku a Srbsku. 
Další zástupci MZe jsou v Kazachstánu a na 
Ukrajině. Jejich úkolem je propagovat české 
zemědělské produkty, odstraňovat byrokra-
tické překážky a pomáhat při navazování ob-
chodních vztahů. 

Cílem MZe je nadále podporovat zejména 
export produktů s vyšší přidanou hodnotou, 
jako jsou mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje 
nebo osivo a mák. V těchto produktech je ČR 
konkurenceschopná a v obchodních vztazích 
může navázat na historické vazby z přede-
šlých období. Snahou je více vyvážet do zemí 
mimo EU, které mají velký exportní potenciál. 

Detailní informace o agrárním zahraničním 
obchodu v roce 2020 najdete zde: http://eagri.
cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/ 
zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/ 
vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-23. 
html

Souhrnné informace o zemědělských di-
plomatech najdete zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
-zemedelstvi/proexportni-okenko/zemedelsti-
-diplomate/ 
 MZe

Českému agrárnímu obchodu se loni dařilo. 
Jeho schodek se snížil ze 47,5 miliardy 

na 36,7 miliardy korun, téměř o čtvrtinu

Titul absolutního vítěze  
11. ročníku soutěže 

Vínařství roku 
a zároveň vítězství 

v kategorii střední vinařství 
si připsalo vinařství 

SONBERK.  
Na fotografii 

Dagmar Fialová 
a Oldřich Drápal.

Titulem malé vinařství se 
může pyšnit vinařství  

Piálek & Jäger. 
Ocenění převzal 
Jaroslav Jäger.

Více informací přinášíme 
na straně 14.
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S ohledem na stále omezené možnosti 
dodávek potravin do veřejného stravování a na 
trhy vyhlásí Ministerstvo zemědělství (MZe) 
druhou výzvu v dotačním programu Agricovid 

potravinářství. Rozhodným obdobím pro po-
suzování žádostí bylo 1. prosince 2020 až  
28. února 2021. Příjem žádostí začne 15. břez- 
na, předtím musí ještě pravidla notifikovat 
Evropská komise.

„Tato dotační podpora zůstává zacílená do 
oblasti potravinářských a zemědělských podni-
ků, jejichž produkce směřuje do veřejného stra-
vování a na trhy a tržnice, které jsou přijatými 
opatřeními stále významně omezeny. Chceme 

tím snížit riziko ukončení činnosti zemědělských 
a potravinářských podniků, které se podílejí na 
zajištění základních potřeb potravin a zeměděl-
ských produktů pro obyvatele České republiky,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Příjem žádostí v první výzvě programu skon-
čil, podporu mohly získat podniky, kterým celko-
vé příjmy klesly mezi začátkem března a koncem 
listopadu roku 2020 nejméně o 25 % v meziroč-
ním srovnání. MZe nyní došlé žádosti vyhodno-
tí, ověří jejich formální správnost a případně si 

vyžádá doplnění od žadatelů. Poté by mělo začít 
peníze vyplácet a bude také možné sdělit přesná 
čísla o počtech žadatelů.

Spuštění druhé výzvy příjmu žádostí nebude 
mít dopad na státní rozpočet. Přestože MZe došlé 
žádosti z první výzvy ještě vyhodnocuje, finanční 
rámec 3 miliard korun totiž nebude vyčerpán, 
a bude tak možné ho využít i v rámci druhé vý-
zvy. Pravidla pro druhou výzvu zůstávají podob-
ná jako v té první, tedy pokles příjmů o 25 % 
v meziročním srovnání v rozhodném období.

ministerstvo zemědělství vyhlásí druhou výzvu programu Agricovid 
potravinářství, žádosti bude přijímat od 15. března

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšíří od 
letošního roku pilotní projekty na šetrné hos-
podaření zemědělců v ochranném pásmu vo-
dárenské nádrže Švihov na Želivce. Nově bu-
dou zemědělci používat méně přípravků na 
ochranu rostlin i na polích u nádrží Římov 
(Jihočeský kraj), Vrchlice (Středočeský kraj) 
a Opatovice (Jihomoravský kraj). Ročně vyna-
loží MZe na šetrné zemědělské postupy u vo-
dárenských nádrží přibližně 70 milionů korun. 

Pilotní projekty MZe na šetrné hospodaření 
a nižší spotřebu přípravků na ochranu rostlin mají 
snížit přísun pesticidů a tím zlepšit kvalitu vod ve 
vodárenských nádržích. 

„Zemědělské hospodaření u vodárenských ná-
drží má přímý dopad na kvalitu zdroje pitné vody. 
Je nezbytné zemědělce motivovat, aby omezovali 
používání přípravků na ochranu rostlin, zejména 
pesticidů, pouze na nezbytně možnou míru. Pro-
to jsme projekt šetrného hospodaření u Želivky 
rozšířili i na vodárenské nádrže Římov, Vrchlice 
a Opatovice. Některé dosud používané prostředky 
tam budou zcela zakázány, použití jiných bude ome-
zeno,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

MZe vypracovalo metodiku zemědělského 
hospodaření, které přispěje ke zlepšení kvality 

vod, a nastavilo podrobné procesy v rostlinné vý-
robě obsahující povolené přípravky a podmínky 
jejich aplikace. 

Zemědělci, kteří se zapojí do dobrovolného 
projektu, musí používat nižší dávky účinných 
látek na ochranu rostlin. Tím mají ztíženy pod-
mínky hospodaření, proto jsou pro ně určeny do-
tace jako náhrada za nižší výnosy. Ročně MZe 
poskytne na projekty 70 milionů korun. 

Projekt šetrného hospodaření začal u Želivky 
v roce 2019, rozšíření o další tři nádrže je naplá-
nováno na roky 2021 až 2023. Poté se vyhodnotí 
přínos pro životní prostředí, konkrétně jak se změ-
nilo množství pesticidních látek ve vodách. Zámě-
rem je šetrné způsoby hospodaření zavést u vodá-
renských zdrojů, tzn. nádrží i podzemních vod. 

V EU patří Česká republika, spolu s Irskem 
a Portugalskem, k trojici států, ve kterých nejvíce 
klesá spotřeba přípravků na ochranu rostlin proti 
škůdcům. Za poklesem stojí především zákaz ně-
kterých insekticidů na bázi neonikotinoidů a ome-
zené použití účinné látky glyfosát. Podle posled-
ních dostupných údajů evropského statistického 
úřadu Eurostat poklesla spotřeba pesticidů v ČR 
za devět let o 27 procent, naopak například ve 
Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 pro- 
cent, a v Rakousku dokonce o 53 procent.

ministerstvo zemědělství rozšiřuje projekty na zlepšení kvality pitné vody

Vláda schválila dvě novely připravené 
Ministerstvem zemědělství. Novelu veteri-
nárního zákona, jejíž součástí je doplnění 
právní úpravy centrální evidence psů a sou-
visejících povinností soukromých veteri-
nárních lékařů a chovatelů psů, a novelu 
zákona o rostlinolékařské péči. Ta například 
pomůže zamezit falšování pesticidů.

„Již rok u nás platí povinnost čipování psů. 
To pomáhá jednodušší identifikaci zvířete, pokud 
se ztratí či někomu ublíží, ale také je díky tomu 
možné lépe potírat nelegální množírny. Nyní 
v zákoně doplňujeme právní úpravy centrální-
ho registru, což dovršuje úsilí o co nejpřesnější 

evidenci psů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Centrální evidence psů (CEP) bude zavede-
na od 1. ledna 2022. Do tohoto informačního 
systému budou mít přístup soukromí veteri-
nární lékaři, Státní veterinární správa a Policie 
ČR (při nalezení psa). Za zapsání psa do cen-
trální evidence bude cenu určovat individuál-
ně soukromý veterinární lékař v rámci ceny 
za vakcinaci proti vzteklině. Veterinární lékaři 
budou povinni zapsat psa do této evidence do  
7 pracovních dní od čipování nebo očkování či 
přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat 
změny v informacích o chovateli. Všechny tyto 
zápisy je povinen zajistit chovatel. Záznamy 

starší více než 20 let budou z registru vy- 
řazeny.

Pokud jde o novelu rostlinolékařského zákona, 
dochází v něm například ke změně označování 
přípravků na ochranu rostlin pro profesionální 
uživatele. Přípravky budou muset být označeny 
jedinečnými identifikátory (tzv. dvourozměrný-
mi čárovými kódy) a data o pohybech přípravků 
budou muset být zasílána do uložiště dat spra-
vovaného Ministerstvem zemědělství. Zřízení 
centrálního uložiště dat je klíčovým prvkem pro 
zabezpečení funkčnosti zaváděného systému. 
Tento systém umožní sledovat přípravek v kaž- 
dém článku distribučního řetězce. Elektronickou 
evidencí a dohledatelností původu přípravků na 

ochranu rostlin by se mělo zabránit falšování 
a distribuci těchto přípravků.

V reakci na přemnožení hrabošů novela také 
upravuje postupy Ústředního kontrolního a zku-
šebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při kala-
mitních stavech škodlivých organismů. Revidu-
jí se definice a postupy při stanovení populační 
hustoty škodlivých organismů. Stanoví se jas-
ná, transparentní a objektivní kritéria pro určení 
hodnoty prahu škodlivosti škodlivého organismu 
a transparentní postup pro tato určení. Kritéria 
budou založena na aktuálně platných vědecky 
podložených a přezkoumatelných podkladech 
a důkazech. 

MZe

ministr Toman: Novela veterinárního zákona doplňuje 
podmínky registru psů. Změny v rostlinolékařském zákonu 

posílí kontrolu trhu s ochrannými přípravky 

V České republice bylo potvrzeno (3. 2.) 
třetí letošní ohnisko aviární influenzy neboli 
ptačí chřipky v chovu drůbeže. Nové ohnisko 
se nachází v malochovu drůbeže v obci Ro-
nov nad Doubravou na Chrudimsku v Pardu-
bickém kraji. Podobně jako v případě před-
chozích dvou ohnisek v jižních a středních 
Čechách se slepice v chovu zřejmě nakazily 
od volně žijících vodních ptáků.

Chovatel nahlásil prostřednictvím soukromé-
ho veterinárního lékaře Státní veterinární správě 
úhyn jednoho kohouta a dvou slepic. Další kusy 

v chovu vykazovaly klinické příznaky typické 
pro nákazu ptačí chřipkou. Veterinární inspektoři 
proto neprodleně zahájili v chovu šetření, přijali 
předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vy-
šetření do Státního veterinárního ústavu Praha. 
Úhyny v chovu dále pokračovaly, uhynulo cel-
kem patnáct kusů drůbeže. V malochovu se pů-
vodně nacházelo 46 kusů hrabavé drůbeže a osm 
kusů vodní drůbeže.

Laboratorní testy u uhynulých kusů potvrdi-
ly ptačí chřipku subtypu H5. Zbývající drůbež 
v chovu bude usmrcena. Drůbež v chovu byla 
v kontaktu s divokými kachnami žijícími na ne-
daleké řece.

Tak jako v předchozích případech i okolo 
nového ohniska bude vymezeno tříkilometrové 
ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru de-
seti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhláše-
na mimořádná veterinární opatření. V rámci mi-

mořádných veterinárních opatření bude zejména 
omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou 
provedeny soupisy chovů drůbeže.

Základním preventivním opatřením proti za-
vlečení nákazy je chov drůbeže v uzavřených 
objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími 
ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění 
v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, 
která minimalizují rizika kontaminace vody, kr-
miva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, 
například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, 
zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, 
kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opat-
řením je zasíťování výběhů apod. Případné pode-
zření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drů-
beže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, 
je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

SVS

V ČR je třetí ohnisko ptačí chřipky, 
nachází se v malochovu drůbeže na Chrudimsku
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Tak jako fungování všech jiných organizací 
v ČR a zahraničí i činnost Státní veterinární 
správy (SVS) výrazně v loňském roce ovliv-
nila celosvětová pandemie COVID-19. Přes-
to se podařilo udržet rozsah a úroveň dozoru 
na úrovni předchozích let. Veterinární dozor 
se začátkem roku vypořádal s dvěma ohnisky 
ptačí chřipky, která se po třech letech vrá-
tila na území České republiky. Významným 
úspěchem je zařazení ČR mezi země prosté 
infekční bovinní rinotracheitidy (IBR), které 
je důležité zejména pro české vývozce. Cel-
kový objem vybraných pokut dosáhl téměř  
33 milionů korun, což je srovnatelné s úrov-
ní roku 2019.

Pro ilustraci, jak koronavirová pandemie 
ovlivnila chod úřadu, lze uvést, že se do izolace 
na základě pozitivního vyšetření postupně do-
stalo okolo 120 zaměstnanců SVS, což odpoví-
dá bezmála desetině všech pracovníků. Okolo 
180 dalších pracovníků se na základě riziko-
vého kontaktu s nakaženým dostalo v průběhu 
roku do karantény. SVS se v maximální mož-
né míře snažila snížit riziko šíření nákazy mezi 
pracovníky. Během podzimní druhé vlny nákazy 
více než třetina pracovníků využívala možnosti 
pracovat z domova. Vzhledem k náplni své 
práce, která spočívá ve vykonávání dozorové 
činnosti v provozech, chovech či na jatkách, 
téměř dvě třetiny zaměstnanců této možnosti 
využívat nemohly.

Jedním z klíčových úkolů SVS je dlouhodobé 
zajištění veterinárního dozoru na jatkách, a tím 
zdravotní nezávadnosti masa a dalších živočiš-
ných produktů na domácím trhu. I v době nouzo-
vého stavu dozorovalo v celé ČR již od časných 
ranního hodin každý den bezmála 500 úředních 
veterinárních lékařů a techniků na 300 českých 
jatkách a zvěřinových závodech. Ve srovnání 

s rokem 2019 celkové porážky na českých jat-
kách byly na podobné úrovni.

Celkový počet kontrol v oblasti veterinární 
hygieny loni meziročně klesl zhruba o 15 pro-
cent na přibližně 41 000. Výjimkou, kde počet 
kontrol rostl, byly kontroly zásilek vyvážených 
do třetích zemí, kontrol za účelem schválení re-
gistrace nových provozů a také kontrol potravin 
nesoucích značku kvality Klasa. Všech ostatních 
kontrol bylo kvůli nepříznivé epidemické situaci  
méně. 

V loňském roce se na našem území vyskyt-
la dvě ohniska ptačí chřipky, a to na Vysočině 
a v Pardubickém kraji. Zaznamenán nebyl žádný 
případ Newcastleské choroby drůbeže ani afric-
kého moru prasat (AMP). V říjnu 2020 Evropská 
komise schválila Českou republiku jako zemi 
prostou infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). 
„Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší vý-
hody pro české chovatele skotu při vzájemném 
obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jed-
nak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se 
skotem se zeměmi EU, které již status získaly 
(zejména Německo, Rakousko nebo Dánsko), 

ale i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR 
z nákazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel 
SVS Zbyněk Semerád.

Jako pozitivní lze hodnotit fakt, že se Čes-
ké republice podařilo udržet všechny ostatní 
v minulosti získané příznivé nákazové statusy. 
Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci zejména 
v Polsku a Německu a s tím spojeným rostoucím 
rizikem znovuzavlečení AMP do ČR byla v listo-
padu 2020 v části Ústeckého a Libereckého kraje 
vymezena oblast s intenzivním odlovem prasat 
divokých. V této oblasti jsou v rámci zvýšeného 
dozoru vyšetřována na AMP také všechna ulo-
vená prasata divoká, všechna vyšetření na AMP 
byla doposud negativní. 

Úřední veterinární lékaři SVS každý rok usku-
teční tisíce kontrol zaměřených na dodržování 
podmínek welfare u hospodářských i zájmových 
zvířat. V roce 2020 provedli v této oblasti více 
než 6800 kontrol, meziročně přibližně o 700 mé- 
ně. Procento zjištěných závad mírně mezi-
ročně kleslo. Zatímco u hospodářských zvířat  
z 22 procent na 19 procent, u zájmových zvířat 
z 32 na 30 procent. Nejčastějšími nedostatky byly 

zejména nevhodné podmínky chovu, omezová-
ní výživy a napájení, nezabezpečení zvířete pro-
ti úniku, opuštění zvířete či nevhodné způsoby 
uvazování. SVS dále na základě zjištění z kon-
trol předala obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností celkem 570 podnětů vyplývajících 
z porušení předpisů v oblasti ochrany zvířat. Ve 
13 nejzávažnějších případech předala Policii ČR 
podnět pro podezření ze spáchání trestného činu.

Neméně důležitá je úloha veterinárního do-
zoru při odbavování zásilek živých zvířat 
a živočišných produktů při vývozu. Za loňský 
rok úřední veterinární lékaři vydali a potvrdili 
po provedené veterinární kontrole více než 
11 000 zásilek živých zvířat a živočišných pro-
duktů do třetích zemí, což je navýšení o deseti-
nu. Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu 
živočišné produkce z ČR do třetích zemí ve-
dou řadu dlouhodobých jednání se zahraniční-
mi partnery. V loňském roce nově vyjednali či 
aktualizovali 37 vývozních osvědčení pro vý-
voz do třetích zemí, což je srovnatelné s rokem  
2019. 

Vzhledem k omezení letového provozu do-
šlo k poklesu počtu zásilek odbavených na Po-
hraniční veterinární stanici na pražském Leti-
šti Václava Havla, v loňském roce jich přišlo  
700 (zatímco v roce 2019 jich bylo přes 900). 
Zamítnutých a nevpuštěných do země bylo jen 
osm zásilek (oproti předloňským 32). Důvodem 
pro nevpuštění bylo ve většině případů chybějící 
veterinární osvědčení. Mezi nejčastěji dovážené 
komodity patří dlouhodobě akvarijní ryby a te-
rarijní zvířata, zvířata v zájmovém chovu, pro-
dukty zpracované k lidské spotřebě a produkty  
rybolovu.

„Mezi priority pro letošní rok patří zachování 
příznivých nákazových statusů. Ve světle zhor-
šené nákazové situace s africkým morem prasat 
v sousedních zemích se budeme intenzivně sna-
žit bránit opětovnému zavlečení AMP do ČR,“ 
řekl Semerád. Dlouhodobými zásadními úkoly 
zůstává rovněž zabezpečení zdravotní nezávad-
nosti potravin živočišného původu a ochrana 
spotřebitelů před klamáním a také dozor nad 
dobrými životními podmínkami zvířat. 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňu-
je, že od 15. února dochází ke změně mimo-
řádných veterinárních opatření platných pro 
celou Českou republiku v souvislosti s vý-
skytem ptačí chřipky na jejím území. Na zá-
kladě odborného posouzení situace a disku-
se s chovatelskými svazy od poloviny měsíce 
dojde ke zmírnění zákazu prodeje živé drů-
beže a jejích přesunů z evidovaných do ne-
evidovaných chovů. Prodej a přesuny budou 
možné, ale pouze za dodržení striktních pra-
videl biologické bezpečnosti. Až do výše uve-
deného data je stále prodej živé drůbeže do 
neevidovaných chovů zcela zakázán.

Prodat nebo dodat neevidovanému chovate-
li z evidovaného chovu bude možné maximálně 
500 kusů živé drůbeže. Kupující i prodávající 

budou muset uchovávat doklady týkající se pro-
deje nebo dodání drůbeže po dobu jednoho mě-
síce. Každý zahájený prodej z hospodářství bude 
nutné ze strany prodávajícího chovatele předem 
hlásit místně příslušné krajské veterinární správě, 
a to nejpozději 24 hodin předem.

Obdobná pravidla budou kromě prodejců platit 
také pro schválené přepravce, kteří budou mu-
set o zahájení rozvozu živé drůbeže informovat 
KVS opět 24 hodin předem. Zároveň budou mu-
set předložit plán rozvozu. Povinnost uchovávat 
po dobu jednoho měsíce obchodní doklady tý-
kající se rozvozu a ty na vyžádání předložit ve-
terinárním inspektorům se bude vztahovat i na 
přepravce.

„Cílem změny opatření je umožnit komerčním 
chovům v začínající sezóně pro ně ekonomicky 
významný prodej a drobnochovatelům naopak 

nákup drůbeže pro jejich chovy, a přitom neo-
hrozit vývoj nákazové situace v zemi,“ vysvět-
lil změnu ústřední ředitel SVS Zbyněk Seme- 
rád.

Zákazy svodů, výstav a trhů živé drůbeže 
a ptáků jakož i zákaz chovat drůbež ve volném 
výběhu u evidovaných (větších komerčních) cho-
vů zůstává nedotčen.

V České republice byla od začátku roku potvr-
zena tři ohniska ptačí chřipky v drobnochovech 
drůbeže, ve třech případech byla nákaza potvr-
zena také u volně žijících ptáků. O zhoršující se 
nákazové situaci v Evropě svědčí také informa-
ce ze zahraničí. Od začátku roku počet nově vy-
hlášených ohnisek v chovech drůbeže a ptáků se 
přiblížil čtyřem stovkám. Ve více než 130 přípa-
dech nahlásily země EU výskyt nákazy u volně 
žijícího ptactva.

SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrá-
ní, která vstoupila v účinnost 1. února 2021 
(některá ustanovení však později), obsahuje 
také celou řadu bodů s dopadem na chova-
tele hospodářských zvířat. Mezi hlavní změ-
ny patří například zákaz celoročního vazné-
ho ustájení či zákaz klecového chovu nosnic, 
k němuž dojde od roku 2027. Novela rovněž 
zpřísňuje podmínky pro chov takzvaných dru-
hů vyžadujících zvláštní péči, mezi něž se řa-
dí například šelmy či primáti.

Ve všech stájích pro zvířata postavených, re-
konstruovaných či poprvé do provozu uvedených 
po 1. únoru 2021 bude zakázáno chovat zvířata 
celoročně ve vazném ustájení. Tyto podmínky 
budou do roku 2030 muset splnit také všechny 
starší stavby sloužící k chovu skotu. Výjimku ze 
zákona i po roce 2030 budou mít například pa-

mátkově chráněné historické hřebčíny (Kladruby 
nad Labem, Písek atd.), kde je jiné než vazné 
ustájení koní bez rekonstrukce objektů nemožné.

Nově bude zakázáno provádět kastrace sam-
ců zvířat metodou zaškrcení varlat nebo zkra-
cování ocasu zaškrcením jeho části. Dosud byly 
tyto metody legální a byly používány především 
u ovcí či koz. Z veterinárního hlediska i z pohledu 
ochrany zvířat existují jiné, vhodnější metody.

Novela rovněž s odkladem k 1. lednu 2027 na 
základě přijatého poslaneckého návrhu zakazuje 
chov nosnic v klecích včetně obohacených kle-
cových systémů.

Související vyhláška o minimálních standar-
dech pro hospodářská zvířata bude na základě změ-
ny definice v zákoně platit nově též pro koně cho-
vané jako zájmová zvířata, až dosud se vztahovala 
na koně chované pouze coby zvířata hospodář-
ská. Toto zjednodušení a vyjasnění legislativních 

požadavků by mělo vést ke zlepšení vymahatel-
nosti zákona. Dobré životní podmínky je třeba 
zajistit všem koním bez ohledu na jejich využití.

„Zejména v reakci na některé excesy, které 
se u některých chovatelů těchto druhů zvířat 
v uplynulých letech vyskytly, a také proto, že 
předpisy v této oblasti nebyly dlouho novelizo-
vány, dochází ke zpřísnění pravidel, za nichž je 
možné v ČR chovat tzv. druhy vyžadující zvláštní 
péči, zejména některé druhy šelem a lidoopů,“ 
uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. 
Každá žádost o nové schválení zájmového cho-
vu šelem či lidoopů bude nově muset obsaho-
vat osvědčení o kolaudaci objektu určeného pro 
chov. Chovatelé budou navíc muset před zapo-
četím chovu absolvovat speciální kurz. Novela 
v tomto ohledu rozšiřuje okruh případů, kdy mů-
že obec s rozšířenou působností nařídit propad-
nutí zvířete.

Novela navíc zakazuje předčasné odebírání 
mláďat vybraných druhů primátů a šelem od mat-
ky, jejich venčení mimo chovné prostory či jejich 
rozmnožování a přesun na území ČR. Jedinci pa-
třící k těmto vybraným druhům budou muset být 
označeni čipem. O každém zvířeti bude muset 
chovatel vést evidenci s danými náležitostmi (na-
příklad doklady o původu zvířete). Přesné pod-
mínky chovů vybraných druhů stanoví navazující 
vyhláška, kterou v současné době ministerstvo 
zemědělství připravuje.

Součástí novely je rovněž zákaz drezúry nově 
narozených jedinců všech druhů volně žijících 
zvířat. Tento zákaz začne platit od 1. ledna 2022. 
Zákon v neposlední řadě zpřísňuje pravidla pro 
pořádání veřejných akcí se zvířaty, které bude 
třeba hlásit minimálně týden dopředu příslušné 
KVS.

SVS 

Jaké hlavní změny přináší novela zákona na ochranu zvířat 
pro chovatele hospodářských zvířat, šelem či lidoopů?

Přes pandemii COVID-19 zůstal veterinární dozor 
na srovnatelné úrovni

http://eagri.cz/public/web/file/670260/_7835_2021_MZE_18141.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/670260/_7835_2021_MZE_18141.pdf
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V rámci pravidelné kontrolní akce Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 
prověřila jakost a bezpečnost fritovacích 
olejů, které provozovatelé restaurací a rych-
lých občerstvení používají k přípravě pokr-
mů. V každé páté až šesté kontrolované pro-
vozovně inspektoři SZPI vyhodnotili olej ve 
fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské 
spotřebě.

Inspektoři SZPI hodnotili stav olejů a fritova-
cích zařízení v celkem 38 provozovnách společ-
ného stravování a posoudili zde 47 vzorků frito-
vacích olejů.

U celkem 18,5 % z kontrolovaných provozo-
ven inspektoři zjistili použití tzv. přepáleného 
oleje a vyhodnotili je jako potravinu nevhod-

nou k lidské spotřebě, resp. k přípravě pokrmů. 
U dvou vzorků laboratorní rozbor potvrdil do-
konce velmi vysoký stupeň tepelného rozkla-
du olejů. Hodnocení vzorků inspektoři uskuteč-
nili jednak na základě senzorického posouzení 
– vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých 
zbytků atd., a zejména měření obsahu tzv. po-

lárních látek (TPM) a také laboratorním sta-
novením polymerních triacylglycerolů (PTG) 
v akreditované laboratoři SZPI v Praze. U ně-
kolika vzorků laboratoř potvrdila až násobné 
překročení akceptovatelných hodnot tepelného 
rozkladu (TPM a PTG) hodnocených fritovacích 
olejů.

Součástí kontroly bylo i dodržování správné 
fritovací praxe a hygienických požadavků na 
fritézy, což je předpoklad pro produkci bezpeč-
ných a kvalitních potravin. U 10 % kontrolova-
ných provozoven inspektoři zjistili znečištění 
fritézy ztuhlými mastnými nečistotami pro zane-
dbání pravidelného čištění fritovacích zařízení.

Přepálené fritovací oleje obsahují látky 
škodlivé pro lidské zdraví.

Kontrolovaným osobám, u kterých došlo k po-
rušení předpisů, inspektoři uložili, aby odstranily 
zjištěná pochybení, a zahájí s nimi správní řízení 
o uložení pokuty.

Ve srovnání s kontrolami v minulých letech 
lze konstatovat setrvalý stav. V roce 2019 inspek-
toři zjistili nevyhovující fritovací olej u 16 % 
z kontrolovaných provozoven, v roce 2018 šlo 
o 26 % z kontrolovaných provozoven. Celko-
vou situaci ale nelze považovat za uspokoji-
vou, a proto bude SZPI v kontrolách fritovacích 
olejů v provozovnách společného stravování 
pokračovat i v budoucnu.

Přehled všech hodnocených vzorků včetně foto- 
dokumentace viz sekce Tematické kontroly na 
webu Potraviny na pranýři.

Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci s cílem 
detekovat u potravin použití tzv. ionizujícího 
záření. Inspektoři zjišťovali, zda výrobci na 
obalu uvádí informace o použití ionizujícího 
záření, jak vyžadují národní i evropské práv-
ní předpisy, resp. zda lze detekovat ionizují-
cí záření i u potravin, kde tato informace na 
obalu uvedena není. Neuvedením informace 
u ozářené potraviny by výrobce porušil pří-
slušné právní normy. Potravinářská inspekce 

zároveň ověřovala, zda nejsou ošetřeny ioni-
zujícím zářením i potraviny, u kterých není 
technologie povolena. 

V rámci kontrolní akce inspektoři odebrali cel-
kem 30 vzorků, z nichž laboratorní analýzu bylo 
možné provést u 24 vzorků. Všechny vzorky by-
ly vyhodnoceny jako vyhovující, ani u jednoho 
z nich laboratorní rozbor neprokázal ozáření.

Inspektoři SZPI se při odběru vzorků za-
měřili mj. na komodity, u nichž výsledky dří-

vějších kontrol prokázaly ošetření ionizujícím 
zářením. Šlo zejména o koření, bylinné ča-
je, instantní polévky obsahující sáček s koře-
ním, sušený česnek, sušené houby a doplňky  
stravy. 

Ošetření potravin ionizujícím zářením je po-
dle odborných autorit v zájmu ochrany veřejného 
zdraví, protože může účinně nahradit např. pou-
žití fumigantů, a tím zamezit vzniku kontaminace 
potravin škodlivými organismy převážně u suše-
ných bylin a koření.

V některých členských státech Evropské unie 
je ale ošetření potravin ionizujícím zářením stále 
otevřeným tématem a někteří spotřebitelé mají  
z této jinak přínosné technologie obavy. Proto  
vznikl požadavek na označování takto ošetře-
ných potravin včetně složek potravin, aby se 
mohli spotřebitelé informovaně rozhodovat na 
základě svých preferencí. Na potravinách ošetře-
ných ionizujícím zářením má výrobce povinnost 
uvést jeden z těchto údajů: „ozářeno“ nebo „ošet-
řeno ionizujícím zářením“.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
(SZPI) podporuje pozměňovací návrh k novele 
zákona o potravinách a tabákových výrobcích 
110/1997 Sb., který přináší sjednocení dozoru 
nad požadavky potravinového práva v zaříze-
ních společného stravování otevřeného typu 
(např. restaurace, bary, kavárny, rychlé ob-
čerstvení) pod Potravinářskou inspekci. O no-
vele poslanci PSP ČR hlasovali.

V ČR aktuálně existuje cca 45 000 provozoven 
společného stravování otevřeného typu, inspek-
toři SZPI mohou vykonávat kontroly pouze ve 
30 000 z nich, kde dozor provádí namísto kraj-
ských hygienických stanic již více než 6 let. 

SZPI jako jediná dozorová organizace v ČR 
kontroluje celé spektrum požadavků potravino-
vého práva: (1.) hygienické požadavky – zajištění 
provozní hygieny (pravidelný úklid, čištění a sa-
nitace), prevence šíření onemocnění z potravin, 
postupy k regulaci škůdců, (2.) mikrobiologická 
kontrola – přítomnost zdraví škodlivých mikro-
organismů např. Salmonella spp., Listeria mono-
cytogenes, Campylobacter spp., Escherichia coli, 
noroviry, mikrobiologická kritéria hygieny – ko-
liformní bakterie, enterokoky, (3.) hygiena osob-
ní – zdravotní způsobilost zaměstnanců, (4.) bez-
pečnost potravin – např. přepálené fritovací oleje, 
kontaminovaný led k přípravě nápojů, mikrobio-
logicky závadné zmrzliny, (5.) označování – např. 
alergeny, (6.) kvalita a falšování (šizení) potravin 
– např. záměna dražších druhů mas za levnější, 
vydávání rostlinných náhražek za sýr, smetanu atd.

SZPI považuje za neudržitelné, aby 30 000 pro-
vozoven společného stravování bylo podrobová-
no komplexní kontrole od hygienických požadav-
ků vč. zdravotního způsobilosti zaměstnanců přes 
bezpečnost, falšování a jakost pokrmů až po ozna-
čování, a kontroly ve zbylých 15 000 provozov-
nách mimo kompetenci SZPI se zaměřovaly pri-
márně na hygienu a ostatní aspekty potravinového 
práva včetně falšování zde hrály zcela okrajovou 
roli. To vytváří nerovné podmínky pro podnika-
tele a dvojí standard ochrany práv spotřebitelů.

Předmětná novela zákona o potravinách 
umožní inspektorům SZPI vstup i do zbývají-
cích 15 000 provozoven, čímž dojde k logickému 
sjednocení kontrolních kompetencí pod jedním 
orgánem dozoru. To zajistí jednotnou kontrolní 
praxi napříč celým segmentem společného stra-
vování otevřeného typu v ČR, a to v komplexní 
šíři potravinového práva včetně patřičného důra-
zu na problematiku falšování potravin a pokrmů. 
Změna zajistí i sjednocení výše pokut za jednot-
livé právní kvalifikace. 

Benefitovat budou jednak poctiví provozova-
telé tím, že ve všech restauracích budou kontroly 
realizovány dle jednotných požadavků, a jednak 
spotřebitelé tím, že ve všech restauracích bude 
zajištěn stejný standard bezpečnosti i jakosti po-
krmů. Změnou nedojde k ohrožení zdraví spotře-
bitelů či k zanedbání prevence, když dozor SZPI 
je na prevenci zaměřen a již od svého založení 
SZPI tento typ dozoru vykonává v rizikových 
provozech, jako je výroba potravin. 

Krajské hygienické stanice i nadále budou vy-
konávat dozor v cca 15 000 provozovnách „uza-
vřeného“ stravování (např. stravování ve školách, 
školkách, domovech důchodců, nemocnicích, na 
dětských táborech). Oprávnění KHS k  provádění 
epidemiologických šetření ve všech provozovnách 
potravinářských podniků (zejména výroby, malo-
obchod, restaurace) nebude dotčeno. SZPI s KHS 
v případě potřeby epidemiologického šetření pl-
ně spolupracuje a předává jí potřebné informace, 
případně se účastní společných kontrolních akcí.

SZPI, jako centrálně řízený úřad, provádí kon-
trolu požadavků potravinového práva v celé šíři 
napříč celou ČR na vysoké odborné úrovni, jed-
notně, předvídatelně a transparentně. Své výsled-
ky systémově zveřejňuje na jednom místě – www.
potravinynapranyri.cz a na přidružených účtech 
na sociálních sítích facebook, twitter a instragram. 
Tato spotřebiteli velmi oblíbená a intenzivně vyu-
žívaná aplikace byla několikrát oceněna jako nej-
lepší veřejně prospěšná aplikace roku v prestižní 
anketě Křišťálová lupa – Cena českého internetu.

SZPI

každá pátá až šestá restaurace připravuje 
pokrmy na přepáleném fritovacím oleji

kontrola SZPI potvrdila, že výrobci nechybovali 
u potravin ošetřovaných ionizujícím zářením

Pozice SZPI k novele zákona 
o potravinách, která mj. řeší 

dozorové kompetence v restauracích

https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=117&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
http://www.potravinynapranyri.cz
http://www.potravinynapranyri.cz
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Petr Šikýř,
provozní ředitel 

autorizované obalové společnosti Eko-kom, a. s.
1.  Od 1. 1. 2021 platí nová legislativa pro řadu opatření 

z cirkulární ekonomiky, tedy o odpadovém hospodářství. 
Jaké jsou hlavní důvody těchto zákonných změn a v čem 
spočívá jejich princip?

Hlavním cílem je zajistit dostatečnou podporu recykla-
ce a využití druhotných surovin tak, aby se šetřily omezené 
zásoby primárních surovin a byl plně využit potenciál re-
cyklovatelných odpadů. Nová legislativa vlastně zrušila to 
nevyřčené rovnítko mezi druhotnou surovinou a recyklací. 
Druhotná surovina je to, co vytřídíme, upravíme, někdo si to 
koupí a použije ve své výrobě místo primární suroviny, pro-
tože je to výhodnější. Podporou recyklace v tomto případě je 
samotná povinnost třídit. Nová evropská pravidla nás ale nutí 
recyklovat i to, co nikdo koupit nechce. Nutí nás zajistit, aby 
si někdo vzal upravený odpad a použil jej ve výrobě, i když 
je to pro něj nevýhodné. Využití odpadů podporuje legisla-
tiva tím, že zakázala jejich skládkování, recyklaci pak tím, 
že systémy rozšířené odpovědnosti výrobců nutí nakoupit 
službu recyklace v požadovaném rozsahu. To je princip nové 
legislativy.

Nová legislativa mění odpadové hospodářství jako tako-
vé, ale i přímo ovlivňuje fungování systému EKO-KOM. 
Rozšiřují se požadavky kladené na AOS. Naše činnost se 
tedy více zaměří na koncová recyklační zařízení. Zcela no-
vou úlohou je pak tzv. ekomodulace. Zatímco dosud měla 
AOS přímo zakázáno diskriminovat jakýkoli druh obalu, nyní 
má naopak nařízeno svou cenovou politikou motivovat vý-
robce k tomu, aby přestali používat obtížně recyklovatelné  
obaly.

2.  Rozhodující částí této změny je evidence obalů uvádě-
ných na trh. Jak bude tato evidence fungovat?

Jednou z hodně viditelných změn, které se dotýkají přímo 
i všech našich klientů, byla nutná úprava struktury výkazu, 
který musí být dle nových legislativních požadavků veden 
v podrobnější míře detailu. Půjde o podrobnější kategorizaci 
materiálů jednotlivých druhů obalů, která již odpovídá princi-
pu ekomodulace, ke kterému má každý stát EU individuální 
přístup, a neexistuje tedy jednotná metodika. Tyto kategorie 
by měly lépe zohlednit reálné náklady v materiálových sku-
pinách, jednotlivé druhy a podskupiny materiálů pak budou 
poplatkově diferencovány podle reálných nákladů na zajiště-
ní sběru a využití odpadu z obalů. Výrobci budou tedy nově 
uvádět, jestli se jedná o primární výrobek nebo recyklát, zda 
obal obsahuje či neobsahuje nápoje, určité typy obalů jsou 
nově evidovány podle jejich objemu (do 3 litrů, nad 3 litry), 
plastové obaly se budou rozlišovat podle barvy na transparent-
ní a barevné, PET obaly na transparentní, průhledné barevné 
a neprůhledné barevné. K zásadní změně pak dochází u kom-
pozitních obalů (tj. obalů složených z více různých materiálů), 
které je nově nutné evidovat podle konkrétního materiálového 
složení. I pro nás a naše klienty se jedná o novum, které je 
potřeba si řádně ověřit, jestli je všechno správně nastaveno. 
Na druhou stranu bych chtěl podtrhnout, že například poměry 
jednotlivých sazeb poplatků nebudou konstantní, ale budou ve 
střednědobém horizontu reagovat na změny kapacit a možnosti 
recyklace a třídění. Důležitou roli pak budou hrát měnící se 
ceny druhotných surovin z obalových odpadů, což je samo-
zřejmě otázka nabídky a poptávky po recyklátu a výrobcích, 
které ho obsahují.

Podrobný návod, jak vést evidenci, najdou naši klienti na 
webu EKO-KOMu na https://www.ekokom.cz/uploads/atta-
chments/Klienti/Vykazy/Metodika_ke_ctvrtletnimu_vyka-
zu_2021_01.pdf. 

3.  A jak je to podle nové legislativy s recyklací, resp. jak se 
změnil výpočet dosažené recyklace? 

Zatímco dosud byl za recyklaci považován vstup do tech-
nologie, která z vytříděných odpadů vyrobila druhotnou suro-
vinu, v praxi to znamenalo vstup na dotřiďovací linku, nová 
legislativa posunuje měřicí bod recyklace na úroveň výstupu 
z dotřiďovacích linek, tedy na úroveň vyrobené druhotné su-
roviny, od které se ještě odečtou standardní ztráty v procesu 
recyklace.

S ohledem na posun měřicího bodu se tedy nejen v ČR, ale 
ve všech zemích EU změní míra vykazované recyklace, která 
evidenčně poklesne. Evidence toků obalových odpadů bude 
probíhat prakticky stejně, jako probíhala doposud, pouze bu-
deme vykazovat data z jiné úrovně, a to vstup do recyklace. 
Osobně považuji novou odpadovou legislativu jako velikou 
příležitost pro náš stát, který by mohl jasně deklarovat chytrou 
podporu recyklace, a tím podtrhnout postoj ČR k cirkulárním 
principům. Jedná se zejména o technologické inovace, podpo-
ru výrobků z recyklátů atd. V ostatních evropských státech se 
tak již děje a má to pozitivní dopad na vnímání cirkulárních 
témat, kde obaly tvoří jenom malou část. 

4.  Nové zákonné úpravy zákonů o obalech a odpadech 
změnily řadu povinností jednotlivých zainteresovaných 
subjektů. Jaký dopad mají tyto změny na vás, tedy na 
EKO-KOM, a jaký na výrobce? 

Autorizované obalové společnosti se mají podle nového zá-
kona např. podílet na nákladech recyklace obalů, budou zod-
povědné za recyklaci odpadu z obalů po jejich vytřídění. Nově 
musí zohledňovat skutečné náklady recyklace jednotlivých 
typů obalů v poplatcích, tzv. ekomodulovat. Kvůli vyšším re-
cyklačním cílům na obaly musí také zajistit recyklaci obtížně 
recyklovatelných obalů, což nebylo dosud nutné. To vše se 
samozřejmě promítne do zvýšených nákladů, a tedy poplatků 
za tyto obalové materiály.

Výrobce má tedy nová legislativa, mimo jiné, motivovat 
k tomu, aby při designování obalů dbali na minimalizaci použi-
tých materiálů a také aby preferovali snadno identifikovatelné 
a dobře recyklovatelné materiály, pokud to negativně neovlivní 
základní funkce obalu. Pokud i přes existenci šetrnějších alter-
nativ použijí z hlediska recyklovatelnosti a dopadu na životní 
prostředí horší materiál, odrazí se to samozřejmě ve výši po-
platků. Zároveň, jak jsem již zmiňoval dříve, pro výrobce se ta-
ké upravuje po zhruba 15 letech způsob vedení evidence obalů. 

Nová legislativa by také měla napomoci dostatečné podpoře 
recyklace a využití druhotných surovin. Již nyní jsou zahájeny 

investiční projekty, především komunální, které mají přispět 
ke zlepšení infrastruktury nakládání s odpadem, zejména ke 
zlepšení třídění. Ale realizují se i soukromé investice, zvláště 
do technologií úpravy odpadu a do recyklačních technologií. 
Tyto projekty počítají s tím, že provozní náklady budou finan-
covány také výrobci a dovozci baleného zboží prostřednictvím 
autorizovaných obalových společností. Tyto dodatečné nákla-
dy se musí logicky během příštího roku promítnout i do našeho 
sazebníku odměn za zajištění sdruženého plnění. 

5.  Prožíváme velmi složité období virové nákazy a rytmus 
a styl pracovního života se výrazně změnil. Jak je to 
u vás, ale i v celé společnosti EKO-KOM?

Osobně mě tato situace vůbec netěší, vždy raději preferuji 
osobní kontakt. Řekl bych však, že já i moji kolegové jsme se 
situaci velmi rychle adaptovali. Je to i díky tomu, že již dříve 
jsme byli zvyklí např. s našimi spolupracujícími zahraničními 
organizacemi, jako je např. Expra, nebo i různá mezinárodní 
setkání občas realizovat na dálku, prostřednictvím moderních 
technologií. Nicméně právě proto vím, že je 100x lepší potkat 
se s kolegou ze Španělska nebo Chorvatska osobně a sdílet 
s nimi zkušenosti při přestávce na kávu. To je vždy nejlepší 
zdroj informací. 

Stejně, tedy online, dlouhodobě komunikujeme i s mými 
kolegy, kteří působí v regionálních pobočkách EKO-KOM. 
Do jisté míry jsme tedy byli na tuto formu zvyklí, teď se to 
ještě více rozvinulo a posunulo. Na druhou stranu přiznávám, 
že ta virtualita osobní kontakt nenahradí, takže jsem velmi rád, 
že v EKO-KOMu můžeme za dodržení striktních bezpečnost-
ních opatření (rozdělení do týmů, antigenní testy a samozřejmě 
pravidlo 3R) pracovat i z kanceláře a setkávat se s kolegy (ze 
stejného týmu) tak, jak jsme byli zvyklí. 

Co se týče pracovních schůzek s obchodními partnery, od-
borných konferencí, seminářů atp., tak ty také realizujeme on-
line. Na druhou stranu jsou opravdu činnosti, které nemohou 
probíhat virtuálně a fyzická přítomnost je nutná. Jsou to na-
příklad audity u klientů a našich partnerů na odpadové straně, 
neodkladné návštěvy u úpravců a zpracovatelů nebo provádění 
pravidelných rozborů komunálního odpadu. Pevně věřím, že se 
podaří celou situaci co nejdříve zvládnout a že se brzy vrátíme 
k normálnímu způsobu komunikace a života. 

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc. 

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Vykazy/Metodika_ke_ctvrtletnimu_vykazu_2021_01.pdf
https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Vykazy/Metodika_ke_ctvrtletnimu_vykazu_2021_01.pdf
https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Vykazy/Metodika_ke_ctvrtletnimu_vykazu_2021_01.pdf
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Praha – Jilemnice, nazývaná Bra-
nou do Krkonoš, je druhým městem, 
jehož obyvatelé se v roce 2021 mo-
hou radovat z nejnovější prodejny 
PENNY. Ta vyrostla na příjezdu od 
Nové Paky směrem dál do hor a sta-
la se další prodejnou, díky níž se 
PENNY přiblíží hranici 400 obcho-
dů u nás. 

Nová prodejna v Jilemnici s prodej-
ní plochou 831 m2 je dalším obchodem 
tohoto řetězce s nejvyšším počtem 
prodejen u nás. Ten byl postaven ve 
druhé polovině roku 2020 na příjezdu 
do Jilemnice od Nové Paky, tedy na 
hlavním tahu dále do Krkonoš. „Návrh 
prodejny v Jilemnici jsme, jak to dělá-
me na všech místech, navrhli v souladu 
s okolím. Tady jsme stavěli na místě 
volných ploch bývalého ČSAD a mě-
li vlastně volnou ruku. Zvolili jsme 

vzhled prodejny s využitím kamenného 
obkladu, který nám koresponduje 
s atmosférou města na vstupu do Krko-
noš,“ řekl při otevření nové prodejny 
Mathias Mentrop, jednatel PENNY, 
a dodal: „Vzhledem k umístění prodej-
ny na hlavním tahu směrem do centra 
nám záleželo na tom, co návštěvníci 
hor při příjezdu do tohoto krásného 
horského městečka potkají jako první, 
a jsem přesvědčen, že se nám to poda-
řilo a uvítá je moderní prodejna zapa-
dající do drsného horského prostředí.“ 

Výstavba nové prodejny probíhala 
na volné ploše, přesto bylo zapotřebí se 
vypořádat s původními komunikacemi 
bývalého dopravního podniku ČSAD. 
Výsledkem je moderní prodejna podle 
konceptu Markhtalle s prodejní plochou 
831 m2 a 62 parkovacími místy. V prů-
běhu výstavby došlo ve spolupráci 
s městem k výstavbě kruhového objez-

du na ulici Čsl. Legií, který zvýší bez-
pečnost na této hlavní komunikaci měs-
tem a současně umožní plynulý příjezd 
k nové prodejně. Nájemcem řeznictví, 
které je, jak bývá zvykem, součástí no-
vé prodejny, je Novák maso-uzeniny. 

Prodejna v Jilemnici je druhou le-
tošní novou prodejnou. Tou první by-
la prodejna ve středočeské Dobrovici 
nedaleko Mladé Boleslavi. Do konce 
roku PENNY plánuje překročit hranici 
400 svých obchodů, a potvrdit tak svoji 
pozici řetězce s nejvyšším počtem ob-
chodů u nás. V loňském roce otevřelo 
PENNY hned 8 nových prodejen, a to 
v Praze Holešovicích, středočeských 
Řevnicích, Týnci nad Labem, Netoli-
cích, Ivanovicích na Hané, Hořicích, 
Chocni a poslední novou prodejnou ro-
ku 2020 se stala prodejna v Rožmitále 
pod Třemšínem. 

Penny Market s. r. o.

PENNY dobylo bránu do krkonoš

PENNY v loňském roce v rámci 
koronavirové krize věnovalo potra-
vinovým bankám mimořádné dary 
v hodnotě 6 500 000 korun. Tyto dary 
znamenaly přibližně 100 tun pomo-
ci potřebným. Celkem v roce 2020  
PENNY darovalo na 320 000 porcí 
jídla. 

K mimořádným darům je třeba při-
počíst dalších 60 tun pravidelné pomo-
ci. Celkem tedy PENNY loni věnova-
lo přibližně 160 tun potravin, což je 

320 000 porcí jídla. „Důsledně boju-
jeme proti plýtvání a současně potra-
vinové banky podporujeme nejen da-
ry. Trvanlivé potraviny, které jsou i po 
uplynutí minimální doby trvanlivosti 
stále vhodné ke konzumaci, shromaž-
ďujeme průběžně na všech našich té-
měř 400 prodejnách a každý týden je 
dodáváme potravinovým bankám,“ po-
pisuje Petr Baudyš, vedoucí oddělení 
kvality PENNY, a dodává: „Vedle jídla 
také potravinovým bankám zajišťujeme 
tolik potřebné logistické zázemí.“ 

PENNY poskytuje České federa-
ci potravinových bank centrální sklad 
v Modleticích u Prahy, kterou tak tato 
podpora v hodnotě 11 000 000 korun 
řadí k evropské špičce mezi potravino-
vými bankami. „Situace je už takřka 
rok velmi složitá, proto jsou pro nás ja-
kékoliv dary nad rámec běžné pomoci 
o to významnější, a jsme za ně vděční. 
Bez zázemí, které díky PENNY máme 
a využíváme nejen pro centrální sklad, 
ale i pro všechny potravinové banky ve 
Středočeském kraji, by naše práce byla 
mnohem komplikovanější,“ konstatuje 
Veronika Láchová, ředitelka České fe-
derace potravinových bank. 

PENNY bojuje proti plýtvání dlou-
hodobě, a to nejen v rámci svých in-
terních procesů. „Snažíme se vzdělávat 

také veřejnost. Naší tváří v boji proti 
plýtvání je Martin Škoda, s nímž proti 
plýtvání bojujeme dlouhodobě, zejmé-
na pak na sociálních sítích,“ popisu-
je Vít Vojtěch, vedoucí strategického 
marketingu PENNY.  

Za poslední tři roky prostřednictvím 
PENNY doputovalo do potravinových 
bank takřka 350 tun potravin a drogis-
tického zboží. To je mimo jiné přibližně 
700 000 porcí jídla. V roce 2020 přispělo 
PENNY prostřednictvím přímé pomo-
ci 60 tunami pomoci, v roce 2019 pak 

57,5 tunami a v roce 2018 to bylo cel-
kem 43,5 tuny. V rámci Sbírek potravin 
zákazníci věnovali od roku 2018 pro-
střednictvím některé z 60 zúčastněných 
prodejen 83 tun pomoci. Celkem tedy 
v letech 2018 až 2020 PENNY přispělo 
potřebným takřka 350 tunami potravin 
a drogistického zboží. Nejžádanější jsou 
polévky, rýže a luštěniny, těstoviny, dět-
ská výživa, konzervy, trvanlivé mléko, 
olej a základní a dětská drogerie. 

#pomahamehezkycesky

PENNY loni darovalo 320 000 porcí jídla

S pandemií koronaviru lidé bojo-
vali i jídlem, ukázaly hypermarkety 
Globus v meziročním srovnání pro-
deje. Ten ukázal, že loni byl v mě-
sících pandemie COVID-19 rekordní 
zájem o alternativní potraviny, zele-
ninu a ovoce. 

Alternativní potraviny, potraviny 
s vitaminy, vlákninou a minerály kon-
čily v košících zákazníků v Globusu 

nejvíce, když stoupaly křivky pande-
mie COVID-19. Těchto potravin má 
Globus ve speciální sekci Zdravý svět 
přes 1200. Ty si našly zákazníky mezi 
lidmi s potravinovou intolerancí, ale 
také těmi, co vyznávají zdravý životní 
styl, a v posledním roce je i více těch, co 
chtějí posilovat svou imunitu. „Zájem 
o potraviny ze Zdravého světa přesně 
kopíruje vývoj pandemie. Loni v únoru 
si nakoupili zákazníci ve Zdravém světě 
o 16 procent a v březnu o 12 procent víc 
potravin než ve stejných měsících před-
loni, velký skok zájmu o tyto potraviny 
nastal opět od října. Jde o neobvykle 
vysoké meziroční nárůsty,“ potvrdila 
Lutfia Volfová, vedoucí externí komu-
nikace Globusu. Celkem loni v Globu-

su Zdravý svět pak nakoupili zákazníci 
o 8,8 procenta potravin více než v roce  
2019. 

Bez citronu to nepůjde
Snaha o zdravější jídelníček neskon-

čila u Čechů nákupem alternativních 
potravin. Vlny pandemie kopíruje i zá-
jem o ovoce a zeleninu. Částečně na 
to měl vliv i home office a to, že děti 
byly doma. Ale trend také naznačuje, 
že v období pandemie Češi vyslyšeli 
veřejný apel na dodržování zdravého 
životního stylu a konzumaci vitami-
nů. „V únoru a listopadu byly nárůsty 
prodeje ovoce a zeleniny dvanáctipro-
centní a za nimi stojí z většiny citro-
ny, mandarinky, pomeranče a jablka, 
tedy plody, které jsou všeobecně zná-
mé jako zdroje vitaminů,“ řekla Lutfia  
Volfová. 

poptávka 
utváří naBídku

Globus tento vývoj dovedl k myš-
lence, že zákazníkům výběr usnadní. 
Běžně obchodníci každý rok v lednu 
nabídnou ve svých letácích tipy na 
potraviny vhodné k redukci váhy po 
svátcích, letošní leden se ale Globus 
rozhodl orientovat nabídku na posíle-
ní imunity. „Jsme přesvědčeni, že to 
bude vítáno, dnes víc než kdy jindy li-
dé na své zdraví dbají,“ řekla Lutfia 

Volfová a doplnila, že jen za minulý 
rok ve Zdravém světě Globus roz-
šířil sortiment o 300 položek a stále 

hledá nové dodavatele a produktové  
novinky.

GLOBUS ČR, v. o. s.

Češi minulý rok rekordně nakupovali, aby zlepšili svou imunitu 
Meziroční procentuální nárůst prodeje alternativních potravin Globus Zdravý svět

Globus věnoval potravinovým bankám za čtyři roky přes 500 tun zboží, 
jen loni to bylo na 159 tun potravin 

Již deset let podporují hypermarkety Globus skrze Českou federaci potra-
vinových bank lidi, kteří nemají dost potravin. Takřka denně každý z pat-
nácti hypermarketů odesílá do regionálních skladů bank výživu pro děti, 
mléčné výrobky, pečivo, vejce a ovoce a zeleninu. Zboží pak potravinové 
banky rozdělují mezi ty, kteří trpí nedostatkem prostředků a kterým se jídla 
jim nedostává. Loni to bylo i přes složitou situaci 159 tun potravin, přičemž  
20 tun zboží z toho Globus věnoval mimořádně do podzimní Sbírky potravin. 
Jen za poslední čtyři roky se váha darovaných potravin hypermarkety Globus 
vyhoupla na 500 tun. Podle České federace potravinových bank je taková po-
moc, zejména v krizi způsobené koronavirem, nepostradatelná. 
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víc než třicetiletá tradice
Pokud byste hledali jednoho z producentů 

opravdu kvalitního rakytníku, museli byste zamířit 
na pozemky zemědělského podniku LUKA, a. s., 
který má sídlo ve Vysokých Studnicích nedaleko 
malebného městyse Luka nad Jihlavou. Tradice 
pěstování této odolné vytrvalé dřeviny vysoké až  
6 metrů, která pochází z Ruska, se na Vysočině 
píše od konce osmdesátých let. „V roce 1988 jsme 
čelili rozsáhlým povodním, které značně pozname-
naly zdejší krajinu. Na doporučení expertů změnit 
a hledat nové plodiny a zaměření jsme zde pro ob-
novu nechali vysázet rakytníkové sady. Pěstování 
plodiny mělo na jedné straně zlepšit stav půdy a na 
druhé přinést výnos ne tehdy příliš známého ovoce. 
Už od počátku jsme s ním měli velké plány, ale pak 
přišla nová politická situace a původní zemědělské 
družstvo čelilo palčivějším výzvám doby. Pozemky 
s rakytníkem však zůstaly a rostliny také prospe-
rovaly. K našim plánům jsme se proto vrátili až 
později, v roce 2013,“ vzpomíná Ing. Alena No-
váková, předsedkyně představenstva LUKA, a. s. 

lahůdky s co nejvyšším 
oBsahem rakytníku

LUKA, a. s., vyrábí 100% rakytníkovou šťávu, 
Rakytníkový sirup, Rakytníkový sypaný čaj, Ra-
kytníkový džem či Pečený ovocný čaj s rakytní-
kem. Produkty neskrývají své rakytníkové srdce 
a dávají spotřebitelům možnost si svůj nápoj či 
pokrm doladit tak, aby jim chutnal. Tato plodina 
patří k superpotravinám právě proto, že obsahuje 
obrovské množství vitamínů a minerálů a dalších 
složek, které pozitivně stimulují funkce imunity. 

I přesto, že mají plody specifickou chuť a vůni, 
v LUKA, a. s., se snaží, aby jejich zastoupení bylo 
v jednotlivých výrobcích co nejvyšší. „Chceme, 
aby zákazníci poznali toto ovoce v jeho plné kráse 
a z každého produktu získali maximální množství 
zdraví prospěšných látek pro svoje tělo. V dnešní 
době je to obzvlášť důležité. Pokud se však s ra-
kytníkem teprve seznamují, mohou si například 
šťávu rozředit vodou, moštem nebo k ní lze přidat 
lžičku medu,“ komentuje Alena Nováková. 

A jak by měl spotřebitel poznat, zda je v produk-
tu rakytník opravdu hojně zastoupen? Prozradí mu 
to právě ona specifická chuť. Pokud je kyselkavá, 
lehce svíravá a má zvláštní aromatický ocásek, kte-
rý připomíná nádechem exotické ovoce, může se 
spolehnout, že konzumuje produkt s vysokým po-
dílem rakytníku. „Na trhu je celá řada dobrot, kte-
ré rakytník obsahují, zpravidla však v nižší koncen-
traci. Na vysokém obsahu zdraví prospěšných látek 
si zakládáme, zájemcům předkládáme maximální 
kvalitu za velmi příjemnou cenu. Nechceme na tom 
profitovat, chápeme to jako samozřejmost. Proto 
jsou ceny našich výrobků velmi konkurenceschop-
né a těší nás, že si sortiment našel zákazníky a zá-
jem je čím dál větší,“ doplňuje Alena Nováková. 

V současnosti je neoblíbenější 100% rakytní-
ková šťáva. Již dnes je možné rakytníkové pro-
dukty telefonicky objednat a nechat si je zaslat 
domů. Aby bylo nakupování pro zdraví a dobrou 
chuť ještě příjemnější a snazší, připravuje firma 
LUKA, a. s., e-shop pod názvem Zdravý rakytník.

www.luka-as.cz
Ing. Alena Nováková, LUKA, a. s.

Rakytník, poklad pro zdraví: Jak se na Vysočině pěstuje a sklízí 

Praha – Produktová i korporátní komuni-
kace Biopekárny Zemanka přechází od ledna 
2021 k CIRA Advisory pod vedením Ivany  
Hekerle. 

Biopekárna Zemanka je zavedená česká znač-
ka sladkých i slaných biosušenek a krekrů, kte-
ré připravuje podle rodinné receptury od roku 
2006 v Oříkově u Sedlčan. Od svého založení 
podporuje ekologické zemědělství, rovné pří-
ležitosti a inovace obalových materiálů i tvor-
bu nových receptů. Pro rok 2021 připravuje 
sjednocení jednotlivých kanálů komunikace, 

aby odrážely hodnoty firmy. Biopekárna Ze-
manka se připravuje také na aktivní komuni-
kaci novinek, jakými jsou spolupráce s Plzeň-
ským Prazdrojem, salaterií UGO a společností 
IKEA. S partnery bude řešit, jak využít zbyt-
ky z jejich výroby v pečení sušenek či slaných  
krekrů.

„Biopekárna Zemanka už dávno není jen ma-
lá ruční výroba na domácích pecích. Naše vý-
robky jsou dostupné v sítích velkoobchodních 
řetězců, podařilo se nám nastartovat úspěšné 
spolupráce s velkými značkami a při tom jsme 
ani na chvíli neslevili z vlastních požadavků na 
kvalitu výrobků. Chceme oslovit nové zákazníky 
a také ukázat našim stávajícím partnerům a zá-
kazníkům, jak a z čeho sušenky vyrábíme a že su-
roviny pečlivě vybíráme tak, aby každý rozuměl 
složení výrobků. Plánujeme se také dál věnovat 
naší strategii udržitelnosti a do výroby zapojit 
další principy cirkulární ekonomiky. CIRA Advi-
sory má v tomto směru jedinečnou kombinaci 

kompetencí – dokážou nám poradit jak v oblas-
ti udržitelnosti, tak vést komunikaci a my už se 
těšíme na spolupráci,“ říká o plánech pro rok 
2021 Jan Zeman, zakladatel a výkonný ředitel 
Biopekárny Zemanka.

CIRA Advisory vznikla v prosinci 2019 a za-
měřuje se na poradenství projektů v oblasti cir-
kulární ekonomiky a udržitelnosti. Spolupracuje 

s korporacemi i menšími firmami, které působí 
v Česku. Divizi komunikace vede v CIRA Advi-
sory Ivana Hekerle, která má více než 15 let zku-
šeností s prací v komunikaci a mediálních vzta-
zích. 

o Biopekárně zemanka
Biopekárna Zemanka je český výrobce slad-

kých biosušenek a slaných biokrekrů. Byla za-
ložena v roce 2006 v malé obci Oříkov u Sedl-
čan ve středních Čechách. Všechny produkty 
pečeme podle našich vlastních originálních re-
ceptur a s nadšením je připravujeme tak, aby 
měly nejen vysokou kvalitu, ale i skvělou 
chuť. Výrobu na počátku řídila Věra Zemano-
vá, profesionální cukrářka a gastronom s více 
než 40letou praxí. Jan Zeman vede celou pe-
kárnu a řídí provoz spolu s týmem nadšených  
kolegů. 

CIRA Advisory s. r. o.

komunikaci Biopekárny Zemanka od ledna zastřešuje CIRA Advisory

Ivana Hekerle, 
CIRA Advisory

Jan Zeman, 
Biopekárna Zemanka

Rakytník se v posledních letech stal velmi 
populární superpotravinou. Okouzlující oran-
žová barva i tvar jeho plodů, když dozrávají 
na větvích, připomínají malé lucerničky. Sa-
ma příroda mu vtiskla podobu, kterou jako 
by říkala, že v sobě ukrývá mnoho prospěš-
ného pro lidské zdraví. Přestože patří k nej-

odolnějším rostlinám světa, než se jeho ma-
lé peckovice dostanou na stůl, ať už čerstvé 
nebo třeba ve šťávě či pečeném čaji, stojí 
to značné úsilí. O tom, jak se rakytník pěs-
tuje a sklízí, toho vědí v LUKA, a. s., oprav-
du mnoho. Věnují se mu už víc než třicet  
let. 

Ačkoliv podzimní uzavření prodejen po-
travin v neděli působilo vzhledem ke kon-
textu epidemie nesmyslně, ve finále při-
neslo i zásadní pozitivum. Chování českých 
spotřebitelů totiž rozptýlilo jakékoliv obavy 
ze změn podobného typu. Nedělnímu uza-
vření prodejen se poměrně lehce přizpůso-
bili. V obchodech v těchto dnech totiž dě-
lají jen malé nákupy a raději svůj čas tráví 
s rodinou. Tuto pozitivní zkušenost z podzi-
mu lze po skončení pandemie proto přetavit 
v omezení prodeje o všech svátcích i nedě-
lích, přibližuje v komentáři předseda Druž-
stva CBA Roman Mazák.

Z podzimního uzavření prodejen potravin 
v neděli kvůli epidemii koronaviru lze zpětným 
pohledem vyvodit dva hlavní závěry. První 
byla nesmyslnost načasování tohoto opatření 
vzhledem k celému kontextu tehdejšího sta-

vu. Namísto co největšího rozptýlení davů lidí 
klidně i na noční hodiny se nakupující naopak 
koncentrovali do méně dnů v týdnu. Ačkoliv 
obhájci opatření argumentovali celkovým sní-
žením mobility, naše data ukazují, že čeští spo-
třebitelé se zejména v době pandemie mnohem 
více uchylovali k přesunu na nákup vlastním 
autem namísto hromadné dopravy. Argument 
o mobilitě je tedy minimálně diskutabilní.

Stát opatření zavedl ve velkém kontrastu 
s tím, co dělaly zejména sousední země, které 
naopak prodej v neděli za normálních okol-
ností zakázaný mají. V době pandemie totiž 
rozšířily otevírací dobu obchodů, aby se naku-
pující lidé rozprostřeli do nejširšího časového 
intervalu. Státy tedy buď dočasně povolovaly 
prodej v neděli, nebo doporučovaly obchodům 
rozšířit dobu otevření i na noční hodiny. Česko 
zvolilo opačný přístup.

pružná reakce spotřeBitelů
Druhý – a z našeho pohledu mnohem zásad-

nější – závěr lze však vyvodit z chování spotře-
bitelů. Ti se po prvních zhruba dvou víkendech 
velmi rychle přizpůsobili a nové opatření vzali 
za své. S odstupem lze tedy říct, že nedělní 
uzavření prodejen z hlediska spotřebitelského 
vnímání nezpůsobilo vůbec nic. Tento pozi-

tivní přístup nakupujících tak ukazuje naději 
do budoucna, která tkví v plošném uzavření 
prodejen potravin o volných dnech a nedělích, 
jakmile se dostaneme ze spárů pandemie.

Dosavadní zahraniční praxe, například 
v Německu, dlouhodobě ukazuje, že takový 
přístup není žádnou anomálií. Naopak, při 
srovnání ostatních zemí ze západu je výjimkou 
spíše přístup Česka a jeho prakticky neomeze-
né otevírací doby obchodů.

Aby se tuzemské prostředí mohlo dostat do 
situace, kdy budou prodejny potravin uzavřené 
o nedělích, musí tomu předcházet ještě jeden 
přechodný krok – rozšíření omezení prodeje 
na všechny svátky. Aktuální legislativní úprava 
je podivným slepencem, kdy je v jeden svátek 
otevřeno a ve druhý nikoliv. Ve finále si tak 
lidé prakticky před každým významným dnem 
zjišťují, jestli jsou obchody otevřené, nebo ne. 
Logické je tedy tuto úpravu sjednotit – pokud 
má být o svátcích zavřeno, tak ať to platí pro 
všechny. Pokud regulace, tak úplná. 

přísliB do Budoucna
Finálním logickým krokem by pak bylo roz-

šíření omezení prodeje na neděle, tak jak je 
tomu ve vyspělých evropských zemích. Pokud 
bychom se podívali na statistiky prodejů, o ne-

dělích dosahují pouze jednotek procent. To byl 
ostatně důvod, proč jsme většinu našich pro-
dejen právě o nedělích už v minulých letech 
zavřeli. Lidé v tyto dny nakupují zpravidla jen 
pár jednotlivých a zbytných položek. Velké ná-
kupy naopak realizují před víkendem či v den 
začínající platnosti nových letákových akcí. 
V neděli pak tráví svůj čas doma a na výletech 
s rodinou. Pokud tak činí oni, mělo by to být 
dopřáno i samotným prodavačkám.

Samozřejmě i v případě nedělních nákupů 
existují výjimky, kdy objemy překračují celo-
roční průměr. Takovým příkladem jsou zejmé-
na adventní neděle, kdy je zájem o potraviny 
obecně vyšší, odpovídají tomu i nadprůměrné 
tržby. U těchto případů lze proto uvažovat do 
budoucna o výjimkách. Někdo by mohl namít-
nout, že jsou obsaženy i v současné legislativě. 
Je ale třeba zdůraznit, že pokud by se omezení 
nedělního prodeje netýkalo pouze zmíněných 
adventních nedělí, bylo by takové ustanovení 
jednoznačně přehlednější než to aktuálně plat-
né. Jakmile tedy nebezpečí pandemie pomine 
a život se v Česku bude opět vracet do nor-
málu, budeme o postupnou úpravu omezení 
prodeje potravin směrem k nedělím i s dalšími 
tradičními obchodníky usilovat.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Podzimní uzavření prodejen v neděli ukázalo cestu do budoucna.
 Spotřebitelé se mu pružně přizpůsobili

http://lesensky.cz/
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Český agrotech startup Agdata má za sebou 
rekordní rok. I díky covidové krizi, která 
urychlila zájem farem o přechod na digitální 
systémy řízení, hlásí dvojnásobný růst obratu 
a počet jeho klientů vzrostl o polovinu na 
současných 2500. Sesterský projekt Agdata 
City zároveň zakončil pilotní fázi testování 
a míří do dalších měst v republice. Tempo 
růstu by startup díky investicím do vylepšení 
systému i senzorů rád uchoval i letos.

V Česku se farmaření věnuje zhruba 45 tisíc 
farmářů a třetina z nich uvádí zemědělství jako 
primární zdroj svého příjmu. Klienty Agdata je 
tak v současné době necelá pětina profesionál-
ních zemědělců, kteří dohromady hospodaří na 

1 milionu hektarů – tedy zhruba jedné třetině 
celkové zemědělské plochy v České republice. 
Agdata díky tomu obratově vyrostla meziročně 
na dvojnásobek a zaznamenala nejlepší rok ve 
své historii.

Na svých pozemcích a technice mají farmáři na-
instalováno přes 3 tisíce senzorických čidel a 3 ti- 
síce telematických jednotek od Agdata. I díky to-
mu se jim podle odhadů společnosti podařilo na 
farmách ušetřit desetitisíce hodin, které by jinak 
strávili nutnou administrativou, 0,5 milionu lit-
rů pohonných hmot a 10 % nákladů spojených 
s hnojením či běžnými přejezdy mechanizace.

„Koronavirus donutil celou řadu farmářů hle-
dat úspory a efektivitu v jednotlivých procesech. 
I díky tomu jsme zaznamenali skokový růst zá-
jmu napříč celým spektrem farem – od malých 
rodinných podniků po velké koncerny. Česko se 
tak stává digitálním premiantem v rámci celé 
Evropské unie,“ uvádí Jiří Musil, CEO společ-
nosti Agdata. „Změny jsou to často neviditelné, 

ale zásadní. Je třeba si uvědomit, že je to právě 
příklon k digitalizaci, který farmám v budoucnu 
pomůže řešit výzvy spojené například s klimatic-
kou změnou, nedostatkem pracovních sil nebo 
environmentálními regulacemi.”

Agdata se v polovině loňského roku rozšíři-
la i do měst díky svému projektu Agdata City, 
který má za cíl pomáhat samosprávám s moni-
toringem prachových částic ve vzduchu nebo 
sledováním klimatických podmínek. Informace 
z hyperlokálních senzorů mohou v budoucnu 
posloužit nejen úřadům a obyvatelům, ale ta-
ké například technickým službám měst. Ag-
data City byl pilotně testován v brněnské 
městské části Popůvky a využívají jej první sa-
mosprávy především na Moravě a ve Slezsku. 
„V nejbližších týdnech plánujeme spuštění Agda-
ta City i v prvních městech v Čechách. V rámci 
naší filozofie otevřeného přístupu k datům jed-
náme o propojení s Mobilním Rozhlasem, který 
umožní hyperlokální data zpřístupňovat široké 

veřejnosti a pracovat s nimi v rámci obecních 
výstrah a upozornění,“ vysvětluje Lukáš Musil, 
obchodní ředitel Agdata. „Samospráva si může 
sama zvolit, která místa čidly osadí a odkud bu-
de získávat nepřetržité údaje o povětrnostních, 
emisních a klimatických podmínkách.“

V roce 2021 chce Agdata pokračovat ve vý-
znamné integraci systémů třetích stran do svého 
ekosystému. Jde například o systémy správy po-
honných hmot, mzdové či vážní systémy. Díky 
tomu by platforma měla sloužit jako pomyslná 
datová základna pro evidenci důležitých infor-
mací. Nejprodávanější senzory by se měly dočkat 
své druhé, ještě přesnější generace, připravuje 
se i nová sada čidel – například čpavkových pro 
sledování životních podmínek chovů v kravínech 
nebo stájích. I díky tomu by si startup rád ucho-
val letošní tempo růstu a posílil svou roli jed-
ničky mezi komplexními systémy na digitalizaci 
farem. 

FYI Prague

Český lídr digitálního zemědělství Agdata loni vyrostl dvojnásobně, 
využívá ho 2500 farmářů a začal pomáhat i městům

Tyto sbírky potravin pořádané s radostí 
všemi potravinovými řetězci a mnoha dobrými 
lidmi, kteří chtějí přispět potřebným, aby ne-
trpěli tolik nedostatky, jsou, dle mého názo-
ru, zbytečně drahé pro ty pomáhající, ale ví-
taným zdrojem příjmů pro velkoprodejny. Těm 
malým prodejnám potravin to zase nic nepři-
nese. A teď se zamysleme nad tím, kolik na 
to musí ti dobří lidé vydat, když to nakoupí. 
Zaplatí velkoprodejně jejich rabat, který je 
většinou nad 20 %, a po tomto navýšení ce-
ny od dodavatele, většinou přímo výrobce, je 
cena pro zákazníka navýšena o DPH. Ta pro 
běžné potraviny je 15%. Takže například: Vý-
robce dodá velkoprodejně potravin trvanlivou 
potravinu za 10 Kč. Velkoprodejna na ni při-
dá svoji marži 20 %. Tak je již cena 12 Kč. 
Na to musí přidat DPH 15 %. Prodejní cena 
takové potraviny je pak 13,80 (po zaokrouh-
lení 14 Kč).

Co z toho plyne? Pokud by se potraviny pro 
potřebné nakupovaly přímo od výrobců ve vel-
kém, pak by bylo třeba vydat na stejný výrobek 
pouze cenu výrobce s DPH, což by bylo 11,50 Kč. 
Je to tedy o 17 % levnější. A stát by o nic nepřišel, 
jen prodejní řetězce.

Jenže další potíže z tohoto dobrovolného ná-
kupu pro potřebné plynou z toho, že u nákupů 
musí být další pomáhající, kteří tyto potravi-
nové dary v každé prodejně od dárců přebíra-
jí, a pak jsou tyto potraviny, páté přes deváté, 
převezeny auty do potravinových bank. To vše 
stojí hodně času, který tomu všichni zúčastně-
ní věnují, a k tomu převoz. Ale velká práce te-
prve začíná v těchto potravinových bankách. 
Je třeba vše roztřídit a řádně uskladnit. To, co 
má krátkou dobu doporučené spotřeby, ulo-
žit zvlášť. I když se na tom podílí neziskovky, 
je třeba je zaplatit. I účetnictví je velmi nároč- 
né.

Naproti tomu se logicky nabízí, aby potravino-
vé banky nakupovaly přímo od výrobců, některé 
položky třeba od dovozců potravin. Výhody ta-
kového postupu:
  Úspora nejméně 17 %, ale pravděpodobně vý-

razně více, neboť výrobci by rádi ceny sníži-
li, pokud by měli přebytky, nebo pro ten účel 
mohli použít starší obaly, a to jak třeba fólie, 
tak kartony nebo lahve. Nemuseli by zboží za-
vážet na prodejny, mohli by tím vykrývat své 
momentální přebytečné výrobní kapacity atp.

  Potravinové banky by měly mnohem lepší pře-
hled, co a v jakém množství se jim kdy do-
stane. Tím by mohly plánovat a komunikací 
s potřebnými a s dodavateli upřesňovat i své 
potřebné zásoby.

  Nebylo by potřeba lidí ve velkoprodejnách 
přebírajících zboží od dárců. Také lidem 
v potravinových bankách by to práci výrazně 
usnadnilo.

  Zboží pro potřebné by se získalo výrazně ví-
ce a za výrazně nižší ceny a nemuselo by se 
zavážet po malých množstvích do potravino-
vých bank.

Tak by pak celková úspora na zboží a práci 
byla určitě nejméně 30 %.

Otázkou snad může být, jak pak nákup zboží 
zafinancovat, kdy to nekoupí ti hodní lidé ve vel-
koprodejnách. Jistě to není problém. Posíláním 
peněžní pomoci na kontrolovaný a tak věrohodný 
účet potravinových bank snáze a levněji a záro-
veň lépe a více pomohou.

Za potravinové zabezpečení občanů je zodpo-
vědný bezpochyby stát. Ovšem ta přemíra ouřadů 
normální funkci společnosti natolik překáží, že 
tato bohulibá činnost, pomáhat potřebným ales-
poň potravinami, zůstane hodně na nás občanech.

Ing. Jiří Hotzký

Potravinové sbírky

Praha – PENNY představuje nové standardy 
pro chov a přepravu drůbeže, jejichž cílem je 
zlepšení životních podmínek a pohody zvířat 
stejně jako kvalitativní úrovně masných pro-
duktů. Na projektu spolupracuje PENNY s vý-
znamnými tuzemskými dodavateli.

Před rokem PENNY představilo svůj dlouho-
dobý projekt ANIMAL WELFARE, jehož cílem 
je zlepšování životních podmínek a pohody zví-
řat. Za podpory Ministerstva zemědělství nasta-
vilo PENNY vyšší standardy chovu skotu a pra-
sat, než požaduje legislativa. Nyní tuto aktivitu 
rozšiřuje i na chov a přepravu drůbeže. 

„Na zlepšování podmínek chovu zvířat pra-
cujeme dlouhodobě. Jakmile jsme v roce 2019 
nastavili standardy pro chov skotu a prasat, za-
čali jsme pracovat na standardech pro drůbež. 

Velkým tématem, které dnes rezonuje, jsou vejce 
z klecových chovů. I v této oblasti jsme dosáh-
li značného pokroku a budeme schopní skončit 
s úplným prodejem těchto vajec o rok dříve, než 
jsme se původně zavázali, tedy do konce roku 
2023. Již nyní v rámci standardní nabídky nena-
bízíme žádná klecová vejce. Nyní děláme další 
krok a nastavujeme standardy ANIMAL WEL-
FARE i pro chov a přepravu kuřat,“ říká Petr 
Baudyš, vedoucí oddělení kvality společnosti 
PENNY Market.

Nově musí chov kuřat splňovat přísnější stan-
dardy, především pokud jde o klima v halách sa-
motných, kde je vyžadován nižší obsah čpavku, 
optimalizovaná vlhkost, dále je požadována nižší 
hustota osazení kuřat v hale, než stanoví zákon, 
a v neposlední řadě se jedná o zkrácení doby pře-
pravy kuřat na porážku a lepší podmínky při je-
jich vyskladňování.

Základem fungování projektu „PENNY 
STANDARD ANIMAL WELFARE“ je spolu-

práce s vybranými dodavateli a zprostředkovaně 
i s jejich chovateli, kterým jsou stanoveny přísné 
požadavky na chov zvířat. Cílem je zajistit ne-
jen dodržování správných postupů a dodržování 
stávajících legislativních požadavků, ale v ně-
kterých případech jsou podmínky stanoveny nad 
rámec stávající legislativy, a to proto, aby zvířa-
ta měla zajištěny kvalitnější životní podmínky. 
„Podmínky chovu kuřat jsou shrnuty v Příručce 
správné praxe chovu kuřat a jejich dodržování 
bude podléhat našemu internímu auditnímu sys-
tému, kdy my sami na své náklady budeme dbát 
na jejich dodržování. Například není dovolena 
zvýšená hustota osazení kuřaty od 39 kg na m2, 
ačkoliv ji předpisy umožňují. Dále je stanove-
na maximální doba přepravy kuřat na porážku 
na 6 hodin, tedy o 2 hodiny méně, než umožňu-
jí předpisy. Příjemnější podmínky chovu i méně 
stresující faktory při vyskladňování v důsledku 
zajistí i vyšší kvalitu našich produktů,“ shrnuje 
Petr Baudyš. 

Mezi partnery tohoto projektu z řad dodava-
telů PENNY Market jsou: DZ Klatovy, Rabbit, 
Vodňanské kuře. Již dříve se do projektu zapojili 
dodavatelé hovězího a vepřového masa: Maso 
uzeniny Polička, Skaličan a Uzeniny Příbram.

O tom, že konkrétní maso 
a masné polotovary na pultech 
prodejen PENNY pocházejí ze 
zvířat, u nichž byly naplněny 
podmínky a požadavky pro-
jektu „PENNY STANDARD 

ANIMAL WELFARE“, jsou spotřebitelé infor-
mováni na obalech výrobku logem se slovním 
vyjádřením „SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
– ANIMAL WELFARE“. Produkty s tímto logem 
pocházejí výhradně od českých dodavatelů a jsou 
k dispozici exkluzivně v PENNY pod privátní 
značkou Dobré maso z Českých chovů. 

leGislativně nadstandardní 
požadavky penny standard 

animal WelFare
V rámci projektu PENNY STANDARD ANI-

MAL WELFARE společnost PENNY Market ve 
spolupráci se svými dodavateli masa a masných 
polotovarů (a zprostředkovaně i s jejich chova-
teli) nastavila požadavky na chov a přepravu 
kuřat, které jdou nad rámec aktuálně platných 
právních předpisů. Nejdůležitějšími legislativně 
nadstandardními požadavky pro oblast chovu 
kuřat jsou: 

  snížení obsahu čpavku ve vzduchu hal s cho-
vem kuřat 

  optimalizace relativní vlhkosti v halách pro 
chov kuřat 

  zkrácení doby přepravy kuřat na porážku 
  vyloučení zvýšené hustoty osazení 
  zlepšení pohody kuřat při vyskladňování na 

porážku 

Video ke stažení: 
https://we.tl/t-dAp0p7ObzE

Penny Market s. r. o.

Penny bojuje za lepší podmínky chovu kuřat

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-dAp0p7ObzE&data=04%7C01%7C%7C356f1d9bcfac4661251308d89053048f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637418033512772746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g%2BAB61pmjp4RFiUtfJEclvVOin4rhPyWcdCpONHvX%2F8%3D&reserved=0
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V Česku známé potravinářské značky, jako 
je výrobce oplatků Manner, producent čes-
kého bylinného likéru Jan Becher – Karlo-
varská Becherovka nebo výrobce cukrovinek 
značky Pedro, digitalizují své velkoobchodní 
aktivity přes internetové velkoobchodní trži-
ště Nulisec.

S neustupující pandemickou situací se velko-
obchodní aktivity stále více přesouvají do digi-
tálního prostoru. Společnost Nulisec, která stojí 
za internetovou službou pro B2B společnosti, 
sleduje skokový nárůst počtu rychloobrátkových 
velkoobchodních společností vstupujících na in-
ternet se svou nabídkou a propagací. „Aktuální 
vývoj řešení koronavirové krize nutí tyto firmy 
nacházet nové způsoby svých obchodních akti-
vit, čímž je nepochybně i internetový B2B prodej 
a nákup zboží,“ vysvětluje Lukáš Pham, ředitel 
společnosti Nulisec.

Globální situace nahrává internetovým spo-
lečnostem, které umožňují řešit velkoobchodní 
aktivity online, jako je například ve světě známá 
Alibaba. V Česku a na Slovensku, kde rychlo-

obrátkové firmy hledají nové lokální obchodní 
partnery, využívají například Nulisec. „Společ-
nosti u nás vyřeší nejen nalezení nových obchod-
ních partnerů, ale také potřebnou komunikaci 

ohledně obchodních a cenových podmínek. Na-
konec se přes nás uskutečňují jejich transakce. 
To, co pro firmy bylo zvykem řešit několik týdnů 
až měsíců, na Nulisecu vyřeší během hodin, ma-
ximálně jednotek dnů. Zaznamenali jsme výrazné 
zkrácení doby do první transakce od příchodu na 
naše tržiště. Snaha uzavírat obchodní partnerství 
a transakce je pro firmy potřebná, i když se tak 
děje přes internet,“ doplňuje Lukáš Pham.

Na tržišti postupně začínají obchodovat čím dál 
větší a známější značky, mezi něž patří například 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, Manner 
nebo The Candy Plus Sweet Factory vyrábějící 
sladkosti Pedro. „Nabízíme firmám jednoduché, 
rychlé a transparentní řešení pro vstup do 
internetového prostoru. Svou velkoobchodní 
nabídku mohou mít firmy online během jednoho 
pracovního dne,“ uzavírá ředitel Nulisecu.

MEDIAGENTURA

Jan Becher, manner nebo Pedro 
– značky, které digitalizují svůj velkoobchod

Dobrá voda, další významná značka mi-
nerální vody na českém trhu, se od prosince 
2020 plní do PET lahví jednotné světle 
modré barvy namísto dřívějších několika 
odlišných. Skupina Mattoni 1873 tak po-
kračuje na cestě k udržitelnosti podporou 
ekodesignu lahví svých značek. Cílem je 
usnadnit recyklaci a ideálně nastartovat tu 
mnohonásobnou „z lahve do lahve“. 

„Nápojový průmysl má skvělou příležitost 
stát se jako první plně cirkulárním a udrži-
telným, a to aniž bychom omezovali výhody 
balení našich výrobků. Krokem, který k tomu 
povede, je kromě sjednocení barev i zavedení 
plošného zálohového systému, o nějž usiluje-
me. Získáme tak čistý recyklát potravinářské 
kvality, ze kterého lze vyrábět nové lahve znovu 

a znovu,“ říká Alessandro Pasquale, generální 
ředitel Mattoni 1873.

Prvním reálným příkladem takového cir-
kulárního nakládání s nápojovými oba-
ly v praxi se zřejmě stane Slovensko, které 
spustí plošný zálohový systém od ledna 2022. 
„Naše výrobky včetně Dobré vody dodává-
me i na Slovensko, proto budeme konečně 
PET láhve a plechovky za rok zálohovat ale-
spoň tam. Doufám, že slovenský příklad naše 
úředníky inspiruje a ukáže, že plošný záloho-

vý systém dává smysl i ve středoevropských 
podmínkách,“ dodává Alessandro Pasqua- 
le.

Portfolio ochucené i přírodní minerální 
vody Dobrá voda bylo původně v obchodech 
k vidění v několika různých barevných prove-
deních PET lahví. Nyní se již všech 12 vari-
ant Dobré vody stáčí do lahví jednotné světle 
modré barvy.

Dobrá voda je po Mattoni a Hanácké kysel-
ce třetí značkou skupiny Mattoni 1873, která 

sjednocuje barvu svých PET lahví. Během le-
tošního roku se k nim přidá i Poděbradka.

jak nižší poČet používaných 
Barev usnadňuje 

recyklaci pet lahví?
Použité PET lahve se momentálně třídí na 

třídicích linkách podle barev a odděleně se 
odesílají k dalšímu zpracování. Nejhojněji 
zastoupené barvy PET lahví, které jsou te-
dy i nejčastěji recyklované, jsou čirá, mod-
rá a zelená. Z pohledu recyklace je proto žá-
doucí, aby výrobci nápojů používali některou 
z těchto barev. Krátkodobě to přinese efektiv-
nější zpracování i využití vytříděných lahví, 
z dlouhodobého pohledu pak usnadní recy-
klaci zpět do lahví konkrétních barev. Tuto 
výhodu bychom v plné míře využili, pokud 
by ČR zavedla zálohový systém na nápojové 
PET lahve. Proto jde Mattoni 1873 příkladem 
a snižuje počet používaných barev u svých 
značek.

AMI Communications

dobrá voda je třetí značkou mattoni 1873, 
jež sjednotila barvu PET lahví kvůli lepší cirkularitě

Snad každý v České republice zná bage-
ty Crocodille, ať už balené nebo čerstvě při-
pravené v Bageteriích Boulevard. Není divu. 
Společnost Crocodille jich ročně vyrobí na  
35 milionů kusů. Balené bagety se vyrábějí 
v závodu v Žiželicích nad Cidlinou. Zvyšující 
se personální náklady přiměly management 
hledat řešení, které by výrobu zefektivnilo. 
Zapotřebí byl hlavně monitoring výrobních 
procesů, který měl zároveň motivovat pra-
covníky k vyššímu výkonu a zvyšovat jejich 
ochotu ke změnám.

Společnost Crocodille nechtěla žádnou uni-
verzální službu, ale systém, který bude přesně 
odpovídat podmínkám a potřebám její výroby. 
Hledané řešení mělo být navíc cenově přijatel-
né a rozšiřitelné. Těmto požadavkům dokáza-
la vyhovět firma Plantyst pomocí svého řešení 
Plantyst IoT Gateway. Firmě Crocodille se in-
vestice vyplatila – vrátila se jí za pouhé 3 měsíce 
a přinesla roční úspory 17 milionů korun. Pro 
zaměstnance závodu to znamenalo zvýšení mezd 
o 10–15 %, a to bez navýšení celkových mzdo-
vých nákladů. 

proBlémy je vidět dřív 
než na konci linky

Představme si, jak vypadá příprava balených 
baget – jejich plnění a balení. V hale závodu běží 
několik výrobních linek. Jsou to dlouhé pulty, 
na jejichž začátku se rozřízne bageta, kterou pás 
posouvá k dalším jednotlivým zaměstnancům. Ti 
podle předem daného postupu plní bagety jed-
notlivými surovinami. Na konci linky se bagety 
počítají a kontrolují, abychom je my – zákazníci 
dostali v kvalitě, jakou očekáváme. Pokud není 

nějaký výrobek v pořádku, musí se vrátit k úpra-
vě. Kromě kontroly kvality je také potřeba dát 
včas kolegům vědět, že už je například salámo-
vých baget požadovaný počet a je čas přejít na 
jiný druh bagety.

Tato komunikace dříve narážela na různé li-
mity od jazykové bariéry po prostorové uspo-
řádání linky. Pracovník na konci 13 metrů dlou-
hého pultu nemohl ve chvíli, kdy výrobky třídil, 
přesně vědět, kolik baget mají kolegové ještě 
rozpracovaných ani jestli jsou připravené bez-
chybně. Pokud někdo na něco zapomněl nebo 

udělal ledabyle, nešlo dohledat, kdo se chyby 
dopustil. Zmetkovitost se dala vyhodnocovat 
pouze zpětně.

okamžitý přehled 
zvyšuje motivaci zaměstnanců

Nyní mají pracovníci i mistři informace v reál-
ném čase. Vše se ukazuje na obrazovce u výrob-
ních linek. Pracovníci tak mají možnost přímo při 
práci sledovat, kolik a jaké druhy baget naplnili, 
jak dlouho jim to trvá, jak se jim daří plnit plán 
směny. Stejně tak mají přehled o nekvalitních 

produktech k úpravě. Tato změna výrazně změ-
nila myšlení zaměstnanců. Pochopili, že jsou od-
měňováni jen za výrobky ve stoprocentní kvalitě, 
a pracují podle toho. Potvrzuje to ředitel výrobní-
ho závodu v Žiželicích Ing. Pavel Kittner: „Jako 
největší přínos řešení od Plantyst vidím propoje-
ní skutečně odvedené práce se mzdou. Lidé u nás 
si uvědomují, že když pracují pečlivě a s chutí, 
odráží se to v jejich odměně. Také se už nesnaží 
maskovat problémy, ale sami přicházejí s návrhy, 
jak je řešit nebo jim předcházet.“

Monitoring výrobních linek provádí Plantyst 
pomocí speciálních optických čidel a pro sběr 
dat stačí připojit k lince malou černou krabičku. 
Získaná data systém odesílá nepřetržitě na zpra-
cování do cloudového prostředí Microsoft Azure 
a poté se zobrazují pomocí služby Power BI na 
obrazovku u každé linky. 

Z dat samozřejmě vznikají reporty za jednot-
livé dny nebo jiné sledované období. Je z nich 
možné přehledně vyčíst, jaké jsou výsledky 
jednotlivých směn, výrobních part nebo jak ná-
ročné na přípravu jsou jednotlivé druhy baget. 
Nechybí ani souhrn prostojů ve výrobě nebo dů-
vody zastavení linek či informace o povinných 
přestávkách. Management má skvělé podklady 
pro plánování směn a další optimalizaci procesů 
nebo například pro budoucí investice do auto-
matizace.

Za první rok používání řešení Plantyst IoT  
Gateway vzrostla efektivita závodu o 15 %. Pro-
stoje linek při údržbě klesly o 70 % a zmetko-
vitost výroby se snížila z 3,2 % na 1 %. Řešení 
má nyní společnost Crocodille nasazené na šesti 
výrobních linkách a v plánu je rozšíření na další 
čtyři.

Ogilvy

Čísla na obrazovkách motivují zaměstnance. Problémy se řeší hned
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BUDOUCNOST VYCHÁZÍ Z MINULOSTI

www.skrobarnabatelov.cz

Modifikované
škroby

Dáváme škrobu přidanou hodnotu Lepidla a technické produkty
dle tradičních receptur

Průmyslové 
škroby

Experimentujte s chutí

Válcové 
sušení

Praha – Společnost 
McDonald’s zavádí celou 
řadu opatření v oblas-
tech zodpovědného pří-
stupu k životnímu pro-
středí a udržitelného 

hospodářství. Česká republika a Sloven-
sko byly na podzim jedněmi z prvních zemí, 
kde se v rámci pilotního projektu testova-
ly dřevěné příbory. Od konce loňského ro-
ku se postupně zavádějí do všech restau-
rací, a zákazníci je tak již nyní dostanou 
například k salátu Grilled & Crispy Ceasar, 
k naked variantám pokrmů, ale i ke sní-
daňovým míchaným vajíčkům. Díky výmě-
ně plastových příborů za dřevěné se roč-
ně ušetří 38 tun plastového odpadu, což 

v přirovnání ke slisovaným balíkům plas-
tových lahví odpovídá bezmála výšce Žiž-
kovské věže.

„Společnost McDonald’s po celém světě 
provozuje přes 37 tisíc restaurací, které ka-
ždý den obslouží 69 milionů lidí. Díky naší 
velikosti jsme i malými změnami schopni mít 
obrovský vliv na dění kolem nás. Již mno-
ho let proto intenzivně pracujeme na řadě 
opatření, směřujících ke snížení naší envi-
romentální stopy,“ říká Jitka Pajurková, ře-
ditelka PR a komunikace společnosti Mc-
Donald’s. „Celosvětovým cílem McDonald’s 
je stát se v tomto ohledu lídrem mezi restaurač-
ními společnostmi a Česká republika je velmi 
často trhem, kde se k přírodě šetrné varianty 

testují a zavádějí mezi prvními. Zavedení dře-
věných příborů je toho jen dalším důkazem,“ 
dodává Jitka Pajurková.

Dřevěné příbory jsou vyrobené z březové-
ho dřeva s certifikacemi FSC a PEFC, leštěné 
jsou karnaubským voskem s osvědčením UE-
BT. Hlavním benefitem dřevěných příborů je 
jejich ohleduplnost k životnímu prostředí. Na 
dřevěné příbory se pohlíží jako na biodegra-
dabilní odpad a stejně jako zbytky jídla je lze 
kompostovat nebo zpracovat na bioplyn.

Nahrazení plastových příborů těmi dřevě-
nými je jen jedním z mnoha kroků společ-
nosti McDonald’s na cestě ke splnění svých 
dlouhodobých plánů v oblastech ekologie 
a udržitelnosti. Už dříve nahradila plasto-
vá brčka biodegradabilními, odstranily se 
plastové kelímky u ovocných džusů a mléč-
ných shaků nebo se zrušila plastová víčka 
ze zmrzlinových pohárů McFlurry. Dalším 
krokem budou tzv. pitelná víčka, která se 
zavedla ve Francii a s nimiž se u nás také  
počítá.

Zodpovědné hospodaření s odpady ale ne-
ní u českého McDonald’s žádnou novinkou 
posledních let. Veškeré obaly od zákazní-
ků u nás společnost třídí od roku 2000, oba-
ly od dodavatelů či použitý olej z fritéz se 
třídí už od roku 1992. Použitý olej z fritéz 
je zužitkován ze 100 %. Veškerý biologic-
ky rozložitelný odpad je také zpracováván 
v kompostárnách nebo bioplynových sta-
nicích. V souhrnných číslech najde celých  
88 % vyprodukovaných odpadů materiálové 
nebo energetické využití.

Ambiciózní cíle si ale společnost McDonald’s 
stanovila i v rámci celé své sítě 37 tisíc po-
boček, kdy se důležitým milníkem stane rok 
2025. Do té doby se restaurační řetězec zavá-
zal, že budou všechny obaly pocházet z obno-
vitelných, recyklovaných nebo certifikovaných  
zdrojů. 

7 zajímavostí 
o udržitelném přístupu 

mcdonald’s Čr
1.  Využívání veškerého použitého oleje z fri-

téz a třídění obalů od dodavatelů od roku 
1992.

2.  Ve všech českých restauracích McDonald’s, 
kde je to možné, se odpad po zákaznících 
třídí od roku 2000.

3.  Výměna plastových kelímků za papírové 
u ovocných džusů a mléčných shaků a od-
stranění plastového víčka z McFlurry ročně 
ušetří 54,3 tuny plastu.

4.  Díky papírovým brčkům ročně nevznikne  
15,1 tun plastového odpadu.

5.  Plastové obaly tvořily u McDonald’s v roce 
2019 pouhá 4 % veškerého odpadu.

6.  Za rok 2019 bylo 88 % odpadu využito k vý-
robě energie nebo materiálově zrecyklová-
no.

7.  Zavedení dřevěných příborů ročně eliminuje 
38 tun plastového odpadu.

Kingred Group

mcdonald’s zavádí dřevěné příbory, 
ročně tím ušetří 38 tun plastového odpadu
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Potravinářství a zemědělství jsou obory, 
které by nemohly existovat jeden bez dru-
hého. Většina potravinářských podniků ve-
dle svých hlavních výrobků produkuje i tzv. 
vedlejší produkty. Mnohým z nich zajišťu-
je jejich další zpracování společnost Mráz  
Agro CZ. Tato rodinná společnost 
z jihočeské Blatné jen v Čechách ročně 
zpracuje okolo 250 000 tun pivovarského 
mláta, tisíce tun cukrovarnických řízků, 
výpalků a dalších druhotných potravinář-
ských produktů, ze kterých nadále tvo-
ří hodnotná krmiva a vrací je tak zpátky 
do oběhu. Zatímco většina potravinářů po-
stupně proniká k zemědělství, tato společ-
nost je příkladem opačným. V těchto týd-
nech, po několika letech příprav, otevírá 
v Batelově u Jihlavy svůj nejnovější pro-
voz, jehož srdcem je nejmodernější linka 
válcového sušení ve střední Evropě. Fun-
gování závodu přibližují otec a syn, Vladi-
mír Mráz starší a mladší. 

„Ke škrobárenství jsme se dostali vlast-
ně náhodou. Válcové sušárny značky Gouda 
jsme využívali a dodnes i částečně využívá-
me k sušení použitých pivovarských kvasnic. 
V roce 2004 jsme se kvůli rozšíření výroby 
rozhodli koupit škrobárnu v Červené Řečici 
na Pelhřimovsku, jejíž historie sahá až do ro-
ku 1903. Červenořečická škrobárna sloužila 
od 50. do 90. let minulého století jako vý-
zkumný ústav československého škrobárenství 
a ve své době byla nejmoderněji vybaveným 
závodem modifikace škrobů v České republi-
ce. K sušení modifikované škrobové suspense 
využívala válce holandské společnosti Royal 
Gouda. Válcové sušení nemá budoucnost, je 
neefektivní, pomalé, zastaralé a jedinou mož-
ností, jak jít dopředu, je sušení sprejové, říkali 
nám místní odborníci, když jsme do škrobárny 
majetkově vstoupili,“ vzpomíná zakladatel 
společnosti Vladimír Mráz. „Ačkoliv naší 
hlavní činností byla i nadále výroba krmných 
surovin, postupem času jsme zjistili, že máme 
v rukou něco jedinečného. Odběratelé našich 
škrobárenských výrobků, které jsme poprav-
dě ani nijak aktivně nevyhledávali, ale spíš 
tak nějak koupili společně se škrobárnou, se 
k nám neustále vraceli s tím, že naše produkty 
sice nejsou nejlevnější na trhu, jejich vlastnos-
ti ve výsledných výrobcích jsou ale jedinečné.“

Že válcové sušení není určené pouze 
historii, dokazuje i to, že na produktech 
zpracovaných právě touto technologií mají své 
receptury založené ti největší světoví výrobci 
cukrovinek a čokoládových nebo kakaových 
výrobků na světě. Chuť a vlastnosti takto zpra-
covaného produktu jsou zkrátka jedinečné. 

„Abychom mohli naši výrobu posunout na 
další úroveň, vyrábět produkty nejvyšší kvality, 
byla nutná vysoká investice do technologické 
přestavby,“ říká již nynější ředitel společnosti 
Mgr. Vladimír Mráz mladší. „Zvětšení his-
torického provozu umístěného v centru obce 
bylo logicky vyhodnoceno jako dlouhodobě 
neudržitelné, zbývaly nám tedy dvě možnos-
ti, buď postupně opustit trh, nebo vybudovat 
nový provoz, tzv. na zelené louce. Škrobárna 
Batelov, ležící pouze 30 km od Červené Ře-
čice, je 120milionovou investicí a vyvrchole-
ním několikaleté práce mnoha našich kolegů.“ 
Mimochodem, odborníkům v oboru rozhodně 
nebude Batelov neznámým místem. Na opač-
né straně tohoto městečka s necelými třemi 
tisíci obyvatel se totiž nachází další škrobár-
na patřící podniku Škrobárny Pelhřimov. Je-
jí škrobárenský provoz byl ale v roce 2014 
ukončen.

válcové sušení 
v hávu 21. století

Srdcem nové škrobárny je nejmodernější 
válcová sušárna dodaná společností Andritz-
-Gouda, současným vlastníkem společnosti 
Royal Gouda, sídlící ve stejnojmenném ho-
landském městečku nedaleko Rotterdamu. 
Cílem projektu od počátku bylo mít možnost 
vyrábět co nejširší škálu produktů. „Věřím, že 
sami dnes ani nevíme, jaké produkty můžeme 
za několik let vyrábět. Musíme na to ale být 
připraveni.“ Dodaná sušárna je vybavena dvě-
ma válci s povrchem z tvrdého chromu. Každý 
z nich je vybaven několika menšími válci, tzv. 
aplikátory, které jsou průběžně zchlazovány 

a zajišťují lepší hnětací účinek při sušení pro-
duktů s větší viskozitou. Oba velké válce lze 
zároveň oddělit tak, že stroj v Batelově umož-
ňuje všechny varianty válcového sušení od 
dvou jednoválců sušících samostatně se zapo-
jením aplikátorů až po jednoduchý dvouválec 
s nátokem doprostřed. Díky tomuto nastavení 
jsme schopni v té největší kvalitě sušit veškeré 
materiály od škrobových suspenzí po napří-
klad zmiňované pivovarské kvasnice. 

Předtím, než se škrobová či jiná suspenze 
dostane k sušení, musí ale projít tzv. kuchyní. 
Příjem produktů na sušení se v Batelově rea-
lizuje dvěma cestami, buď tzv. mokrou, kdy 
je produkt přiváděn do reaktorů již v tekuté 
formě, či cestou suchou. V tom případě je ma-
teriál z big bagu (např. škrob) podle dané re-
ceptury nadávkován do jednoho z reaktorů, 
kde je mísen s vodou a dalšími chemickými 
látkami tak, aby bylo dosaženo cílené reak-
ce. Ta může být chemická či termická. Sus-
pense je v reaktorech neustále míchána a také 
neustále monitorována, včetně např. teploty. 
Během probíhající reakce obsluha průběžně 
odebírá vzorky, které jsou analyzovány v la-
boratoři, ať z hlediska viskozity, obsahu sušiny 
či libovolných dalších parametrů. Po dokon-
čení reakce je suspenze přečerpána do jedné 
ze dvou nádrží, které opět za stálého míchání 
a držení nastavené teploty slouží jako předlo-
hy a zajišťují kontinuální dávkování stabilní 
suspense na sušící válce. 

Samotné válcové sušení je v principu jedno-
duchý proces, který ale umožňuje obrovskou 
variabilitu „hraní si“ s výsledným materiálem, 
jeho případnou chutí či vlastnostmi. Obsluha 

může upravovat vše, od rychlosti otáčení vál-
ců, tedy dobu, jakou produkt stráví vystaven 
vysoké teplotě, až po jejich teplotu. Následně 
je produkt ve formě tenkého filmu dopraven 
do mlýna, kde lze výměnou sít snadno upravo-
vat velikost částic suchého materiálu. Částice 
mohou mít velikost od několika set mikronů 
až po několik milimetrů nebo i více. Díky vál-
covému sušení může mít výsledný produkt 
i formu vloček, tzv. „flakes“. 

eXperimentujte
s chutí! 

V současné době je zhruba třetina naší vý-
robní kapacity vytížena výrobou pro přímé zá-
kazníky, třetina výroby našim partnerům z řad 
místních největších potravinářských podniků 
a třetina určena pro vývoj a zkoušky nových 
produktů. 

Další produkt usušený na moderních válco-
vých sušárnách může být třeba ten váš. Není 
náhodou, že největšími odběrateli podobných 
strojů jsou ta největší potravinářská jména 
světa. Naši kolegové jsou schopni jak vyvi-
nout produkt přímo na míru na základě našich 
surovin, tak konzultovat a případně i uskuteč-
nit zkušební sušení vámi vybraného i dodané-
ho materiálu. A to již od malých zkušebních 
šarží a za přítomnosti vašich technologických 
odborníků. 

cíle a vize 
škroBárny

„Naším cílem není konkurovat současným 
škrobárnám, myslím, že na to v Čechách ani 
není místo,“ říká Mgr. Vladimír Mráz. „Na-
opak jsem rád, že s okolními škrobárnami udr-
žujeme velmi dobré vztahy a úzce s nimi spo-
lupracujeme. Domnívám se, že náš provoz je 
příležitostí i pro ně, jak s využitím našich tech-
nologií dosáhnout na nové trhy. Naše dveře 
jsou otevřené nejen jim, ale i dalším zájemcům 
o spolupráci. Na jedné straně je naší nevýho-
dou, že si před samotnou modifikací nevyrá-
bíme vlastní škrob, na straně druhé díky tomu 
ale nejsme omezeni nutností vyrábět pouze 
např. pšeničné nebo bramborové modifikova-
né škroby. Jsme schopni rychle, efektivně a hy-
gienicky zpracovat širokou škálu produktů, 
která není ani omezena potravinářstvím.“ Že 
možnosti dalšího zpracování škrobů a jejich 
uplatnění jsou opravdu téměř nekonečné, do-
kazuje i to, že zaměstnanci obou škrobáren 
Mráz Agro CZ nyní pracují i na nové řadě 
produktů určených nikoliv do potravinářství, 
ale těžkého průmyslu, jejichž výroba zůstane 
oddělena v provozu v Červené Řečici. 

Mráz Agro CZ, s. r. o.

Škrobárna Batelov 
válcové sušení ve 21. století 

Moderní válcová sušárna je vybavena aplikátory s hnětacím účinkem

Pohled na výrobní část škrobárny

Reaktory, v nichž se připravuje škrobová suspense
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Vinařství SONBERK se stalo ne-
jen absolutním vítězem jedenác-
tého ročníku soutěže Vinařství ro-
ku, ale zároveň zvítězilo i v kate-
gorii střední vinařství s produkcí od  
50 001 do 250 000 litrů za rok. 
V kategorii malé vinařství do  
50 000 l/rok uspělo vinařství Piá-
lek & Jäger a v kategorii velké vi-
nařství nad 250 000 l/rok komisi 
nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. 
Prestižní oborovou soutěž pořádá 
každoročně Svaz vinařů ČR.

Odborná komise při dodržení hy-
gienických opatření navštívila všech 
devět vinařství mezi 24. a 26. led-
nem přímo v jejich provozech, kde 
dle nastavených kritérií a odbor-
ného posouzení zhodnotila kom-
plexní činnost vinařství. Nešlo tedy 
jen o hodnocení produkce vína, ale 
celkovou kvalitu daných vinařství. 

Všichni finalisté naplnili hlavní my-
šlenku soutěže, tedy aby dlouhodo-
bě převyšovali běžnou praxi v oboru 
a posouvali ho stále kupředu. Abso-
lutním vítězem se ale stalo vinařství, 
jehož aktivity v roce 2020 vynikaly  
nejvíce.

Vinařství SONBERK získalo titul 
absolutního vítěze Vinařství roku už 
za rok 2013. O svých kvalitách teď 
přesvědčilo vinařství odbornou poro-
tu i za rok 2020, a jako první tak zís-
kalo nejvyšší ocenění v této prestižní 
oborové soutěži dvakrát. Nádherná 
viniční trať a stejně tak originální vi-
nařství poblíž Popic se prezentuje ja-
ko oáza klidu a odpočinku při skleni-
ci špičkových „Rýňáku“ nebo Pálavy. 
K tomu několik málo dalších odrůd, 
doplňkové produkty, pestré služby 
především kulturního charakteru, pří-
jemná komunikace se zákazníky… To 
vše dělá Sonberk Sonberkem.

„Aby mohlo vinařství v této soutěži 
zvítězit, tak musí být něčím výjimečné 
a prospěšné pro celý obor. Vinařství 
SONBERK nám to dokázalo už v roce 
2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. 
Pokračovalo ale dál v práci, protože 
to, co stačilo před osmi lety, by letos už 
na titul nestačilo. Vítězný SONBERK 
ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale 
hlavně co do kvality vína, jeho výro-
by, vinohradnictví i prezentace vinař-
ství. A proto zcela zaslouženě získal 
titul i za rok 2020,“ sdělil doc. Ing. 
Mojmír Baroň, Ph.D., vedoucí Ústavu 

vinohradnictví a vinařství na Zahrad-
nické fakultě Mendelovy univerzity 
v Brně, významný vinařský odborník 
a hlavně člen odborné komise, která 
finalisty hodnotila. 

Kategorii malé vinařství opanovalo 
Vinařství Piálek & Jäger, opravdu ma-
lé vinařství dvou kamarádů ze Znoj-
emska navazující na rodinné tradice. 
Filozofií tohoto vinařství je vyrábět 
co možná nejkvalitnější odrůdová ví-
na typická pro Znojemskou vinařskou 
podoblast. V kategorii velké vinařství 
získalo titul vinařství také z okolí 
Znojma, Vinařství LAHOFER. Vi-
nařství si zakládá na vysoké kvalitě 
produkce, vlastní surovinové základ-
ně výhradně ve Znojemské vinařské 
podoblasti, moderní výrobní techno-
logii, moderním marketingu a k tomu 
navíc připojili nadregionální architek-
turu v podobě nového sídla.

Kromě hlavních cen byly dále udě-
leny ceny „Lomax – Enolog roku 
2020“ – cena mladému vinaři, enolo-
govi do 40 let, kterou získal Ing. Zby-
něk Žiška. Cenu „Počin roku 2020“ 
získala Ing. Lucie Hotařová za inici-
ativu „To si vypijeme“. „Cenu prof. 
Viléma Krause, CSc.“ pro významnou 
vinařskou osobnost a její celoživotní 
přínos v oboru vinohradnictví nebo 
vinařství obdržel Vlastimil Peřina.

Ve finále se utkalo devět vinařství. 
Za malá vinařství to byla pražská Sa-
labka Praha s. r. o., Vinařství Lacina 
a Vinařství Piálek & Jäger s. r. o., za 
střední vinařství Krásná hora s. r. o., 
THAYA vinařství, spol. s r. o., SON-
BERK, a. s., a za velká HABÁNSKÉ 
SKLEPY, spol. s r. o., CHÂTEAU 
VALTICE – Vinné sklepy Valtice,  
a. s., a Vinařství LAHOFER, a. s.

Vítězi titulu Vinařství roku se v mi-
nulosti stala vinařství Škrobák, Ví-
no J. Stávek, Vinselekt Michlovský, 
Bohemia Sekt, Hana Mádlová, Zno-
vín Znojmo, Château Valtice – Vin-
né sklepy Valtice, Zámecké vinařství 
Bzenec, Vican rodinné vinařství a prá-
vě také už SONBERK. Dosavadní 
šampiony soutěže si lze připomenout 
díky videomedailonkům, které pro 
tento ročník soutěže připravil Svaz 
vinařů. Vína od těchto úspěšných vi-
nařství pak mohou zájemci ochutnat 
prostřednictvím unikátní sady vín ví-
tězů Vinařství roku. Limitovaná edice 
sto kusů této speciální sady obsahu-
je 11 lahví vín každého vítěze soutě-
že a vodu Krondorf a lze si ji objed-

nat online v e-shopu Vinařství roku. 
Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství 

roku“ uděluje Svaz vinařů České repub-
liky ve spolupráci s Národním vinař-
ským centrem, za významné podpory 
Vinařského fondu ČR a Jihomorav-
ského kraje. Hlavními partnery soutě-
že jsou Albert s nabídkou vín finalistů 
v exkluzivní vinotéce v Praze na Cho-
dově, BS vinařské potřeby, přední čes-
ký dodavatel sortimentu pro vinaře se 
sítí vlastních prodejen, a Vinolok, vý-
robce skleněných uzávěrů. Během ce-

lého průběhu soutěže se degustují vína 
z ručně vyrobených skleniček sklárny 
KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sous-
to dodá Albertovo pekařství, přírodní 
minerální vodu s unikátním složením 
společnost Krondorf. Dalšími partne-
ry jsou Hošek Motor, Haier vinotéky, 
Vetropack, J&T Bank, X-production  
a Lomax.

Více informací naleznete na  
www.vinarstviroku.cz,  

Facebook, YouTube a Instagram

Kromě rekordního počtu více 
než tisícovky medailí, které v roce 
2020 získali moravští a čeští vinaři 
na mezinárodních soutěžích, při-
nesl závěr loňského roku ještě je-
den významný úspěch. Chardonnay  
RESERVA 2017, pozdní sběr, 
z B/V vinařství získalo zvláštní cenu 
VINOFED 2020 a dostalo se tak mezi  
11 nejlepších suchých vín ze soutě-
ží pořádaných Světovou federací vý-
znamných mezinárodních soutěží vín 
a destilátů, konaných v roce 2020. 
Účast na zahraničních soutěžích 
dlouhodobě finančně podporuje Vi-
nařský fond.

VINOFED (Světová federace vý-
znamných mezinárodních soutěží vín 
a destilátů) vyhlásila koncem loňské-
ho roku speciální ocenění pro 11 nej-
lepších bílých suchých vín (méně než  
4 g/l zbytkového cukru). Oceněná vína 
byla vybírána podle absolutního dosa-
ženého skóre na soutěžích pořádaných 
právě touto organizací v roce 2020. 
B/V vinařství si cenu pro Chardonnay 
RESERVA 2017, pozdní sběr, vyslou-
žilo díky ocenění za nejlepší suché bílé 
víno na soutěži Le Mondial des Vins 
Blancs Strasbourg, konané v říjnu ve 
Francii.

„Rok 2020 se vinou koronaviro-
vé krize zapíše do historie vinařských 
soutěží jako velmi zvláštní a složitý. 
Přesto však přinesl moravským a čes-
kým vinařům mnoho důvodů k radosti 
včetně překvapení v podobě ocenění 
pro Chardonnay z B/V vinařství. Tím 
byl pomyslně završen výjimečně úspěš-

ný rok v poměřování kvality vín na 
mezinárodní scéně,“ komentoval vý-
znamný úspěch pro moravská a česká 
vinařství Ing. Pavel Krška, ředitel Ná-
rodního vinařského centra, které účast 
našich vín na většině mezinárodních 
soutěží organizačně zajišťuje. 

mezinárodní soutěže vín 
pod tíhou koronaviru

Až na tři březnové byly termíny 
všech loňských soutěží spadajících 
pod VINOFED (Světová federace vý-
znamných mezinárodních soutěží vín 
a destilátů) často i několikrát měněny, 
tři soutěže dokonce byly úplně zruše-
ny a vůbec poprvé také proběhla jedna 
soutěž, a to v Bukurešti, pouze online. 
Na zbylých 13 soutěží konaných v roce 
2020 bylo ochutnáno celkem 31 047 
vín, což je pokles o něco více než 14 % 
ve srovnání s předchozím rokem.

seznamte se 
– chardonnay reserva 2017, 

pozdní sběr, z B/v vinařství
Chardonnay 

2017 RESERVA je 
představitelem řa-
dy vín Reserva. Je 
zelenožluté barvy, 
v jemné vůni tro-
pického ovoce vy-
stupuje žlutomasé 
ovoce doplněné ci-
trusy. Chuť je plná, 
šťavnatá, dlouhá 
a komplexní, s tóny 
ušlechtilého dřeva, 
jelikož víno bylo 
školeno 12 měsíců 
na jemných kvas-
ničných kalech ve 
velkém francouz-

ském dubovém sudu značky Seguin 
Moreau.

Úspěšný rok 
pro B\v vinařství

Moravskému B\V vinařství z Ratíško-
vic se v loňském roce na mezinárodních 
soutěžích vín mimořádně dařilo a sklidi-
lo hned několik významných úspěchů. 
V září získalo ocenění pro nejlepší bílé 
víno soutěže na Concours Mondial de 
Bruxelles v Brně. V říjnu pak přidalo 
právě ocenění za nejlepší suché bílé víno 
na mistrovství světa bílých vín ve Fran-
cii, v rámci Le Mondial des Vins Blancs 
Strasbourg. Mimo to obdrželo ještě za svá 
vína např. 27 medailí na soutěži MUN-
DUS VINI v Německu, dalších 30 me- 
dailí v Hong Kongu a také získalo šam-
piona v cenové kategorii 7,01–10,99 do- 
larů na izraelském Terravinu.

Více o vínech na 
www.vinazmoravyvinazcech.cz 

a www.vinofed.com
Omnimedia, s. r. o.

moravské Chardonnay mezi 11 nejlepšími suchými víny světa v roce 2020!

Vinařstvím roku 2020  
se stalo vinařství SoNBERk

Daniel Smola, Lahofer vinařství, které zvítězilo v kategorii velké vinařství

Prezident Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray spolu s moderátorem akce Mar-
kem Ebenem

Dagmar Fialová a Oldřich Drápal, vinařství SONBERG – absolutní vítěz 
soutěže Vinařství roku 2020 a vítěz v kategorii střední vinařství

http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.vinofed.com
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Bílé na černém
Kreativní řešení pro distributora vína.

Představení zákazníka
Vinospol, spol. s r. o., je jedním z předních dovozců a distribu-
torů vína v České republice. Sídlí na jihu Moravy ve vinařské 
obci Mutěnice. Víno dodává gastronomickým zařízením a ca-
teringovým společnostem, ale i na stoly koncových zákazníků. 

Výchozí stav
Naším úkolem bylo zefektivnit značení vinoboxů. Tyto speciál-
ní přepravky na víno se dodávají do vinoték, kde se z nich stáčí 
víno, a nahrazují tak klasické sudy. 

Kartony vinoboxu dosud značil operátor ručně nalepením 
štítku s požadovanými informacemi.

Zadání
Vinospol si přál nahradit ruční lepení etiket modernější tech-
nologií, která by ušetřila náklady nejen za spotřební materiál 
a tisk, ale rovněž uvolnila ruce obsluze. Naše řešení zároveň 

mělo být natolik flexibilní, aby dokázalo značit vinoboxy o více 
velikostech, a to z horní i boční strany. Tisková hlava se tak bu-
de muset pohybovat nejen vertikálně, horizontálně a také musí 
být schopná se otáčet o 90°.

Naše řešení
Během realizace na nás čekala drobná technická výzva. Vzhle-
dem k nedostatku místa ve výrobě bylo potřeba napojit značení 
na pás do pravého úhlu. Linka tedy získala tvar písmene L. 
Tento problém jsme vyřešili přidáním kuličkové desky, na které 
boxy hladce změní svůj směr a bez vady na obalu dorazí pod 
tiskovou hlavu laseru.

Jako nejvhodnější stroj pro značení na karton jsme zvolili 
CO2 laser Linx CSL 30. Pro dosažení perfektního výsledku jsme 
navrhli přidat na design krabice černý pruh, do kterého se infor-
mace vypaluje. V praxi značení funguje tak, že laser z kartonu 
odpálí vrchní černě lakovanou vrstvu, čímž vystoupí světlá pod-
kladová barva.

Výsledek
Po zavedení našeho řešení došlo ke snížení času potřebného ke 
značení. Značení laserem odstranilo nutnost nakupovat a potis-
kovat papírové etikety. Díky černému pruhu na krabici je navíc 
značení skvěle čitelné a kontrastní. 

Mgr. Tereza Bredlová, Bottling Printing

kódování a značení obalů 
v potravinářském prostředí 
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Svijany – Jednu zlatou a jednu stříbrnou 
medaili si z  vyhlášení výsledků světové 
pivní degustační soutěže  Meininger’s In-
ternational Craft Beer Award v kategorii 
piv plzeňského typu a ležáků odnesla piva 
ze Svijan. Zlatou medaili získalo silné pivo 
Svijanský Kníže 13 %, stříbrnou nefiltro-
vaný Kvasničák 13 %. O umístění rozhodla 
jury složená z odborníků z řad pivovarníků, 
sommeliérů a senzorických expertů z ně-
kolika 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 přehlíd-
kou různých pivních stylů. Při hodnocení piva 
využívá speciálně vyvinutou metodologii ochut-
návek přihlášených vzorků. Piva tak nesoutěží 
navzájem, pro individuální popis jejich vlastnos-
tí – vzhledu, vůně, chuti a pitelnosti – se využívá 
stobodová stupnice. Získané ocenění pak dopro-
vází senzorický popis v podobě speciálního dia-
gramu, který může posloužit k zběžnému popisu 
piva. Od letoška se výsledky soutěže nevyhlašují 
naráz, ale každý měsíc je věnován jedné konkrét-
ní kategorii. Leden pořadatelé vyhradili pro piva 
plzeňského typu a ležáky.

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním vý-
robním postupu vaření piva na dva rmuty, kva-
šení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání 
piva v ležáckých sklepích. Všechna jeho klasic-
ká, nepasterovaná česká piva doprovází dlouhý 
seznam různých cen. Svijanský Kníže stál na-
posledy na stupních vítězů v loňských světo-
vých degustačních soutěžích World Beer Idol 
(stříbrná medaile) a World Beer Awards (bron-
zová plaketa). Také Kvasničák 13 % se pravi-
delně umisťuje na stupních vítězů nejrůznějších 
soutěží, stříbrnou pozici v Meiningers Craft 
Beer Awards například obhájil již podruhé.

Z Meininger’s International Craft Beer 
Award si Svijany odvezly řadu cen již v pře-
chozích ročnících soutěže. Například v roce 
2015 převzaly zlatou plaketu za zastudena do-
chmelovaný ležák Svijanský Rytíř 12 %, v roce 
2018 ji získal rovněž Svijanský Kníže 13 % 
a v roce 2019 pak Svijanská Kněžna 13 % 
(v kategorii tmavé pivo českého typu). Loni 
získal zlato v kategorii český ležák plzeňské-
ho typu Svijanský Máz 11 %.  

 „V podobných situacích vždy opakuji, že zá-
sadní jsou pro nás hlavně reakce běžných spo-
třebitelů a našich fanoušků, ale že ocenění od 
odborníků si samozřejmě také nesmírně považu-
jeme. Tak je tomu i tentokrát. Všechna podob-
ná ocenění nám totiž dokazují, že jsme se vydali 
správnou cestou, když jsme vsadili na skutečně 
tradiční výrobní postupy českého piva,“ řekl 
k nejnovějšímu ocenění svijanských piv sládek 
Pivovaru Svijany Petr Menšík. „V tomto přípa-
dě nás to těší o to více, že se ocenění dočkala dvě 
silná piva, což je kategorie, na níž si ve Svija-
nech velice zakládáme a v níž máme na českém 
trhu trvale bezkonkurenční postavení.“

Svijanský Kníže 13 % − silnější sváteční 
pivo, vyráběné tak, aby ještě více vynikly chu-
tě a vůně typické pro ležáky. Pivovar jej vyrábí 
nejdéle ze všech silných piv – již od polovi-
ny devadesátých let – a je také nejoblíbenější: 
tvoří téměř polovinu celkového výstavu sil-
ných piv ve Svijanech. Vyznačuje se příjemně 
hořkou a plnou chutí. 

Kvasničák 13 % − při výrobě neprochá-
zí filtrací, takže je v něm zachován plný ob-
sah kulturních pivovarských kvasinek. Jemně 
zakalené pivo se vyznačuje příjemně hořkou 
chutí a lze je servírovat přímo ze svátečních 
dvoulitrových skleněných džbánů nebo litro-
vých designových lahví. Dodává se i v sudech. 

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Svijany přivezly další zlato 
z International Craft Beer Award 
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Praha – Ředitel Centra Paraple Da-
vid Lukeš převzal šek na 3 559 764 ko- 
run – výsledek charitativních akcí 
pivovaru Pilsner Urquell. Poskytnutá 
částka je celkovým výtěžkem ka-
ždoroční tradiční dražby umělec-
kých lahví, celospolečenské sbírky 

na speciální 11. lahev a daru, který 
Pilsner Urquell poskytl z prodeje 
předvánočních dárkových lahví. 

„Centrum Paraple vzniklo a exis-
tuje díky lidské solidaritě, a právě 
v uplynulém roce byla pomoc dru-

hým potřeba víc než jindy. Děkuji 
přátelům z Plzeňského Prazdroje, že 
i v loňském roce připravili projekty 
na podporu Centra Paraple, a všem 
dražitelům i drobným dárcům, že spo-
lečnými silami přispěli na dobrou věc. 
Současná doba není lehká a o to víc si 
vážíme pomoci. Děkujeme za ni,“ ří-
ká zakladatel Centra Paraple Zdeněk  
Svěrák.

Stěžejním počinem byla již tradičně 
aukce uměleckých pivních lahví, kte-
rou Pilsner Urquell každoročně organi-
zuje už od roku 2012. „S tradicí pomá-
hat potřebným začali v našem pivovaru 
už jeho zakladatelé v polovině 19. sto-
letí. Na tento zvyk jsme před devíti le-
ty navázali první dobročinnou aukcí 
pivních lahví. Za tu dobu se z dražby 

stala každoroční tradice, která Centru 
Paraple vynesla už téměř 13 milionů 
korun,“ uvádí Václav Berka, emerit-
ní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje, 
který šek předával. Předvánoční dražba 
loňského roku vynesla 2 013 989 ko-
run, přičemž hodnota nejdražší aukční 
lahve dosáhla 360 000 korun. 

 Novou aktivitou byla sbírka na mi-
mořádnou jedenáctou lahev na portálu 
Hithit, do které se mohl zapojit každý, 
a to jakoukoli částkou. Sbírka vynes-
la 545 775 korun. S ohledem na sou-
časnou nelehkou situaci a věrni tradici 
pomáhat potřebným v těžkých chví-
lích navýšil Prazdroj celkovou částku  
o 1 milion korun z prodeje vánočních 
jednolitrových lahví. 

Získané prostředky využije Centrum 
Paraple na mzdy asistentů, kteří klien-
tům pomáhají s nácvikem potřebných 
dovedností, ale i na nákup sportovních 
a rehabilitačních pomůcek. „Letošní 
rekordní částka nás všechny příjemně 
překvapila. Díky dlouholeté podpoře 
Plzeňského Prazdroje můžeme stá-
le nabízet naše služby a pomáhat kli-
entům s návratem do běžného života. 
Velmi děkuji všem dárcům za jejich 
štědrost a otevřená srdce,“ říká ředitel 
Centra Paraple David Lukeš.

Tradiční předání šeku letos s ohle-
dem na epidemickou situaci proběhlo 
v úzkém kruhu v sídle Centra Paraple. 

Bison & Rose

Centrum Paraple převzalo šek na částku 3 559 764 korun, 
výtěžek charitativních akcí Pilsner Urquell

Předání šeku Centru Paraple. Zleva Václav Berka, Zdeněk Svěrák a David Lukeš

Brno – I letos se v pivovaru Staro- 
brno vaří Zelené pivo, kterým lidé 
v celé České republice slaví začátek 
Velikonoc. Majitelé a provozovatelé 
restaurací sudy narážejí ve stejný 
den – na Zelený čtvrtek, ten letošní 
připadá na 1. dubna. Milovníci piva 
s nezvyklou zelenou barvou budou 
mít k dispozici 2810 hektolitrů. Dal-
ších 290 hektolitrů poputuje k na-
šim slovenským sousedům.

Starobrněnští sládci pivo vaří už 
pošestnácté, nevynechali ani jediný 
rok. „Je to pro nás prostě svátek, tě-
šíme se. Když jsme Zelené pivo připra-

vovali vloni, nikoho nenapadlo, jak nás 
potrápí epidemie a její přísná opatření. 
Hospody byly na Velikonoce zavřené, 
proto jsme pivo nabídli k jejich znovu- 
otevření koncem května. Opravdu pev-
ně doufám, že letos podobná situace 
nenastane a pivem si na svátky jara 
připijeme tradičně na Zelený čtvrtek,“ 
konstatoval výrobní ředitel Heinekenu 
Milan Schramm.

Zelené pivo se od začátku své exi-
stence vaří podle stále stejné původní 
receptury z kvalitní vody, speciálního 
světlého ječného sladu a jakostního 
žateckého chmele, a to tradičním způ-
sobem na dva rmuty. Zmíněný slad se 
vyrábí výhradně pro Zelené pivo a jeho 
parametry se trochu liší od sladů běž-
ně používaných u ostatních starobrněn-
ských piv. Spolu s chmelem se do mladi-
nové pánve přidává bylinný výluh. Svou 
sílu speciální pivo získává spodním kva-
šením po dobu osmi dnů, poté při teplotě 

kolem jednoho stupně Celsia dokvašuje, 
chuťově se zakulacuje a získává typický 
buket a říz. Nakonec se do piva přidává 
likér. Zelená barva piva je tudíž výsled-
kem kombinace několika faktorů – tech-
nologie, surovin, výluhu i likéru. 

Nedílnou součástí Zeleného piva je 
bylinný výluh. Připravuje se přímo v pi-
vovaru a jeho složení je tajné. Vaří se 
z několika druhů bylin, jednou z nich je 
kopřiva dvoudomá. „Přesné dávková-
ní koncentrovaného a silného výluhu je 
výrobním tajemstvím. Musí se hlídat čas 
kontaktu bylin s vroucí vodou, abychom 
dosáhli patřičné kvality a koncentrace. 
Potřebujeme řádově litry výluhu,“ uvedl 
sládek a manažer kvality Jiří Brňovják. 

Zelené pivo budou nabízet gastrono-
mické provozovny na Moravě i v Če-
chách. Jejich aktualizovaný seznam 
zájemci před Velikonocemi najdou na 
webových stránkách www.zelenepivo.
cz.  Ogilvy

Starobrněnští sládci vaří nejznámější speciál – Zelené pivo

Sládek Jiří Brňovják přilévá bylinný 
výluh

Operátor varny Luděk Tichý sype 
chmel odrůdy Žatecký poloraný čer-
veňák do mladinového sudu

Třeboň (Jindřichohradecko) (ČTK/
red) – Třeboňský pivovar Regent 
zprovozní na jaře plničku na stá-
čení do plechovek, ročně tak stočí 
5000 hektolitrů, hlavně speciálů. 
Investoval do ní šest milionů Kč. Je 
to jeho první plechovková linka, za-
tím si nechával stáčet externě. Vý-
stav Regentu loni meziročně klesl 
o 16 procent na 60 532 hektolitrů. 
Loni začal díky pandemii víc prodá-
vat dvacetilitrové sudy, které si lidé 
kupují domů. 

Na nižším výstavu se podepsala 
covidová pandemie, a to, že pivovar 

v roce 2019 zdražil ceny řetězcům. 
Poté klesl odbyt, zejména výčepních 
piv. Tržby tak byly podle Čeledy mezi- 
ročně o deset milionů nižší. V roce 
2019 měl Regent tržby z prodeje vý-
robků, služeb a zboží 96 milionů ko-
run a zisk po zdanění 3,8 milionu  
korun.

Za dobrý tah označil sládek to, že 
pivovar pořídil dvacetilitrové sudy. 
„Díky tomu teď jednou za týden až dva 
stočíme šarži sudů, lidé pijí doma. Pro-
dávají se solidně,“ řekl sládek. Sudy 
prodává Regent ve své prodejně. Pivo-
var chystá i rozvozové trasy, kdy bude 
lidem vozit pivo až domů.

Na jaře zdražil Regent sudové pivo 
o 70 haléřů. Po první koronavirové vl-
ně ale načas zlevnil, aby podpořil zá-
kazníky. „Letní sezona byla v jižních 
Čechách na sudy super. Paradoxní je, 
že jsme měli větší pokles v lahvích než 
v sudech,“ řekl sládek. Nejvíc se pije 
jedenáctistupňové, roste prodej nealko 
piva a točeného citronového radleru.

Převážnou část výnosů tvoří český 
trh, dodávky malým řetězcům v jižních 
Čechách a na Vysočině. Největším od-
běratelem je síť Flop, dále Jednota.

Regentu loni vzrostl o 75 procent 
prodej piva v plechu, na 2800 hektolitrů, 
hlavně díky exportu. Pivovar letos kou-

pil novou linku s kapacitou 3000 ple- 
chovek za hodinu. „Jedná se o plnič 
a k tomu potrubní trasy. Chceme si 
vyzkoušet drobné plnění na speciály 
a malé série. Jsme exportní pivovar, 
zaměřujeme se na zahraniční trhy, tak 
když to bude možné, raději bychom si 
to (plnění do plechovek) dělali tady,“ 
řekl sládek. Dosud si Regent nechával 
pivo do plechovek stáčet externě.

Pivovar vyváží přes pětinu produk-
ce. Nejvíc do Polska, Itálie, Velké Bri-
tánie, Finska a Lotyšska. Loni export 
meziročně klesl o dvě procenta. Nové 
zákazníky získal pivovar v Británii i na 
Ukrajině, vypadly dodávky do Ruska. 

Kvůli koronaviru odebrali zákazníci 
mnohem méně sudového piva.

Pivovar se 40 zaměstnanci patří ak-
ciové společnosti Bohemia Regent ze 
skupiny Stasek. Letos za dva miliony 
Kč opraví chladicí rozvody cylindro-
-kónických tanků, plánuje i nový stroj 
na etikety a značení sudů.

Třeboňský pivovar vznikl roku 
1379. Před rokem 1914 vyráběl přes 
100 000 hektolitrů. Do konce druhé 
světové války patřil Schwarzenber-
gům. Poté přešel pod závod Jihočeské 
pivovary, z nějž se v roce 1992 stala 
akciová společnost. V srpnu 2000 kou-
pila pivovar firma Bohemia Regent.

Likérka v době covidu hlásí vyšší poptávku po rumu a whisky
Olomouc (ČTK/red) – Vyšší zájem 

o kvalitní lihoviny, které se v době 
pandemie prodávají lépe než v před-
chozích letech, eviduje od loňského 
jara Palírna U Zeleného stromu v Pros-
tějově. Naopak přerovskému Pivovaru 
Zubr loni kvůli dlouhodobě uzavře-
ným restauracím klesl prodej sudo-
vého piva o desítky milionů korun.

„Vliv pandemie u nás nebyl tak zna-
telný, protože se primárně zaměřujeme 
na maloobchodní prodej. Co ale vní-
máme jako pozitivní změnu, je to, že si 
Češi raději vychutnávají kvalitní alko-

hol,“ řekl ředitel Palírny U Zeleného 
stromu Pavel Kadlec.

Palírna U Zeleného stromu loni 
zvýšila prodej rumů a whisky. „U nás 
konkrétně jsme zaznamenali nárůst  
o 20 procentních bodů u prodejů Sta-
ré žitné myslivecké, kde jsme vsadili 
na prémiovější varianty a limitované 
edice, a u nového rumu Heffron, kte-
rý se stal jedním z neprodávanějších 
třtinových rumů u nás,“ uvedl Kadlec. 
Likérka letos kvůli vyšší poptávce po 
prémiových lihovinách podle Kadlece 
chystá novinky v tomto segmentu. Pi-
vovar Zubr loni kvůli pandemii korona-

viru a uzavření restaurací zaznamenal 
propad tržeb z prodeje sudového piva  
o 60 milionů korun. Ředitel Pivovaru 
Zubr Tomáš Pluháček řekl, že zvýšený 
prodej baleného piva v maloobchodní 
síti nahradil výrazný pokles odbytu su-
dového piva pouze z jedné třetiny.

„Obor gastroslužeb včetně výrobců 
nápojů a zejména piva patří k nejvíce 
postiženým celé koronavirové krize. Pi-
vovarníci doplácí na nepřehledné vy-
hlašování a následné rušení restrikcí 
a znemožnění podnikání. Stejně jako na 
jaře při uzavření restaurací, tak i v lis-
topadu prodej čepovaného piva klesl 

v podstatě na nulu,“ uvedl Pluháček. 
Odbytové problémy měl i Pivovar Li-
tovel. „Celkové prodeje pochopitelně 
meziročně znatelně poklesly. Na menší 
pivovary, jako je například ten náš, do-
padla protiepidemická opatření možná 
ještě citelněji. A to proto, že více než 
polovinu výstavu našeho piva tvoří su-
dové pivo do restaurací a pivnic, které 
byly a stále ještě jsou z preventivních 
důvodů dlouhodobě uzavřeny,“ řekl ře-
ditel Pivovaru Litovel Lumír Hyneček.

Nákupní chování Čechů se kvůli 
pandemii změnilo, což se podle Hyneč-
ka týkalo i piva. „Konzumenti nemě-

li možnost přijít na čepované pivo do 
gastro provozoven. Snažili jsme se na 
to v rámci našich možností zareagovat 
a podařilo se nám zlepšit dostupnost 
a rozšířit sortiment litovelského piva 
v maloobchodní síti. Tímto prodejním 
kanálem jsme například štamgastům 
nově nabízeli pivní speciály našeho 
sládka v pětilitrových soudcích, aby si 
je mohli doma vychutnat čepované,“ 
uvedl Hyneček. Objednané soudky pi-
vovar v předvánočním období zákaz-
níkům rozvážel. Pivovar Litovel loni 
zároveň zvýšil prodej piva v lahvích 
a plechovkách o čtyři procenta.

Třeboňský Regent začne některá piva sám stáčet do plechovek

http://www.zelenepivo.cz
http://www.zelenepivo.cz
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My už neumřeme předčasně, říká můj přítel Dr. Žatečka. Mně 
se to podařilo v 73 letech.

Stačil jsem si ještě napsat nekrolog: komu se to podaří?
Stručně CV: Byl jsem absolvent VŠCHT, první roky mě vů-

bec nebavily: jak jsem mohl absolvovat tři semestry matematiky 
nebo chemického inženýrství? Ale seznámil jsem se s úžasnými 
lidmi: prof. Hamplem (rok jsem byl u něho asistentem), prof. 
Doležálkem, prof. Pokorným. Věnoval jsem se mikrobiologii 
a diplomku jsem dělal v Řípci.

Docent Forman mi pak nabídl zaměstnání ve Výzkumném 
ústavu mlékárenském. Po roce v praktickém světě v mlékár-
nách (Olma, Planá nad Lužnicí, Vysočany, Kolín, Poděbrady) 
a vojenské službě (proviantní náčelník, organizoval jsem stra-
vování pro oddíly taktických raket a vím, že se i za málo peněz 
dá vařit dobře) jsem se spolu s doc. Formanem věnoval vývoji 
mlékárenských strojů v Chotěboři (tanky na smetanu, pastéry, 
kontinuální linky na výrobu másla). 

Napsal jsem několik učebnic pro Kroměřížskou školu.
V roce 1976 jsem byl na stáži ve francouzském mlékařství, 

mj. v renomované škole v Surgeres. Získal jsem kontakty na 
francouzské sýrařství a zůstal jsem mu věrný celou profesní 
kariéru. Byl jsem v těch dobách jediným kontaktem s francouz-
ským odborným prostředím a snažil jsem se ho využít pro cesty 
mých kolegů, aby se seznámili se špičkou světového mlékařství: 
byl jsem mj. autorem smlouvy o spolupráci mezi ministerstvy 
zemědělství obou států (a v těch dobách to nebyly kontakty bez 
rizika...).

Od roku 1976 jsem převzal funkci tajemníka Komitétu Me-
zinárodní mlékařské federace a zůstal jsem jí věrný 33 let. My-
slím, že jsem to dělal dobře. Měl jsem vzácnou možnost sezná-
mit se s předními odborníky světového mlékařství, navštívit 
renomované světové výzkumné ústavy a v roce 1984 organi-
zovat světové fórum mlékařů v Praze. Vzpomínám na kole-
gy z těch dob: velmi jsem si vážil Dr. Teplého, ředitele VÚM, 
francouzských sýrařů prof. Ecka, kolegy z INRA (Dr. Auclaira, 
Dr. Grappina), ředitele Robertsona z VÚM v Palmerston North, 
kolegů z IDF p. Hopkina a p. Staala, přítele ing. Englicha. 
Ing. Havelky, ředitele Vokovic. Velmi jsem si vážil svého šéfa  
Dr. Gabriela, kolegů ing. Štípkové a ing. Křivánka.

Čtyři roky jsem na generálním ředitelství Mlékárenského 
průmyslu obstarával agendu technické normalizace, v Čes-
ké republice i na Slovensku. Bylo to velmi zajímavé období 
a hodně práce (dohodnout se tehdy na znění normy na mléko  
s 20 organizacemi nebývalo snadné, občas jsem musel tehdejší 
zákon o technické normalizaci vykládat tvůrčím způsobem). 
Také práce na mezinárodních normách byla zajímavá, měl jsem 
vynikající spolupracovnici ing. Černou.

V roce 1981 jsem byl jmenován ředitelem Výzkumného ústa-
vu mlékárenského. Byl to oborový výzkumný ústav a měl tehdy 
přes 120 pracovníků.

Byl jsem ve funkci 14 let a často jsem byl kritizován, že jsem 
snížil odbornou úroveň práce Ústavu. Snažil jsem se totiž, aby 
Ústav dělal to, co mlékárny potřebují namísto čistě vědeckých 
studií. Díky tomu Ústav přežil do dnešních dnů, zatímco jiné 
podobné ústavy dávno zanikly. Přestěhoval jsem Ústav z něko-
lika nevyhovujících pracovišť do prostor tehdy nové mlékárny 
v Kyjích (zažil jsem si své od spolupracovníků: místo střed 
města konec světa na periferii). Měl jsem ale výborné spolupra-
covníky: doc. Formana, ing. Pecha, ing. Drbohlava, ing. Huš-
ka, ing. Černou, Dr. Cvaka (škoda, že jich nemohu jmenovat 
vzhledem k rozsahu nekrologu více...). Vzpomínám také často 
na kolegu ze Žiliny ing. Heriana, s nímž jsme často hájili na 
mezinárodním fóru československé mlékařství.

Založil jsem Mlékařské listy. Spolu s přítelem Kopáčkem 
jsem celá léta publikoval v médiích o tom, že mléko je přece 
jen zdravá potravina.

Velmi jsem si vážil ředitele VÚEZVž ing. Douchy.

Na Vysoké škole technické v Bratislavě jsem absolvoval aspi-
ranturu: po 9 letech jsem ji nedokončil (bylo lepší dělat v Brati-
slavě nekonečnou aspiranturu než v Praze VÚML). Z té doby si 
velmi vážím prof. Goernera a doc. Palu, mé učitele.

Spolu s kolegy jsem zažil revoluci v roce 1989 a s čistým 
lustračním osvědčením přežil své kolegy z jiných ústavů... Spo-
lu s ing. Havlem a Drbohlavem jsme úspěšně absolvovali pri-
vatizaci (samozřejmě také díky ing. Sernickému, kterého rád 
jmenuji mezi přátele z té doby) a pokračoval jsem ve vedení 
Ústavu až do roku 1993, kdy se na mě obrátily firmy Danone 
a Bongrain s nabídkou vedení svých akvizic v Českosloven-
sku. Po váhání jsem přijal. Byla to výzva a návrat k mým fran-
couzským mlékařským kořenům: kdo tehdy z techniků uměl 
francouzsky...

A od roku 1993 jsem spolu s přítelem Dr. Žatečkou řídil mlé-
kárnu v Pribině, později v Novém Městě nad Váhom, v Ho-
doníně, obstarával jsem nákup mléka v maďarských filiálkách 
Bongraina, řídil dozorčí radu v Srbsku a obstarával kontakt 
s pařížským vedením firmy. Velmi jsem si vážil spolupracovní-
ků pana Štemberka ze Sedlčan, ing. Karola Heriana ze Žiliny, 
dlouholetého ředitele ing. Žáka a mnoha dalších, ing. Hoška, 
vzpomínám zase na ing. Kopáčka a svou dlouholetou spolupra-
covnici Dr. Přibylovou.

Vážím si velmi pana Bongraina. Za život dokázal z ruční vý-
roby sýrů, kterou sám s rodinou obstarával, vybudovat světové 
impérium (Bongrain, nyní Savencia, patří mezi TOP 10 ve svě-
tovém mlékařství). Dnes je firma velkou mezinárodní korporací 
– já jsem měl stále důvěru vedení firmy.

Z malé mlékárny v Přibyslavi je dnes největší český výrobce 
sýrů s roční výrobou více než 30 000 t (celá SAVENCIA), to je 
jistě úspěch a těší mě, že jsem měl na něm velký podíl.

Z různých funkcí u Bongraina se loučím jako člen správní 
rady a mám důvěru ve své mladší spolupracovníky.

V roce 2016 mi francouzská vláda udělila jako ocenění 
dlouholeté spolupráce mezi československým a francouzským 
mlékařstvím Mérite agricole, francouzské státní vyznamená-
ní. Velmi jsem si toho vážil: celý život jsem měl rád Fran- 
cii.

Dneska se tedy loučím s kolegy (škoda, že jich nemohu jme-
novat více), s mlékařstvím a Francií.

Práce mě vždycky těšila.
V mých vzpomínkách jsem udělal v životě dvě podstatné 

chyby: byl jsem dva roky v KSČ, to nelze nijak odpustit (vzpo-
mínám si, že někdejší předseda vlády Tošovský uvedl, že člen-
ství v KSČ do životopisu zapomněl uvést…), tu druhou chybu 
si nechám pro sebe.

Za pár let nezůstane ani vzpomínka.

Oldřich Obermaier

PoSLEdNÍ GLoSA
Ing. oldřich obermaier

S hlubokou lítostí 
jsem dnes ráno přijal zprávu o úmrtí váženého kolegy Ing. Oldři-

cha Obermaiera. Pro nás všechny, kdo jsme ho znali, jeho odchodem 
ztrácí mlékárenský sektor i naše společnost Savencia uznávaného 
odborníka, váženého kolegu, který stál za svým názorem a často-
krát dovedl jít proti proudu a dobovému mínění. Úzký okruh jeho 
spolupracovníků věděl, že dlouhou dobu bojoval se zákeřnou nemocí, 
které nakonec podlehl. Nám všem, kdo jsme ho znali, bude chybět 
břitkost jeho esejů a článků, které publikoval v Potravinářském zpra-
vodaji, Mlékařských listech a dalších odborných publikacích i novi-
nách. Jsem mu velice vděčný za rady, názory a čas, který jsem mohl 
strávit v jeho blízkosti během různých událostí a nelehkých rozhod-
nutí naší společné práce. Kolega Obermaier se vždy těšil velkému re-
spektu a jeho názor měl velkou váhu u nadřízených spolupracovníků, 
kolegů i lidí, kteří s ním přicházeli do styku. Dovolím si však s jistotou 
říci za nás za všechny, kdo jsme ho znali: Vážený kolego, budete nám 
všem chybět, vzpomínka na Vás je hluboko usazena v našich srdcích. 

Mgr. Miroslav Maňásek, MBA
Savencia CZ/SK

My všichni v redakci 
a celém vydavatelství AGRAL s. r. o. jsme přijali zprávu o smrti 

Ing. Oldřicha Obermaiera s velkým zármutkem. Byl to zejména 
náš letitý kamarád a také neotřelý a originální autor glos zveřej-
ňovaných téměř pravidelně v listu Potravinářský zpravodaj. Jeho 
liberalismus byl nekonečný a dílčí zájmy vždy uměl odhalovat a dí-
vat se na svět s úžasným nadhledem. Tento jeho postoj neměl vždy 
své příznivce, o to více byly jeho texty sledovány a čteny a zdobily 
skvěle náplň našeho listu. Jeho osobnost byla uznávanou personou 
jak u naší mlékařské obce, tak v evropském měřítku, a to téměř půl 
století. Jeho jméno patřilo, patří a bude vždy patřit mezi několik 
mlékařů, kteří významně ovlivnili dění v našem mlékárenském prů-
myslu. A to jak před rokem 1989, tak zejména v období po revoluci 
až do dnešních dnů. Čest jeho památce.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Téměř čtyřicet let jsem mohl sledovat odbornou a manažerskou 
práci skvělého člověka, váženého pana Ing. Oldřicha Obermaiera, 
který mi byl rádcem, učitelem, velkým vzorem, spolupracovníkem, 
ale po dlouhá léta především opravdovým přítelem. První velký 
dojem ve mně zanechal v roce 1984, kdy jako tajemník tehdejšího 
Československého komitétu IDF společně s generálním ředitelem 
Mlékárenského průmyslu České republiky MVDr. Jiřím Gabrielem 
organizoval v Praze dnes již slavné výroční zasedání IDF. Od té 
doby jsem s ním byl již ve velmi úzkém kontaktu a spolupodílel jsem 
se na aktivitách československé „pobočky“ IDF. Často jsem se na 
něj jako na ředitele Výzkumného ústavu mlékárenského obracel 
s odbornými dotazy, spolupracovali jsme na různých projektech 
a konzultovali celou řadu témat. Když odešel z výzkumu do podnika-
telské sféry a stal se jedním z hlavních aktérů vstupu francouzského 
koncernu Bongrain (nyní Savencia) do českého mlékárenství, opět 
jsme úzce spolupracovali, a to už na platformě Českomoravského 
svazu mlékárenského. Společně jsme napsali řadu odborných člán-
ků, přednesli několik společných přednášek pro odbornou i laickou 
veřejnost, diskutovali s novináři. Poté, co jsem byl zvolen předsedou 
Českomoravského svazu mlékárenského, stal se ing. Obermaier jed-
ním z mých místopředsedů, a to takových, kteří mi skutečně pomá-
hali, a já se na něj mohl vždy spolehnout. Společně jsme navštívili 
i několik kongresů a konferencí Mezinárodní mlékařské federace – 
ve Vídni, Paříži, Drážďanech, Varšavě, Bruggách, Berlíně, Parmě 
a možná i jinde. Jen do zámoří se mnou již necestoval a vždy mi ří-
kal, že je teď na mně řada jako na mladším a že on se už nacestoval 
po světě dost. Bylo mi velkou ctí, když jsem mohl v roce 2008 napsat 
do Mlékařských listů oslavný článek k jeho šedesátinám, a o deset 
let později, vlastně docela nedávno v roce 2018, jsem připravil me-
dailonek k jeho sedmdesátce. A vždy velice vitální ing. Obermaier 
byl stále v „pracovním procesu“. Nikdy by mě přitom nenapadlo, 
že neuplynou ani tři roky a budu na svého přítele už jen vzpomínat. 
Věděl jsem, že je vážně nemocný, ale před několika málo dny, když 
jsme si spolu telefonovali, bych ani na chvíli nepřipustil, že to vše 
bude mít najednou tak rychlý spád… Je to smutné.

Připomeňme si alespoň krátce působení ing. Obermaiera v čes-
kém mlékárenství. Po vystudování VŠCHT nastoupil nejprve do 
mlékárenského výzkumu, odkud přešel na generální ředitelství Mlé-
kárenského průmyslu, kde se věnoval oborovým normám. Známým 

a uznávaným expertem se však stal až jako ředitel Výzkumného 
ústavu mlékárenského. Zde úspěšně řídil vědecký tým, ve kterém 
pracovaly osobnosti, jakými byli ing. Pech, ing. Hušek, doc. For-
man, ing. Černá, ing. Lukáš, RNDr. Cvak a mnoho dalších, k jejichž 
pracím se dodnes často a s úctou vracíme. Jméno ing. Obermaiera 
je ale především nerozlučně spjato s Českým komitétem Mezinárod-
ní mlékařské federace, který jako jeho tajemník řídil celých třicet 
tři let. A co je podstatné – při každém jeho výjezdu do zahraničí 
na setkání světových mlékařů bylo vždy z jeho úst slyšet nejdříve 
o československém a později o českém mlékárenství. Od počátku 
devadesátých let minulého století, kterými se otevřela novodobá 
historie mlékárenství v Čechách a na Moravě, působil ing. Ober-
maier ve francouzské skupině Bongrain, která se postupně úspěš-
ně etablovala nejen v České republice, ale rovněž na Slovensku 
a v Maďarsku. Oldřich Obermaier stál u transformace mlékáren 
v Sedlčanech, Přibyslavi, Velkém Valtinově, Hodoníně, ale také 
v Liptovském Mikuláši, Novém Městě nad Váhom či ve Veszpré-
mu. Ing. Oldřichu Obermaierovi nebyl nikdy lhostejný další vývoj 
českého mlékárenství. Vždy hájil jeho zájmy, a přitom důsledně 
zdůrazňoval liberální přístup bez jakýchkoliv regulačních zásahů 
státu či administrativy EU. I když se jeho názory ne vždy setkávaly 
s okamžitým pochopením některých kolegů, byly přesto vždy pevné 
a neměnné. Byl zcela zásadový, přímý a otevřený.

K jeho šedesátinám jsem do přání připojil výrok španělského 
režiséra Luise Boñuela, a sice „Na stáří nezáleží, pokud ovšem 
nejste sýr“, čímž jsem chtěl spíše říci, že on vlastně vůbec ne-
stárne, ale že naopak zraje jako víno, čím starší, tím lepší. A ani 
dnes, v jeho nedožitých 73 letech, bych o něm neřekl, že je starý, 
ba naopak. Odešel od nás až příliš mlád a já se s tím budu jen vel-
mi těžko smiřovat, že už tu s námi není, že nás nepopíchne svými 
glosami a fejetony, nepovzbudí nás a už nám ani tak moudře, tak 
jako dříve, neporadí. 

Odešla velká osobnost úspěšného českého polistopadového mlé-
kárenství, v našich vzpomínkách ale zůstane navždy.

Budiž čest jeho památce!

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
předseda Českomoravského svazu mlékárenského 

a tajemník Českého komitétu IDF 

České mlékárenství přichází o mimořádnou osobnost
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Pro správnou funkci svalů, nervů a srdce potřebuje organismus dodat dostatečné množství hořčíku. Mezi potraviny s vysokým obsahem hořčíku patří dýňová semínka, špenát, mandle, mák 
a většina ořechů. Výborným zdrojem jsou luštěniny, droždí, pohanka, ryby, maso, vnitřnosti, přírodní minerální vody, dále květák, kapusta, rajčata, banány, datle, jahody nebo maliny, celozrnné 
pečivo a těstoviny a (dokončení v tajence).

OznačOvání půvOdu 
medOvých směsí

Až se Slovinsko později v tomto roce ujme 
předsednictví v Radě EU, chce zvýšit transpa-
rentnost označování původu pro medové směsi. 
To by prospělo jak výrobcům, tak spotřebitelům, 
říká šéfka Ředitelství pro zemědělství a potra-
viny slovinského Ministerstva pro zemědělství, 
potravinářství a lesnictví Darja Majkovičová.

Slovinsko se připravuje na převzetí předsed-
nictví v Radě EU v červenci a má dobré před-
poklady k tomu, aby mohlo označování původu 
řešit napříč blokem.

Předsednictví se mezi členskými státy střídá 
každých šest měsíců. Předsedající členské státy 
úzce spolupracují ve třech skupinách, které se 
nazývají „tria“. Současnou trojici tvoří Německo, 
které nedávno předalo vládu Portugalsku. Slovin-
sko bude předsedat v období od 1. července do 
31. prosince 2021.

Podle Majkovičové, která začátkem února na 
akci European Food Forum (EFF) představova-
la nadcházející slovinské předsednictví, existuje 
prostor pro zlepšování transparentnosti ozna-
čování potravin v celém bloku, a to kupříkladu 
i u medových směsí.

V současnosti musí med uváděný v Evropské 
unii na trh mít na etiketě svůj zeměpisný původ.

Pokud je však výrobek připravený ze směsi 
medu pocházejícího z více než jednoho členské-
ho státu nebo třetí země, mohou být provozo-
vatelé potravinářských podniků na obalu méně 
konkrétní. Firmy jsou povinny uvést, že jejich 
směs medu pochází z více než jednoho členského 
státu, a to uvedením „směs medů EU“ na etiketě. 
Pokud je produkt směsí medu z více než jedné 
země mimo EU, je uvedeno „směs medů ze zemí 
mimo EU“. A směs medu ze zemí EU a ze ze-
mí mimo EU by měla být označena „směs medů 
z EU a ze zemí mimo EU“.

Toto vágní označení země původu je podle 
Majkovičové nedostatečné. Spotřebitel dnes ne-
ví, z které země EU nebo třetí země víceslož-
ková směs pochází, ani mu nejsou poskytová-
ny informace o procentu obsahu medu z těchto  
zemí.

„Strategie Farm to Fork (F2F) se hodně zamě-
řuje na posílení transparentnosti informací pro 
spotřebitele a věříme, že tato iniciativa týkající 
se označování medových směsí bude důležitou 
záležitostí, kterou je třeba řešit,“ řekla a zdůraz-
nila, že Slovinsko doufá, že se dočká vývoje v té-
to věci do konce roku 2022. Podrobnější údaje 
o původu na etiketách by nejen zabránily uvádění 
spotřebitele v omyl, ale pomohly by také k zave-
dení spravedlivějších tržních postupů.

„Je nanejvýš důležité, aby med a medové 
směsi komercializované v EU dodržovaly stej-
né standardy označování, aby tak byla zajištěna 
spravedlivá hospodářská soutěž,“ uvedla Maj-
kovičová.

Ve zprávě Evropské komise Evropskému par-
lamentu a Radě z roku 2016 týkající se včelař-
ství jsou zdůrazněny náklady na produkci medu 
v EU, a to ve srovnání s producenty ze třetích 
zemí. Komise ve zprávě uvádí: „Včelaři z EU, 
aby si udrželi včelstva a produkci medu, musí 
čelit mnoha výzvám. Rostoucí náklady, silná 
konkurence levného dovozu ze třetích zemí, 
ztráty včelstev v důsledku nemocí a vnitroúlových 
vetřelců v kombinaci se zhoršující se přirozenou 
krmivovou základnou vyvíjejí na toto odvětví 
velký tlak.“

V EU se ceny medu velmi liší podle kvality 
a místa prodeje. V Polsku lze med vícekvětý kou-
pit za 2,54 EUR/kg, zatímco stejný med vyrábě-
ný ve Velké Británii prodávaný v místě výroby 
může mít cenu až 15,18 EUR/kg. Ve srovnání 
s cenami v některých třetích zemích je kontrast 
ještě výraznější. V roce 2015 EU koupila polo-
vinu svého dovozu medu (přibližně 100 000 tun) 
z Číny. Průměrná dovozní jednotková cena čín-
ského medu v tomto roce byla 1,64 EUR/kg ve 
srovnání s 3,78 EUR za kg v EU. Kvůli vyšším 
výrobním nákladům mohou producenti z EU 
konkurovat dováženému medu jen těžko.

To má opět důsledky pro spotřebitele. Spotře-
bitelé požadují o potravinách, které konzumují, 
další informace. A na mnoha místech je cena, po-
kud jde o hnací sílu při rozhodování o nákupu, 
stále na prvním místě. Pokud jsou směsi, které 
obsahují levnější med ze třetích zemí, levnější 
než med s jediným původem, který je na etiketě 
jasně uvedený, jde podle Majkovičové o jasnou 
nerovnost sdílených informací.

„Spotřebitelé, kteří se rozhodnou pro levnější 
produkt, mohou obdržet méně informací než ti, 
kteří si vyberou produkty dražší,“ uvedla. „Do-
mníváme se, že občané EU by měli dostávat stej-
nou kvalitu a spolehlivost informací bez ohledu 
na cenu produktů.“
www.foodnavigator.com, europeanfoodforum.eu

ŠpanělsKá vláda 
investuje 5,2 miliOnu 

eur dO prOjeKtu 
pěstOvání masa

Jak se svět blíží produkci masa bez porážky, 
zrychluje se výzkum a vývoj v oboru buněč-
ného zemědělství a zdá se, že na obzoru je již 
komercializace produktů. Zvyšování rozsahu 
výroby a efektivita nákladů však zůstávají stále  
výzvou.

Španělská vláda se proto rozhodla do pro-
jektu kultivace masa, který povede společnost 
BioTech Foods, investovat 5,2 milionu eur. Pro-
jekt vybralo Španělské centrum pro rozvoj prů-
myslové technologie (CDTI), které podporuje 
projekty výzkumu a vývoje španělských spo-
lečností. Společnost BioTech Foods se sídlem 
v San Sebastianu je španělská biotechnologic-
ká společnost zaměřená na vývoj umělého masa 
z kultivace svalových buněk dříve extrahovaných  
ze zvířat.

Podle společnosti je pěstované maso považo-
váno za jednu z největších inovací našeho sto-
letí, která integruje bezpečnost potravin, dobré 
životní podmínky zvířat a udržitelnost do jedi-
nečného produktu zaměřeného na všechny typy 
spotřebitelů.

Obecným cílem projektu CULTUREDMEAT 
je zkoumat maso vyrobené jako produkt buněč-
ného zemědělství, které spolu s vývojem zdra-
vých tuků a funkčních složek umožňuje vytvoře-
ní masných výrobků nepodílejících se na vzniku 
rakoviny tlustého střeva a dyslipidemie (zvýšená 
koncentrace cholesterolu a lipidů v krvi).

Produkce pěstovaného masa vzbudila v prů-
myslu velký zájem. Na vývoji tohoto masa bu-
doucnosti, které nezatěžuje tolik životní prostředí 
a chrání dobré životní podmínky zvířat, pracuje 
mnoho hráčů. 

Zastánci nově vznikajícího (laboratorně pěs-
tovaného, umělého, čistého, buněčného) masa 
se domnívají, že by to mohlo pomoci překonat 
etické a environmentální problémy živočišné 
výroby a zároveň spotřebitelům dovolilo jíst 
maso. Největší výzvou pro toto odvětví je však 
v současné době průmyslové měřítko, které by 
umožnilo produkovat dostatečné objemy pro 
komercializaci. Zatímco takováto výroba masa 
slibuje ukončení environmentálních a zdravot-
ních problémů spojených s výrobou a konzuma-
cí tradičního produktu, existují otázky týkající 
se potenciálně vysoké spotřeby energie v tomto 
odvětví a souvisejících emisí uhlíku. 

Není zde ani shoda ohledně zdravotních tvr-
zení. O možných přínosech a nevýhodách kul-
tivovaného masa pro zdraví existuje řada studií. 
Jedna z nich dospěla k závěru, že na rozdíl od 
běžného masa mohou být kultivované svalové 
buňky bezpečnější, když nejsou v kontaktu s ja-
kýmikoli přilehlými orgány trávicí soustavy. Na 

druhou stranu je při této vysoké míře buněčného 
množení pravděpodobné, že dojde k dysregula-
ci, jako se to stává u rakovinných buněk. Stejně 
tak je stále nejasná kontrola nutričního složení 
umělého masa, zejména co se týče mikroživin 
a železa.

Podle projektu CULTUREDMEAT je konzu-
mace červeného masa v západních zemích spo-
jována s chorobami typu rakoviny tlustého střeva 
a s dyslipidemií. Ve Španělsku je rakovina tlusté-
ho střeva v populaci značně rozšířena, a to stej-
nou měrou u obou pohlaví. „Výzkum funkčních 
složek, které mohou pomoci předcházet těmto 
chorobám spojeným se stravou, které mají vy-
soký sociální dopad, je proto oprávněný. Projekt 
bude pracovat se zdraví prospěšnými lipidy, které 
jsou součástí přípravy konečného spotřebního 
produktu (hamburger, klobása atd.). Snížení ex-
pozice spotřebitele nasyceným tukům by mohlo 
potenciálně rakovině tlustého střeva a dyslipi-
demii zabránit.“

Projektu se účastní dalších sedm subjektů: 
Argal, Martínez Somalo, DMC Research, BDI 
Biotech, Neoalgae, BTSA a Agrowingdata. Kon-
sorcium také spolupracuje s 10 výzkumnými or-
ganizacemi: CTIC CITA, Oviedskou univerzi-
tou, Autonomní univerzitou v Madridu – FUAM, 
TECNALIA, Vědeckým parkem v Barceloně, 
Sevillskou univerzitou – FIUS, VICOMTECH, 
Univerzitou v Granadě, BIODONOSTIA a CIC 
BIOMAGUNE.

Na vývoji kultivovaného masa pracuje ve svě-
tě řada firem a výzkumných středisek, kupříkladu 
americký Matrix Meats, španělský Novameat, 
americký Eat Just, Mattson / Good Food Institu-
te, kanadská School of Biomedical Engineering, 
McMaster Univesity, holandský Mosa Meat, iz-
raelský Aleph Farms, belgický Peace of Meat 
a Meat-tech a další.

Odhaduje se, že k rozšíření pěstovaného ma-
sa například do supermarketů dojde kolem roku 
2025. Nejdříve se však musí zefektivnit metody 
výroby tak, aby umělé maso bylo cenově dostup-
nější. Jako první země světa schválil prodej umě-
le vyrobeného kuřecího masa americké firmy Eat 
Just Singapur v prosinci 2020.

Spotřebitelé, kteří z etických, environmentál-
ních nebo zdravotních důvodů nechtějí či nemo-
hou konzumovat tradiční živočišné maso, mají 
k dispozici jeho rostlinné alternativy (texturova-
né rostlinné bílkoviny). Podle nového výzkumu 
společnosti MarketsandMarkets celosvětový trh 
s rostlinným masem v roce 2020 dosáhl hodnoty 
4,3 miliardy USD a v roce 2025 by mohl dosáh-
nout až 8,3 miliardy USD, přičemž podle údajů 
newprotein.org počet potravinářských společ-
ností vyrábějících vegetariánské maso globálně 
vzrostl z 15 společností v roce 2015 na více než 
220 v roce 2020.
www.foodnavigator.com, www.matrixmeat.com, 
www.eatjust.com

Mgr. Tatiana Oldřichová

křížovka
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Technologie potravin
Náš specializovaný potravinový tým je tu proto, aby vám pomohl 
najít ingredience pro dosažení té správné textury vašeho 
hotového výrobku. Jsme kreativní a nalézáme inteligentní řešení  
i pro náročnější projekty s více postupy, které je třeba vzít  
v úvahu.
 
Mnoho potravinových systémů má více fází, jako jsou emulze, 
disperze, pěny nebo kombinace výše uvedených. Tvorba 
vícefázového systému a jeho stabilizace je pro technologie 
potravin vážnou výzvou.

Běžně používané ingredience
 • emulgátory
 • zvlhčující přísady
 • přípravky pro kynutí
 • fosfáty
 • škroby
 • proteiny
 • zahušťovadla a želírovací látky (hydrokoloidy)

Kontakt

Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
 
Komenského 75
768 11 Chropyně

www.brenntag.com/food-nutrition
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