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Vážení čtenáři, 
na straně 7 odpovídá 

na naše otázky 
Aleš Dvořák, sládek 

Budějovického Budvaru

O přípravě strategických plánů společné 
zemědělské politiky (SZP) a balíčku opatře-
ní  týkajících se  reformy SZP  jednala Rada 
pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Česká 
republika považuje za zásadní zjednodušení 
pravidel  pro  zemědělce  a  co  nejrychlejší 
dokončení  legislativy, bez které nelze do-
končit strategické plány a národní legislati-
vu. Dalšími tématy Rady byla ochrana proti 
škůdcům rostlin, zmírnění dopadů epidemie 
COVID-19 na odvětví vína nebo strategie EU 
v oblasti lesnictví po roce 2020. 

Česká republika intenzivně pracuje na pří-
pravě národního strategického plánu SZP. Pro 
jeho dokončení však zatím chybí dohoda me-
zi členskými státy a Evropským parlamentem 
o finální podobě společné zemědělské politiky. 
Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír pro-
to upozornil na nezbytnost včasného přijetí 
základních, ale i prováděcích pravidel EU, jak 
pro potřeby stanovení podpor, tak nastavení 
metodiky a kontrol ze strany platební agentury. 

„Vzájemná spolupráce a komunikace jsou při 
nastavování nových podmínek společné země-
dělské politiky opravdu důležité. V rámci resortu 
proto dvakrát týdně jednáme se všemi zaintere-
sovanými stranami, abychom nalezli co největší 
shodu. Podobně aktivní komunikace je potřebná 
i ze strany Evropské komise směrem k členským 
státům,“ řekl náměstek ministra Jiří Šír.

Obecně Česko podporuje principy Evropské 
zelené dohody (European Green Deal) a akcep-
tuje, aby byly do určité míry provázány na stra-
tegické cíle SZP. Řadu cílů, jako jsou snížení 
spotřeby pesticidů o 50 %, snížení používání 
hnojiv o 20 % nebo zavedení ekologického 
zemědělství na 25 % zemědělské půdy, však 
v případě požadavku na jejich paušální prosa-
zování v každém členském státu považuje za 
těžko proveditelné.

„V tuto chvíli Komise stále neodpověděla na 
otázku, jak dospěla ke konkrétním číslům. Pro-
to požadujeme, aby zveřejnila dopady těchto 
cílů na jednotlivé členské státy. Opakovaně ta-
ké upozorňujeme na možné zvyšování nákladů 

na produkci a následné zvýšení cen potravin 
s dopadem na konkurenceschopnost evropského 
zemědělství,“ uvedl náměstek Šír. 

Mezi priority České republiky v rámci SZP 
patří především flexibilita pro členské státy 
a dobrovolné nastavení parametrů. Zásadní je, 
aby nová podoba politiky nepřinesla navýšení 
administrativní zátěže ani pro zemědělce, ani 
pro státní správu.

Náměstek Jiří Šír dále na jednání vyzval k co 
nejrychlejšímu předložení nově připravované 
lesnické strategie EU po roce 2020 a požádal 
Evropskou komisi, aby do jejího vypracování 
zapojila členské státy. Dalším důležitým téma-
tem s ohledem na pokračující změnu klimatu 
a intenzitu mezinárodního obchodu byla disku-
ze k unijnímu fytosanitárnímu systému. Zdraví 
rostlin je klíčové nejen pro zemědělství a lesnic-
tví, ale i pro udržení druhové rozmanitosti. Proto 
je nezbytné najít rovnováhu mezi používáním 
pesticidů a dalšími způsoby ochrany rostlin, ze-
jména před novými invazivními škůdci, kteří se 
ještě nestačili na území EU rozšířit. MZe

Jednání o reformě společné zemědělské politiky
 v Bruselu pokračují, Česko vyzvalo k jejímu dokončení

Čtyři hlavní cíle obsahuje Strategie bez-
pečnosti potravin a výživy 2030, kterou vy-
pracovala ministerstva zemědělství a zdra-
votnictví. Patří k nim zamezení rizik, která 
plynou z konzumace potravin, udržení a po-
sílení kontroly bezpečnosti potravin, další 
vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy. Ma-
teriál schválila vláda. 

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 
jako klíčový materiál stanoví čtyři priority 
České republiky v oblasti bezpečnosti potra-
vin:
  potraviny na trhu nepředstavují riziko pro 

zdraví člověka
  systém bezpečnosti potravin je funkční a udr-

žitelný
  vzdělaný spotřebitel má možnost informo-

vané volby
  výživa

Základním cílem Strategie je zajištění bene-
fitů pro spotřebitele, aby měli na trhu přístup 
pouze k bezpečným a kvalitním potravinám, 
a to nyní i v budoucnosti, a mohli o nich získat 
dostatek ověřených informací. Bezpečnost po-

travin se zaměří na zatížení potravních řetězců 
chemickými látkami a jejich snižování, omezo-
vání mikrobiálních nebezpečí a zkoumání no-
vě se objevujících nebezpečí, jako je například 
COVID-19 nebo mikroplasty. Systém bezpeč-
nosti potravin se musí podle dokumentu dále 
rozvíjet, aby zůstal funkční a udržitelný. Kvůli 
tomu je důležité podporovat vědu a stanovovat 
její úkoly v oblasti zemědělství a potravinářství. 
Důležitou roli mají dozorové orgány a zavádění 
nových analytických metod pro odhalování fal-
šování a kontrolu bezpečnosti potravin. Bezpeč-
nost rovněž posílí předávání informací, výměna 
zkušeností a spolupráce mezi resorty i s ostat-
ními zeměmi a důležitými institucemi, jako 
například s Evropským úřadem bezpečnosti  
potravin. 

Pro spotřebitele je zásadní přístup ke spolehli-
vým informacím o bezpečnosti potravin, aby se 
podle nich mohl sám rozhodovat. Údaje o tom, 
jak vyrábět, vybírat, používat, připravovat a skla-
dovat potraviny, zprostředkovává například In-
formační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) 
Ministerstva zemědělství (MZe) na stránkách 
www.bezpecnostpotravin.cz. S dostupnými úda-
ji o zásadách správné výživy, zdravého stravo-
vání, předcházení obezitě a pohybových aktivi-
tách souvisí další prioritní oblast, která se přímo 
dotýká všech obyvatel, protože do značné míry 
ovlivňuje zdravotní stav populace – výživa. Této 
problematice se také věnují stránky ICBP za-
měřené na dospělou populaci www.viscojis.cz 
a stránky poskytující vzdělávání dětem a mate-
riály pro jejich pedagogy www.viscojis.cz/teens.

Strategie je otevřeným materiálem, její prio-
rity a cíle bude možné doplňovat podle aktuální 
situace. Navazuje na Strategii bezpečnosti po-
travin a výživy 2014–2020.

Ještě letos MZe připraví spolu s Minister-
stvem zdravotnictví a organizacemi, které zajiš-
ťují bezpečnost potravin v ČR, akční plán pro 
realizaci Strategie 2030. Vládě ho ke schválení 
předloží do konce tohoto roku. 

Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030

To letošní 
bude jiné

Už se zdálo, že bude třeba přezout nejen auta, 
ale i naši obuv. Zlaté deště, sakury a další zeleň 
začaly nabírat na životě a na ovocném stromoví 
vytryskly první květy. A najednou bác. Nejenže 
rtuť teploměru spadla dost pod nulu, ale i ve 
městech se daly dělat vánoční motivy s bílými 
střechami, když to o Vánocích nešlo. Letošní 
Velikonoce se tak předvedly nejen v podivném 
stínu protivného a neutuchajícího covidu, ale 
i v rekordních teplotních výkyvech. Takže si na 
vše musíme ještě chvíli počkat a naše čekání, 
zejména na zlom ohlašovaných počtů zasaže-
ných, ale i na teplejší dny, je nekonečné. Trpě-
livost přináší růže, to je jedno z mouder prokla-
movaných už od nepaměti. Těm růžím věřím, 
rychlosti v otevření obchodů a hospod už spí-
še podmíněně. Vše, co bylo vyhlašováno, bylo 
následně rušeno, a tak to připomíná humorná 
prohlašování krále v nezapomenutelném podání 
Stanislava Neumanna v Pyšné princezně. A naši 
podivnou náladu ještě přikazí zmrzlé květy me-
runěk a sníh na záhoncích se zeleninou. Ale jen 
stesky není živ člověk, jen se těch pozitiv nyní 
tolik najít nedá. Nesmí to dopadnout podle noto-
ricky známého vtipu, to, když dva stojí u zábra-
dlí Nuselského mostu, teda v době, kdy tam ne-
byly žádné zábrany proti sebevrahům. Rozčilený 
mladík chce skočit a vysvětluje důvody, proč to 
udělá. Ten druhý, starší a vyrovnaný pán, mu to 
rozmlouvá, ale když zjistí, že všechny jeho stesky 
jsou i jeho, řekne mu prostě: „Mladej, posuňte 
se kousek, já si skočím s vámi.“ Neradostná bi-
lance solidarity. Mějme ji ale v sobě, samozřej-
mě v té radostnější poloze. Veškerých výzev má-
me sice už plné zuby, ale bez jejich respektování 
to v tomto „válečném“ stavu ani jinak nejde. 

Velkým pozitivem této doby je neustálá 
a skvělá nabídka potravin v našich obchodech. 
V tom zemědělci, potravináři a obchodníci od-
vádějí společnosti vynikající práci. Samozřejmě 
celkovou nabídku podstatně rozšiřují potraviny 
z dovozu z EU i z celého světa. V podstatě se, až 
na roušku a nabídku dezinfekce v obchodech 
s potravinami, nic nezměnilo. O to víc překva-
pil návrh na limitování potravin dovážených, 
ve snaze zvýšit spotřebu tuzemských. Oponovat 
nyní jakýmikoliv odbornými argumenty na tento 
nesmysl je naštěstí zbytečné, protože rozum zví-
tězil. Je teda s podivem, že až v Senátu. Přesto 
to není snadné přejít mlčením. Nabízí se stále 
otázka, kdo mohl takovouto „kočičinu“, která 
prošla s plnou vážností vládou a malým parla-
mentem, vůbec vymyslet a navrhnout. Jsme na 
evropském trhu sedmnáct let a to bychom měli 
brát velmi vážně, tuplem když už jsme do něj ně-
kdy, a velmi rádi vstoupili. A tak jsou surovinové 
a kapacitní karty dávno rozdány. A bez dovozu 
bychom řadu rozhodujících potravin na trhu 
neměli, a to nejen exotického zboží. Našeho vep-
řového máme ani ne polovic a u mléčných vý-
robků je to stejné. Tato zdrojová bilance je vše-
obecně známá a ví o ní snad každý spotřebitel. 
Tomuto stavu pak odpovídají i výrobní kapacity. 
A vrcholem pak bylo, že navrhovaný způsob měl 
taxativně stanovovat i podíly dováženého zboží 
přímo v nabídce prodejny. Amatérismus je slabé 
slovo. Dokonce i zemědělce, jimž měla být dána 
tato výhoda do vínku, by tento systém dostal do 
velice prekérní situace. A mlékaři by neměli na 
čem a masný průmysl z čeho. Ta poslední věta je 
víc pro fachmany, takže omluva ostatním.  

Má se začít rozvolňovat. Svoboda pohybu za 
hranici okresu bude velká úleva pro chataře 
a chalupáře. Ale i pro podnikatele a živnostní-
ky, kteří si už na cestu k babičce nebudou muset 
opatřovat fiktivní pozvánky na služební cestu. 
Děti se možná vrátí do škol a malé obchody, 
u nichž nebyl pro uzavření nijaký důvod, zas 
začnou nesměle prodávat. Jarní přírodu naštěstí 
tyto podivnosti míjí. Naše pocity však ne. To le-
tošní jaro bude prostě jiné.

Ing. František Kruntorád, CSc.

http://www.bezpecnostpotravin.cz
http://www.viscojis.cz
http://www.viscojis.cz/teens
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Design potravin
Spotřebitelé se očima rozhodují, zda chtějí produkt vyzkoušet, 
a pak se ústy rozhodnou, zda se jim líbí. Z tohoto důvodu je pro 
vzhled výrobku nanejvýš důležitá barva a pro vnímání chuti  
a pocitu v ústech je důležitá chuť.
Náš tým Food & Nutrition je vám k dispozici a pomůže vám  
vyrobit produkty, které osloví všechny smysly.

Ingredience, které hrají důležitou 
roli v designu potravin

 • kakao a čokoláda
 • barviva
 • aromata
 • přírodní extrakty
 • látky zvýrazňující chuť a vůni

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

Vývoji nákazové situace týkající se afric-
kého moru prasat (AMP) v Německu, Polsku 
a České republice se na videokonferenci vě-
novali ministři zemědělství Julie Klöcknerová, 
Grzegorz Puda a Miroslav Toman. Český ministr 
ocenil informace od svých kolegů pro případ, 
že AMP pronikne na území ČR. Spolu se spol-
kovou ministryní výživy a zemědělství a pol-
ským ministrem zemědělství a rozvoje venkova 
se shodli, že je třeba spojit síly ve společném 
přístupu k aktivním opatřením v oblasti eradi-
kace a prevence dalšího šíření AMP.

„Pro Českou republiku je zásadní udržet si 
status země prosté afrického moru prasat. Pro-
to pracovníci naší Státní veterinární správy dů-
sledně kontrolují plnění všech přijatých opatření 
týkajících se divokých prasat i chovů domácích 
prasat. Právě ochrana chovů je v boji proti této 
nemoci naší prioritou. V této souvislosti jsme ta-

ké přijali příslušnou legislativu, a to povinnost 
všech chovatelů zřídit trvalé souvislé oplocení 
všech chovů či hospodářství s prasaty,“ řekl mi-
nistr zemědělství Miroslav Toman.

Za důležité proto ministr Toman považuje 
podpořit chovatele prasat zasažené dramatickým 
propadem výkupních cen. Připomněl, že Česká 
republika opakovaně žádala Evropskou komisi 
(EK), aby přijala mimořádná opatření na pomoc 
tomuto sektoru, ale zatím bez výsledku. V této 
souvislosti zmínil vyjádření komisaře Janusze 
Wojciechowského, že situace na trhu se stabi-
lizovala a EK nechce přijímat opatření, protože 
dopady v každém členském státě jsou rozdílné. 
Komise proto pouze zvažuje další kroky.

Podle ministra Miroslava Tomana se ceny sta-
bilizovaly na velmi nízké úrovni hluboko pod 
výrobními náklady. Obrátil se proto na Julii 
Klöcknerovou a Grzegorze Pudu s žádostí o pod-
poru, aby EK alespoň nějaká opatření přijala. 

Ve společném prohlášení ministři poukázali 
na hrozbu, kterou pro zemědělství a produkci 
vepřového masa šíření afrického moru prasat 
představuje. Shodli se mj. na nutnosti posílit 
komunikaci na všech úrovních a spolupráci na-
příklad při takových opatřeních, jako je budo-
vání účinných překážek zpomalujících migraci 
divokých prasat v okolí zjištěných případů AMP 
v nových oblastech.

Česká republika je od jara 2019 zemí bez 
výskytu AMP. Mezi řadou opatření, která k to-
mu přispěla, bylo nejdůležitější intenzivní od-
klízení uhynulých prasat divokých s následným 
laboratorním vyšetřením a důslednou likvidací 
v asanačním podniku. Dále pak okamžité vy-
mezení zamořené oblasti na dostatečně velkém 
území, ohrazení oblasti s vyšším rizikem pacho-
vým a elektrickým ohradníkem kvůli omezení 
migrace, zákaz lovu, nesklizení a ponechání části 
zemědělských plodin v zamořené oblasti a dů-

sledná evidence chovů domácích prasat včetně 
neregistrovaných. Nejdůležitější nástroje proti 
AMP definují stále platná mimořádná veterinár-
ní opatření, jde například o zákaz přikrmování 
prasat divokých v celé ČR. Nařízen je i jejich ce-
loroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí 
z prasat divokých ze zemí, kde je AMP, i zákaz 
používat v chovech prasat seno a slámu pocháze-
jící ze zemí s výskytem afrického moru.

Vzhledem k vysokému riziku opětovného za-
vlečení AMP do ČR z Německa a Polska by-
la loni 16. 11. na severu Čech vytyčena oblast 
s intenzivním odlovem prasat divokých. Od 
vyhlášení do 14. 3. 2021 zažádali lovci v této 
oblasti u německých a polských hranic o zástřel-
né za 1343 prasat divokých. Zároveň požáda-
li o zvýšené nálezné za nález 35 uhynulých či 
sražených kusů. Všechna ulovená či nalezená 
a sražená divoká prasata byla vyšetřena na AMP 
s negativním výsledkem.  MZe

Ministr zemědělství: Je důležité, aby v souvislosti s africkým morem prasat
 přijala EK mimořádná opatření na pomoc chovatelům domácích prasat 

Díky unikátnímu projektu Ministerstva ze-
mědělství (MZe) a Výzkumného ústavu melio- 
rací a ochrany půdy (VÚMOP) byly vlastnosti 
zemědělské půdy z celé ČR převedeny do di-
gitální podoby. Podrobné údaje ze 4,6 mili-
onů hektarů  jsou volně  zpřístupněny veřej-
nosti. Výsledky detailního průzkumu se dají 
využít například pro další průzkum či při uza-
vírání pachtovních smluv. 

Volně k prohlížení je nyní digitální mapa veš-
keré zemědělské půdy v ČR na adrese https://
kpp.vumop.cz/. Mapa obsahuje výsledky detail-
ního průzkumu půdy, vychází z celkem 400 tisíc 
sond odebraných po celé ČR na rozloze 4,6 mi- 
lionů hektarů zemědělských pozemků. MZe 
a VÚMOP tak občanům poskytly snadný způ-

sob, jak zjistit vlastnosti půdy ve své obci nebo 
na svých pozemcích. To se dá využít například 
při uzavírání pachtovních smluv. Digitální data 
poslouží rovněž k dalším výzkumům. Na digita-
lizaci pracovalo 150 lidí celkem čtyři roky. Pře-
vedli do digitální podoby výsledky historického 
Komplexního průzkumu půd z 60. let minulého 
století. Skoro na každém poli v republice bylo 
vykopáno několik sond. Takto hustě získaná síť 
umožňuje lépe pochopit českou půdu a efektiv-
ně navrhovat opatření na zlepšení jejího stavu. 
Svým rozsahem a podrobností šlo o výjimeč-
ný pedologický průzkum, který v Evropě nemá 
dodnes obdoby. 

Tyto cenné informace převedené z papí-
rových map, původních zpráv a záznamů do 
digitální podoby mohou být využity v kom-
binaci s nejmodernějšími technologiemi, pro-
gramy, satelitním a leteckým snímkováním či 
s použitím dronů. Komplexní průzkum umož-
ňuje sledovat vývoj vlastností půdy a také 
předvídat změny do budoucna. Je tak možné 
získat přesnější modely, které mohou pomoci 
v boji s erozí, suchem či úbytkem organické  
hmoty.

Ministerstvo  zemědělství  (MZe) na svých 
stránkách zveřejnilo Zásady, kterými se sta-
novují  podmínky  pro  poskytování  dotací 
v  rámci 2. výzvy dotačního programu AGRI-
COVID POTRAVINÁŘSTVÍ. Podpora má pomoci 
subjektům dodávajícím potraviny do stravo-
vacích služeb, u nichž došlo k poklesu příj- 
mů o více než 25 %. 

„Kvůli pandemii je ohroženo mnoho země-
dělských podnikatelů, kteří dodávají svou pro-
dukci přímo do gastronomie. Jde zejména o pe-
kárny, výrobce piva a vína nebo prvovýrobce  
a zpracovatele brambor. U aktuální druhé výzvy 
programu se bude u poklesu příjmů posuzovat 
kratší rozhodné období. To pomůže, aby na pod-
poru dosáhlo více podniků,“ řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Za rozhodné se považuje období od 1. prosin-
ce 2020 až do 28. února 2021. Dotační program 
tak navazuje na podporu za předchozí obdo- 
bí. 

Žadateli mohou být potravinářské a země- 
dělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč 
na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolu-
pracující osobu nebo zaměstnance. Celková vý-
še podpory nesmí být vyšší než 75 % skutečně 

prokázaného poklesu příjmů za prodej potra- 
vin.

Příjem žádostí bude probíhat od 15. března do 
30. dubna 2021. Text Zásad včetně podrobného 
návodu na podání žádosti o podporu jsou k dis-
pozici zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narod-
-ni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/. 

Pro zemědělce a potravináře je připravena další pomoc. Ministerstvo
 zemědělství vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Ministerstvo zemědělství podpoří půl miliardou korun výzkum na ochranu
 zvířat, odolnost stromů vůči škůdcům, ochranu vody a prevenci před erozí 

Více  než  půl  miliardy  korun  mohou 
v příštích letech získat vědecké instituce, 
které se  zapojí do Programu aplikované-
ho výzkumu 2017–2025,  ZEMĚ. Minister-
stvo zemědělství  (MZe) vyhlašuje v  tomto 
programu  již pátou veřejnou soutěž. Věd-
kyním a vědcům v ní poskytne 517 milionů 
korun. Několikaletý výzkum bude zaměřený 
například na moderní způsoby hospodaření 
v rybářských revírech, zvyšování odolnosti 
lesů, testování infekce SARS-CoV-2 u hos-
podářských a domácích zvířat nebo efek-
tivní využití půdoochranných technologí na 
erozně ohrožených půdách. 

Celkem MZe vypsalo 23 vědeckých témat 
výzkumu. Podpoří práce, které pomohou lep-

ší péči o krajinu, zdravějšímu stavu zvířat či 
šetrnějšímu hospodaření. Soutěž ZEMĚ má 
dva podprogramy: Podporu inovativního ze-
mědělství a lesnictví prostřednictvím pokro-
čilých postupů a technologií a Podporu státní 
politiky v agrárním sektoru. V prvním progra-
mu se mohou zvoleným výzkumem zabývat 
vědecké instituce čtyři roky, v druhém půjde 
o tříletý výzkum. 

„Konkrétně chce nové kolo soutěže ZEMĚ 
podpořit výzkumné projekty, které se soustředí 
například na odolnost stromů vůči škůdcům, 
jakým je kůrovec. To umožní používat účinnější 
metody pěstování dřevin. Pro dobrý vývoj na-
šeho zemědělství je také důležité hledat rych-
lé a přesné způsoby testování hospodářských 
a domácích zvířat na respirační onemocnění  

SARS-CoV-2. Podporu chceme poskytnout 
i na výzkum zaměřený na ekologické země-
dělství, jako je šlechtění vhodných odrůd, 
zvýšení úrodnosti nebo ochrana rostlin. Cel-
kem jsme vyhlásili 23 výzkumných témat, kte-
rá pokrývají aktuální potřeby našeho země-
dělství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav  
Toman.

Mezi další témata pátého kola soutěže ZEMĚ 
patří výzkum půdoochranných technologií, 
které zemědělci mohou uplatnit při šetrném 
hospodaření na půdách ohrožených erozí. 
Záměrem je také prověřit a vybrat nejefek-
tivnější opatření pro zpomalení povrchového 
odtoku srážkové vody ze zpevněných povrchů 
lesních cest a pro omezení eroze u nezpev-
něných prvků lesní dopravní sítě. Výzkum-

níci se budou zabývat rozvojem ekologic-
kého zemědělství a hledat vhodné způsoby 
výživy rostlin pomocí optimálních osevních 
a agrotechnických postupů, případně budou 
zkoumat moderní metody hospodaření v ry-
bářských revírech na přehradách nebo chov 
a produkci různých druhů sladkovodních  
ryb. 

Přihlášky do soutěže ZEMĚ mohou vědec-
ké instituce zasílat od 18. března do 5. květ- 
na 2021. Výsledky vyhlásí MZe do 12. lis-
topadu 2021. Podrobnosti k soutěži, včetně 
přihlášek, jsou zde: http://eagri.cz/public/web/
mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/
narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/
program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-
-roce-2021/.

bažinná půda
antropogenní půda
bez údaje

černozem
hnědozem
illimerizovaná půda

Půdní typ oglejená půda
rendzina
hnědá půda
podzolová půda

drnová půda
nevyvinutá půda
nivní půda
lužní půda

glejová půda
rašeliništní půda
solončak
drnopodzol

Ukázka mapy znázorňující půdní typy  Zdroj: https://kpp.vumop.cz/

Zemědělská půda v České republice získala digitální podobu  
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V České republice byla potvrzena další dvě 
ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech 
drůbeže. Počet  letošních ohnisek  (k 30. 3.) 
tak vzrostl na 25. První z dvou nových ohni-
sek se nachází v obci Kosičky v okrese Hra-
dec Králové. V chovu se nachází 175 000 nos- 
nic.  Ve  stejné  obci  byla  potvrzena  ptačí 
chřipka  v  komerčním  chovu  kachen  jiného 
chovatele. Veterinární  inspektoři prověřují, 
zda nedošlo k zavlečení nákazy z chovu ka-
chen do chovu nosnic. Druhé nové ohnisko 
se nachází v Záhornici na Nymbursku ve Stře-
dočeském kraji. Jedná o chov 7500 kachen, 
které patří  společnosti Perena,  stejně  jako 
osm již dříve zasažených chovů kachen.

Na obou farmách byla přijata předběžná opat-
ření proti šíření nákazy. Všechny kusy drůbeže 
v nakažených halách budou utraceny a neškodně 
zlikvidovány. Stejně jako v předchozích přípa-
dech bude okolo obou nových ohnisek vymezeno 
tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru 
o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech 
budou vyhlášena mimořádná veterinární opat-
ření. 

„Vzhledem k tomu že se aviární influenza ob-
jevila již v devíti provozech jednoho chovatele, 
je zřejmé, že pravidla biologické bezpečnosti na 

těchto farmách nebyla nastavena správně, nebo 
se nedodržovala. I to bude předmětem došetřová-
ní celé této kauzy ze strany SVS,“ uvedl ústřední 
ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

V tuzemských chovech byla v posledních 
dnech v souvislosti s výskytem ptačí chřipky 
utracena více než třetina z téměř 150 tisíc ka-

chen určených na rozmnožování. V dalších dnech 
bude utraceno 175 tisíc nosnic. To má dopad i na 
další zemědělce, kteří v oboru podnikají. Na roz-
díl od přímo zasažených chovů ale tito zemědělci 
nemají nárok na kompenzaci. 

„Dnes se proto dopisem obrátíme na Evrop-
skou komisi s žádostí o náhrady za výpadky na 

trhu. Stejný postup jsme využili v roce 2006 při 
prvním výskytu ptačí chřipky, Komise tehdy fi-
nanční prostředky vyplácela. Chtěl bych také 
opětovně velmi apelovat na chovatele komerč-
ních chovů drůbeže, že striktní dodržování pra-
videl biologické bezpečnosti je jedinou účelnou 
ochrannou proti zavlečení této nebezpečné ná-
kazy do chovu,“ zdůraznil ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza ku-
ra domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, perna-
té zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptac-
tva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně 
žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména 
trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření 
krmiva či vody kontaminované trusem infiko-
vaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární in-
fluenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost 
a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují 
významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

Základním preventivním opatřením je (po-
kud možno) chov drůbeže v uzavřených objek-
tech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. 
U chovů, kde není možné zajistit umístění v uza-
vřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která 
minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva 
a podestýlky trusem volně žijících ptáků, napří-
klad umístit vodu a krmivo pod přístřešek, za-
bránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde 
jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatře-
ním 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.

Ptačí chřipka zasáhla chov 175 tisíc nosnic a další chov kachen, 
počet ohnisek ptačí chřipky v ČR vzrostl na 25

Státní veterinární správa (SVS) ve spoluprá-
ci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce 
v rámci každoročního monitoringu cizorodých 
látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 
93 000 vyšetření na obsah  reziduí a konta-
minantů. Meziročně se počet vyšetření  zvý-
šil takřka o 600. Podíl nevyhovujících nálezů 
se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,05 % 
a pokračoval tak několikaletý trend poklesu 
tohoto ukazatele. Ubylo nevyhovujících nále-
zů u  lovné a  farmové zvěře  i sladkovodních 
ryb. Počty odebraných vzorků  i  rozsah pro-
vedených vyšetření nebyl nepříznivě ovlivněn 
pandemií COVID-19 a opakovaně vyhlášeným 
nouzovým stavem.

„Vzhledem k nízkému procentu záchytu nevy-
hovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezá-
vadnost surovin a potravin živočišného původu 
z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nadále 
za příznivou a s významně menším počtem zá-
chytů nevyhovujících výsledků vyšetření oproti 
roku 2018 a 2019,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyla 
prokázána žádná rezidua zakázaných veterinár-
ních léčiv. Vyšetření podobně jako v předcho-
zích letech nezjistila v chovech hospodářských 
zvířat a ryb ani nepovolené preventivní podává-

ní léčiv prostřednictvím krmiv ani vody k napá- 
jení. 

Stanoveným limitům vyhověly také všech-
ny vzorky syrového ovčího a kravského mléka. 
S výjimkou jednoho vzorku nebyly zbytky vete-
rinárních léčiv ani doplňkových látek (tzv. anti-
kokcidik) zjištěny ani ve vzorcích vajec.

Příznivé byly také výsledky vyšetření medů, 
v nichž nebyly zjištěny měřitelné koncentrace 
chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bi-
fenylů (PCB), insekticidů ani léčivých veterinár-
ních přípravků včetně těch zakázaných.

V chovech skotu nebylo prokázáno žádné 
nepovolené použití stimulátorů růstu či dalších 
zakázaných léčiv. Vzorky svaloviny a vnitřností 
telat a mladého skotu vyhověly také hygienickým 
limitům z hlediska těžkých kovů či pesticidů. 
Pouze u jednoho telete bylo zjištěno nadlimitní 
množství léčiva amoxicilinu. V rámci plánova-
ného vyšetření byla ve třech případech zjištěna 
také nadlimitní koncentrace kadmia v ledvinách. 
Krávy pocházely z oblastí, které lze považovat 
za kontaminované po předchozí průmyslové vý-
robě. Ve všech případech vyhověly vzorky tkání 
ovcí a koz.

Překročení limitů pro veterinární léčiva 
a ostatní sledované látky nebylo až na jednu vý-
jimku zjištěno ani v chovech prasat na výkrm. 
Výjimkou byl vzorek s měřitelnou koncentrací 
zakázaného antibiotika pro potravinová zvířata 

– nitrofurazonu. Rozsáhlé následné vyšetřování 
v chovu původu prasete však neprokázalo použití 
tohoto léčiva. Celkově se u prasat jedná o výraz-
ně příznivější výsledky proti předchozím rokům. 
Příznivě lze hodnotit zejména fakt, že podobně 
jako v chovech skotu nebyl loni zaznamenán 
žádný nový případ kontaminace PCB

„Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat 
z hlediska sanace stájí a odstranění starých ná-
těrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná 
kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená 
Státní veterinární správou,“ poznamenal k tomu 
Semerád.

Pokud jde o drůbež, nevyhověl limitům pouze 
jeden vzorek. Jednalo se o přítomnost nepovo-
leného antibiotika ve svalovině nosnice. V uve-
deném hospodářství provedli úřední veterinární 
lékaři rozsáhlé šetření s odběrem vzorků, ne-
podařilo se však prokázat, že by chovatel nebo 
ošetřující veterinární lékař antimikrobiální látku 
použil. Všem parametrům vyhovělo také veške-
ré vyšetřované maso křepelek, pštrosů i králíků. 
Žádné překročení limitů neodhalila vyšetření ani 
u farmově chované zvěře.

Meziročně výrazně lepší výsledky přinesl 
monitoring v chovech sladkovodních ryb, kde 
je z dlouhodobého hlediska hlavním problémem 
pravděpodobné používání zakázané malachitové 
zeleně coby léčiva. V loňském roce bylo nad-
limitní množství této látky detekováno pouze 

u jednoho vzorku pstruha duhového, to je vý-
znamně méně než v roce 2019, kdy byl nevy-
hovující nález učiněn v pěti chovech pstruhů. 
Vzhledem k tomu, že od 28. listopadu 2022 bude 
platit pro malachitovou zeleň čtyřikrát přísnější 
limit, je třeba, aby veterinární dozor i chovate-
lé věnovali této problematice nadále zvýšenou 
pozornost.

U jednoho vzorku masa kachny divoké a jed-
noho bažanta byla zjištěna nadlimitní koncentra-
ce olova, které se do těla dostává prostřednictvím 
střel použitých při lovu. Podobný problém byl 
zjištěn také u tří prasat divokých. U dvou divo-
čáků bylo zjištěna nadlimitní koncentrace DDT, 
chlorovaného pesticidu, který se v České repub-
lice v zemědělství nepoužívá od roku 1974. Uve-
dené nálezy potvrzují, že v některých lokalitách 
i po téměř půlsoletí zátěž v prostředí přetrvává.

Vyšetřovány, tak jako každoročně, byly také 
vzorky potravinářských výrobků. U třech vzor-
ků uzených výrobků byla prokázána nadlimitní 
koncentrace polycyklických aromatických 
uhlovodíků. Jednalo se o malé výrobní provozy 
s „klasickou“ technologií uzení, kdy je uzené ma-
so vystaveno kouřovým zplodinám s vysokým 
obsahem zdraví škodlivých látek U dvou mas-
ných výrobků ze zvěřiny byla zjištěna nadlimitní 
koncentrace olova. Limitům na všechny sledo-
vané kontaminanty vyhověly všechny testované 
mléčné i vaječné výrobky.  SVS

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek 
v živočišných produktech loni dále klesal

V 19. výzvě Operačního programu Rybářství 
2014–2020  rozdělí Ministerstvo  zemědělství 
(MZe) na podporu rybářství 20 milionů korun. 
Peníze  jsou  určeny  například  na  inovace, 
recirkulační  zařízení,  zpracování  ryb  nebo 
modernizaci podniků. Připravuje se také no-
vé programové období  na roky 2021–2027. 

Rybáři mohou žádat o dotace z OP Rybářství 
2014–2020. Jde o devatenáctou a poslední výzvu 
v rámci tohoto programového období.

Celkem 20 milionů korun je připraveno napří-
klad na podporu technologického rozvoje, ino-
vace a předávání znalostí do podniků, které spo-
lupracují s vysokými školami nebo výzkumnými 
organizacemi. Předmětem dotace jsou i investi-
ce na zvýšení konkurenceschopnosti a zachování 
akvakultury. Podpora se vztahuje rovněž na vy-
budování a modernizaci recirkulačních zařízení 
a průtočných systémů k produkci kvalitních ryb. 
Část dotací se týká zvýšení podílu i sortimentu 
zpracovaných sladkovodních ryb prostřednic-
tvím modernizace podniků a výstavby zpraco-
ven. 

Objem dotací ve výši 20 milionů korun mů-
že být navýšen o peníze ušetřené v předchozích 
výzvách programu například tím, když některý 
žadatel odstoupí od svého projektu. Proto MZe 
zřídilo zásobník projektů, které budou seřazeny 
podle preferenčních kritérií. Bude tak moci po-
skytnout dotaci i některým žadatelům, kteří na ni 
zatím nedosáhli.  

Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře 
začal 6. dubna a končí 27. dubna. Podrobnosti na-
jdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/
operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktua- 
lity/

Připravuje se navazující program OP Rybář-
ství 2021–2027. Právní předpisy již Česká re-
publika a další členské státy s Evropskou komisí 

vyjednaly a v dubnu či květnu vstoupí v platnost. 
K nejdůležitějším úspěchům, které se podařilo 
dohodnout, patří zařazení kompenzací (např. mi-
moprodukčních funkcí rybníků) mezi podporo-
vané aktivity.

První výzvy v OP Rybářství 2021–2027 bu-
dou vyhlášeny na začátku roku 2022. Program 
bude zaměřen na sladkovodní akvakulturu. Jeho 
hlavním cílem je, aby odvětví zůstalo konkuren-
ceschopné, odolné a udržitelné. Tento cíl rovněž 
přispívá záměrům Zelené dohody pro Evropu. 
V programu bude mít Česká republika přibližně 
stejně peněz jako v právě končícím období, tedy 
1,1 miliardy korun. 

MZe

Rybáři dostanou příspěvky na investice do akvakultury, zpracování produktů
nebo technologický rozvoj. Chystá se i nový Operační program Rybářství
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Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce  (SZPI) provádí  již od  roku 2015 kontroly 
v provozech společného stravování, tj. v re-
stauracích, v provozovnách rychlého občer-
stvení, cukrárnách, pivnicích, vinárnách aj.

Za šest let kontrol segmentu zde inspektoři SZPI 
uskutečnili 73 805 kontrol, z nich u 19 512 kon- 
trol zjistili porušení právních předpisů. Inspektoři 
tak zjistili za dané období pochybení u 26,2 % 
kontrol a společné stravování tak představuje nej-
problematičtější segment ze všech typů provozo-
ven v kompetenci SZPI.

SZPI považuje fakt, že cca každá čtvrtá kon-
trola ve společném stravování zjistila porušení 
právních předpisů, za neakceptovatelný a dále 
bude vyvíjet maximální úsilí o zlepšení situace 
v segmentu.

Zároveň je potřeba zdůraznit, že vlivem cíle-
ného kontrolního tlaku inspektorů SZPI došlo 
postupně k výraznému snížení množství pro-
hřešků zejména v oblastech ohrožujících zdra-
ví spotřebitelů. Po zahájení kontrol v roce 2015 
v restauracích se ukázalo, že jejich stav je velmi 
zanedbaný, významná část provozovatelů si není 
vědoma ani nezákladnějších povinností a inspek-
toři byli nuceni na místě uzavřít 144 provozoven 
společného stravování pro neakceptovatelný hy-
gienický stav. To představovalo 65,2 % provozo-
ven uzavřených SZPI. V roce 2020 šlo o 22 uza- 

vřených provozoven a v roce 2019, tedy před 
vyhlášením nouzového stavu, o 49 provozoven. 
Výskyt nejzávažnějších porušení tak v období 
2015–2020 poklesl o více než dvě třetiny. Střed-
ně a méně závažné prohřešky v oblasti hygie-
nických požadavků přesto zůstávají problémem, 
pochybení inspektoři zjistili u 31 % z celkem 
45 508 jejich kontrol ve společném stravování 
(2015: 36,2 %, 2020: 29,7 %).

K typickým důvodům vedoucím k uzavření 
patří dlouhodobá rezignace na úklid v provozov-
ně, rizikový technický stav zařízení a prostor pro-
vozovny, zaplísnění prostor a chladicích zařízení, 
výskyt škůdců a absence jejich regulace, chybě-
jící přívod teplé vody, nevyhovující podmínky 
skladování, nezvládnutý odvoz odpadů apod. Jde 
o podmínky přímo ohrožující zdraví spotřebitelů.

Inspektoři SZPI ve společném stravování pro-
vádí v plném rozsahu kontroly hygienických a mi-
krobiologických požadavků: zajištění provozní 
hygieny (pravidelný úklid, čištění a sanitace), 
prevence šíření onemocnění z potravin, postupy 
k regulaci škůdců, zdravotní způsobilost zaměst-
nanců, přítomnost zdraví škodlivých mikroorga-
nismů, např. Salmonella spp., Listeria monocy-
togenes, Campylobacter spp., Escherichia coli 
tvořící shigatoxiny, stafylokokové enterotoxiny, 
noroviry, výjimečně i viry hepatitidy A a E; mikro-
biologická kritéria hygieny potravin – bakterie če-
ledi Enterobacteriaceae, E. coli; mikrobiologická 

kritéria zdravotní nezávadnosti a jakosti ledů urče-
ných do nápojů – koliformní bakterie, intestinální 
enterokoky, E. coli, Clostridium perfringens atd.

Zlepšení situace inspekce konstatovala v ob-
lasti značení alergenních látek v pokrmech, kdy 
v roce 2015 chybovalo 18 % provozovatelů, v ro-
ce 2020 jen 5,1 % (v r. 2019 šlo o 6,1 %).

Výrazný problém společného stravování, který 
nebyl před rokem 2015 systémově řešen, předsta-
vuje klamání spotřebitele a falšování. Jde o praxi, 
kdy je v nabídce uvedená složka pokrmu nahraze-
na jinou, typicky levnější složkou. Např. kontrolní 
akce zaměřená na druhovou pravost masa v re-
stauracích a rychlém občerstvení potvrdila klamá-
ní spotřebitele u třetiny z hodnocených vzorků, mj. 
v „dančím guláši“, „telecím a kuřecím kebabu“ 
aj. Dále se jedná o nabízení pokrmů označených 
„svíčková na smetaně“, „těstoviny se smetanovou 
omáčkou“, „pizza na smetanovém základě“, ve 
skutečnosti ale jde o pokrmy připravené na bázi 
náhražky z rostlinných tuků. Řada provozovatelů 
klame spotřebitele i uváděním složek „mozzare-
lla“, „smažený sýr“, „smažený Eidam“, přičemž 
kontrola potvrdla použití levnější náhražky z rost-
linného tuku. Klamání inspektoři SZPI zjišťují 
i u složek označených „šunka“, „parmská šunka“, 
„Prosciutto di Parma“ aj. Provozovatelé spotřebi-
tele klamou i označováním nápojů, „Džus – 100% 
ovocný podíl“ je ve skutečnosti nápoj s nižším po-
dílem ovoce, „Meruňka – ovocný destilát“ je aro-

matizovaná lihovina, pivo označené „12° ležák“ je 
nápojem nižší stupňovitosti, „víno z Moravy“ ve 
skutečnosti pochází ze Slovenska nebo Maďarska, 
nápoj deklarovaný „čokoláda“ obsahuje nižší než 
požadovaný obsah kakaa.

Falšování a klamání spotřebitele inspektoři 
zjistili u 23 % z celkem 10 451 hodnocených 
vzorků pokrmů a nápojů.

Pro výkon výše uvedených kontrol SZPI dis-
ponuje špičkovým vybavením v akreditovaných 
laboratořích, které realizuje akreditovanými me-
todami, případně ve spolupráci s externími akre-
ditovanými laboratořemi v ČR i zahraničí. Vyba-
vení laboratoří i použité metody jsou z významné 
části unikátní v ČR a žádná jiná tuzemská institu-
ce neprovádí v daném segmentu kontroly v tako-
vé šíři hodnocených parametrů jako SZPI.

Výsledky z kontrol ve společném stravování 
jsou průběžně a transparentně zveřejňovány včet-
ně provozoven uzavřených pro nepřijatelný hy-
gienický stav na webu www.potravinynapranyri.
cz a účtech na sociálních sítích Facebook, Twi-
tter a Instagram.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je 
zcela připravena na provádění kontrol potravi-
nového práva v plném rozsahu ve všech provo-
zovnách otevřeného typu společného stravová-
ní v zájmu spotřebitelů a poctivě podnikajících 
provozovatelů.

SZPI

Šest let kontrol Potravinářské inspekce v restauracích: ubylo nejzávažnějších
 prohřešků, problémem zůstávají hygienické prohřešky a falšování

Potravinářská  inspekce každoročně usku-
tečňuje kontrolní akci zaměřenou na potravi-
ny oceněné značkami KLASA a Regionální po-

travina. Výsledky za  rok 2020 potvrdily, ob-
dobně  jako v minulých  letech,  jejich velmi 
vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjiš-
tění SZPI se jedná o jednu z nejméně proble-
matických kategorií potravin. U ostatních ka-
tegorií potravin  inspektoři  zjišťují až  řádově 
vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili cel-
kem 114 šarží potravin oceněných národní znač-
kou kvality KLASA. Všechny odebrané vzorky 
vyhověly ve všech hodnocených parametrech.

Dále inspektoři v roce 2020 hodnotili 72 šarží 
oceněných značkou Regionální potravina. Pouze 
jedna ze 72 hodnocených šarží nevyhověla poža-
davkům právních předpisů porušením jakostních 
požadavků.

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regio- 
nální potravina musí splňovat nejen požadavky 
vyplývající z národní a evropské potravinové le-
gislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplý-
vající z podmínek pro používání značky kvality. 
Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, 
přísnější regulace v používání sladidel, barviv 

a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti 
a konzistence potraviny atd.

Přehled všech hodnocených vzorků po-
travin oceněných národní značkou kvality  
KLASA a značkou Regionální potravina za rok 
2020 zveřejnila Potravinářská inspekce na webu 
Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontro- 
ly.

Inspektoři SZPI pravidelně kontrolují potravi-
ny oceněné značkou kvality už 18 let a výsledky 
kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodno-
cených tuzemských potravin.

Kontroly opakovaně potvrzují vysokou kvalitu potravin 
oceněných značkami KLASA a Regionální potravina

Z letošních výsledků pravidelného monito-
ringu varroázy vyplývá, že výskyt původce této 
nákazy,  roztoče Varroa destructor,  se v ČR 
ve srovnání s loňskem snížil. Zvýšil se podíl 
stanovišť  bez  přítomnosti  roztočů.  Záro-
veň  pokleslo  procento  stanovišť  s  průměr-
ným počtem roztočů nad 3. Státní veterinární 
správa  (SVS)  v  této  souvislosti  upozorňuje 
včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším 
než  tři  roztoči v průměru na  jedno včelstvo 
mají v souladu s platnou Metodikou kontroly 
zdraví  zvířat  a  nařízené  vakcinace  na  rok 
2021 povinnost nejpozději do 15. dubna pro-
vést léčebné ošetření všech včelstev na da-
ném stanovišti. 

Pro plošné sledování výskytu varroázy je kaž- 
doročně vyšetřena tzv. zimní měl (spad na dně 

úlu) z každého stanoviště včel v ČR. Vzorky zim-
ní měli je chovatel povinen odevzdat k vyšetření 
do 15. února daného roku. Na základě výsledků 
vyšetření vzorků je stanoveno předjarní léčebné 
ošetření včelstev. Zatímco loni bylo zcela bez 
roztoče 22 procent stanovišť, letos je to více než  
28 procent. Naopak, podíl stanovišť s 0–3 roztoči 
se mírně snížil z 58,7 na 57,3 procent a podíl stano-
višť s více než 3 roztoči klesl z 19 na 14,4 procent. 

K ošetření je možné použít registrované vete-
rinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou 
informací. Letní ošetření se provádí povinně pou-
ze u kočujících včelstev. Podzimní preventivní 
ošetření již od loňského roku není povinné. To 
ovšem neznamená, že by již nemělo být chova-
teli prováděno. Používání léčiv by však mělo být 
účelné, na základě vyhodnocení zdravotního sta-
vu včel na konkrétním stanovišti. Ošetření včel 
proti varroáze je nutné provádět pouze v indiko-
vaných případech, a to na základě pravidelného 
monitoringu výskytu roztoče prováděného cho-
vatelem individuálně na jednotlivých stanoviš-
tích. Monitoring a znalost úrovně napadení jed-
notlivých včelstev roztočem je velmi důležitá. 

SVS k tomuto účelu vypracovala ve spolupráci 
s externími odborníky metodický pokyn, který je 
dostupný na webu SVS. 

„Chovatelé by neměli spoléhat pouze na výsle-
dek vyšetření po zimě. Zdravotní stav včel je tře-
ba sledovat v průběhu celého roku a na základě 

vyhodnocení zdravotního stavu včelstev případně 
cíleně léčit,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád. 

Varroázu způsobuje roztoč kleštík včelí (Var-
roa destructor), který parazituje jak na zavíčko-
vaném plodu, tak na dospělých včelách. Roztoč 
nabodává kutikulu plodu a dospělých včel a po-
škozuje tukové těleso včel. Tím ochuzuje vče-
ly o živiny, způsobuje oslabení imunitního sys-
tému. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, 
jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň 
zoohygieny, nedostatečná výživa, působí po-
stupné slábnutí včelstev, které může vést až 
k jejich úhynu, pokud nejsou chovatelem včas 
provedena účinná opatření k tlumení varroázy. 
Trend výskytu původce varroázy na jednotlivých 
stanovištích i mezi jednotlivými regiony se mů-
že výrazně lišit. SVS proto i nadále klade důraz 
na individuální posouzení nákazové situace na 
konkrétním stanovišti na základě pravidelně pro-
váděného monitoringu výskytu roztoče chovate-
lem a na cílené ošetření včelstev v indikovaných 
případech.

SVS

Výskyt původce nákazy včel varroázy se v ČR 
meziročně snížil

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/
https://www.potravinynapranyri.cz/ESearch.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
https://www.potravinynapranyri.cz/ESearch.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=114&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=115&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
https://www.potravinynapranyri.cz/InspControl.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
https://www.potravinynapranyri.cz/InspControl.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Metodicky-pokyn-SVS-pro-chovatele-vcel-k-prevenci-a-tlumeni-varroazy-2019-11-26.pdf
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Rostoucí  popularita  minipivovarů  je 
v  Česku  trendem  posledních  let.  Po-
dle  obchodního  sládka  Budějovického 
Budvaru Aleše Dvořáka  jsme ale, co se 
rozmanitosti  pivních  stylů  týká,  pořád 
spíš konzervativnější národ.  I proto na-
vázal národní pivovar před více než  ro-
kem  spolupráci  s minipivovary.  „Chce-
me české pivovarnictví společně rozvíjet 
a podporovat.  Zároveň  je  tato spoluprá-
ce důkazem, že pivo sbližuje a že my pi-
vovarníci držíme pohromadě,“  říká Aleš  
Dvořák. 

Kde se fenomén minipivovarů vlastně 
vzal?

Fenomén minipivovarů přišel ze Spoje-
ných států. V 80. letech byl americký trh 
zaplaven pivem, které chutnalo všude stej-
ně. Nadšenci si proto začali vařit pivo doma, 
třeba v garáži, i když to tehdy bylo nelegální. 
Pak se změnily zákony a s minipivovary se 
v Americe roztrhl pytel. 

V Česku jsme na tom s minipivovary jak?
Náš pivní trh je pořád ve srovnání s tím 

světovým poměrně konzervativní. Fenomén 
minipivovarů se k nám dostal v podstatě 
s dvacetiletým zpožděním. Před patnácti lety 
se dal počet minipivovarů v Česku spočítat na 
prstech jedné ruky. Dnes už je jich přes 400.

Dá se říct, jaký dopad má podle vás na ma-
lé pivovary současná koronavirová krize?

Někteří současnou krizi zvládají lépe, ně-
kteří hůře. Ve všech pivovárcích se lahvuje, 
plechovkuje a okénkuje. Každý, kdo má ruce 
a nohy, přikládá ruku k dílu. Myslím, že teď 

hlavně my pivovarníci netrpělivě vyhlížíme 
letní sezonu a doufáme, že se situace zlepší.  

Proč jste vlastně v Budvaru začali spolu-
pracovat s minipivovary?

Jsme výrobcem světoznámého ležáku 
Budweiser Budvar Original a dalších skvě-
lých ležáků, které umíme uvařit výborně. 
V našem pivovaru ale nejsme zařízeni na 
vaření svrchně kvašených piv. Zároveň si 
uvědomujeme, že pivní svět se pořád mění 
a vyvíjí. Naším cílem je, aby se lidé o pivo 
zajímali více, objevovali nové pivní styly 
a chutě. A právě to je cílem naší spolupráce 
s malými pivovary. 

Jak spolupráce konkrétně funguje? 
Pro nás má několik úrovní. Od úrovně čistě 

obchodní až po tvoření nových piv, jako byla 
třeba limitovaná edice piva uvařená s kolegy 
z malých pivovarů Sedm spolčených. Záro-
veň jsme v hospodách na našich pípách uvol-
nili místo právě pivům z minipivovarů. Díky 
nám se tak kolegové z minipivovarů dostanou 
se svými pivy k novým zákazníkům a my má-
me širší portfolio. Společně tak podporujeme 
české pivovarnictví.

Plánujete i na letošní rok nějaké limitova-
né edice vařené společně s minipivovary?

Rozhodně plánujeme, a dokonce hned tři! 
Společné vaření piv nás pivovarníky totiž 
baví. Kombinování různých odrůd chmelů 
a sladů, technické postupy vaření… Všechno 
ale bude záležet na vývoji současné situace. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

N á š  r o z h o v o r 

s e  s l á d k e m  B u d ě j o v i c k é h o  B u d v a r u 
a l e š e m  d v o ř á k e m

Budějovický Budvar chce společně 
s minipivovary rozvíjet české pivovarnictví
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PENNY rozšiřuje svoji nabídku bioproduktů. 
Přináší  pod  privátní  značkou my  BIO  nově 
ovoce a  zeleninu, které splňují nejpřísnější 
parametry  pro  pěstování  biopotravin,  tedy 
bez použití pesticidů či umělých hnojiv.  

V rámci nové řady my BIO budou nabíze-
ny citrony Primofiori, banány Cavendish, jabl-
ka Gala, rajská jablka Cherry, salátové okurky 
a mrkev. „Rozšiřujeme tak sortiment našich 
biopotravin v rámci ovoce a zeleniny. Všechny 
tyto produkty jsou pěstovány bez použití umělých 
hnojiv nebo pesticidů a podle standardů EU pro 
biopotraviny, což v důsledku znamená, že jsou 
zdravější,“ říká Petr Chmelař, vedoucí oddělení 

nákupu PENNY. Při pěstování těchto produktů 
nejsou používány žádná umělá nebo průmyslová 
hnojiva ani pesticidy na ochranu před škůdci. 
PENNY pro značku my BIO pečlivě vybírá do-
davatele, kteří proti škůdcům využívají jejich 
přirozené nepřátele, používají výhradně přírod-
ní hnojiva a další inovativní způsoby a metody 
pěstování a péče o rostliny. Pod označením BIO 
nabízí PENNY pouze výrobky s nejvyšší kvali-
tou, které splní nejpřísnější kritéria dle nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007. Tradiční postupy pak 
přirozeně zvyšují náročnost pěstování, čímž se 
rovněž snižuje množství takových produktů na 
trhu, a to se promítá do ceny. „Jsme si vědomi 
toho, že bioprodukty nejsou ty nejlevnější na tr-
hu, avšak v duchu filozofie naší značky nabídne-
me zákazníkům ten nejlepší poměr ceny a kvality 
na trhu, stejně jako v případě jiných produktů, 
které na našich prodejnách nabízíme,“ říká Petr 
Chmelař.

Při vytváření nové řady produktů my BIO 
kladlo PENNY rovněž velký důraz na to, aby 
byly obaly šetrné k životnímu prostředí. Napří-
klad mrkev bude nabízena v papírovém tácku 

společně se stoprocentně biodegradabilní fólií. 
V porovnání se standardním balením mrkve tak 
budou kompletně eliminovány veškeré plasty. 
Citrony dostanou zákazníci v kompostovatelné 
síťce. Také další produkty prodávané pod znač-
kou my BIO jsou balené tak, aby byly šetrné 
k životnímu prostředí. PENNY tak ročně ušetří 
desítky tun plastu.

PENNY v rámci své nabídky bioproduktů na-
bízí mimo jiné tradiční mléčné výrobky, těstovi-
ny, ale i produkty pro milovníky vína nebo kávy. 
Příznivci biostravy najdou v nabídce PENNY 
ovesné vločky, čaje, zeleninový bujón, džusy, 
bonbony, krekry, mouku, müsli tyčinky, ale třeba 
i kečup a nechybí nabídka biomasných výrobků. 
Pro nejmenší jsou v nabídce zahrnuty i kvalit-
ní biopříkrmy. „Naši nabídku bioproduktů stále 
rozšiřujeme a obměňujeme podle zájmu a potřeb 
našich zákazníků. Vnímáme, že naši zákazníci 
chtějí žít zdravěji,“ popisuje filozofii nabídky 
zdravých potravin Petr Chmelař, vedoucí náku-
pu PENNY. 

Penny Market s. r. o.

Praha – Zájem zákazníků o online nákupy 
potravin neustále  roste. S novým omezením 
pohybu vzrostl počet objednávek až o 20 % 
ve srovnání s předešlými  týdny. Tesco záro-
veň výrazně rozšířilo nabídku základních ne-
potravinových položek, jako jsou baterie, žá-
rovky či základní papírnické potřeby. Zákaz-
níci si je mohou pořídit současně s nákupem 
potravin.                          

Společnost Tesco před Vánoci rozšířila 
dostupnost své služby Online nákupy, kterou mo-
hou využívat zákazníci i v Děčínsku, Ústecku, na 
Vysočině, Přerovsku a rozšířila region závozu na 
Prostějovsku. Zároveň posílila i rozvozy v Brně 
a okolí. Služba je nyní dostupná až 6,1 milionu 
obyvatel Česka. Rozšíření se dočkal i sortiment 
nepotravinového zboží, nově v něm přibyly do-

mácí potřeby, papírnické zboží, malé domácí 
elektrospotřebiče, elektro produkty pro osobní 
péči, baterie, žárovky a hračky pro děti. 

„Chceme našim zákazníkům zjednodušit 
v dnešní nelehké době nakupování a nabídnout 
jim většinu zboží, které denně potřebují. V na-
bídce je proto nově až 500 položek spotřebního 
zboží,“ vysvětluje Věra Szabó, manažerka služby 
Tesco online nákupy. Mezi nejprodávanější po-
ložky z nového sortimentu patří copy papír a pa-
pírnické potřeby, všechny druhy baterií, žárovky, 
čajové svíčky, nemrznoucí směsi do ostřikovačů 
nebo LEGO stavebnice.

Od vypuknutí pandemie výrazně vzrostl zájem 
zákazníků o online nákupy. Tesco výrazně navý-
šilo i své kapacity. Zákazníci by tedy měli vždy 
najít nějaké časové okno pro svoji objednávku již 
druhý den, ve výjimečných případech na ten ná-
sledující. „Za pondělí, úterý a středu evidujeme 
zhruba 20% nárůst počtu objednávek oproti stej-
ným dnům v předchozích týdnech. Při porovnání 
1. 3. 2020 a 1. 3. 2021 evidujeme nárůst o 100 %,“ 
dodává Věra Szabó. 

Tesco Stores ČR a. s.

PENNY rozšiřuje biosortiment

Tesco rozšířilo nepotravinový sortiment dostupný online

potravinářských provozů

   Hygienické odvodnění       

Odvodnění a jeho v role v nárocích na 
hygienu.

Naše odvodňovací systémy nabízejí 
nejvyšší hygienické standardy, tak aby se 
zabránilo vzniku a šíření škodlivých bakterií. 
Této filozofii říkáme HygieneFirst a je naším 
závazkem kvality a hygieny. 

Společnost ACO je lídrem na trhu 
odvodnění pro nápojový a potravinářský 
průmysl. Každý odvodňovací systém je 
induviduálně navržen tak, aby poskytoval 
maximání spolehlivost, životnost a odolnost 
a zároveň zabránil hygienickým problémům 
souvisejícím s nefunkčním nebo špatně 
navrženým odvodněním.
Více než 60 let zkušeností z nás dělá 
profesionály na trhu odvodňovacích 
systémů. 

ACO Stavební prvky spol. s r.o. · Pávov 141 · 58601 Jihlava · aco@aco.cz · www.aco.cz

ACO. tvoříme budoucnost 
odvodnění
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Před rokem si Pekařství a cukrářství Sáza-
va v Lanškrouně zakoupilo sestavu turniketu, 
termo-vizuální kamery a bezdotykového dáv-
kovače dezinfekce od značky Sanela. Sofisti-
kovaný a kompaktní přístroj slouží k tomu, aby 
zamezil vstupu do určité části budovy osobě, 
která má zvýšenou teplotu těla, nemá nasa-
zenou ochranu obličeje a nevydezinfikovala 
si ruce. „Denně projde turniketem přibližně  
220 lidí,“ říká Petr Kouba z Pekařství a cukrář-
ství Sázava. Jak to vlastně funguje? Osoba, kte-

rá chce vstoupit do takto zabezpečené oblasti, 
vloží ruce pod dávkovač dezinfekce a následně 
se podívá do kamery, která zkontroluje zakry-
tí nosu a úst a změří tělesnou teplotu. Pokud 
je vše v pořádku a zároveň dávkovač spustil 
dávku dezinfekčního roztoku, tak je umožněn 
průchod turniketem.

Tato kontrola působí pozitivně jak na ná-
vštěvníky, tak na zaměstnance. „Již před zave-
dením povinného testování si naši zaměstnanci 
dávali větší pozor a hlavně si hned každý upraví 

roušku, nebo dnes už respirátor,“ dodává Petr 
Kouba.

Kompaktní přístroj si našel zákazníky také 
v zahraničí: „Zvýšený zájem je v posledních 
týdnech z Německa. Turniketová sestava půso-
bí nenásilnou kontrolou, kterou berou zaměst-
nanci po několika dnech automaticky a při-
rozeně,“ říká za dodavatele Pavel Rybka ze  
Sanely.   

BEAUFORT

Na  řadu  tuzem-
ských obchodníků 
padla  v  posled-
ních  týdnech  po-
vinnost  přijímat 
všechny  druhy 

platebních karet. Týká se to nově i elektro-
nických stravenek. Změna se udála i přesto, 
že obrovské množství prodejců o ní nebylo 
dopředu  informováno. Malí čeští obchodníci 
tak  často  musí  odvádět  obrovské  provize 
stravenkovým společnostem, aniž by  tušili, 
jak se bránit. Jedním z řešení je zaslání pí-
semné žádosti bance.

Loňské zavedení stravenkového paušálu 
se ukazuje jako správný krok. Při poskytová-
ní příspěvku na stravu již není nutné odvádět 

provize zahraničním společnostem. Lze před-
pokládat, že k paušálu se v budoucnu uchýlí 
také stát v rámci úspor a přestane stravenkové 
firmy podporovat. Nově by tak na peněžní pří-
spěvek na stravu dosáhli i státní zaměstnanci. 
V návaznosti na tento vývoj se nyní lze setkat 
s novou praxí ze strany stravenkových společ- 
ností.

Problém se týká smlouvy o akceptaci ban-
kovních karet. Tu s bankou uzavírá každý ob-
chodník, který disponuje terminálem na pla-
tební karty. Platí přitom, že podmínky smlouvy 
se – podobně jako u řady jiných – pravidelně 
aktualizují. V jedné z posledních aktualizací se 
přitom objevila podmínka, že každý obchodník 
musí přijímat jakékoliv platební karty. Tedy i ty 
stravenkové. Obchodníci přitom na tuto změnu 
nebyli nikým dopředu upozorněni. Pokud ale 

chtějí akceptovat platební karty, smlouvu musí 
podepsat.

Prodejna nemá šanci cokoliv ovlivnit, zejmé-
na s ohledem na výši provizí. Obchodník platbu 
elektronickou stravenkou často ani – například 
při placení chytrým telefonem – nepozná. Zá-
kazník platí kartou, ovšem prodejně je odečtena 
několikanásobně vyšší provize než při použití 
klasické debetní karty. 

Jakmile jsme tedy zjistili, jakým způsobem na 
nás nové podmínky dopadají, okamžitě jsme hle-
dali cestu, jak se z povinnosti akceptace strave-
nek vyvázat. V našem případě bylo možné zaslat 
písemnou žádost bance o tom, že jakékoliv pla-
tební karty akceptovat nechceme. Učinit jsme tak 
ale mohli až po podpisu nových smluvních pod-
mínek. Ve finále naštěstí bylo možné na náš poža-
davek přistoupit. Zůstává nicméně otázkou, zda 

lze tento problém řešit podobně i u jiných bank. 
Případně jestli tato možnost u nich vůbec exis-
tuje. Obecně každopádně odhadujeme, že řada 
zejména menších obchodníků o nové povinnosti 
přijímat jakékoliv platební karty absolutně netuší. 

Dříve platilo, že přijímání stravenek vždy ře-
šil s konkrétní prodejnou obchodní zástupce a ke 
všemu byla nutná zvláštní smlouva. To nyní odpa-
dá a stravenkové společnosti tak mohou profitovat 
z toho, že obchodníci často nevědomky souhlasí 
s přijímáním všech druhů platebních karet. Sa-
mi prodejci pak kvůli tomu tratí, aniž by tušili 
o způsobech, jak se bránit. Nenápadné upravování 
podmínek může přitom být zejména pro tuzemské 
obchodníky, kteří jsou už tak existenčně ohroženi, 
posledním důvodem k uzavření prodejny.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Prodejny potravin musí kvůli novým podmínkám plošně 
přijímat elektronické stravenky. Často o tom netuší

Sázavská pekárna využívá turniket s dezinfekcí a kontrolou teploty už rok

http://lesensky.cz/
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Každý, kdo vyrábí lahůdkové nebo zele-
ninové saláty, marinované výrobky jako na-
příklad  žebra, marinované steaky, kuřecí 
křidélka a vepřové maso, stojí před velkou 
výzvou. Jednotlivé složky vyžadují dokona-
lé zpracování. To sice snadno zní, ale není 
tak snadné toho dosáhnout. Zvláště důleži-
té je jemné a rovnoměrné míchání, masíro-
vání a marinování. Jednotlivé komponenty 
nesmí být během procesu poškozeny. Nej-
častěji  se  k  tomu  používají  standard-
ní masírovací  zařízení,  nebo  se  výrobky 
míchají ručně. Tyto metody však často ne-
poskytují uspokojivý výsledek a neodpoví-
dají současným hygienickým požadavkům. 
Oba způsoby navíc vyžadují enormní množ-
ství času. 

Výrobce Maschinenfabrik Seydelmann KG 
stanovil za cíl nabídnout stroj, který míchá 
a marinuje produkty obzvláště šetrně, inten-
zivně a rovnoměrně. Dalšími požadavky byly 
krátká doba zpracování, a tím i zvýšená pro-
duktivita, nízké personální náklady a flexibilní 
možnosti aplikace. Stejně jako u všech strojů 
Seydelmann bylo i tuto novinku nutné vyrobit 
v designu, který splňuje nejvyšší hygienické 
standardy a vyznačuje se robustností, provoz-
ní odolností a jednoduchým ovládáním.

Tyto požadavky vedly ke zkonstruování 
nového masírovacího a míchacího stroje pro 
standardní 200 nebo 300litrové vozíky. Stan-
dardní vozík naplněný míchanými složkami 
slouží zároveň jako míchací nádoba. Není 
třeba nakládat a vyprazdňovat stroj, jako je 

tomu u klasických masírovacích a míchacích 
zařízení. To umožňuje rychlé změny produktu 
a minimalizuje jeho ztráty. Standardním vozí-
kem se najede do stroje, kde se zvedne a uza-
vře vydutým míchacím víkem. Poté následuje 
obousměrná horizontální nebo příčná rotace 
v závislosti na konstrukci stroje. 

Výrobky se jemně a intenzivně míchají 
v běžném vozíku bez míchačky nebo lopatek. 
V míchacím víku je umístěn míchací kříž, 
který zajišťuje optimální zpracování. Míchací 
kříž lze přizpůsobit charakteru výrobků. Pří-
kladem je ozubená varianta pro rozbíjení mra-
žených potravin nebo trhané vepřové maso. 
Díky systému rychlé výměny lze míchací kří-
že snadno a bez nářadí vyměnit, což ze stroje 
dělá flexibilního pomocníka pro každý den.

Mezi další procesy, které lze u tohoto 
stroje realizovat, patří hydratace, rafinace, 
potahování, masírování, rozbíjení mraže-
ných potravin a další. Volitelně je možné 
míchací stroj vybavit vakuovým čerpa-
dlem s dosahovanými hodnotami vakua až  
80 %, což umožňuje optimalizované marino-
vání, masírování a míchání masných výrobků. 
Nejvyšší úroveň provozní bezpečnosti zajiš-
ťuje ochranný kryt s elektricky jištěnými bez-
pečnostními dveřmi a bočně umístěnou elek-
tronikou chráněnou proti vlhkosti.

Ovládací jednotka Command 700 umož-
ňuje automatický provoz stroje s ukládáním 
vytvořených programů.

MASO-PROFIT s. r. o.

marinovací, míchací 
a masírovací stroj TT 200 X

Covid, klimatická změna nebo například di-
gitalizace. To  jsou hlavní  faktory ovlivňující 
ceny potravin v České republice. Zatímco ně-
které potraviny stojí několik  let  více méně 
stejně, u některých se cena neustále mění. 
Jak  je  to možné? Spotřebitelské ceny  jsou 
často ovlivněny exportem a importem, ale jak 
k této problematice přistupují zemědělci? To 
popisuje Lukáš Musil, akreditovaný konzul-
tant ministerstva zemědělství a  zároveň od-
borník na digitalizaci z české společnosti Ag-
data.

1. PaNdemie covid-19
Nelze začít jinak. Zemědělství, podobně jako 

ostatní segmenty české ekonomiky, je pandemií 
a vládními nařízeními naprosto zásadně zasaže-
no. Zatímco loni na jaře farmáři řešili, kdo bude 
pracovat na poli, protože v důsledku zavřených 
hranic chyběli sezonní pracovníci ze zahraničí, 
od podzimu jsou hlavním problémem uzavře-
né restaurace a rovněž částečně školy a školky. 
Rostlinná a živočišná produkce je závislá na pro-
vozu restauračních a stravovacích zařízení. Proto 
farmáři utlumují výrobu a to ovlivňuje i ceny.

„Podle našich dat a informací od klientů jsme 
vypočítali současné ztráty na zhruba půl miliar-

dy týdně jen kvůli zavřeným restauracím a nižší-
mu odbytu. Vláda se snaží ztráty kompenzovat, 
ale současný lockdown situaci vůbec nepomáhá. 
Nejedná se pouze o farmáře specializující se na 
produkci masa. Mnohamilionové ztráty vykazují 
například menší vinaři, kteří v důsledku neustá-
lého rušení akcí nemají možnost prezentovat svá 
vína. Těchto povolání je samozřejmě více. Far-
máři jsou nuceni reagovat a utlumovat produkci, 
v současné době hovoříme až o 80 %,“ vysvětluje 
Lukáš Musil. 

 
2. legislaTivNí změNy

Roky 2020 a 2021 jsou pro farmáře z hlediska 
legislativních změn nejzásadnější od sametové 
revoluce. Jedná se především o opatření, která 
mají za cíl zadržení vody v krajině a zastropová-
ní polností. Velké farmy jsou nucené přemapo-
vat svá pole, aby vyhovovala maximální výměře  
30 hektarů s rozdělovacími pásy širokými aspoň 
22 metrů či jinými opatřeními. Vynucené změ-
ny se promítají do cen jejich produktů zejména 
v rostlinné výrobě, avšak tyto náklady navíc jsou 
platné především pro tento rok, a proto by ceny 
měly ovlivňovat hlavně letos. 

„V loňském roce se zastropování týkalo ‚pouze‘ 
farem s erozně ohroženou půdou, v letošním roce 
se změny dotkly všech zbývajících. Vzhledem 
k tomu, že průměrná česká polnost má rozlohu 
stále přes 100 hektarů, tak se tento zásah týká 
drtivé většiny středních i větších farem. Zemědělec 
musí zjednodušeně vzít své pole a rozkrájet ho tak, 

aby mělo maximálně 30 hektarů, s tím souvisejí 
větší náklady na zbudování mezí či rozdělovacích 
pruhů. Někteří ještě rozdělují takzvaně po staru 
kolíkováním, ti progresivnější již využívají prvky 
digitalizace, které například naše Agdata nabí-
zí,“ uvádí Musil. 

3. digiTalizace
 Zemědělství se neustále vyvíjí a s ním i pří-

stup k vlastní farmě. Platí, že čím více digitali-
zovaná je farma, tím efektivnější je vynaložení 
peněz na její provoz. I samotná Evropská unie 
si digitalizaci vytyčila jako jeden z hlavních cí-
lů v následujícím programovém období 2021 až 
2027. Farmy, které investují do moderních tech-
nologií, mají zpravidla vyšší produktivitu prá-
ce a jsou konkurenceschopnější než ty, které do 
precizního zemědělství neinvestují. Jako příklad 
lze uvést chytré hnojení, kdy výnosy z efektivně 
aplikovaného hnojení jsou vyšší (až o 5 procent) 
při stejné či nižší dávce hnojiva. To se promítá do 
samotné ceny vypěstovaných plodin. 

„Od našich farmářů víme, že se zapojením 
systému Agdata získají nástroj, jak se k půdě 
chovat šetrně a zároveň efektivněji. I to jim 
může pomoci přečkat krizi. Stále více českých 
farmářů si potřebu digitalizace uvědomuje, 
my v současné době evidujeme přes 2500 
uživatelů, kteří obhospodařují přes milion 
hektarů zemědělské plochy v Česku. Ze zpětných 
vazeb víme, že digitalizace pomohla nastartovat 
nejednu farmu, protože nejen že senzory hlídají 

každý kout pole, ale systém pomáhá farmářům 
i s administrativou, účetnictvím či žádostmi 
o dotace. Všechny tyto prvky se následně projeví 
v celkové ceně potravin. V tomto roce očekáváme 
další boom digitalizace v Česku. Kvůli pandemii 
a s tím spojeným lockdownům stále více farmářů 
totiž hledá cesty, jak pracovat co nejefektivněji,“ 
doplňuje Musil. 

 
 3+1 kvóTy Na PoTraviNy

 Tento faktor by neovlivnil ceny v tomto ro-
ce, v příštích letech v případě schválení vládou 
samozřejmě teoreticky ano. Připravované kvóty 
se konkrétně týkají více než 100 potravin jako na-
příklad ořechů, masa či mléka. V příštím roce by 
měla započít první etapa, kdy bude nutné nabízet  
55 % českých produktů. Pro zemědělce by tato 
změna znamenala změny ve vlastním portfoliu, 
menší konkurenceschopnost a vyšší výkupní ceny, 
které se zřejmě promítnou i na pultech obchodů.

„K tomuto návrhu se většina zemědělské od-
borné veřejnosti staví zdrženlivě, přesto sně-
movnou prošel. Během minulých týdnů jej zamítl 
senát, tudíž bude navrácen do sněmovny, kde by 
podle našich informací již neměl znovu projít. Po 
debatách s našimi klienty jsme se shodli na tom, 
že tato změna by českému zemědělství spíše ne-
prospěla, a proto je třeba návrh upravit či hledat 
jiná řešení. Vše samozřejmě souvisí přímo i se 
spotřebitelem. Ten by totiž musel sahat hlouběji 
do peněženky,“ uzavírá Lukáš Musil.

FYI Prague

3+1 faktorů, které ovlivní ceny potravin v roce 2021

Praha – Everli, evropský  lídr mezi online 
tržišti  s potravinami,  získalo „Series C  in-
vestice“ v hodnotě 2,2 miliardy korun na ex-
panzi do dalších zemí. Everli si od roku 2014 
buduje pozici dlouhodobého partnera největ-
ších evropských značek potravin, mezi něž 
se  řadí Lidl, Kaufland  i Carrefour, a nabízí 
tak více než 300 tisíc různých produktů on-
line v 70 městech v Itálii, Polsku, České re-
publice a nově také ve Francii. Díky změně 
chování zákazníků a jejich přesunu k online 
nakupování  se  během  loňského  roku  tržby 
společnosti Everli téměř zečtyřnásobily, a to 
na skoro 2,9 miliardy korun (US$ 130). Získa-
né  investice se použijí k urychlení expanze 
na evropský trh a k výraznému rozšíření tech-
nologických,  produktových,  logistických, 
marketingových a finančních týmů.

Poslední investiční kolo vedla společnost Ver-
linvest, společně s investicemi od společností 
Luxor, DN Capital, C4 Ventures a Convivavilité 
Ventures, které se staly novými investory Everli 
a zařadily se tak mezi stávající FITEC, 360 Ca-
pital Partners, Innogest a DIP. Poslední investiční 

kolo je dosud největším financováním společnos-
ti Everli a zvyšuje celkovou hodnotu finančních 
zdrojů na necelé 3 miliardy korun českých (US$ 
135 m). 

Nové možNosTi 
Pro české oBchodNíky

V České republice je hlavním cílem týmu Ever-
li pomoc obchodníkům s potravinami urychlit 

proces přechodu do online prostředí prostřednic-
tvím finančně udržitelného a snadno implemen-
tovatelného řešení. A to bez rizika, bez žádných 
počátečních investic. Veškerý sortiment prodejců 
lze přesunout do online prostředí během 3–4 týd- 
nů a zákazníkům ho doručit do jedné hodiny.

Everli je online tržiště s potravinami, na kte-
rém zákazníci mohou nakupovat potraviny ze 
svých oblíbených supermarketů s dodáním ve 

stejný den, a to prostřednictvím „shoppera“ Ever-
li (nákupčí Everli, pozn. red.). Služba se stala 
nezbytnou jak pro zákazníky, kteří se čím dál 
častěji obracejí k nákupu potravin online, tak pro 
supermarkety a maloobchodníky, kteří se snaží 
spotřebitelskému chování přizpůsobit a kterým 
vlastní online řešení chybí.

jako PrvNí v méNě zalidNěNých 
oBlasTech

Logistický model Everli poskytuje více než 
3000 nákupčích, kteří zvládnou doručit i objem-
né celotýdenní nákupy. Vzhledem k tomu, že lo-
gistický model nevyžaduje centralizovaný sklad 
ani kamiony, jeho flexibilita a škálovatelnost 
umožnila společnosti Everli jako první nabíd-
nout službu doručování potravin ve stejný den 
i v oblastech s malou a střední hustotou zalidně-
ní, ve kterých služby ostatních online prodejců 
doposud nebyly.

Zkraje uplynulého roku zahájila společnost 
Everli expanzi do Evropy, konkrétně sousedního 
Polska, které nyní generuje 20 % z celkového 
počtu objednávek, v posledních dnech úspěšně 
expandovala i do České republiky a Francie. 
Diverzifikovala svůj byznys model, který se po-
sunul od obchodních poplatků placených malo-
obchodníky a poplatků za doručení placených 
zákazníky k poskytování vlastních reklamních 
a propagačních služeb firmám s rychloobrátko-
vým zbožím.

Kašpar PR, s. r. o.

S investicí 2,2 miliardy korun pokračuje Everli 
v revoluci nakupování online po celé Evropě

Praha – Celou tře-
tinu  vyprodukova-
ných potravin lidstvo 
podle Organizace pro 
výživu a zemědělství 
(FAO)1 vyhodí či zne-
hodnotí.  A  Češi  po-
važují  plýtvání  jíd-

lem  za  problém.  Jsou  to  téměř  všichni 
účastníci průzkumu Bayer Barometr (97 %). 
Polovina  z  nich  téma  plýtvání  dokonce 
označila jako velmi závažné. Dobrou zprá-
vou ale je, že se většina respondentů snaží 
začít u sebe, devět z deseti dává při ná-
kupu pozor na trvanlivost a kupuje kvalitní 
potraviny. 

1,3 miliardy tun potravin míří na skládky. 
Takové množství jídla by nasytilo asi 3 mili-

ardy lidí, tzn. až čtyřikrát více, než kolik je na 
světě hladovějících. Nejde jen o vytváření dal-
šího odpadu, ale také plýtvání energiemi, vo-
dou, půdou i pracovní silou. Vyhazujeme-li ne-
spotřebované potraviny, plýtváme zdroji, které 
byly využity k jejich výrobě. To představuje 
velkou zátěž pro životní prostředí. Ekologic-
kou stopu výroby potravin lze snížit pomocí 
nových technologií. Společnost Bayer se zavá-
zala do roku 2030 zmenšit vliv zemědělství na 
životní prostředí o 30 % prostřednictvím po-
moci zemědělcům pěstovat lepší plodiny s vy-
užitím menšího množství přírodních zdrojů.

Dobrou zprávou, kterou průzkum přinesl, 
je, že se většina respondentů snaží začít u se-
be, a tři čtvrtiny dotázaných je přesvědčeno, 
že potraviny vyhazují méně než ostatní. Tyto 
údaje jdou ruku v ruce s postojem k plýtvání 
potravinami obecně. Celých 52 % účastníků 

ho považuje za závažný problém, který by se 
měl řešit. Na Slovensku tento názor převládá 
ještě výrazněji, zastává ho dokonce 61 % do-
tázaných.

Obezřetnost v nakládání s potravinami za-
číná už při nákupu. Devět z deseti Čechů vě-
nuje pozornost době trvanlivosti, každý čtvrtý 
ji kontroluje vždy. Kvalita potravin je stejně 
důležitá, ale všímají si jí méně často. Význam-
ným faktorem při výběru je pro respondenty 
i cena, i když překvapivě až na třetím místě.

Nejčastěji pro jídlo chodíme do supermar-
ketů, podle průzkumu 78 % dotázaných. Pří-
mo u farmářů nebo na farmářských trzích na-
kupuje shodně pětina účastníků a potraviny 
z e-shopů jsou stále ještě výjimkou.

Devět z deseti respondentů se domnívá, že 
pokud se nebudeme zabývat tím, jak zabez-
pečit dostatek potravin pro všechny, čekají 

nás v budoucnu problémy. Přičemž 83 % do-
tázaných věří, že dobrým řešením je v tomto 
ohledu udržitelné zemědělství. Jednoznačně 
mezi nimi také převládá názor, že potravinová 
soběstačnost České republiky a množství zde 
vypěstovaných plodin jsou nedostatečné. Po-
dle 92 % účastníků průzkumu bychom měli 
usilovat o větší soběstačnost v produkci plo-
din. Téměř polovina respondentů si myslí, že 
k tomu může napomoci technologický vývoj 
v obdělávání a péči o plodiny v průběhu pěs-
tování i nové, odolnější druhy plodin.

Průzkum Bayer Barometr realizovala agen-
tura Median v září a říjnu roku 2020. Zúčast-
nilo se ho 510 respondentů ve věku 15–79 let.

PR.Konektor

1  www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data

Plýtvání potravinami je velký problém, myslí si to většina Čechů

https://cz.everli.com/cs
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Společnost  Kofo-
la  ČeskoSlovensko 
pokračuje v rozšiřo-
vání  svého  produk-
tového portfolia. Na 
trh  aktuálně  uvá-
dí novou prémiovou 
značku  citrusových 
limonád  s  vyšším 
obsahem  ovocné 

šťávy. Novinka s názvem Targa Florio vyční-
vá kvalitou surovin i unikátním designem. Je 
určená pro gastro, impuls i retail.

Kofola uvedením značky Targa Florio pokra-
čuje v rozšiřování portfolia o nápoje z kvalitních 
a autentických surovin. „Prémiové limonády po-
važujeme za velmi zajímavou příležitost na trhu. 
Lidé stále víc řeší kvalitu toho, co jedí a pijí. 
Proto jsme zvolili vyšší obsah ovocné šťávy a su-
roviny od rodinných firem se šetrným vztahem 
k přírodě,“ uvádí Pavol Chalupka, marketingový 
ředitel Kofoly ČeskoSlovensko.

Kofola se novinkou zaměřuje na segmenty 
HoReCa, impuls a retail. Značka má obohatit 
současné portfolio speciálních a inovativních 
produktů. Kofola chce zároveň vyslat jasný sig-
nál, že i v nepříznivé době vyvíjí nové nápoje, 
se kterými pomáhá restauracím a gastro byznysu 
překonat aktuální krizi. „Chceme i tímto způso-

bem restauracím ukázat, že na gastro segment 
myslíme, investujeme do něj a jsme tu pro ně. 
Zase přijdou lepší časy,“ říká Pavel Vykydal, 
senior Brand manager Targy Florio.

Základní vlastností syceného nápoje je zejmé-
na kvalita surovin. Podle druhu příchuti obsahu-
je Targa Florio 10 až 13% podíl ovocné šťávy, 
což je zhruba trojnásobné množství ve srovnání 
s jinými limonádami. Dodavatelem citrusů pro 
výrobu šťávy je tradiční rodinná firma, která je 
pěstuje a zpracovává již po několik generací. Si-
cilské citrusy navíc platí za ty vůbec nejlepší na 
světě. Limonáda je slazena pouze třtinovým cuk-
rem – ten se v minulosti na Sicílii také pěstoval.

Citrusová limonáda Targa Florio bude k dis-
pozici ve třech příchutích: pomeranč, krvavý po-
meranč a citrón. Limonáda je určena pro všechny 
distribuční kanály. „V segmentu HoReCa bude 
k dispozici především v unikátních skleněných 
lahvích o objemu 0,25 l. Tato masivní lahev 
s dvojitým dnem a ozdobným hrdlem byla navrže-
na speciálně pro Targu Florio,“ doplňuje Brand 
manager značky Jana Klimková. V obchodních 
řetězcích nebo na čerpacích stanicích bude limo-
náda k dostání v plechovkách o objemu 0,33 l 
s výrazným designem.

Na vývoji Targa Florio si firma dala oprav-
du záležet a celkově jí proces zabral více než 
tři roky. „Když jsme se dostali k surovinám 
ze Sicílie, věděli jsme, že jsou to ty pravé. Při 

hledání správné chuti jsme pak testovali různé 
alternativy slazení, jako je fíkový nebo datlový 
sirup. Zkoušeli jsme chuť ozvláštnit přídavkem 
aromatických bylin, typických pro jižní kraje. 

Namíchali jsme stovky vzorků. Nakonec se ale 
ukázalo, že nejlepší je čistá a výrazná ovocná 
chuť, která je tak pro Targu Florio typická,“ 
popisuje Petr Pravda, ředitel oddělení kvality 
a vývoje Kofoly. 

Kofola je známá tím, že do svých produktů 
otiskuje i silné příběhy. Stejně je tomu i v případě 
této novinky. „Hledali jsme místo, kde se pěstují 
nejlepší citrusy na světě, a nebylo co řešit: slun-
ná Sicílie. Když jsme přemýšleli o názvu, chtěli 
jsme, aby byl spojen s touto oblastí. Targa Florio, 
nejslavnější sicilský automobilový závod, patřil 
od začátku mezi naše favority. Nabízí originální 
příběh a ty máme rádi,“ přibližuje zrod prémiové 
limonády Jana Klimková.

Letošní novinka v portfoliu firmy zapadá do 
celkové strategie společnosti. Ta vedle své vlaj-
kové lodi v podobě tradiční ovocno-bylinkové 
Kofoly staví svou dlouhodobou stabilitu a roz-
voj také na expanzi do nových tržních segmentů. 
V loňském roce například získala stoprocentní 
podíl ve společnostech Karlovarská Korunní 
a Ondrášovka, koupila českého výrobce řeme-
slných limonád a ciderů F. H. Prager a rozšířila 
své kávové portfolio o novou vlastní značku Tre-
pallini. O rok dříve zase výrazně oživila příběh 
slovenské minerální vody Kláštorná Kalcia, za 
což získala řadu ocenění.

Kofola ČeskoSlovensko a. s.

Praha – Tudlee je značka rostlinných pro-
duktů z podhůří Šumavy. V její nabídce najdete 
i alternativy k sýrům, které chutnají a mají 
vlastnosti úplně jako ty klasické mléčné. Díky 
spojení  se  SINEA,  inovátorem  v  oblasti 
rostlinných produktů, přinášejí vylepšenou 
recepturu – nově obsahují kvalitní protein 
z fava fazolí.

Leckdo by tipoval, že zastáncům rostlinné 
stravy bude chybět hlavně maso, ale jsou to 
sýry, které v jídelníčku zoufale scházely. Doba 
a technologie se naštěstí posunuly dopředu 
a rostlinné alternativy sýrů existují v bloč-
ku i jako plátky, například od české značky 
Tudlee. Nejen zastánci rostlinné stravy, i li-
dé s alergií na laktózu nebo zastánci zdravé-
ho jídelníčku jsou překvapeni, jak skvělou 
chuť nabízejí – jsou prakticky k nerozeznání 
oproti těm z živočišného mléka.

Rostlinné sýry Tudlee se vyrábějí přirozeně 
bez lepku, laktózy, sóji, palmového oleje a ge-
neticky modifikovaných potravin. Jejich hlavní 

složkou je kokosový olej. Mají novou recep-
turu, jejíž součástí je rostlinný protein z fava 
fazole, v jehož chuti není ani náznak mdlého 
proteinového aroma.

Bloček s příchutí čedaru, Block Original 
(200 g): Je balený v praktickém střívku, takže 
se snadno strouhá a krájí. Využijete jej i v teplé 
kuchyni – je vynikající například na sýrovou 
omáčku. Složení: pitná voda, modifikované 
škroby, kokosový tuk, proteinový izolát z fava 

fazole, maltodextrin, jedlá sůl, aroma, kvasnič-
ný extrakt, barvivo: karoteny. 

Tudlee pořídíte jako stogramové plátky ve 
třech příchutích: Original (čedar), Uzené a Pro-
vensálské bylinky. Hodí se na pečivo i do tep-
lé kuchyně, například zapečené se zeleninou. 
Seženete je také ve dvousetgramovém bločku, 
který můžete libovolně krájet, strouhat i rozpé-
kat – sýrovou omáčku z něj nerozeznáte od té 
z mléčného sýra. Tudlee mají oproti klasickým 

sýrům vyvážený obsah soli, proto jsou vhodné 
i pro děti nebo osoby trpící vysokým tlakem.

Plátkové sýry Tudlee ve 3 příchutích: Ori-
ginal, Provensálské bylinky a Uzené (100 g). 
Složení: pitná voda, kokosový tuk, upravený 
škrob, proteinový izolát z fava fazole, jedlá 
sůl, aroma, stabilizátor, barvivo. 

výjimečNosT rosTliNNých 
sýrů Tudlee:

 100% rostlinné,
 přirozené bezlepkové,
 bez geneticky modifikovaných ingrediencí,
 neobsahují laktózu, vejce ani cholesterol,
 výroba v České republice,
 varianty plátky a bloček,
 skvělá chuť.

Výrobky od značky Tudlee seženete napří-
klad na Rohlíku, v Globusu, v TESCU a ob-
chodech zdravé výživy.

Tudlee je partnerem značky SINEA. Ta fun-
guje na českém trhu jako garant rostlinné kva-
lity, perfektní chuti a dostupnosti. Jejím cílem 
je pomoci nejen šíření myšlenky chutné rost-
linné stravy, ale i podpora partnerů, výrobců 
kvalitních potravin, kterým zároveň pomáhá 
s vývojem a propagací. 

Nejsmeagentura.cz

Rostlinné sýry Tudlee od mléčných nerozeznáte

Milovníci kvalitních 
čerstvých  mléčných 
výrobků  z  litovelské 
sýrárny Brazzale Mora-
via, a. s., a  italských 
specialit  si  zamilova-
li  prodejnu La Forma-

ggeria Gran Moravia na Václavském náměstí 
v Praze. Nyní zákazníci svůj oblíbený obchod 
naleznou na nové adrese s číslem popisným 
60, kde si mohou z rozsáhlého sortimentu vy-
brat širokou paletu lahodných delikates. 

Pražané a všichni návštěvníci Prahy se mo-
hou radovat! Přímo v centru města nedaleko pro-
slulé sochy svatého Václava na koni se otevírá 
pobočka ze sítě prodejen La Formaggeria Gran 
Moravia. Nové prostory v typickém designu, do 
kterých se přesunula původní prodejna, otevírají 
zákazníkům širokou nabídku sortimentu – roz-
hodně máte z čeho vybírat! A pokud se nebudete 
moci rozhodnout, co nejlépe potěší vaše chuťové 

buňky, nechte si poradit od odborně proškolených 
prodejců, kteří vám ochotně prozradí své tipy.

ochuTNejTe Poklady 
z liTovelské sýrárNy!

Základní stavební kámen pestrého sortimen-
tu prodejen La Formaggeria Gran Moravia tvo-
ří produkty z vlastní výroby litovelské sýrárny 
Brazzale Moravia, a. s. Z mléka, které pochází 
z ekoudržitelných moravských chovů, se rodí la-
hodné sýry na základě původních italských re-
ceptur rodiny Brazzale. Dědictví, které se v ní 
předává z generace na generaci již od roku 1784, 
umožňuje nyní obyvatelům a návštěvníkům Pra-
hy okusit skvělé sýry Gran Moravia – Tre Corti, 
Verenu, ricottu, ochucené caciotty či mozzarellu 
jedinečné chuti. Milovníky mléčných výrobků 
potěší také poctivé jogurty Gran Moravia, včet-
ně bezlaktózové varianty, tradiční tvaroh, syro-
vátkové nápoje, poctivé čerstvé máslo s 84 % 
tuku, smetana a další poklady, dovážené rovnou 
z vlastní litovelské výrobny.

chuTi Pravých iTalských sPecialiT 
se Nic NevyrovNá!

V nově otevřené prodejně La Formaggeria 
Gran Moravia na pražském Václavském náměs-
tí si ovšem můžete koupit nejen sýry a mléčné 
výrobky z vlastní výroby. Okuste také speciali-
ty vybraných italských značek a ponořte se díky 
nim do atmosféry slunných oblastí Středozemní-
ho moře. Bohatá nabídka zahrnuje rozličné dru-
hy uzenin, olivové oleje, nakládanou zeleninu, 
sladké italské sušenky, křupavé grissini a dal-
ších dobroty typické pro zemi rozkládající se na 
Apeninském poloostrově. A nezapomeňte také na 
skvělá světově proslulá italská vína! 

guideline

Prodejna La Formaggeria Gran Moravia se otevírá 
na Václavském náměstí v novém

La Formaggeria Gran Moravia
Václavské nám. 60

110 00 Praha
www.laformaggeria.com

Kofola vstupuje do segmentu prémiových limonád s vlastní značkou 
Targa Florio

https://www.tudlee.cz/cs/product/tudlee-block-original
https://www.tudlee.cz/cs/product/tudlee-original-slices
https://www.tudlee.cz/cs/product/tudlee-original-slices
https://www.tudlee.cz/cs/product/tudlee-slices-provencal-herbs
https://www.tudlee.cz/cs/product/platky-uzene
http://www.laformaggeria.com
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Praha  –  Sdružení  výrobců  nápojových 
kartonů ACE a jeho členové Tetra Pak, Elo-
pak, SIG Combibloc, BillerudKorsnäs a Sto-
ra Enso společně stanovili dlouhodobou vizi 
obalového průmyslu a zavazují se trhu po-
skytovat co nejudržitelnější a zároveň odol-
né potravinové obaly, které jsou obnovitel-
né, klimaticky šetrné a oběhové.

Prostřednictvím svého silného a ambicióz-
ního plánu se průmysl zavazuje podniknout 
kroky ve všech částech hodnotového řetězce 
odvětví, od udržitelných zdrojů po dopady na 
klima a recyklaci. Mezi deset závazků je zahr-
nuto mimo jiné navyšování sběru a recyklace 

nápojových kartonů tak, aby se do roku 2030 
dosáhlo 90 % míry sběru a nejméně 70 % míry 
recyklace, a také dekarbonizace hodnotového 
řetězce odvětví v souladu s vědecky stanove-
ným cílem 1,5 oC.

V souladu s vizí členů ACE bude do roku 
2030 každý nápojový karton:
  vyroben pouze z obnovitelných a/nebo recy-

klovaných materiálů,
 plně recyklovatelný a recyklovaný,
  vyroben z materiálů a surovin získaných vý-

hradně udržitelným způsobem,
  obalovým řešením s minimální uhlíkovou 

stopou.

„Průmysl stanovil vysoké a ambiciózní cí-
le na příštích deset let,“ uvedla Annick Car-
pentier, generální ředitelka ACE. „Těšíme 
se, že podpoříme diskuzi se zákonodárci EU, 
abychom zajistili, že budou zavedeny nezbyt-

né regulační podmínky, které podpoří toto 
odvětví a nápojové kartony jakožto udržitel-
nou volbu obalů pro současnost i budouc- 
nost.“

Nápojové kartony jsou recyklovatelná 
nízkouhlíková obalová řešení, která chrá-
ní potraviny a nápoje, umožňuje jejich bez-
pečné použití a přepravu a zároveň před-
chází plýtvání potravinami. Díky závazkům 
a cílům stanoveným v plánu do roku 2030 
bude průmysl usilovat o to, aby jeho obaly 
i nadále aktivně přispívaly k ambicím Zele-
né dohody pro Evropu. Konkrétně se jedná 
o dosažení klimatické neutrality, cirkulace, 
biologické rozmanitosti a odolných potra-

vinových obalů, aniž by přitom bylo jakko-
liv ohroženo zdraví a bezpečnost spotřebi- 
telů.

„Průmysl neustále investuje do inovací 
a technologií za účelem zvýšení recyklace ná-
pojových kartonů,“ uvedla Marcelle Peuckert, 
prezidentka ACE. „Toto odvětví potřebuje 
podpůrný politický rámec, který bude v příš-
tím desetiletí nadále podporovat naše investice 
a inovace.“

Členové ACE nastínili jasné cíle, budou 
pravidelně podávat zprávy o celkovém plnění 
plánu a budou vyvíjet, přidávat a přizpůsobo-
vat metriky, pokud v současné době neexistu-
jí, a to i ve spolupráci s ostatními společnost- 
mi. 

Průmyslový plán najdete na 
https://www.beveragecarton.eu

Bison & Rose 

Sdružení výrobců nápojových kartonů představuje desetiletou vizi 
a závazky pro udržitelné obaly

Dle údajů Ministerstva  životního prostře-
dí  stoupá v Česku dlouhodobě podíl ekolo-
gické zemědělské výroby. V tuzemsku se ale 
stejně od roku 2001 zdesetinásobilo množství 
výrobců biopotravin, které pocházejí z ekolo-
gického  zemědělství.  Jednou  z  takových  fi-
rem je i Biopekárna Zemanka, která od roku 
2006  vyrábí  sladké  sušenky  i  slané  krekry 
v biokvalitě a své recepty v posledních letech 
inovuje  také  o  zbytkové  suroviny  z  výroby 
společností,  jakými  jsou například Plzeňský 
Prazdroj. Dle údajů společnosti zájem Čechů 
o biopotraviny dlouhodobě stoupá a během 
pandemie se jejich zákazníci začali více zají-
mat také o bezobalové výrobky.

 
Pandemie COVID-19 se zatím zásadním způ-

sobem neprojevila na produkci ani prodeji biopo-
travin. „Je pravda, že několik menších prodejen 
biopotravin ukončilo svoji činnost. Mnohé z nich 
se ale rychle přizpůsobily situaci a prošly do on-
line prodeje přes e-shop. U některých partner-
ských prodejen se zaměřením na bio a farmářské 
potraviny – například skrze platformu Scuk, se 
nám dokonce kolem Vánoc zvýšily odběry o 42 %. 
U Čechů tedy i nadále stoupá zájem o kvalit-
ní potraviny,“ komentuje prodej biosušenek 

během loňského roku Jan Zeman, výkonný 
ředitel a majitel společnosti Biopekárna  
Zemanka.

Stoupá také zájem koncových zákazníků 
objednávat si přímo od výrobce. „Češi se obecně 
v roce 2020 naučili ještě ve větší míře kupovat 
zboží online a byl jsem překvapen, že tento trend 
jsme pozorovali i v našem odvětví. Výrazně se 

nám zvýšily prodeje skrze náš vlastní e-shop. 
Lidé nakupovali sušenky zejména přes léto 
a před Vánoci – v druhém pololetí stouply tržby 
dokonce o 32 % oproti prvnímu pololetí roku 
2020. U koncových zákazníků vidíme velký zájem 
o naše bezobalové produkty, je pravděpodobné, 
že v karanténě lidé přemýšlí také o vlastní 
ekologické stopě,” doplňuje Jan Zeman. 

Právě z důvodu, že u Čechů i v pandemii 
stoupá zájem o ekologické produkty a bezobalové 
nakupování, plánuje i Biopekárna Zemanka 
rozšířit svoji nabídku v tomto segmentu. „Za 
rok 2020 jsme i pandemii navzdory zaznamenali 
růst v bezobalovém segmentu v partnerských 
prodejnách. Zde máme v plánu spolupráci se 
společností MIWA, která vyrábí bezobalové 
automaty. Kvůli pandemii jsme naše plány museli 
odložit, ale věřím tomu, že letos projekt s MIWA 
úspěšně spustíme. Bezobalový prodej považuji 
za trend, který bude i nadále růst, a v nejbližších 
letech očekávám i zájem o bezobal ze strany 
velkých řetězců. V Zemance na to proto chceme 
být připraveni,” říká Jan Zeman.

Pozitivní zprávou pro koncové zákazníky, 
kteří upřednostňují biopotraviny, je také to, že 
pandemie se zatím výrazně neprojeví v ceně 
výrobků. „S našimi dodavateli uzavíráme 
roční kontrakty na ceny, které jsou ve velké 
míře stabilní. Každoročně se objeví někteří 
dodavatelé, kteří z různých důvodů mírně 
upravují ceny. Letos to jsou třeba výrobky 
z jablek, na konečnou cenu našich sušenek by to 
ale zatím nemělo mít zásadní dopad,” komentuje 
situaci v dodavatelském řetězci Biopekárny 
Zemanka Jan Zeman. „V Zemance pro nás 
bude vždy prvořadé zabezpečit kvalitní suroviny 
z ekologického zemědělství pro naše produkty. 
Někdy se stane, že náš stabilní dodavatel nemá 
dostatečné množství dané suroviny, v tom 
případě hledáme náhradní dodavatele. Pandemie 
koronaviru ale na tuto situaci neměla vliv, je to 
poměrně běžný jev,” uzavírá situaci ohledně 
dodavatelů biosurovin Jan Zeman.

CIRA Advisory s. r. o.

Sodexo Benefity nezapomíná na eklogii ani 
v době covidové. Jako první společnost v Čes-
ké  republice se  rozhodla šetrně  recyklovat 
své benefitní karty. Držitelé  stravenkových 
a volnočasových karet s propadlou platností 
je mohou do konce dubna vrátit, a podpořit 
tak životní prostředí.  Sodexo za každou vy-
branou kartu navíc věnuje 10 Kč na výsadbu 
stromů po celé České republice.

„Na konci března vyprší platnost několika de-
sítkám tisíc našich benefitních karet. Je to poměr-
ně hodně plastu, který končí nejčastěji ve směs-
ném odpadu nebo v lepším případě ve žlutých 
kontejnerech. Řekli jsme si, že s tím musíme něco 
udělat. Držitelům našich karet proto nabízíme, 
ať nám kartu vrátí, a my ji necháme ekologicky 
recyklovat,“ říká Tereza Knířová, mluvčí společ-
nosti Sodexo Benefity. 

Do projektu se mohou zapojit zaměstnanci 
i firmy. Jednotlivci tím, že kartu donesou nebo 
pošlou do Zákaznického centra Sodexo v Praze 
nebo Brně. Firmy tak, že sesbírají karty od za-
městnanců a hromadně je doručí v jednom balí-
ku – čím více jich pošlou současně, tím je to eko-
logičtější. U největších klientů umístí Sodexo 

speciální sběrné boxy, kam mohou zaměstnan-
ci karty vhodit. A co se s vybranými kartami  
stane?

„Všechny karty budou směřovat do naší jed-
notky ERVOeco. Jde o světově unikátní techno-
logii na bezemisní zpracování odpadu. Ta plas-

tové karty rozloží na původní látky, z nichž byly 
vyrobeny. Z těchto látek následně vzniknou nové 
výrobky, například nové platební karty, plyšové 
hračky nebo kostky lega. To je základní princip 
udržitelné cirkulární ekonomiky, jejímž cílem je 
mimo jiné vyřešení největšího problému lidstva 

– hromadění odpadků,“ říká Miroslav Šilhan, 
ředitel společnosti LOGECO, která jednotku  
ERVOeco provozuje a vyrábí, a dodává: „Recy-
klaci karet zajistíme bezplatně, protože podpo-
rujeme české i celosvětové firmy, které myslí na 
udržitelnost, mají podobný přístup k planetě jako 
my a jdou ostatním příkladem.“

Ekologickou recyklací karet iniciativa největ-
šího poskytovatele firemních benefitů ale nekon-
čí. Za každou vrácenou kartu věnuje společnost 
Sodexo 10 Kč nadaci Sázíme budoucnost, kte-
rá zajišťuje výsadbu stromů po celé České re-
publice. „Peníze vybrané díky sběru a recyklaci 
karet Sodexo poslouží na financování grantů na 
výsadbu stromů a následnou péči o ně. Návrat 
zeleně je velmi důležitý, protože podporuje sta-
bilitu ekosystémů a zadržování vody v krajině, 
poskytuje útočiště a je zdrojem potravy pro řadu 
živočichů,“ říká Anna Poledňáková, PR mana-
žerka iniciativy Sázíme budoucnost.

Dalším partnerem projektu Recyklace karet se 
Sodexo je organizace Ukliďme Česko. „V loň-
ském roce jsme spustili projekt Kam s ním. Jeho 
cílem je poradit uživatelům, jak správně zacházet 
s odpady, a dávat tak věcem, které jim doslouži-
ly, šanci na druhý život a tím předcházet vzniku 
odpadů. Rádi jsme proto odběrná místa Sodexo 
benefitních karet přidali do mapy projektu,“ říká 
Radek Janoušek, zakladatel Ukliďme Česko.

Více informací na www.sodexo.cz

Seteva s. r. o.

Segment biopotravin pandemie neohrozila, 
Češi více nakupují bezobalově online

Sodexo jako první recykluje benefitní plastové karty

Mattoni 1873,  lídr  středoevropského  trhu 
s  nealkoholickými  nápoji,  udržel  svou  vý-
konnost i ve výjimečném roce 2020. Prodeje 
skupiny se snížily jen o 2,7 % na 15 mld. Kč 
a EBITDA vzrostla o 12,2 %. Protipandemická 
omezení  nezabránila  skupině  dále  usilovat 
o dlouhodobou udržitelnost podnikání a sní-
žení dopadu na životní prostředí.

Středoevropská skupina se sídlem v ČR lo-
ni vyrobila více než 1,6 miliardy lahví. Ob-
jem výroby se tak ve srovnání s rokem 2019 
i přes nepříznivou situaci snížil pouze mírně. 
Solidního výsledku skupina dosáhla díky po-
hotové reorganizaci práce a četným inova- 
cím.

„Loňský nebývalý rok prokázal sílu a flexibili-
tu naší firmy. Ukázal, že se nebojíme dělat nové 
věci a pracovat s menšími zdroji. Velice rychle 
jsme se vypořádali s množstvím technologických 
i organizačních změn spojených s prací z domova 
i se zachováním fungování našich závodů, logis-
tiky a prodejních týmů, které z domova pracovat 
nemohly. Naši zaměstnanci pracovali tvrdě, měli 
odvahu a neztráceli naději. Za to jsem jim vděčný 
a jsem na ně hrdý,“ říká Alessandro Pasquale, 
generální ředitel Mattoni 1873.

V roce 2020 se skupina Mattoni 1873 věnovala 
třem klíčovým oblastem: 
–  Konsolidaci skupiny po dvou hektických le-

tech, kdy finalizovala akvizici PepsiCo v Čes-
ku, na Slovensku a v Maďarsku, a také získala 
lídra srbského nápojového trhu, firmu Knjaz 
Miloš. Skupina nyní operuje v osmi evrop-
ských zemích, kde zaměstnává na 3200 za-
městnanců.

–  Řešení situace kolem pandemie COVID-19. 
Prioritou Mattoni 1873 bylo postarat se o bez-
pečnost i zdraví zaměstnanců, zajistit plynulou 
výrobu a zásobování trhu výrobky firmy a také 
pomoci oblastem čelícím dopadu pandemie. 
Společnost napříč republikou darovala nápoje 
zdravotníkům v nemocnicích, záchranářům, 
policistům, hasičům či domovům seniorů. 
Mattoni 1873 se také zapojila do projektu „Za-
chraň hospodu“ a s RESTU a MAKRO rozje-
la program podporující gastronomické služby. 

Na podzim pak realizovala kampaň „Rozbalte 
to“ motivující lidi k nákupu jídla z restaurace 
v krabičce. Této kampani přenechala Mattoni 
1873 veškerý koupený mediální prostor za ně-
kolik milionů korun.

Byznys Mattoni 1873 byl loni zasažen přede-
vším omezeními v segmentu hotelů, restaurací 
a kaváren, což nebylo úplně možné dohnat v ma-
loobchodě. Mattoni 1873 ale vyvinula množství 
inovací. V extrémně krátkém čase tří měsíců bě-
hem prvního lockdownu spustila vlastní e-shop, 
vymýšlela nové způsoby, jak podpořit zákazní-
ky, jak dělat více s menším rozpočtem. Díky to-
mu se podařilo tento výpadek minimalizovat.

–  Udržitelnosti podnikání. „Udržitelné podni-
kání je pro Mattoni 1873 zásadní. Klíčem je 
přijetí principů cirkulární ekonomiky, o které 
usilujeme ve všech zemích, kde působíme, i na 
evropské úrovni. Aktivně prosazujeme zavede-
ní plošného zálohového systému v Maďarsku 
a Srbsku. Na Slovensku jsme již v procesu zavá-
dění plošných záloh.  V rámci členství v Natu-
ral Mineral Waters Europe (evropské asociaci 

výrobců minerálních vod) usilujeme o plnou 
cirkularitu celého evropského nápojového od-
větví,“ uvádí Alessandro Pasquale.

Strategie trvalé udržitelnosti podnikání Matto-
ni 1873 je komplexní a vedle přepravy výrobků 
po železnici a péče o prameny i zdroje zahrnuje 
také zaměření na principy cirkulární ekonomi-
ky. To vede od snižování množství materiálu pro 
výrobu PET lahví až k úsilí o zavedení záloho-
vého systému a o důslednou recyklaci z lahve 
do lahve. 

Prvním nezbytným krokem k recyklaci pou-
žitých PET lahví zpět do nových lahví je snížení 
počtu barev PET lahví. V tom jde Mattoni 1873 
příkladem a postupně sjednocuje barvy u svých 
značek – nejprve u Mattoni, v roce 2020 pak 
u Hanácké kyselky a Dobré vody, v roce 2021 je 
na řadě Poděbradka. Menší počet barev by přine-
sl zásadní výhodu, pokud by se podařilo, i díky 
zavedení záloh, nastartovat recyklaci „z lahve do 
lahve“.

O zavedení plošného zálohového systému 
v ČR usiluje Mattoni 1873 jako jeden ze zakla-
datelů iniciativy Zálohujme.cz. Díky práci ini-

ciativy pokročily diskuze do seriózní roviny na 
oficiálních platformách. Podpora veřejnosti se 
dlouhodobě pohybuje kolem 80 % a přes 22 tisíc 
lidí již podepsalo petici Zálohujme.cz. Konstruk-
tivní diskuze o možnostech a případné podobě 
zálohového systému probíhá i mezi výrobci a té-
matem se začala seriózně zabývat i řada zákono-
dárců. Podpora ministerstva životního prostředí 
ČR bohužel stále chybí. 

I to byl jeden z důvodů, proč Mattoni 1873 
v lednu 2020 spustila pilotní projekt zálohovaných 
PET lahví minerální vody Mattoni, které jsou vy-
robené z 80 % recyklovaného PETu, prodávají se 
exkluzivně v online obchodu Košík.cz a váže se 
na ně záloha 3 Kč. V říjnu 2020 pak opět s Košík.
cz začal podobný projekt minerální vody Mattoni 
v zálohované plechovce. Oba projekty mají pro-
kázat, že o vratné zálohy na nápojové PET lah-
ve a plechovky je mezi spotřebiteli skutečně zá- 
jem.

hlavNí záměry maTToNi 1873 
v roce 2021

„V roce 2021 se soustředíme se na dvě prio-
rity – růst a udržitelnost. Chceme růst díky sil-
ným inovacím a rozvíjet naše portfolio napříč 
zeměmi. V rámci našeho směřování k uhlíkové 
neutralitě budeme i nadále usilovat o uzavře-
ní cirkulární smyčky našich obalových mate-

riálů, tedy především o zavedení plošného zá-
lohového systému na PET lahve a plechovky  
v  Česku a dalších zemích. Intenzivně se bude-
me připravovat na zálohování našich PET lahví 
a plechovek na Slovensku, které systém spustí 
od ledna 2022 a přiblíží se tak plné cirkularitě 
nápojových obalů,“ uzavírá Alessandro Pasqua-
le.

Mattoni 1873 a. s.

Mattoni 1873 v roce 2020 prokázala svou odolnost

Značka Mattoni partnerem MFF KV

Praha – Produkce medu  loni v ČR klesla 
meziročně o zhruba 40 procent na 4997 tun. 
Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
je to nejméně od roku 2002, od kdy publikuje 
časové řady. Podle starších dat ministerstva 
zemědělství jde o nejhorší výsledek minimál-
ně od vzniku ČR v roce 1993. Jak však řekla 
předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila 
Machová, někteří pamětníci mezi včelaři tvrdí, 
že jde dokonce o nejhorší rok za poslední půl 
století. Na vině podle ní není koronavirus, 
nýbrž loňské jarní počasí.

Počet kmenových včelstev meziročně přitom 
klesl jenom o 3000 na 642 000. Podle Machové 
zimu nepřežila až pětina včelstev, včelaři však 
poté často tvořili oddělky, které se do počtu no-
vých včelstev započítaly. „Oddělky jsou ale také 
na úkor medu, není z toho žádný užitek,“ dodala 
předsedkyně. Podle ní šlo o velmi špatnou sezo-
nu, kdy na jaře hodně pršelo, včely tak nemohly 
létat v čase, kdy potřebují sbírat pyl. Navíc po-
dle ní byla na ně zima. V létě se pak ve velkém 
množství rojily. „Když se vám vyrojí, tak vám ta-
ké nedají užitek,“ vysvětlila Machová. Nakonec 
podle ní prakticky vůbec nebyl medovicový med.

Některé včelařské organizace tvrdí, že úhyny 
byly i horší. „Na jaře 2020 byl úhyn včelstev oko-
lo 60 procent, letos je predikce úhynů v rozmezí 

Produkce medu loni klesla pod 5000 tun, to je nejméně od vzniku ČR
okolo 30–35 procent podle lokality,“ popsal Ka-
mil Kurtin z Asociace profesionálních včelařů.

Nižší produkce medu z předchozího roku ne-
má podle Milana Špačka z firmy Medokomerc 
vliv na ceny. U včelařů se podle něj pohybuje 
mezi 150 až 200 korunami za kilogram, v obcho-
dech mezi 130 až 180 Kč podle sezonních a sle-
vových akcí. Cena medu v ČR je ale podhodno-
cená, v některých sousedních státech je o několik 
desítek korun vyšší, dodal.

Nejvíce medu se do ČR loni dovezlo z Ukra-
jiny, šlo o více než 1000 tun. Následovalo Slo-
vensko a Moldavská republika. „Dovozové medy 
jsou podrobeny přísným laboratorním testům 
a kontrolám ze strany Státní veterinární správy. 
Pro českého spotřebitele představují dovozové 
medy možnost obohacení jídelníčku díky rozdílné 
chuti, barvě, složení či době krystalizace. Složení 
míchaných medů pochází z Německa, které pat-
ří v konzumaci medu ke světové špičce,“ dodal 
Špaček.

Spotřeba medu předloni v ČR činila zhruba 
0,9 kilogramu, meziročně klesla o 2,2 procenta. 
V roce 2010 byla 0,7 kg na osobu.

Podle Machové nemají včelaři v současném 
lockdownu problém dostat se k úlům. Včela je 
považovaná za hospodářské zvíře, mají tak vý-
jimku pro cestování mezi okresy.

Botticelli spol. s r. o.

https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2020/05/Zprava_o_ZP_CR_2018.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2020/05/Zprava_o_ZP_CR_2018.pdf
http://www.sodexo.cz
http://eagri.cz/public/web/file/3014/svz_VCELY_02_04.pdf
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Praha – Uzavření  farmářských  trhů, které 
trvá  s malými  pauzami  rok,  je  pro  střední 
a menší  farmy  likvidační. Organizátoři  trhů 
i  zástupci  zemědělců proto bojují o co nej-
rychlejší znovuotevření.

Kvůli uzavření farmářských trhů se většina 
českých farmářů dostává do existenčních pro-
blémů. Organizátoři netuší, kdy budou moci opět 
trhy otevřít, a apelují na zákonodárce, aby jim 
prodej umožnili. Vláda s nimi dlouhodobě neko-
munikuje. „Uzavření farmářských trhů, ve chví-
li, kdy mohou obchody s potravinami fungovat 
takřka v běžném provozu, chápeme jako diskri-
minační a absurdní. Na jedné straně od politiků 
napříč politickým spektrem slyšíme, že chtějí li-
dem dopřát kvalitní tuzemské potraviny, hovoří 
se dokonce o zákoně, který by všem prodejcům 
potravin nařizoval procentuální zastoupení pro-
duktů vyrobených v Česku v jejich sortimentu, na 
druhé straně ti samí politici opakovaně hlasují 
pro uzavírání farmářských trhů, čímž zejména 
menší a střední farmáře vedou k bankrotu. Vládu 
jsme opakovaně v celkem šesti otevřených dopi-
sech vyzývali ke znovuposouzení situace, vysvět-
lení zákazu prodeje potravin na čerstvém vzdu-
chu a otevření farmářských trhů, odpověď jsme 
dodnes nedostali. Je více než zřejmé, že osud čes-
kých farmářů, pěstitelů, chovatelů a zemědělců 
našim zákonodárcům na srdci příliš neleží,“ řekl 
Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských  
tržišť České republiky. 

Po otevření farmářských trhů volá i Asoci-
ace soukromého zemědělství České republi-
ky. „Je to již rok, kdy tato vláda českým sed-
lákům, farmářům a pěstitelům, kteří produkují 
kvalitní potraviny a jejichž odbyt je postaven 
na tradičním prodeji na farmářských trzích, 
takřka zastavila jejich podnikání. Zcela nepo-
chybně celá země zažívá koronavirovou krizi, 
většina podnikatelských oborů trpí, nicméně 
některá karanténní opatření nedávají vůbec 
žádný smysl a představují v daném sektoru 

jasnou diskriminaci. Takovým příkladem je ze-
mědělství a zakázané farmářské trhy. Asociace 
proto v zastoupení svých členů – kolegů farmá-
řů vyjadřuje jasné rozhořčení nad tím, že vlá-
da tuto do očí bijící nespravedlnost dál drze 
prodlužuje,“ uvedl Jaroslav Šebek, předseda 
Asociace soukromého zemědělství.

Farmářské trhy jsou zpravidla pro většinu ro-
dinných, malých a středních farem jediným mís-
tem, kde mohou své produkty prodávat. Super-
markety o jejich produkty nemají zájem. A pokud 
nemají kde prodávat, musejí ho vyhazovat. „Vět-
šina českých supermarketů produkty od českých 
farmářů prodává, jedná se ale o zboží od těch 
největších farem, protože ty menší nejsou schop-
né poptávku supermarketů uspokojit, a tím se pro 
ně stávají neatraktivní. Pro ně se pak skutečně 
jediným prodejním kanálem stávají farmářské 
trhy. Přesto, že velká část farem zareagovala na 
vzniklou situaci velmi pružně, ať už zřízením pro-
dejních stánků na svých polích nebo interneto-
vým prodejem, stále toho vyprodukují mnohem 
více, než zvládnou prodat. Reálně se nyní ocitáme 
v situaci, kdy farmáři zaorávají své plodiny. Ma-
so, mléko nebo vejce nejsou potraviny, které lze 
dlouhodobě uskladnit, pokud je neprodají, musejí 
je vyhodit,“ popsal Jiří Sedláček.

Kvůli uzavření farmářských trhů, restaura-
cí, hotelů či škol leží ve skladech farmářů tu-
ny kvalitního českého ovoce, které nikdo ne-
chce. „Obchodní řetězce jsou s podporou vlády 
ekonomickými vítězi pandemie. Zatímco se lidé 
koncentrují v supermarketech, jsou farmářské 
trhy i v jarním počasí stále prázdné. Menším 
ovocnářům rostou ztráty z neprodaných jablek, 
která mají z loňské sklizně na skladě. Uplatnit 
tuto produkci prakticky nelze ani ve stravova-
cích službách nebo ve školách a supermarkety 
o malé objemy tuzemské produkce nemají zájem, 
byť často mediálně deklarují podporu lokální 
produkce,“ potvrzuje Martin Ludvík, předseda 
Ovocnářské unie. 

Na začínající sezonu se farmáři stále připra-
vují, zda ale budou mít kde své zboží nakonec 
prodat nebo ho budou muset vyhodit, je stále 
nejasné. „Přišlo jaro a s ním pochopitelně dal-
ší sezona, kterou nelze nijak odsunout. Pěstitelé 
mají nebo připravují na prodej novou sadbu, bu-
dou mít v brzkých týdnech jarní zeleninu a vůbec 
nevědí, jestli budou mít možnost něco prodávat, 
anebo budou sedět doma tak jako loni na jaře. 

Na jednu stranu se v této zemi vehementně řeší 
nedostatek české zeleniny a ovoce, ale i nedosta-
tečné nabídky českých masných nebo mléčných 
výrobků, populisticky se vymýšlí různé kvóty na 
české potraviny v regálech, směřují se dotační 
peníze a přitom část efektivního a nenáročného 
řešení stát z nepochopitelných důvodů odmítá, 
a dokonce odmítá odpovědět na jasnou otázku, 
kterou si musí položit každý rozumně uvažující 
člověk. Proto vyzýváme vládu, aby buď jasně do-
ložila rozdíl v riziku nákazy na farmářském trhu 
a v supermarketu, nebo aby farmářské trhy opět 
povolila. V jiném případě jde totiž o jasnou a cí-
lenou diskriminaci této formy prodeje a potaž-
mo i určité skupiny zemědělců,“ dodal Jaroslav 
Šebek. 

Obavy o osud svého zboží mají i zelináři, je-
jichž produkty zpravidla podléhají rychlé zkáze, 
většina zeleniny nejde skladovat dlouhodobě, 
pokud ji neprodají, spousta z nich bude muset 
s činností skončit. „V těchto dnech startuje nová 
sezóna zeleniny, pěstitelé připravují sadbu, za-
kládají porosty. To vše v situaci, kdy není jasné, 
zda svoji produkci budou moci realizovat. Far-
mářské trhy jsou po uzavření sektoru HORECA 
a omezení volného pohybu obyvatel především 

pro menší rodinné farmy hlavním zdrojem pří-
jmů. Pro mnohé z nich bude dlouhodobé uzavření 
trhů skutečně likvidační. Jsme obor, kde o výsled-
ku naší práce rozhodují dny. Pěstitelé potřebují 
vědět, zda sít a sázet, nebo jít na úřady práce 
žádat o podporu,“ řekl Petr Hanka, předseda Ze-
linářské unie Čech a Moravy.

Spousta farmářů se upínala k velikonočním 
trhům, které vedle vánočních patří k obdobím, 
kdy mají největší prodeje. O ty ale letos přijdou. 
„Absurdita nařízení nabírá právě v období svát-
ků daleko větší rozměr. Ve chvíli, kdy jsou otevře-
ná kamenná květinářství a supermarkety, mohou 
do prodeje zařadit velikonoční sortiment včetně 
dekorací, je pro nás naprosto nepochopitelné, že 
nemůžeme toto zboží zákazníkům nabízet venku. 
Rukodělné výrobky nevzniknou přes noc, pro-
dejci se na velikonoční sezonu připravují už od 
zimy, nyní jich prodají jen zlomek, zbytek budou 
muset uskladnit a doufat, že se příští rok veliko-
noční trhy budou moci opět konat. Do velkých 
problémů se dostávají i prodejci sazenic, kte-
ří mají na farmářských trzích velké zastoupení 
a jejichž sezona právě odstartovala,“ uzavřel 
Jiří Sedláček. 

pear_media

Praha – Popularita drůbežího masa na jídel- 
níčku  českých  spotřebitelů  každým  rokem 
stoupá. V posledních letech opět mírně roste 
i konzumace vajec. Chovatelé zlepšují welfare 
chovaných zvířat a postupně budou zavádět 
režim kvality jakosti Q CZ.

Během 10 let spotřeba drůbežího masa 
vzrostla o 4,5 kilogramu na 29 kg masa na oso-
bu. V minulém roce se u nás celkem chovalo 
přes 12 milionu kuřat na výkrm, 347 tisíc krůt, 
768 tisíc kachen a 20 tisíc hus. Přestože čísla 
chované drůbeže u nás vypadají velkolepě, ještě 
v roce 2010 jsme dokázali pokrýt 84,9 % naší 
spotřeby. „V loňském roce jsme v České repub-
lice byli v produkci drůbežího masa soběstační 
již jen z 65 %, zbytek se k nám dováží. Jedná se 
o maso především z Polska, Brazílie, Argentiny 
a Chile. Drůbež, která vyrostla a byla poraže-
na u nás, je chována pod přísným veterinárním 
dohledem.“

V produkci vajec je Česká republika soběstač-
ná z 82,7 %, přičemž v zemědělském sektoru se 
v roce 2020 chovalo 5 191 962 nosnic a v domá-
cím hospodářství 4 012 509 nosnic. Celkem to je 
9 204 471 nosnic. Celková produkce vajec v České 
republice dosáhla v minulém roce počtu 2,3 mld. 
kusů vajec. „Celková spotřeba vajec je ještě 
o něco vyšší. Celkem se spotřebovalo 2,78 mi- 
liard vajec. 730 tisíc vajec se k nám loni dovezlo 
a zároveň 250 tisíc vajec šlo na export,“ uvedla 
Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské 
drůbežářské unie.

V minulém roce každý obyvatel České repub-
liky snědl celkem 263 kusů vajec. Do této statis-
tiky je ovšem potřeba započítat i všechna vejce, 

která se používají v pekárenství nebo při výrobě 
produktů, jako je majonéza. Největší spotřeba na 
osobu byla dle statistik v roce 1990, kdy dosáhla 
340 ks vajec na osobu. „V minulosti byla vejce 
označována jako původce škodlivého choleste-
rolu. Tyto mýty se ale podařilo vyvrátit. Vejce 
by neměla chybět v jídelníčku prakticky každého 
z nás a nejeden nutriční specialista konzumaci 
vajec přímo doporučuje. Vejce jsou totiž skvělým 
zdrojem bílkovin, kvalitních tuků, bohatým zdro-
jem riboflavínu, selenu, vitaminů a živin. Žloutek 
je zase zvláště bohatý na vitaminy A, D, E, K, 
dále na karotenoidy, vápník a železo1,“ doplňuje 
Gabriela Dlouhá.

Režim kvality jakosti Q CZ je novým důle-
žitým parametrem, který dokládá vyšší kvalitu 

produkce masa a vajec. Vstup do režimu kvality 
Q CZ je dobrovolný, ale certifikát Q CZ bude 
udělen na základě splnění několika kvalitativ-
ních požadavků. „Režim jakosti Q CZ pro drů-
beží produkty je obecně založen na snižování pří-
tomnosti bakterií Salmonela v prostředí chovů 
drůbeže a výrobků z vajec nebo masa. Důležitým 
kritériem v režimu jakosti je krmení drůbeže 
krmnou směsí od producenta, který dodržuje 
‚Pravidla nadstandardu bezpečnosti krmiv‘. 
V chovech drůbeže zároveň nesmí být používána 
žádná antibiotika za účelem prevence,“ vysvět-
luje Gabriela Dlouhá.

V České republice bylo v roce 2020 registro-
váno 343 chovatelů nosnic a 301 chovatelů slepic 
na maso. Režim kvality jakosti Q CZ bude moci 

využít kterýkoliv chovatel, který se přihlásí. 
V současné době je program notifikován a bude 
spuštěn letos. „Pro spotřebitele bude toto ozna-
čení jasným signálem, že se jedná o bezpečné 
a velmi kvalitní produkty. Po mnoha případech, 
kdy byl v importovaných produktech z drůbeže 
zaznamenán výskyt bakterie Salmonely, bude pro 
spotřebitele označení režimu jakosti Q CZ vodít-
kem pro lepší orientaci. Stejné označení kvality Q 
CZ funguje již několik let pro mléko, kde produk-
ce v režimu Q CZ dosahuje přibližně 85 procent 
z celkové produkce,“ připomněl prezident Agrár-
ní komory ČR Jan Doležal.

Vedle režimu kvality jakosti Q CZ chovatelé 
drůbeže zlepšují ve spolupráci s některými ob-
chodními řetězci welfare, tedy životní podmín-
ky zvířat. Takové chovy musí splňovat přísněj-
ší standardy. „V našem případě chovu kuřat jde 
o zlepšení klimatu v halách, kde je vyžadován 
nižší obsah čpavku. Zároveň jsme museli opti-
malizovat vlhkost. Požadována je nižší hustota 
osazení kuřat v hale. V neposlední řadě se jedná 
o zkrácení doby přepravy kuřat na porážku a lep-
ší podmínky při jejich vyskladňování,“ popsal 
zlepšené podmínky welfare chovatel drůbeže 
Vlastimil Klaška.

Chovatelé se zároveň přizpůsobují zákazu kle-
cových chovů. V roce 2027 budou veškeré kleco-
vé chovy drůbeže zakázány. Ke konci roku 2020 
dosáhl počet volných chovů téměř 35 %. „Me-
ziročně tak vzrostl počet volných chovů o 11 %. 
Tento trend bude i nadále zrychlovat, aby cho-
vatelé vyhověli zákazu klecových chovů od roku 
2027,“ dodala Gabriela Dlouhá. 

Více na www.zrozeno.eu
 aPRiori

1  http://www.ceskavejce.cz/pro-spotrebitele/jak 
-vejce-prospiva-cloveku

Uzavřené trhy: farmáři nemají kde prodávat. 
Jejich zástupci žádají okamžité zrušení diskriminace

Drůbežáři zlepšují welfare chovů a kvalitu masa a vajec

4 37 000 hektarů  2,6 milionu tun řepy
300 000 tun cukru 550 000 hl pitného lihu

Ve středočeské Dobrovici u Mladé Bole-
slavi se nachází nejstarší činný cukrovar 
na území střední a východní Evropy. Zalo-
žil ho kníže Karel Anselm Thurn-Taxis  již 
v roce 1831 a od té doby tento závod ne-
vynechal ani  jednu  řepnou kampaň, což 
je v evropském měřítku naprostý unikát. 
Letos  tedy dobrovický cukrovar, a spolu 
s ním celá  společnost Tereos TTD, nej-
větší výrobce cukru a lihu z cukrové řepy 
v České republice, slaví 190. narozeniny. 

Při této příležitosti vznikly nové obaly malo- 
spotřebitelských balení výrobků se značkou 
TTD – jednokilových balení cukrů krystal, 
krupice a moučka a také kostkového cukru. 
Graficky navazují na předešlé obaly a dodržu-
jí barevné dělení jednotlivých druhů cukru pro 
snadnější orientaci zákazníka. Na přední části 
přibyly piktogramy s ukázkami tradičních vý-
robků, do kterých se cukr používá, a v horní 
části obalu je nově silueta dobrovického zám-
ku, první výrobní budovy cukrovaru Dobrovi-
ce a v současnosti sídla společnosti. 

Největší změnu ale doznala zadní část 
obalů. Ta se nově stala prostorem pro jakousi 
kroniku – objevují se na ní informace z his-
torie společnosti Tereos TTD a jejích továren 
(vedle cukrovaru Dobrovice letos slaví vý-
znamné výročí také druhý cukrovar společ-

nosti v Českém Meziříčí, který byl založen 
před 150 lety) a zároveň zajímavosti z cuk-
rovarnického oboru, který je pro Českou 
republiku historicky tolik typický. Celkem 
se na obalech objeví šest variant textů ma-
pujících šest významných milníků z historie 
společnosti, od založení cukrovarů v Dobro-
vici a Českém Meziříčí a vzniku značky TTD 
přes úspěchy výrobků společnosti, které si 
našly svou cestu až na britský královský stůl, 
až po historii jediné základní suroviny pro 
výrobu cukru v České republice – cukrové  
řepy. 

BohaTá hisTorie, 
moderNí současNosT

Po období slávy na přelomu 19. a 20. sto-
letí, kdy nejen Dobrovice, ale celé česko-

slovenské cukrovarnictví patřily k absolutní 
světové špičce, a následné postupné devasta-
ci za 40leté komunistické nadvlády prošel 
dobrovický cukrovar díky dobré privatizaci 
v roce 1990 a následně díky novým příle-
žitostem celkovou rekonstrukcí, díky kte-
ré dnes patří k nejlepším v Evropě, když je 
schopen denně zpracovat až 15 tisíc tun cuk-
rové řepy, což za celou kampaň představuje 
až 2 miliony tun této plodiny. Denní výroba 
cukru činí až 1800 tun, celkem za kampaň je 
to potom až 240 000 tun. Během porevoluč-
ního vývoje zde byl v roce 2006 vybudován 
také velký lihovar s výrobní kapacitou přes 
4000 hektolitrů surového lihu, který slouží 
dále jako surovina jak pro výrobu potravi-
nářského lihu, tak pro výrobu energetického 
lihu k pohonu automobilů, dále zde byly vy-

budovány biologické čistírny odpadních vod 
a linky pro výrobu krmiv. V roce 2014 byla 
potom v areálu postavena bioplynová stani-
ce, která využívá vedlejší produkty z výroby 
lihu pro výrobu obnovitelného zdroje energie  
– biometanu.

Společnost Tereos TTD však nezůstala 
jen u rozvoje jednoho výrobního komple-
xu v Dobrovici, ale realizovala také něko-
lik akvizic v rámci svého oboru, díky kterým 
může využít značné množství synergických 
efektů, které výrazně posilují její konkurence- 
schopnost. Vedle dobrovického cukrovaru 
tak v současnosti provozuje také cukrovar 
v Českém Meziříčí, který letos slaví 150 let 
od svého založení a který je s denní zpracova-
telskou kapacitou 8000 tun druhým největším 
závodem svého druhu u nás. Malospotřebi-
telské balení cukru balí v moderním balicím 
centru na Mělníku, které dokáže ročně pro 
zákazníky připravit až 90 tisíc tun drobné-
ho balení cukru. Dále společnost provozuje 
čtyři lihovary – v Dobrovici na výrobu suro-
vého a bezvodého lihu a v Chrudimi, Kolíně 
a Kojetíně na výrobu lihu pitného. Lihovary 
v Chrudimi a Kolíně letos rovněž slaví vý-
znamné výročí, když byly shodně založeny 
před 150 lety.  

Vznikla tak společnost s jasnou a dlou-
hodobou strategií – zpracovávat tradiční 
zemědělskou plodinu – cukrovou řepu, pěs-
tovanou moderními postupy a podle kritérií 
trvalé udržitelnosti, a to pokud možno bez 
odpadu a s minimálními dopady na životní  
prostředí.

Jakub Hradiský, 
Tereos TTD, a. s.

Nové obaly výrobků připomínají 
190letou historii společnosti Tereos TTD

http://www.zrozeno.eu
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AGRICOVID 
POTRAVINÁŘSTVÍ

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo  
druhou výzvu v dotačním programu 

Podporu mohou získat podniky, kterým celkové příjmy klesly  
alespoň o 25 % v meziročním srovnání za rozhodné období 

od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021

Žádosti jsou přijímány od 15. března do 30. dubna 2021

Program je určený pro zemědělské a potravinářské podniky 
zasažené omezenými možnostmi dodávek zemědělských 

produktů a potravin do veřejného stravování. 

Více informací naleznete na: www.eagri.cz/agricovid

Vaše konkrétní dotazy zodpovíme na: 
e-mail: potraviny@mze.cz    

tel.: 221 811 111, 221 812 425
www.eagri.cz

Nikdy jsem nepracoval v potravinářském 
průmyslu,  ale  dovedu  si  představit,  že 
otázku, kterou jsem si dovolil použít jako 
název tohoto článku, si může položit kaž-
dý, komu začal vrzat nářezák nebo kutr. Že 
odpověď jako „dej tam trochu sádla“ nebo 
„tady tam cákni trochu tohohle olivovýho 
oleje“ nebude asi úplně správná, cítí asi 
každý, ale bude asi dobré si vysvětlit proč.  

Jak asi všichni víme, k tomu, aby něco ne-
vrzalo, je potřeba dostat olej nebo mazivo do 
mezery, byť hodně malé, mezi pevnou část 
ložiska a čep, který se v něm otáčí (kolego-
vé strojaři mi odpustí toto hrubé zjednodu-
šení). A tady začíná krása volby oleje nebo 
maziva. Mazivo musí zaručit, že když bude 
čepem vyvíjen tlak na dosedací plochu, bude 
ho v něm akorát tolik, že nebude, byť náhod-
ně, docházet k přímému styku otáčejícího se 
dílu (včetně třeba i kuliček valivého ložiska) 
a statické části ložiska. Té vrstvě maziva se 
říká film a správná volba tak spočívá v tom, že 
film bude dostatečně silný a dostatečně pevný, 
aby nedocházelo k otěru dílů. Pokud namaže-
me ložisko kutru vyškvařeným sádlem, sice 
nebude vrzat, ale díky tomu, že sádlo jednak 
mění s časem svoji strukturu a jednak nemá 

dostatečnou pevnost filmu, kutr sice nevrže, 
ale jak čep, tak ložisko se vydírají. Takže, 
o kolik ušetřím na pořádném mazivu, o to víc 
pak utratím za opravu, až se mi čep „vykvrdlá“ 
natolik, že kutr nebude možné použít. 

Ovšem nic není zas tak jednoduché, jak se 
zdá. Protože chtě nechtě výsledný produkt 
v potravinářství má přímý dopad na lidské 
zdraví, musí i maziva používaná pro jejich 
výrobu splňovat přísné normy. Musí se totiž 
zamezit tomu, aby nedošlo ke znehodnocení 
potravin zdraví škodlivým olejem nebo plas-
tickým mazivem i při náhodném a neúmysl-
ném úniku. Aby se snížilo zdravotní riziko 
a zároveň byla zajištěna maximální schop-
nost mazání, byly vyvinuty speciální maziva 
pro potravinářský a farmaceutický průmysl. 
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný mezi-
národní systém regulující používání takových 
maziv, celosvětově se přijímají obecné poža-
davky stanovené Úřadem pro kontrolu potra-
vin a léčiv (FDA) Spojených států amerických. 

Americký úřad FDA spravuje seznam slo-
žek (chemikálie, přísady, základové oleje 
atd.), které lze použít v mazivu vhodném pro 
výrobu potravin a léčiv. Složení všech maziv 
vhodných pro potravinářské stroje musí být 
pečlivě vyváženo s využitím speciálních zá-
kladových olejů a aditiv, které splňují poža-
davky FDA při zachování důležitých maza-
cích vlastností a výkonu.  

Složení maziva pak může být předloženo 
a registrováno u Národní hygienické nadace 
(se sídlem v USA), neziskové organizace pro 
veřejné zdraví a bezpečnost, která komplexně 
kontroluje, zda jsou údaje v souladu s poža-
davky úřadu FDA. Po úspěšném přezkoumání 
vydá NSF jedinečné registrační číslo produktu 
a uvádí produkt na svých webových stránkách.

Oleje jsou pro tyto účely klasifikovány v ná-
sledujících třídách: 
H1 –  maziva pro náhodný kontakt s potravi-

nami
H2  –  maziva použitelná v potravinářských 

provozech, kde je kontakt s potravinou 
nebo produktem vyloučen

H3  –  vodou mísitelná maziva, čisticí a proti-
korozní prostředky

3H  –  separační, mazací a uvolňovací pro-
středky, technologické přísady s čisti-
cím účinkem

ExxonMobil, jehož je naše společnost 
Maier & Korduletsch Maziva k. s. jediným 
autorizovaným distributorem pro Českou re-
publiku, nabízí řadu maziv registrovaných 
podle NSF H1, které na bázi syntetických zá-
kladových olejů a které ve srovnání s konvenč-
ním olejem přinášejí výhody delší životnosti, 
nižších nákladů na údržbu a úsporu energie. 

Díky výkonům těchto maziv, a tím i univer-
zálnosti jejich použití lze tyto produkty použít 
na jakémkoli místě zpracovatelské linky, čímž 
se redukují zásoby a sníží se riziko, že se ma-
ziva nezaregistrovaná v potravinářství použijí 
v aplikacích, kde by mohlo, byť náhodně, dojít 
ke kontaminaci výsledné potraviny. Maziva 
pro potravinářské stroje s označením NSF H1 
a se značkou Mobil jsou navržena nejen proto, 
aby zákazníkům pomohla snížit riziko úniku, 
ale jsou optimalizována tak, aby zajistila ma-

ximální výkon, životnost zařízení a bezproblé-
mový provoz. Krom toho je většina produktů 
značky Mobil registrována i v systému Kosher 
(Parve) a Halal. 

Na závěr mi dovolte, abych vám připomněl, 
že produkty Mobil nejen pro potravinářské ap-
likace i kontakty na naše obchodní zástupce 
a na mě najdete na webových stránkách www.
maierkorduletsch.cz 

Ing. Václav Miškovský, Distributor Lubes 
Engineer, Maier & Korduletsch Maziva k.s.

Tak čím to namažeme?

Co konkrétně můžeme nabídnout se značkou Mobil a s oprávněním NSF-H1m bylo již 
uvedeno v článku, který jsem připravil pro minulé vydání tohoto časopisu, takže jen velmi 
stručně:

Produkty
řady Použití

Mobil 
SHC 
Cibus  

Prémiové oleje pro hydraulické a oběhové systémy, kompresory a vývěvy 
pracující v potravinářském průmyslu. Poskytují ochranu zařízení a vyniká 
dlouhou životností. Potenciál úspory energie. Jsou ve viskozitních třídách  
ISO 34, 46, 68, 150, 220, 240, 320 a 460.

Mobil 
Glygoyle

Výkonné oleje na bázi PAG odolné proti pěnivosti. Poskytuje ochranu proti 
opotřebení a vzniku koroze. Pro použití v převodovkách, kluzných i valivých 
ložiscích a do oběhových systémů zatížených extrémními teplotami. Mají 
omezenou snášenlivost k minerálním olejům a ke slitinám hliníku a hořčíku. 
Jsou ve viskozitních třídách ISO 68, 150, 220, 320, 460 a 680.

Mobil 
Gargoyle 
Arctic SHC

Vysoce účinné oleje speciálně vyvinuté pro kompresory chladicích zařízení 
a tepelná čerpadla. Vynikající tepelná odolnost a oxidační stabilita. Vhodná 
k použití s chladivy, jako je čpavek, R-22 a jinými freony i kysličníkem uh-
ličitým. Jsou ve viskozitních třídách ISO 32, 68, 100 a 220.

Mobilgrease 
FM

Víceúčelová plastická maziva pro potravinářské stroje na zpracování a výro-
bu potravin, nápojů, farmaceutických a obalových materiálů. Zvláště vhodné 
pro mazání rotačních zařízení, ložisek pásových dopravníků, valivých ložisek 
při vysokém a rázovém zatížení, spojovacích článků a destiček a pro centrální 
mazací systémy. Jsou k dispozici v konzistentních třídách NLGI 1 a 2.

Mobil 
SHC Polyrex 
005

Plastické mazivo pro potravinářský průmysl s nadprůměrnou účinností za 
nízkých i vysokých teplot. Určené pro použití v centrálních systémech ma-
zání provozovaných při nízkých teplotách prostředí. Vhodné i pro mazání 
uzavřených převodů. Doporučená provozní teplota je -30 °C – 170 ˚C. Vý-
borná odolnost vůči vodě a vynikající ochrana proti opotřebení. Je k dispozici 
v konzistentní třídě NLGI 00.

Mobil 
Spreje

Můžeme vám nabídnout Grease PTFE Spray, Chain Oil Spray, Lube Degrea- 
ser Spray, Penetrating Oil Spray, Silicone Spray, které jsou určeny hlavně pro 
údržbu potravinářských strojů a zařízení.

Rok 2020 se vyvíjel v mnoha oborech zcela 
odlišně. Situace v gastronomii, které se dot- 
kly poslední měsíce  zcela  zásadně, přiměla 
skupinu dlouholetých profesionálů  zhmotnit 
svou myšlenku na podporu, kultivaci a rozvoj 
gastronomického prostředí  tak, aby  jej pře-
dali další generaci gastronomů v té nejlepší 
kondici.

Český gastronomický institut se otevírá čle-
nům a veřejnosti. Na české gastronomické scéně 
chyběl subjekt, který by zastupoval a hájil zá-
jmy celého odvětví gastronomie, tedy od pole 
na stůl a ke spokojenému zákazníkovi. Od far-
máře po školní jídelnu, od dodavatele po hos-
podského. A který by propojoval vědu s praxí. 
Krize oboru způsobená pandemií COVID-19 
během posledních pár měsíců zintenzivnila pří-
pravy celého týmu Českého gastronomické-
ho institutu v čele s Jiřím Roithem, Lubošem 
Kastnerem, Petrem Lupínkem a Filipem Sajle- 
rem.

vize českého 
gasTroNomického iNsTiTuTu

Chceme být organizací sdružující profesionály, 
kteří jsou připraveni dávat svůj čas a zkušenosti zpět 
do oboru, který milují a který je živí. Naší ambicí je 
vybudovat férové gastronomické prostředí, ve kte-
rém se bude podnikatelům a dodavatelům v gast-
ronomii lépe podnikat, zaměstnancům lépe praco-
vat, učitelům lépe učit a studentům lépe studovat.

Chceme, aby výsledkem našeho každodenního 
snažení byly lepší gastronomické zážitky pro nás 
všechny.

mise českého 
gasTroNomického iNsTiTuTu

Chceme u jednoho stolu společně s aktivními 
partnery formovat celé gastronomické odvětví a je-
ho profesionální standardy, vytvářet profesionální 
a kreativní prostředí pro své členy, tedy zaměstnan-
ce a podnikatele v gastronomii, hotelové a gastro-
nomické školy, jejich učitele a studenty a institucio-
nální stravování, ve kterém se mohou profesionálně 
vzdělávat, růst nebo realizovat své obchodní, stravo-
vací a studijní záměry. Členství a aktivní účast bude 
otevřena i pro zájmovou veřejnost, tzv. „Foodies“.

„Za velmi krátkou dobu se nám podařilo do 
naší myšlenky zapojit významné firemní partnery 
jako Makro, Kofola, Mattoni, Bonduelle, Coca-
-Cola, Storyous, HOPI, Intergast, Bohemia Sekt 

a další. Ambasadorem naší skupiny Foodies se 
stal gastronadšenec Lukáš Hejlík.

Podporu našim projektům vyjádřily i státní or-
ganizace. Zapojily se i další neziskové organizace 
jako Slow Food a Zachraň jídlo. Nesmírně si této 
důvěry vážíme a moc nás těší, že tolik profesio-
nálů a gastronadšenců sdílí stejnou vizi a potřeby 
jako my,“ říká Jiří Roith, předseda Českého gast-
ronomického institutu.

co čeká čgi v TomTo roce?
ČGI zahájila činnost 1. dubna 2021, kdy spus-

tili nové webové stránky institutu (www.cesky-
gastronomickyinstitut.cz), kam bude postupně 
přibývat relevantní obsah za podpory partnerů 
a členů u tzv. kulatých stolů – v pracovních sku-
pinách. Zároveň se s webovými stránkami spus-
tila aplikace pro nové členy, které tímto srdečně 
zveme do svých řad. Během roku postupně ČGI 
představí řadu atraktivních benefitů pro své členy 
společně s dalšími aktivitami, jako jsou podcasty 
nebo webináře a hackathony na ožehavá a aktuál-
ní témata, která trápí českou gastronomii.

„Hlavním pracovním nástrojem Českého gas-
tronomického institutu jsou kulaté stoly, kde se 
intenzivně a moderně pracuje na rozvoji a řeše-
ní témat, která jsou pro gastronomii nejzásad-
nější,“ shrnuje Luboš Kastner, místopředseda 
spolku.

Přehled Kulatých stolů včetně klíčových témat 
pro rok 2021:
  Gastronomie jako součást podnikání (Business 

know-how, inovace, udržitelnost)
  Gastronomie jako součást ekonomiky (výroba, 

zemědělství, navázané služby)
  Gastronomie jako součást vzdělávání (podpora 

a rozvoj gastronomických a hotelových škol, 
výchova a rozvoj talentů)

  Gastronomie jako součást zdraví a životního 
stylu (Máme to na talíři a není nám to jedno – 
partnerský projekt se Státním zdravotním ústa-
vem a Kulinářským uměním)

  Gastronomie jako součást kultury (Foodology, 
cestovní ruch a zákaznický zážitek)

Český gastronomický institut jasně vybočuje 
z řady. Není debatní ani tradiční asociační plat-
formou, ale moderně vedeným institutem. Cílem 
je skutečné řešení problémů v gastronomii a pod-
pora její atraktivity a reputace. Svědčí o tom nejen 
komplexní záběr, který na trhu doposud chyběl, 
know-how platforma, aktivní spolupráce se za-
hraničními odborníky, ale především zkušenost 
aktivně zapojených partnerů a členů. Nyní máte 
i vy možnost zasednout s profesionály gastrono-
mie ke společnému stolu.

Český gastronomický institut z. s.

Vznik Českého gastronomického institutu

http://www.maierkorduletsch.cz
http://www.maierkorduletsch.cz
https://ceskygastronomickyinstitut.cz/
https://ceskygastronomickyinstitut.cz/
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Časopis Drinks International zve-
řejnil  výsledky ankety „Nejobdivo-
vanější  značky šampaňského  roku 
2021“. Z dlouhého zástupu výrob-
ců šampaňských vín měli  v  rámci 
tohoto průzkumu dotazovaní  zvolit 
pět značek, které si zaslouží jejich 
obdiv. Mezi více než 300 oslovený-
mi byli přední světoví sommelieři, 
maloobchodní  nákupčí,  velkoob-
chodníci,  manažeři  barů,  držitelé 
prestižního  titulu Master of Wine, 
elitní barmani nebo odborníci píšící 
o  víně.  Všechny  šampaňské  do-
my, kterým patří místo ve výsledné 
top třicítce, se těší velké oblibě po 
celém světě a  jejich vína mají po 
dlouhou dobu vysokou úroveň kva-
lity. Jedním z nich je i vinařství Al-
fred Gratien.

alfred graTieN 
zachovává TradičNí viNařské 

PosTuPy a hodNoTy
Ve francouzském městě Épernay, 

v samém srdci oblasti Champagne, 
vyrábí vinařství Alfred Gratien svá ví-
na už od roku 1864 a dodnes ctí ruční 
práci a tradiční vinařské hodnoty. Ja-
ko jedno z posledních v celé oblasti 
vyrábí šampaňské tradiční metodou 
první fermentace vína v dubových 
sudech o objemu 228 litrů. Následně 
je víno stáčeno do lahví k tradičnímu 
sekundárnímu kvašení a v lahvích 
pak dozrává pro své budoucí majitele 
dlouhé roky. Alfred Gratien neslevuje 

z původních postupů a záměrně ome-
zuje výrobu na 250 000 lahví ročně, 
aby udrželo původní charakter svých 
šampaňských vín. O zachování hod-
not a tradic se stará rodová linie skle-
pmistrů, v jejímž čele od roku 2007 
stojí Nicolas Jaeger, který byl zvolen 
nejlepším vinařem v Champagne za 
rok 2018. Rodina Jaegerů si know-
-how své výroby předává z generace 
na generaci.

šamPaňské  
s celosvěTovým uzNáNím

Kvalita a styl šampaňského Alfred 
Gratien jsou oceňovány po celém svě-
tě. Je nabízeno na nejprestižnějších 
akcích a v nejlepších podnicích. Díky 
své jedinečnosti získávají vína Alfred 
Gratien prestižní ocenění a jsou vysoce 
hodnocena předními světovými odbor-
níky. Nedávným příkladem je hodno-
cení vín Alfred Gratien Jamesem Suc-
klingem. James Suckling je považován 
za jednoho z nejvlivnějších kritiků vín 
na světě. Jeho recenze vín jsou velice 
prestižní a uznávané v celosvětovém 
měřítku. Ze stobodové stupnice, kte-

rou používá, získala vína Alfred Gra-
tien více než 90 bodů, což je znám-
kou výjimečných vín dokazujících 
nadstandardní kvalitu. Alfred Gratien 
Champagne Brut získal od Jamese 
Sucklinga 93 bodů. Stejný počet bo-
dů udělil uznávaný degustátor i vínu 
Alfred Gratien Champagne Brut rosé. 

Šampaňská vína Alfred Gratien, kte-
rá na českém trhu distribuuje společ-

nost BOHEMIA SEKT, sklízí úspěchy 
i u nás. V největší mezinárodní soutěži 
vín v České republice, nedávné Pra-
gue Wine Trophy 2020, získal Alfred 
Gratien Cuvée Paradis Rosé brut titul 
šampiona v kategorii Champagne. Vy-
soká hodnocení byla udělena i dalším 
vínům této značky, proto si ze soutěže 
Alfred Gratien odnášel i ocenění pě-
tihvězdičkového vinařství PWT 2020.

Mezi třicítkou nejobdivovanějších: Šampaňské Alfred Gratien slaví úspěchy

Moderní bistra nabízejí svým zá-
kazníkům originalitu  zabalenou do 
jednoduchosti,  přitom  však  vždy 
bez kompromisů na kvalitě. V sou-
ladu  s  tímto uvažováním a nasta-
vením  byla  vytvořena  i  nová  vína 
BISTRO WINE. Přinášejí zákazníkům 
jednoduchost volby vína ke  zvole-

nému pokrmu, bez nutnosti somme-
lierských  znalostí.  Spotřebitelům 
eliminují zdlouhavé studování širo-
ké nabídky vín a  toho,  jaká odrů-
da vína se hodí k vybraným jídlům. 
Řada vín s moderním a atraktivním 
designem BISTRO WINE čítá 5 va- 
riant.

„Pojítkem dobrého vína a jídla je 
vždy potěšení z jejich chuti. Každý do-
káže říct, které pokrmy má rád, a umí 
i víceméně definovat své oblíbené víno. 
Jak je ale známo, ne každé víno se hodí 
ke všem jídlům, ne každá kombinace 
umocní společný gastronomický záži-
tek. Pravidla snoubení vín a pokrmů 
svěřujeme v restauracích zpravidla do 
rukou zkušených odborníků, somme-
lierů. Volba vína, které si chceme užít 
s připravovanými pokrmy v domácích 
podmínkách, bývá mnohdy kompliko-
vaným úkolem. Nová řada vín BISTRO 
WINE přichází však s jednoduchým 
řešením pro párování obou chutí. 
BISTRO WINE jsou vyrobena s dů-
razem na svěžest a lehkost tak, aby 
doplnila charakter zvoleného jídla,“ 
říká Martin Sedlák, manažer značek 
tichých vín společnosti BOHEMIA 
SEKT. 

Bistro Wine Chicken, Fish and salad 
je svěžím vínem s vůní muškátu a bro-
skví s jemně kořenitou chutí, které je 
perfektní v kombinaci s drůbežím, ry-
bou nebo na jaře vítaným zpestřením 
jídelníčku v podobě zeleninových sa-
látů.

Suché bílé víno Bistro Wine Crea-
my sauce představuje ideální volbu 
k sýrům a ke smetanovým pokrmům, 
ať už se jedná o těstoviny, složitější 

úpravu drůbežího masa nebo například 
zapékanou zeleninu.

S kořeněnými a pikantními jídly la-
dí Bistro Wine Asia food. Díky svému 
aroma a především plnější polosuché 
chuti se nenechá zastínit výrazností 
pokrmu. Tvoří tak perfektní souzně-
ní chutí.

To, že se k červenému masu ho-
dí červené víno, je obecně poměrně 
známá věc. Není však víno jako ví-
no, a tak spotřebitel při hledání toho 
pravého skončí často uprostřed cesty. 
Bistro Wine Red meat je plné výraz-
né víno, které svou charakteristic-

kou tříslovinkou a lehkou kořenitostí 
podpoří právě chuť steaku či peče- 
ně. 

Gastronomickým partnerem oblí-
bených italských těstovin s rajčatový-
mi omáčkami je víno jemně rubínové 
barvy Bistro Wine Red sauce s lehkou 
vůní peckového ovoce.

Nová vína BISTRO WINE  
jsou k dostání na e-shopu  
www.osobnivinoteka.cz 

a v prodejnách Billa

PEPR Consulting

Novinka BISTRO WINE nabízí výtečná a jednoduchá řešení snoubení chutí

Vinaři  z  Habánských  skle-
pů  ve  Velkých  Bílovicích  dokon-
čili  řez  révy.  Ostříhali  přibližně 
tři  čtvrtě milionů  keřů.  Po  jedné 
z  nejnamáhavějších  a  časově 
nejnáročnějších  jarních  prací  ve 
vinici  je  však  hned  čeká  neméně 
důležitá činnost, vázání  tažňů. Při 
něm je zapotřebí zejména šikovných 
rukou. Vázání by mělo být dokon-
čeno  před  rašením  révy,  poslední 
dobou  však  obecně  panuje  nejis-
tota  kolem  dostatku  pracovníků.

I přes silné mrazy, které s sebou při-
nesly zhoršené pracovní podmínky, se 
vinařům v Habánských sklepích poda-
řilo řez révy dokončit včas. Z každého 
keře odstranili staré odplozené dřevo 
a přebytečné výhony, které by révě 
braly sílu k tvorbě plodů. Ostříhané 
dřevo tradičně vrátili zpátky do vinic. 
„Ořezané réví na zemi drtíme a vrací-
me tak půdě živiny, které keře vynaloži-
ly na svůj růst,“ popisuje Josef Svobo-
da, ředitel vinařství Habánské sklepy.

Řez révy jde ruku v ruce s jejím 
vyvázáním. Obě činnosti jsou pro bu-
doucí úrodu klíčové. „Vázání tažňů, 
tedy plodonosného dřeva, je poměr-
ně rychlou a jednoduchou prací, je 
ale potřeba určité zručnosti a opa-
trnosti při ohýbání tažně. Mohlo by 
dojít k jeho zlomení nebo prasknutí, 
a tím k poškození keře a snížení le-
tošní úrody,“ upozorňuje Josef Svo-
boda. Vinaři používají tenké drátky, 
které se dvěma prsty zamotají okolo 
tažně a vázacího drátu. „Vedle kla-

sických vázacích drátků používáme 
rovněž elektrické vazače, které tuto 
práci usnadňují a urychlují. Výkon je 
pak nejméně dvakrát až třikrát vět-
ší,“ vysvětluje dále ředitel vinařství. 
V Habánských sklepích stihne jeden 
pracovník vyvázat okolo tisíce keřů 
za den. Celý proces vázání révy by 
měl trvat zhruba měsíc. Je však otáz-
kou, jestli se do prací budou moct za-
pojit pracovníci v počtu, se kterým je 
počítáno. „Počet pracovníků je stálý 
problém, se kterým průběžně zápasí-
me. U externích pracovníků, pendle-
rů, nelze odhadnout, kolik jich bude 
přijíždět. Panuje tak určitá nejistota, 
momentálně ale všechnu práci zvlá-
dáme,“ uzavírá Josef Svoboda. Vinaři 
by měli vázání stihnout do doby, než 
začne réva rašit a na tažních se obje-
ví první drobná očka. Narašená oč-
ka a mladé letorosty jsou totiž velmi 
citlivé a hrozilo by jejich poškození 
a tím i negativní ovlivnění budou-
cí úrody.

Řez révy střídá její vázání: činnosti klíčové pro budoucí úrodu 
je třeba stihnout, než začne réva rašit
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Praha – Pilsner Urquell předsta-
vuje  další  důležitý  krok  na  cestě 
k udržitelnosti. Ikonické vratné lah-
ve Pilsner Urquell prošly proměnou 
– od března 2021 aluminiové  fólie 

a plastové nálepky nahradily papíro-
vé etikety. Díky tomu jsou skleněné 
lahve plně recyklovatelné, a pivovar 
tak ušetří  více než sto  tun odpadu 
za  rok.  Novou  podobu  lahví  dopl-
nil  Pilsner Urquell  dalšími  unikát-
ními prvky, navíc došlo ke sjedno-
cení designu lahví pro tuzemský trh 
i export. 

Náhrada hliníkových fólií a plasto-
vých nálepek na lahvích piva Pilsner 
Urquell je dalším krokem pivovaru, 
kterým snižuje dopady podnikání na 
životní prostředí. „Kromě nezanedba-

telného ekologického přínosu jsme cit-
livě inovovali i design lahví. Ten teď 
ještě více zvýrazňuje výjimečnost piva 
Pilsner Urquell. Lahve jsme opatři-
li reliéfní ražbou zvanou embossing, 
která zdůrazňuje symboly značky. Tato 
technika je poprvé použita i v propra-
covaném a na trhu unikátním korunko-
vém uzávěru. Nový design také sjed-
nocuje podobu lahví Pilsner Urquell 
ve všech zemích – lidé tak snadno po-
znají naše pivo v obchodech a restau-
racích po celém světě,“ říká Zuzana 
Dudová, senior brand manažer značky 
Pilsner Urquell.

Díky této změně jsou 
skleněné lahve Pilsner 
Urquell nyní plně recyk-
lovatelné, čímž se ročně 
ušetří 106 tun nerecy-
klovatelného odpadu. 
Dříve užívané hliníko-
vé fólie a plastové ná-
lepky znehodnocovaly 
papírový odpad z etiket 
odstraněných při mytí 
lahví. Každá tuna recy-
klovatelného papíru vý-
razně přispívá k ochraně 
životního prostředí, sni-

žuje produkci CO2 a ušetří přibližně 
sedmnáct stromů. „Na všech našich 
lahvích končíme s alobalem a plastem. 
Pro naše zákazníky se to může zdát ja-
ko drobná změna na lahvi, ale přínos 
tohoto rozhodnutí pro životní prostředí 
je obrovský,“ doplňuje ke změně etiket 
Václav Berka, emeritní vrchní sládek 
pivovaru Pilsner Urquell. 

Distribuce plně recyklovatelných 
lahví Pilsner Urquell do obchodů za-
čala 8. března 2021 a je doprovozena 
i kampaní v TV a dalších komunikač-
ních kanálech.

Bison & Rose

Ikonická lahev Pilsner Urquell se mění. Hliníkovou fólii nahradila 
plně recyklovatelná zlatá etiketa

Starobrno představuje svoji hořkou novinku: Bitr

Starobrněnští sládci vyšli vstříc 
chuťovým preferencím svých štam-
gastů a na jejich přání uvařili le-
žák Bitr s hořkostí 35 IBU. Na vel-
mi hořkou novinku se v hospodách 
v Brně a na  jižní Moravě všichni 
těšili už od začátku listopadu, dí-
ky přísným opatřením se její start 

přesouvá do  letošního roku a če-
povat se začne hned po znovuote-
vření  provozoven.  Naopak  podle 
původního plánu se Bitr začíná ob-
jevovat i v obchodní síti. Novinka 
se prodává v lahvích i v plechov- 
kách. 

Světlý extra chmelený hořký le-
žák Bitr se vaří tradičním způsobem 
na dva rmuty z nejkvalitnějších su-
rovin. Za příjemné pravé chmelové 
aroma Bitr vděčí kombinaci tří pr-
votřídních typicky českých odrůd 
včetně nejznámějšího Žateckého po-
loraného červeňáku. Ten se pro svou 
jemnost a příjemné aroma používá 
i při závěrečném studeném chmelení 
v ležáckých tancích. Správné slože-

ní použitých chmelů zajistilo Bitru 
vyváženou chuť a skvělou pitelnost. 
Pivo je dále charakteristické jiskr-
ně zlatavou barvou, středním řízem, 
vyšší hořkostí od prvního loku a la-
hodným chmelovým dozvukem, na-
bádajícím k dalšímu napití. Extrakt 
původní mladiny (dříve stupňovitos-
ti) spodně kvašeného ležáku Bitr činí 
11,5 % hmotnosti a hořkost 35 jed-
notek IBU. 

„Pro naše spotřebitele jsme uva-
řili hořký, středně prokvašený a sou-
časně dobře pitelný ležák s jemnou 
chmelovou vůní. Vyznačuje se plností 
v chuti, příjemným řízem a lahodným 
dozvukem hořkosti,“ představil nový 
ležák sládek pivovaru Starobrno Jiří 
Brňovják. 

O Bitr je dobře postaráno i při jeho 
ležení, kdy dozrává v tancích ze še-
desátých a sedmdesátých let minulé-
ho století v historickém pivovarském 
sklepě z roku 1872. Ten je vytesán do 
skály Žlutého kopce, což umožňuje 
udržovat optimální teplotu při zrání 
piva. Starobrněnští sládci se při vaře-
ní Starobrna Bitr vrátili ke kořenům 
pivovaru. Díky kombinaci klasických 
metod a vysokého podílu ruční práce 
připravili poctivý hořký ležák. 

Receptura nového ležáku se v roce 
2020 ladila několik měsíců. Bitr de-
gustovali odborníci z pivovaru, pro-
vozovatelé a majitelé restaurací, zná-
mé brněnské osobnosti a samozřejmě 
samotní štamgasti. 
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https://www.osobnivinoteka.cz/alfred-gratien-clasique-brut
https://www.osobnivinoteka.cz/alfred-gratien-clasique-brut
https://www.osobnivinoteka.cz/alfred-gratien-clasique-rose-brut
https://www.osobnivinoteka.cz/alfred-gratien-cuvee-paradis-rose-brut-2
https://www.osobnivinoteka.cz/alfred-gratien-cuvee-paradis-rose-brut-2
https://www.osobnivinoteka.cz/bistro-wine-chicken-fish-and-salad
https://www.osobnivinoteka.cz/bistro-wine-creamy-sauce
https://www.osobnivinoteka.cz/bistro-wine-creamy-sauce
https://www.osobnivinoteka.cz/bistro-wine-asia-food
https://www.osobnivinoteka.cz/bistro-wine-red-meat
https://www.osobnivinoteka.cz/bistro-wine-red-sauce
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Zásilka moravských a českých vín 
byla odeslána do kanadské provin-
cie – Prince Edward Island. Jde již 
o třetí podobnou zásilku a svá vína 
pro tento účel poskytlo hned deset 
tuzemských  vinařství.  Nejedná  se 
tak o pouhou jednorázovou akci, ale 
o dlouhodobou prezentaci našich vín 
na kanadském trhu. 

Celkem do Kanady odešlo na čty-
řech paletách zhruba 200 kartonů vína 
a 30 bag in boxů určených pro prodej 
na místním prestižním dostihu. Se svý-
mi víny se zapojila vinařství Ludwig, 
Marcinčák, Válka, Jan Stávek, Kut-
ná hora, Regina Coeli, Krásná Hora, 
Špalek, Vajbar a Lahofer. Jedná se tak 
zatím o největší dodávku moravských 
a českých vín do Kanady. Celá dodáv-

ka byla organizována a kompletována 
ve Vinařství Ludwig.

„Zájem je především o domácí od-
růdy, ale i Ryzlinky a speciální ku-
páže, fortifikovaná, bio a oranžová 
vína. Výhodou pak jsou získaná oce-
nění především z amerických soutěží, 
kde se našim vínům v poslední době 
opravdu daří. Z minulé dodávky měl 
největší úspěch Müller Thurgau z vi-
nařství Lahofer, Neuburské, výběr 
z cibéb z vinařství Ludwig a oranžové 
víno z Kutné Hory,“ sdělila Liana Hra-
bálková, viceprezidentka Svazu vinařů 
ČR a marketingová ředitelka Vinařství  
Ludwig.

Na tuto zatím největší dodávku na-
váže pravidelný vývoz, kdy každý mě-
síc poputuje jedna dodávka do provin-
cie Prince Edward Island, třikrát ročně 
do Nového Skotska a v jednání je také 
dodávání do velké společnosti v On-
tariu. Jakmile se uvolní hranice, bude 

další snaha směřovat k osobní prezen-
taci vín na některém z kanadských ve-
letrhů, a to za podpory Ministerstva 

zemědělství ČR z titulu 9Hb. a Mini-
sterstva zahraničních věcí ČR v rámci 
programu PROPED.

Ministerstvo zemědělství ČR ve 
spolupráci s Velvyslanectvím České 
republiky v Ottawě, Honorárním kon-
zulátem ČR v Charlottetown a Svazem 
vinařů České republiky vyhlásilo na 
podzim roku 2019 program na podpo-
ru ekonomické diplomacie ČR, který je 
zaměřený na uvedení a prezentaci mo-
ravských a českých vín na kanadském 
trhu v provincii Prince Edward Island. 
Původním iniciátorem byl hlavně pan 
Jan Kubačka z Velvyslanectví ČR 
v Ottawě a společnost Viavini. Největ-
ší díl práce v Kanadě odvedli Brenda 
a John Steinsky, kteří založili společ-
nost Bites and Vines Czech Imports, 
aby pomohli moravským a českým ví-
nům do Kanady. John Steinsky je hrdý 
na svůj český původ, protože se narodil 
v Kanadě českým rodičům. 

Více informací naleznete 
na www.svcr.cz

Moravská a česká vína zachutnala Kanaďanům

Hned  první  mezinárodní  soutěž 
vín, které se v roce 2021 zúčastni-
li, přinesla ocenění pro naše vinaře. 
Moravské Sauvignony získaly 9 me-
dailí, z toho 3 zlaté a 6 stříbrných, 
na prestižní soutěži Concours Mon-
dial du Sauvignon, která se konala 
v belgickém Bruselu. Účast našich 
vinařů proběhla za  finanční podpo-
ry Vinařského fondu, organizačně ji 
zajistilo Národní vinařské centrum.

Největšího úspěchu zaznamenalo vi-
nařství Dvořáček LTM, které za svůj 
Sauvignon 2015, pozdní sběr, obdr-
želo zlatou medaili a zároveň dosáhlo 
nejvyššího bodového hodnocení v ka-
tegorii polosuchá vína. Co do počtu 
medailí bylo nejúspěšnější vinařství 
Znovín Znojmo, které za své Sauvi-
gnony dostalo hned dvě zlaté a jednu 
stříbrnou medaili. Dvě stříbrné medai-
le si přivezlo vinařství Vajbar, po jed-
né vinařství Baloun, Vilavin a Kněží  
Hora.

„Sauvignon je díky svým vynikají-
cím aromatickým vlastnostem jednou 
z nejoblíbenějších odrůd po celém svě-
tě. To platí samozřejmě i pro Českou 
republiku. Moravské Sauvignony se 
minimálně rovnají těm světovým a to 
nám letos právě tato soutěž potvrdi-
la,“ komentoval úspěch Ing. Marek 
Babisz, hlavní sommelier Národního 
vinařského centra a Salonu vín ČR, 

a dodal: „Věříme, že tento úspěšný 
start naši vinaři potvrdí i na dalších 
soutěžích v tomto roce a budou stejně 
úspěšní jako v tom loňském, medailově 
rekordním.“

Na již 12. ročníku největší světové 
soutěže odrůdy Sauvignon hodnotila 
od 8. do 12. března v Bruselu me-
zinárodní porota více než 1200 při- 
hlášených vín z celého světa. Sou-
těž Concours Mondial du Sauvi-
gnon je otevřená pro všechny vinař-
ské oblasti na celém světě a má za 
cíl nejenom propagovat tuto odrůdu 
a její rozumnou míru konzumace, 
ale také zvýšit její produkci a se-
známit veřejnost s její všestranno- 
stí. 

Více o soutěži  
na www.cmsauvignon.com  

O moravských a českých vínech  
na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Vinařství Víno Medaile

Vinařství Dvořáček 
LTM

Sauvignon 
RESERVA 2015, 

pozdní sběr

Zlatá medaile 
+ nejlepší víno v kategorii 

polosuchá vína

Znovín Znojmo Sauvignon Ještěrka 2020, 
pozdní sběr Zlatá medaile

Znovín Znojmo Sauvignon Green 2020, 
pozdní sběr Zlatá medaile

Znovín Znojmo Sauvignon VOC 2020, 
pozdní sběr Stříbrná medaile

Vinařství Kněží Hora Sauvignon OAK 2019, 
pozdní sběr Stříbrná medaile

Vinařství Vajbar Sauvignon 2020, 
pozdní sběr Stříbrná medaile

Vinařství Vajbar Sauvignon 2020, 
pozdní sběr Stříbrná medaile

Vinařství Vilavin Sauvignon blanc 2019, 
pozdní sběr Stříbrná medaile

Vinařství Baloun Sauvignon 2020, 
pozdní sběr Stříbrná medaile

Přehled oceněných vín:

Moravské Sauvignony zabodovaly na mezinárodní soutěži

Češi mají ze všech alkoholických 
nápojů nejraději víno, většina bílé, 
na ta moravská a česká stále neda-
jí dopustit a za ta kvalitní si nevá-
hají připlatit. Častěji víno pijí ženy 
a  lidé výše postavení,  třetina spí-
še mladších ročníků uvádí, že ho pi-
je  více než dříve, a ve  znalostech 
o  víně  se  za poslední  roky  zlepši-
li. Tolik ve zkratce ukázal nejnověj-
ší průzkum Vinařského fondu – Víno 
a český spotřebitel 2020.

Bezmála tři čtvrtiny (73 %) dospělé 
populace konzumují víno, a to včetně 
úplných abstinentů. Víno je tak nejkon-
zumovanějším alkoholickými nápojem 
Čechů. Druhé pivo, ať už příležitostně 
nebo pravidelně, konzumují „jen“ cca 

dvě třetiny (65 %) dospělých. Znamená 
to tedy, že víno má ze všech alkoho-
lických nápojů mezi konzumenty stále 
nejméně odpůrců. V absolutních čís-
lech, tedy v celkově zkonzumovaném 
množství či pravidelnosti konzumace 
však pivo stále dominuje.

„Průzkum nám ukázal, že čeští kon-
zumenti vína jsou většinou vlastenci. 
Téměř tři pětiny preferují moravská 
a česká vína zejména kvůli jejich lep-
ší chuti, podpoře domácí produkce 
a hlavně kvalitě. To je pro nás důleži-
tý a pozitivní poznatek, protože právě 
toho se snažíme dlouhodobě docílit,“ 
komentoval výsledky průzkumu Ing. 
Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského 
fondu, a dodal: „Češi se také orientu-
jí na kvalitní víno, a to až do té míry, 

že jsou ochotni si za kvalitu i připlatit. 
Toto je asi nejdůležitější výstup z prů-
zkumu pro všechny naše vinaře.“

Většina konzumentů má nejradě-
ji bílá vína (54 %), čtvrtina preferuje 
červená (25 %), jen 6 % dává přednost 
růžovým vínům a 15 % na barvě ne-
záleží. Oproti roku 2016, kdy proběhl 
předchozí průzkum, slábne preferen-
ce červeného vína, a naopak pozvolna 
stoupá zájem o růžová vína. Z hlediska 
množství zbytkového cukru čeští kon-
zumenti preferují zejména vína polosu-
chá (29 %) a polosladká (24 %), více 
než pětina preferuje suchá vína (22 %). 
Ve srovnání s rokem 2016 roste obli-
ba suchých a polosuchých vín a mír-
ně klesá zájem o polosladká či sladká  
vína.

kde a jak víNo NakuPujeme?
Hlavním místem nákupu vína jsou 

pro českou populaci stále super a hy-
permarkety, kde jej nakupují dvě třeti-
ny konzumentů. Polovina respondentů 
tento typ prodeje uvedla jako svůj vů-
bec nejčastější. Zvýšil se ale také podíl 
konzumentů, kteří nakupují ve vinoté-
kách a přímo od vinařů. Vzrostl také 
podíl osob nakupujících víno na inter-
netu, stále jde ovšem o spíše doplňkový 
nákupní kanál (využívá ho pouze 5 %). 
Stejně jako v roce 2016 hraje u tuzem-
ských konzumentů vína podstatnou roli 
při nákupu předchozí zkušenost s ví-
nem, kvalita, doporučení a samozřejmě 
i cena. Poměrně překvapivě mají při ná-
kupu vína méně podstatný vliv faktory 
jako např. ocenění nebo medaile a ta-

ké typ uzávěru (korek, plast, šroubový 
atp.). Čeští konzumenti v průměru za 
víno utratí 404 Kč měsíčně (294 Kč 
za lahvová), což ve srovnání s rokem 
2016 představuje mírný nárůst o 25 Kč. 

Průzkum připravila renomovaná 
agentura FOCUS – Marketing & Social 
Research prostřednictvím obsáhlého do-
tazníkového šetření metodou CAPI. Še-
tření probíhalo v srpnu a září roku 2020 
mezi více než 1200 respondenty z popu-
lace 18+. Pravidelné šetření postoje spo-
třebitelů k moravským a českým vínům 
zadává Vinařský fond již od roku 2006.

Více o moravských a českých vínech 
na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o. 

Nejoblíbenějším alkoholem Čechů je víno, hlavně to moravské

Praha  (ČTK/red)  –  „O  novou 
výsadbu  vinic  na  ploše  zhruba  
140 hektarů letos do konce února 
požádalo  153  zájemců.  Nevyuži-
tých, kvótami povolených, tak zů-
stalo 41 hektarů,“ sdělila mluvčí 
Ústředního kontrolního a  zkušeb-
ního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) 
Ivana Kršková. Loni pěstitelé celou 
kvótu prakticky vyčerpali, když si 
zažádali  o  181,2  hektaru  nových 
vinic,  přičemž  kvóta  pro  loňský 
rok byla 181,4 hektaru.

Od vstupu do Evropské unie pla-
til v Česku zákaz rozšiřování vinic. 
Opatření mělo vést k tomu, aby v ně-

kterých evropských státech nevzni-
kaly velké nové plochy vinic s lev-
nějšími produkty, které by kvalitním 
vinařům kazily ceny. Od roku 2016 
se v Česku poprvé mohly rozšířit vi-
nohrady o procento, což se od té doby 
každoročně opakuje. O novou plochu 
na celý rok se žadatelé hlásí vždy do 
konce února.

„Požádali jsme o prodloužení lhů-
ty, tak snad si o to řekne ještě více 
pěstitelů. Jinak je to odraz současné 
nejisté situace, ale i tak považujeme 
za skvělé, že tolik hektarů bylo vyžá-
dáno,“ řekl v reakci prezident Svazu 
vinařů ČR Tibor Nyitray. Podle něj 
by mohl být letos i dostatek pracovní-

ků na vinicích. „Vzhledem k nárůstu 
počtu nezaměstnaných očekávám, že 
pokud je někdo bez práce, tak rád při-
jme práci na čistém vzduchu a v dob-
rém životním prostředí,“ dodal. Záro-
veň ale doufá, že se umožní i příjezd 
zkušených zahraničních pracovníků 
například ze Slovenska.

Nejvíce žadatelů o novou výsad-
bu, 87 procent, bylo podle Krškové 
z vinařské oblasti Morava, zbytek 
pak z Čech. Více než třetina žadatelů 
byla ze slovácké, 29 procent z velko-
pavlovické, 13 procent z mikulovské 
a sedm procent ze znojemské podob-
lasti, tři procenta byla z litoměřické 
a dvě procenta z mělnické podoblasti.

Na konci loňského roku tvoři-
la obhospodařovaná plocha vinic 
v ČR zhruba 17 900 hektarů, pro-
dukční potenciál, tedy plocha do-
hromady s vyklučenými vinicemi, 
či s právy na opětovnou výsadbu, 
byl však na úrovni 18 542 hektarů. 
Registrováno bylo 14 640 pěstite-
lů. Meziročně tak vinic mírně uby-
lo. „Bylo to ovlivněno zejména roz-
sáhlejší plochou vyklučených vinic 
a odregistrováním vinic zaniklých 
subjektů,“ uvedla již dříve Krš- 
ková.

Spotřeba vína předloni v ČR čini-
la podle údajů Českého statistického 
úřadu 20,3 litru na osobu, meziročně 

klesla o 0,3 procenta. Podle poslední 
ministerské zprávy o vínu se v ČR 
mezi lety 2019 a 2020 vyrobilo  
481 000 hektolitrů vína, meziročně 
tak výroba klesla o 29 procent. Zhru-
ba dvě třetiny jsou bílá vína, zbytek 
červená. „V produkci vinných hroznů 
Česko není ani zdaleka soběstačné. 
Moravské a české vinice pokrývají 
tuzemskou spotřebu vína maximál-
ně z jedné třetiny, v letech slabých 
na úrodu ale i méně. Ani při nejlepší 
vůli proto není možné vyrobit žádané 
množství vín výhradně z domácí pro-
dukce hroznů,“ uvedl letos v lednu 
prezident Vinařské unie ČR Ondřej 
Beránek.

U nové výsadby vína letos zůstalo nevyužitých 40 hektarů

Ing. Pavlína Stará – TasteLine
Štúrova 1701/55

PRAHA 4 - Krč, CZ - 142 00
E-mail: cz.office@tasteline.cz

Tel.: +420 241 407 741

Váš dodavatel ingrediencí 

l Aromata, přírodní aromata 
a přírodní extrakty

l Barviva, včetně tzv. „clean-label” 
l Fosfáty, směsi fosfátů pro masný

průmysl, tavicí sole, kypřící látky
l Škroby, i „BIO“ a „clean label“ 
l Instantní mouky a cereální speciality
l Lepek pšeničný

l Stabilizátory, zahušťovadla
a emulgátory

l Vitamínové a minerální směsi
l Sýrové prášky 

l Maltodextriny, sušené glukó-
zové sirupy, dextróza, fruktóza

l Tekuté glukózové sirupy 
a Isoglukóza

l Zdroje bílkovin, 
živočišného i rostlinného
původu, kolagen 

l Antioxidanty
l Vlákniny
l Sladidla
l Odpěňovače
l Protispékavé látky

www.tasteline.cz
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ČESKÁ CHUŤOVKA
2021

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

Česká chuťovka 2021 BUDE!
O všech podmínkách a termínech dostanete informace včas.

http://www.svcr.cz
http://www.cmsauvignon.com
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-potravin-2019
http://eagri.cz/public/web/file/672676/Vino_2020_Web.pdf
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a

Pro správnou funkci imunitního systému je důležitý zinek. Vyskytuje se v potravinách bohatých na bílkoviny, zejména v hovězím, vepřovém a drůbežím mase, vejcích a mořských plodech. Mezi 
potraviny obsahující zinek patří také (dokončení v tajence).

křížovka

Váš stroj zase zlobil? 
Pusťte do něj Mobil™!
S průmyslovými oleji a mazivy značky Mobil™ 
šetříte nejen své nervy při nečekaných poruchách 
a odstávkách strojů, ale také provozní náklady. 

Podívejte se, jak můžeme ušetřit i vám.

www.mobil.mkmaziva.cz

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz
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Postbiotika 
atraktivní 

alternativou 
k Probiotikům 
a Prebiotikům

Probiotika, prebiotika, synbiotika – žijeme ve 
věku „biotiků“. Existují ale jedna, o kterých jsme 
zatím moc neslyšeli, což se v budoucnu pravdě-
podobně změní. Jsou to postbiotika. 

Povědomí spotřebitelů o probiotikách (živý 
mikroorganismus přidaný do potraviny, který 
příznivě ovlivní složení střevní mikroflory) a pre-
biotikách (nestravitelná složka potravin podporu-
jící růst nebo aktivitu střevní mikroflóry), jež jsou 
uvedena na etiketách mnoha potravin a doplňků 
stravy, roste. Ale neživotaschopné mikroorgani-
smy a metabolity, které produkují, označované 
jako postbiotika (též metabiotika, biogenika či 
jednoduše metabolity – jsou rozpustné faktory vy-
lučované živými bakteriemi nebo uvolňované po 
bakteriální lýzi, poskytující hostiteli fyziologické 
výhody), jsou pro většinu lidí stále neznámou.

I když zatím neexistuje žádná oficiální defini-
ce, postbiotika jsou funkční kvasné sloučeniny 
– či řekněme metabolity nebo odpadní produkty 
probiotik – které lze použít v kombinaci s dalšími 
složkami výživy na podporu zdraví.

Rostoucí pozornost věnovaná postbiotikům 
vede k dalšímu výzkumu potenciálních přínosů 
pro zdraví, jako jsou protizánětlivé, imunomodu-
lační a antioxidační aktivity. Některé studie na-
značují, že metabolity podporující trávicí a gas-
trointestinální zdraví zlepšují i fungování mozku 
a nabízejí imunitní podporu.

Postbiotika mohou být alternativou také pro 
kriticky nemocné pacienty, malé děti a ty, kteří 
jsou imunokomprimováni a neměli by konzumo-
vat živé, aktivní kultury.

Kromě zdravotních předností jsou postbiotika 
výhodná, i pokud jde o přepravu a skladování. 
Protože nejde o živé organismy, jsou stabilnější 
a mají delší trvanlivost než živá aktivní probiotika.

Vzhledem k tomu, že postbiotika nevyžadují 
k udržení životaschopnosti specifické podmínky 
výroby nebo skladování, lze je použít v široké 
škále produktů a jsou ideální pro rozvojové ze-
mě, které mají nekonzistentní přístup k chlazení. 
Postbiotika mohou nabídnout nový způsob, jak 
zajistit zdraví střev a zároveň splnit požadavky 
na stabilitu, odborníci se však shodují, že je zapo-
třebí dalšího výzkumu jejich metabolitů.

Jednou ze společností, která se výzkumem 
a výrobou postbiotik zabývá, je SANESolution. 
Nedávno představila svůj nový postbiotický do-
plněk pro zdraví střev s názvem SANE Viscera-3, 
o kterém tvrdí, že bez poškození projde žaludkem 
a dopraví zdraví prospěšné látky nepoškozené 
do střev. Viscera-3 proto, že se jedná o spoje-
ní 3 molekul postbiotického butyrátu s jednou 
molekulou glycerolu. Tento komplex je odolný 

k působení kyseliny a žaludeční šťávy. Formu-
lace obsahuje tributyrin CoreBiome od dodava-
tele Compound Solutions, dále hořčík, extrakt 
z hroznových jader, extrakt z granátového jablka 
a chrom.

Společnost SANESolutions uvádí, že produkt 
je výbornou náhradou probiotik a prebiotik i pro-
to, že probiotika ve skutečnosti nekolonizují stře-
va natrvalo.
www.nutraingredients.com

ZPráva 
o ZabeZPečenosti 

Potravinami odhaluje 
roZdíly meZi ZáPadní 
a východní evroPou
Navzdory tlaku pandemie na dodavatelské 

řetězce způsobujícímu nedostatečné zásobování 
potravinami a cenovou volatilitu, vysoká úroveň 
příjmů v Evropě a relativně nízká míra nerovnos-
ti znamenají, že jsou dobré předpoklady vyrovnat 
se s neočekávanými ekonomickými šoky, které 
mohou způsobit potravinovou nejistotu.

Podle letošního indexu globální zabezpeče-
nosti potravinami (IGZP, global food security in-
dex) sestaveného časopisem The Economist pa-
tří do top 20 tabulky i čtrnáct evropských zemí, 
přičemž na vrcholných pozicích je Finsko, Irsko 
a Nizozemsko. Důsledkem interních nerovností 
je však skutečnost, že Evropa navzdory vysoké-
mu hodnocení jednotlivých zemí není regionem 
s nejlepším prostředím pro zabezpečení dostatku 
potravin na světě. Tím je Severní Amerika.

Index je založen na 59 ukazatelích a měří stav 
finanční dosažitelnosti, obecné dostupnosti, kva-
lity, bezpečnosti potravin a přírodních zdrojů 
a jejich odolnosti k výkyvům ve 113 zemích.

Poté, co se po dobu sedmi let od roku 2012 
do roku 2018 stav neustále zlepšoval, se podle 
indexu již druhý rok po sobě celkové prostředí 
globálního zajištění potravinami zhoršuje.

Výsledky varují, že hlavními faktory narušu-
jícími zajišťování potravin po celém světě jsou 
intenzivní zemědělství a globální změna klimatu. 
Celosvětové potravinové systémy byly napnuté 
již před pandemií, přičemž zhoršující se klima-
tické podmínky brzdily produktivitu. Vypuknutí 
pandemie způsobilo další problémy, zejména pro 
menší farmáře, kterým výrazně narušilo sezonní 
práce a omezilo kvůli lockdownům přístup na trhy.

Index taktéž ukazuje, že při tvorbě vnitrostát-
ních politik je i nadále nutné upřednostňovat za-
jišťování potravin. Pouze 54 zemí má zavedenou 
národní strategii zabezpečení potravin a pouze 
31 zemí má specializovanou agenturu pro toto 
zabezpečení. Výživové normy se v roce 2020 
zlepšily pouze v pěti zemích. Stanovení strate-
gie zabezpečení potravin je zásadní pro to, aby 
pomohlo tvůrcům politik řešit výživové potřeby 
zranitelného obyvatelstva.

Vedoucí projektu IGZP v The Economist In-
telligence Unit Pratima Singhová uvedla, že glo-
bální pandemie a výsledné lockdowny otestovaly 
náš potravinový systém a odhalily zranitelná mís-
ta. Musí se řešit strukturální nerovnosti – hos-
podářské, sociální a environmentální, které byly 
základním rysem pandemie. Snažíme se zotavit 
z dopadu COVID-19 na ekonomiky a potravino-
vé systémy a investovat do inovací s cílem posílit 
naše globální potravinové prostředí a v tom musí 
sehrát svoji roli všichni – vlády a tvůrci politik, 
nevládní organizace a soukromý sektor.

Index označil evropské země za světové vůdce 
v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a také 
v boji proti plýtvání potravinami, které již třetí 
rok za sebou částečně pokleslo, a to i díky ino-
vativním strategiím, jako je kupříkladu strategie 
EU „z farmy na vidličku“.

Evropa, a zejména EU, je světovým lídrem 
v prosazování politického závazku k adapta-
ci – procesu přizpůsobování se aktuálním nebo 
očekávaným změnám klimatu a jejich dopadům. 
Tento region je považovaný za „maják regionální 
spolupráce a zdroj osvědčených postupů v oblas-
ti zabezpečení a udržitelnosti potravin “. IGZP 
však odhaluje nejednotnost úrovně zabezpeče-
ní potravinami mezi jednotlivými evropskými 
státy, přičemž výkonnost zemí Středomoří a ze-
mí střední a východní Evropy je výrazně nižší, 
než je v západní a severní Evropě. Bulharsko, 
Slovensko a Maďarsko, které se umístily na 44., 
40. a 36. místě žebříčku zabezpečenosti potravi-
nami na světě, jsou zeměmi s nejnižším hodno-
cením v rámci EU.

Index ukazuje, že i když Evropa dosahuje vy-
soké úrovně zajištění potravinami, definované 
strategie zabezpečenosti potravinami a speciali-
zované agentury pro zabezpečení potravin jsou 
ve většině zemí v regionu omezené. Pouze Fin-
sko dosáhlo v této oblasti dokonalého stavu. Ve 
zprávě se uvádí, že strategie zabezpečení potra-
vin a specializované agentury pro zabezpečenost 
potravinami by v ostatních zemích „neměly být 
zanedbávány“.

Ani země s vysokými příjmy nejsou k šokům 
ve výrobě potravin v důsledku nepředvídatelných 
událostí v oblasti změny klimatu v posledních 
letech chráněny. Loňský IGZP zjistil, že země-
dělská produkce se ve 49 zemích stala rozkolí-
sanější, než tomu bylo v období zahrnutém do 
indexu 2019. Pokud jde o volatilitu výroby (tj. 
mají vysokou úroveň volatility), do poslední de-
sítky se řadí Norsko a Slovensko. Zejména Dán-
sko, Norsko a Švédsko v pořadí výrazně poklesly 
v důsledku sucha, které bylo v Norsku a Dánsku, 
a extrémních letních veder ve Švédsku. V roce 
2018 zaznamenalo Norsko nejhorší úrodu plodin 
za posledních 50 let, sklizeň v Dánsku v tomto 
roce poklesla o 40 %. Ve Švédsku vedlo extrém-
ní letní počasí k nejhorší sklizni plodin v zemi 
od 50. let. Klimatologové předvídají, že Evropa 
i v budoucnu bude čelit suchu a povodním.
foodsecurityindex.eiu.com

heineken mění  
Prošlé Pivo  

na Zelenou energii
Co s vyrobeným a v důsledku lockdownu kvůli 

pandemii COVID-19 neprodaným pivem? Britská 
pivovarská asociace (BBPA) odhadla, že jenom ve 
Velké Británii za poslední rok přijde vniveč asi  
45 milionů litrů tohoto nápoje, což odpovídá hod-
notě přibližně 331 mil. £ (387 mil. EUR). 

Pivovar Heineken UK Manchester však našel 
způsob, jak toto nevypité pivo využít. Prošlé pi-
vo používá k výrobě energie pro svůj provoz. Od 
května 2020 tak bylo recyklováno celkem sedm 
milionů pint (cca 4 mil. litrů) nápoje. Staré pivo 
se používá zejména k ohřevu varen a pastérů, a to 
po konverzi na bioplyn, tj. obnovitelnou a udrži-
telnou zelenou energii. Množství takto vyrobené 
energie je ekvivalentem energie potřebné k vytá-
pění přibližně 28 tisíc domů za den.

Prvním krokem je spuštění plniček sudů na re-
verzní chod a přečerpání starého piva z tisíců KEG 
sudů do prázdných varných nádob, kde je uskladně-
no předtím, než je po malých dávkách přemístěno 
do anaerobního reaktoru v místní čistírně odpad-
ních vod (ČOV). V reaktoru dochází k metanoge-
nezi, tj. etanol v pivu se fermentací pomocí specific-
kého mikrobiálního společenství mění na bioplyn. 

Druhým krokem je potom použití kogenerační 
jednotky na výrobu tepla a energie (CHP). Pivo-
var si k tomuto účelu zkonstruoval vlastní stroj, 
jehož základem je 27litrový motor V12, známý 
jako motor Merlin, který kdysi poháněl světově 
proslulé letadlo Spitfire. Toto zařízení přeměňu-
je bioplyn na teplo a elektřinu. Bioplyn, který je 
stoprocentně udržitelný a obnovitelný, tak slouží 
k vaření piva a jeho pasterizaci v plechovkách. 

Podniková ČOV pracuje na plný výkon a den-
ně zpracovává na 70 000 litrů piva. Od května 
2020 pivovar takto zpracoval 83 210 padesátilit-
rových KEG sudů, což odpovídá 6 989 640 pin- 
tám piva.

Podle ředitele pivovaru Heineken Matta Calla-
na žádný sládek nechce přihlížet tomu, jak se jeho 
pivo lije do kanalizace. Tým inženýrů a sládků 
v Manchesteru našel řešení. Staré pivo se mění na 
zelenou energii sloužící k vaření čerstvého piva. Pi-
vovar je připravený na opětovné otevření hospod.

Heineken UK se podle něj neustále snaží hle-
dat inovativní způsoby prospěšné jak pro kon-
zumenty, tak pro životní prostředí. Začátkem 
března Heineken UK oznámil uvedení na trh 
zkušební verze 1,4 milionu ultra nízkouhlíko-
vých lahví. Láhve jsou z až 100% recyklované-
ho skla a jsou vyrobeny pomocí nízkouhlíkového 
biopaliva místo vysoce uhlíkového zemního ply-
nu. V loňském roce pivovar představil kartono-
vý vrchní držák Green Grip čtyřplechovkového 
balení piva či jablečného moštu, jímž nahradil 
skupinový obal z plastových kroužků.
www.beveragedaily.com

Mgr. Tatiana Oldřichová
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