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Vzhůru do zahrádek!
Ten letošní květen se fakt vyvedl. Nevzít si bundu je 

sebevražda, nechat deštník doma je to samé a sedlák, 
ale hlavně podnikatelé na půdě si už teď lámou hlavu, 
kam umístit nadúrodu. Rčení studený máj, v stodo-
le ráj se naplnilo vrchovatě a ono s tím bude hodně 
práce a dotace pořád stejné. Jaká to nespravedlnost! 
Proč ta příroda neumí taky trochu dělat radost, když 
je jich teď tak pomálu? I když přece jenom něco. Po-
čty postižených tou divnou chřipkou klesají, návraty 
k normálu nám každý čtvrtek přinášejí další pokyny, 
a to i přesto, že soudní rozhodnutí žádné zákazy vládě 
nepřísluší. Na vágnost už jsme si zvykli, umíme se ja-
ko chytří občané dobře orientovat a ani nečekáme, že 
by jednoznačnost byla jedinou informativní formou. 
Školáci naštěstí budou zase ve svých třídách a mamin-
ky si budou moci chodit odpočinout do práce. Firmy 
mají ale pořád prázdné kanceláře, práce z domu sedí 
v mnoha případech i šéfům, a tak budou mít majitelé 
kancelářských velkodomů velké starosti. Že by zárodek 
pro novou cestu ke zlepšení bytové vybavenosti měst? 
Ale tím i boj proti nesmyslným cenám nájemného byd-
lení, ale vlastně i stejně nesmyslných cen bytů samých. 

I v květnu se politikařilo na řadu témat. Bulvár zastí-
nil skoronový ministr zdravotnictví. Jeho podnikavost 
se nezalíbila novinářům a ti „prevíti“, jak je označují 
špičky našeho státu, zas něco vyšťourali. Vychází z to-
ho jedno pravidlo. Chceš-li se nechat pořádně prolus-
trovat a vědět o sobě všechno, přijmi funkci ministra. 
Anebo obráceně, a tím rada pro všechny ministry bu-
doucí. Nejsi-li čestný, pravdomluvný a čistý jako lilie, 
do vrcholné politiky nelez. Pardon, že tykám. Nelezte je 
správně. A zas dvojí kvalita hýbe politickým spektrem. 
Parlament má mezi dvěma stovkami neprojednaných 
zákonů také dvě novely. O potravinách a o ochraně 
spotřebitele. V obojím je postižena dvojí kvalita po-
travin. Že jde o politikum, je můj názor od samého 
počátku této kauzy, která spotřebiteli nic nepřinese. Je 
to ale líbivé téma a volič chudák zasažený radikálním 
zastáním evropské komisařky a všech „erudovaných“ 
potravinářských odborníků v osobách poslanců nemá 
pak problém, koho volit. Jen si zas koupí to máslo, 
které mu chutná, a rohlík za korunu padesát. Neřeš-
me okrajovosti, raďme našim lidem, ať čtou to, co 
je napsané na obalu, a nechme tyto půtky výrobcům 
a obchodu. Oni se dohodnou a určitě bez úmyslu, že 
mají jen chuť podvádět a klamat spotřebitele. Vždycky 
se najde černá ovce, to i v chovu samých bílých. 

Krámy se nám tedy otevřely, ne tak restaurace. 
Zahrádku nemá každá a sám systém možnosti do ní 
vstoupit a usednout je přesně podle našeho vágního 
systému. Ten připomíná ohrazení Hurvínka otecku 
Spejblovi, když na jedné z prvních dlouhohrajících 
desek z roku 1954, ještě v podání Josefa Skupy, Hur-
vajs pronáší: „Tvoje rozkazy postrádají jasnosti, z če-
hož vzniká galimatyáš.“ Musíš tedy před vstupem do 
zahrádky být v minulosti zasažený, nebo máš čerstvý 
antigenní test, nebo očkování za sebou. Kdo to bude, 
i přes veškerou úctu k čestnosti hospodského perso-
nálu, kontrolovat? Mohl by být v každé zahrádce po-
licajt, který nám má pomáhat a chránit nás. Ale zase 
říkal ministr vnitra, že jich mají málo. Takže se nabízí 
řešení. Stačí si vzpomenout, myslím nás starší, že byli 
kdysi pomocníci Veřejné bezpečnosti z řad poctivých 
a straně oddaných občanů. On je sice neměl nikdo 
v oblibě, protože to byli blbečci léčící si mindráky vlast-
ní zbytečnosti, ale uměli dělat pořádek. Takže tímto 
vládě napovídám podle hesla, nevíš-li si rady, kouk-
ni do historie nebo přes plot. Každá zahrádka by pak 
měla svého dobrovolníka z řad uvědomělých občanů, 
s bílou páskou na rameni a s nápisem POMOCNÍK. 
Ten by seděl u vchodu na zahrádku a každého opováž-
livce, který by chtěl do ní vstoupit, by řádně prolustro-
val a sepsal s ním vstupní protokol. Pak by výsledek 
výslechu ve své hlavě vyhodnotil a buď by štamgasta 
vyhodil, anebo kývnul na servírku či servíra, že může 
toho chudáka obsloužit. Řešení určitě skvělé, nic by to 
nestálo, funkce pomocníka je vždycky čestná. Takže 
vzhůru do zahrádek. A nebojte se. To s tím pomocní-
kem není příliš reálné. Nikdo se vás tam nebude na 
nic ptát, jen se snažte netlačit se na neznámého spolu- 
zahrádkáře, může být nositelem viru, a v této době to 
dostat, by byl pech. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Z pestré nabídky lokálních produktů od 
českých zemědělců a potravinářů si mo-
hou lidé vybírat a nakupovat v Praze na 
Letné. Každý pátek až do konce června 
se na dvoře Národního zemědělského mu-
zea  (NZM) od 9 do 17 hodin konají Far-
mářské  trhy zaměřené výhradně na čes-
kou produkci.

„S ohledem na epidemiologickou situaci 
a opatření, kdy nemůžeme organizovat  tra-
diční sérii akcí Poznej svého farmáře přímo 
na hospodářstvích v  regionech,  jsme  letos 
spolu s Národním zemědělským muzeem při-
pravili Farmářské trhy. Jejich cílem je, stej-
ně jako v předchozích letech, podpořit české 
pěstitele a producenty,“ řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Zájemci si mohou na muzejním dvorku vy-
bírat ze sazenic, bylinných produktů, medů, 
koření a čajů, řezaných květin, pečiva, ma-
sa a masných produktů, mléka a mléčných 
výrobků, vajec, piv, vín, lokální zeleniny 
a ovoce. 

Pravidla pro bezpečné nakupování na Far-
mářském trhu v NZM jsou stejná, jaká pla-

tí pro ostatní farmářské trhy, tedy rozestupy 
dva metry, nošení respirátorů a dezinfekce 
rukou. 

Výrobci a prodejci tuzemských potravin, 
kteří mají zájem se na Farmářských trzích 
představit, mohou kontaktovat organizátory 
na trhy@nzm.cz.

Cílem již 8. ročníku projektu Poznej 
svého farmáře, letos v netradičním formá-
tu kvůli pandemii, je propojení spotřebite-
lů a farmářů v jejich okolí a zlepšení infor-
movanosti veřejnosti o možnostech nákupu 
kvalitních potravin přímo na farmách. Tím 
zajistí odbyt produkce malých farmářů, kteří 
nemají šanci uspět s produkcí u obchodních 
řetězců. V rámci tradičních akcí na farmách 
po celé České republice byl vždy pro ná-
vštěvníky připraven bohatý program, jako 
například farmářský trh výrobců potravin 
z blízkého okolí, ochutnávky produktů míst-
ních farem, jejich prohlídky a zemědělsky 
zaměřený program pro děti. Projekt Poznej 
svého farmáře má také podporovat spotřebu 
kvalitních a regionálních potravin a vzdělá-
vat spotřebitele v oblasti ekologické produk-
ce a biopotravin.

Bližší informace k projektu na www.poznej-
svehofarmare.cz nebo na facebookovém a in-
stagramovém profilu Poznej svého farmáře.
 MZe

Lidé mohou za farmáři a jejich výrobky 
do Národního zemědělského muzea

Ministerstvo  zemědělství  (MZe)  chce 
zvýšit  plochy  zemědělské  půdy  obhos-
podařované ekologicky na 22 % z dosa-
vadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla 
i výměra orné půdy v ekologickém země-
dělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle 
stanovil Akční plán ČR pro  rozvoj ekolo-
gického zemědělství v letech 2021–2027, 
který schválila vláda.

Do roku 2027 by měli zemědělci v České 
republice hospodařit ekologicky na 22 % ze-
mědělské půdy. V současnosti je to 15 %. Bio-
potraviny se mají podílet na celkové spotřebě 
potravin a nápojů 4 %, zatímco podle údajů 
z roku 2019 to bylo 1,52 %. Takové jsou cíle 
Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického 
zemědělství v letech 2021–2027.

„Ekologické zemědělství a výroba biopotra-
vin mají  dlouhodobě  vzrůstající  trend. Napří-
klad  trh  s biopotravinami  v  roce 2019 vzrostl 
o 19 procent. Lidé se také víc zajímají o to, v jaké 
krajině žijí a jaké jídlo jedí. Chceme proto ekolo-
gické zemědělství co nejvíce podpořit. V Akčním 
plánu počítáme i se zajištěním financování vý-
zkumu a poradenství, aby měli zemědělci přístup 
k nejnovějším poznatkům z ekologického země-
dělství,“ řekl ministr Miroslav Toman.

MZe bude nadále podporovat ekologické 
podniky i výrobu biopotravin, sdružování 
zemědělců, výrobců a obchodníků a usnad-
ňovat farmám přístup na trh. Mezi úko-
ly Akčního plánu patří navrhnout značení 
biopotravin domácího původu včetně jejich 
propagace, rozšířit výuku o ekologickém 
zemědělství v rámci odborného vzdělávání 
nebo zvýšit podíl biopotravin ve veřejném 
stravování.

Zásadní pro další rozvoj ekologického ze-
mědělství v ČR je zaměřit se zejména na pro-
dukci mléka, produkci na orné půdě, pěsto-
vání ovoce, zeleniny a révy vinné. Jednotlivá 

klíčová opatření Akčního plánu rozpracuje 
MZe v samostatných dokumentech, které bu-
dou obsahovat i jejich ekonomický dopad.

Akční plán navazuje na nový Evropský akč-
ní plán pro ekologickou produkci. Je v sou- 
ladu s cíli Společné zemědělské politiky EU 
a strategiemi Evropské komise „od zeměděl-
ce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) a pro oblast 
biologické rozmanitosti podle Zelené dohody 
pro Evropu.

Podrobnosti o trhu s biopotravinami v ČR 
najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/
tiskovy-servis/aktuality/trh-s-biopotravinami 
-v-roce-2019-vzrostl.html

V ČR funguje více než 4600 ekofarem hos-
podařících na 541 tisících hektarech. Ekolo-
gičtí zemědělci se starají o 15 % zemědělské 
půdy, což ČR řadí mezi patnáct zemí světa 
s nejvyšším podílem ekologicky ošetřova-
ných ploch v porovnání s celkovou výměrou 
zemědělské půdy. V EU je ČR na šestém mís-
tě. Produkce ekofarem v roce 2019 byla od-
hadnuta na 7,2 miliardy korun, což předsta-
vuje 5,1% podíl na zemědělské produkci ČR.

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude 
do sedmi let v režimu ekologického zemědělství

Foto: Vinařský fond ČR
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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

  Ve  12.  kole  příjmu  žádostí  z  Programu 
rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) se podpora 
zaměří především na posílení soběstačnosti 
ovoce a zeleniny, ale i na živočišnou výrobu 
a začínající zemědělce. 

Podpora vyšší míry soběstačnosti ovoce a ze-
leniny, včetně brambor, ale i živočišné výroby 
jsou hlavní cíle 12. kola Programu rozvoje ven-
kova. 
„Dotace jsou určeny nejen na primární pro-

dukci, ale i na její zpracování. Zájemci tak mohou 
získat prostředky například na vybudování skla-
dů pro ovoce a zeleninu, na nákup speciálních 
strojů pro ovocnářství a zelinářství, na ochranné 
sítě proti ptákům nebo na nosné konstrukce do 
sadů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dotace budou přínosné i pro české spotřebite-
le. V obchodech pak totiž budou mít k dispozici 
domácí sezonní produkty po delší část roku. 
„Nově vybudované sklady umožní, abychom 

produkci uchovali kvalitní a čerstvou a mohli tak 
zákazníkům nabízet ovoce a zeleninu z českých 
polí mnohem déle než jen po dobu sklizně nebo 
krátce po ní,“ uvedl předseda Zelinářské unie 
Čech a Moravy Petr Hanka. 

„Ve dvanáctém kole Programu rozvoje ven-
kova vítám podporu investic pro sektory ovoce 
a zeleniny, které jsou správným krokem ke zvý-
šení soběstačnosti,“ uvedl předseda Ovocnářské 
unie České republiky Martin Ludvík.

Aby byla zajištěna nezbytná generační ob-
měna v zemědělství, bude Ministerstvo země-
dělství (MZe) podporu směřovat také k mla-
dým začínajícím zemědělcům do 40 let. Na 
rozjezd podnikání mohou žádat o dotaci při-
bližně 1,2 milionu korun (45 tisíc eur). Do-
tace půjdou i na vzdělávání a rozšiřování  
znalostí. 

Částka na jednotlivé operace bude upřesněna 
podle aktuálního kurzového přepočtu, případně 
navýšena o nevyčerpané peníze z předchozích 
kol programu. Žádosti ve 12. kole PRV mohou 
zájemci podávat prostřednictvím Portálu farmáře 
od 15. června do 13. července 2021. 

Úplné znění Pravidel je k dispozici na in-
ternetové adrese MZe www.eagri.cz/prv (htt-
ps://1url.cz/UK1bF) a také na stránkách Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu www.
szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 
–2020.

  MZe

Ministerstvo podpoří zemědělce ve 12. kole Programu rozvoje venkova
více než 5 miliardami korun. 

Jsou určeny zejména na ovocnářství a zelinářství

Předběžné rozdělení podpory ve 12. kole PRV

Operace Alokace (Kč)

Vzdělávací práce 40 000 000

Informační akce 15 000 000

Investice do zemědělských podniků 3 750 000 000

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1 250 000 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců 200 000 000

Trh s biopotravinami v České republice na-
dále roste, tento trend trvá už od roku 2011. 
Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami 
v ČR v roce 2019, kterou zveřejnilo Minister-
stvo zemědělství. Ve srovnání s rokem 2018 
byl  předloni  meziroční  růst  vyšší  o  19  % 
a české domácnosti  spotřebovaly biopotra-
viny za 5,26 miliardy korun (v roce 2018 za 
4,43 miliardy korun).

Obrat českých společností na trhu s biopo-
travinami činil v roce 2019 přibližně 8,26 mi-
liardy korun (v roce 2018 přibližně 7,02 mili- 
ardy). Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat 
v maloobchodě 3,85 miliardy, ve veřejném stra-

vování 301 milionů a 302 milionů tvořil ob-
rat přímého prodeje, například z farem. Prodej 
prostřednictvím e-shopů činil 801 milionů ko-
run. Podíl biopotravin na celkové spotřebě po-
travin a nápojů dosáhl 1,52 % a průměrná roč-
ní spotřeba vzrostla na 492 korun na obyvatele  
(416 korun v roce 2018). Vzrostlo také množ-
ství exportovaných biopotravin a dosáhlo objemu 
přibližně 3 miliardy korun (2,59 miliardy v roce  
2018).

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebi-
telé v maloobchodních řetězcích, tedy v super-
marketech a hypermarketech (35 %, za celkem 
1,8 miliardy korun), prostřednictvím prode-
jen zdravé výživy a biopotravin (16,2 %, za 
851 milionů), e-shopů (15,2 %, za 801 milionů) 
a drogérií (15,2 %, za 797 milionů). E-shopy 
pro prodej svých výrobků využívají i faremní 
zpracovatelé a další výrobci, jejich podíl tvoří 
zhruba 25 % z celkového obratu prodeje přes  
e-shopy. Pozitivní je, že roste odbyt přes gastro-
nomická zařízení (301 milionů, zatímco v roce 
2018 to bylo 209 milionů korun), a to zejména 
ve školních jídelnách. Nárůst byl zaznamenán 

také u faremního a ostatního přímého prode-
je (z 228 milionů v roce 2018 na 302 milionů  
v roce 2019). 

Struktura hlavních biopotravin je dlouho-
době stabilní. Největší zájem byl o „Ostatní 
zpracované potraviny“, které tvořily přibliž-
ně 43% podíl na maloobchodním obratu bio-
potravin. Nejčastěji šlo o kávu a čaj, ostatní 
zpracované biopotraviny, hotové pokrmy včet-
ně dětské výživy a doplňky stravy. Další nej-
častěji nakupované biopotraviny jsou ovoce 
a zelenina (17 %) a mléko a mléčné výrobky  
(16 %).

Distributoři a maloobchodní řetězce dovez-
li finální biopotraviny (tj. bez zahrnutí dovozu 
bioproduktů a biopotravin určených k dalšímu 
zpracování) za 2,3 miliardy korun, což předsta-
vuje 48% podíl na maloobchodním obratu trhu 
s biopotravinami v ČR.

Detailnější informace najdete ve Zprá-
vě o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019: 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/eko-
logicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-for-
mulare/statistika-a-pruzkumy/.

Trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 %. 
Obyvatelé ČR spotřebovali biopotraviny za 5,26 miliardy korun

Ministři zemědělství V4+4 vyzývají EK, aby předložila analýzu dopadů 
Strategického plánu SZP od roku 2023

O  zkušenostech  s  přípravou  strategic-
kých plánů Společné  zemědělské politiky 
(SZP) a o příležitostech pro zemědělce ve 
spojitosti se strategií Farm to Fork (od ze-
mědělce ke spotřebiteli)  jednali na video-
konferenci ministři zemědělství zemí V4+4. 
Diskutovali také o účinných opatřeních pro 
zvýšení organizace zemědělského sektoru 
v  těchto  zemích. Na  závěr  jednání přijali 
ministři Visegrádské skupiny  (Česko, Ma-
ďarsko, Polsko a Slovensko) a Bulharska, 
Chorvatska a Rumunska společné prohlá-
šení. 

Ministr zemědělství Miroslav Toman pova-
žuje za zásadní zjednodušení pravidel pro ze-
mědělce a co nejrychlejší dokončení legislativy, 
bez které nelze strategické plány a národní le-
gislativu dokončit. Při jednání také zmínil otáz-
ku aktivního zemědělce.
„Vnímáme  tlak  Evropského  parlamentu 

a Evropské komise, aby tato definice byla zno-
vu zavedena a povinná. Chtěl bych upozornit, 
že podobnou definici již EU měla a kvůli admi-

nistrativní zátěži se neosvědčila a v roce 2018 
byla zrušena. Pokud by byla znovu zavedena, 
musí být skutečně jednoduchá a založená pou-
ze na zemědělských činnostech. V případě, že 
někdo orá a hnojí pole, seje a sklízí na něm 
plodiny,  tak se  jej přeci nebudeme každý rok 
ptát, jestli je skutečně zemědělec,“ řekl ministr 
zemědělství Toman.

V souvislosti s Evropskou zelenou dohodou 
Miroslav Toman své kolegy informoval, že již 
nyní ČR v rámci environmentálních opatření 
Programu rozvoje venkova (PRV) podporuje 
opatření, která přispívají k cílům formulova-
ným touto dohodou a následně odpovídají i pl-
nění doporučení.
„Jde zejména o podporu ekologického země-

dělství a přechod k němu, agroenvironmentál-
ně-klimatická opatření, například integrovaná 
produkce,  zatravňování, ošetřování  travních 
porostů,  lesnicko-environmentální  opatření 
v lesích nebo zalesňování. Tato opatření bude-
me i nadále podporovat i v přechodném období, 
než bude nová SZP uvedena do praxe,“ uvedl 
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Ve společném prohlášení ministři zdůrazňu-
jí, že strategie Farm to Fork byla zveřejněna 
bez posouzení možných environmentálních, 
sociálních a ekonomických dopadů její reali-
zace. Členským státům rovněž nebyla poskyt-
nuta analýza dlouhodobého dopadu strategie 
na jejich makroekonomickou a odvětvovou si-
tuaci. Ministři proto Evropskou komisi (EK) 
vyzývají, aby před zahájením jakékoli fáze pro-
vádění předložila příslušnou analýzu dopadu  
strategie.

Dokument také poukazuje na to, že provádě-
ní cílů strategie členskými státy povede k zá-
sadní změně struktury zemědělských podniků, 
objemu produkce a organizace zemědělských 
trhů, jakož i podílu EU na globálním trhu se 
zemědělskými a potravinářskými výrobky. 
Současná situace ve vztahu ke COVID-19 uká-
zala, že EU si nemůže dovolit opatření, která 
reálně mohou vést k ohrožení vlastní produkce 
potravin a destabilizaci zemědělských a potra-
vinářských trhů.

Ministři věří, že rozvojové plány pro eko-
logické zemědělství mohou vést k vytvá-

ření nových pracovních míst a přilákat mla-
dé zemědělce a zároveň přispět k zachování 
biologické rozmanitosti, pokud bude za tím-
to účelem k dispozici odpovídající finanč-
ní příděl. V prohlášení podpořili myšlenku 
přijetí opatření na úrovni EU zaměřených 
na snížení množství používaných přípravků 
na ochranu rostlin, antimikrobiálních látek 
a omezení nadměrného užívání minerálních 
hnojiv, aby se snížilo znečištění ovzduší, pů-
dy a vody a zvrátil úbytek biologické rozmani- 
tosti.

Videokonferenci předsedal ministr zeměděl-
ství a rozvoje venkova Polska Grzegorz Puda 
a kromě Miroslava Tomana se jí dále účastnili 
maďarský ministr zemědělství István Nagy, mi-
nistr zemědělství a rozvoje venkova Slovenska 
Ján Mičovský, ministryně zemědělství, potravi-
nářství a lesnictví Bulharska Desislava Taneva, 
chorvatská ministryně zemědělství Marija Vuč-
ković, ministr zemědělství a rozvoje venkova 
Rumunska Nechita-Adrian Oros a ministr ze-
mědělství, lesnictví a potravinářství Slovinska 
Jože Podgoršek.

https://1url.cz/UK1bF
https://1url.cz/UK1bF
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/statistika-a-pruzkumy/
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/statistika-a-pruzkumy/
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/statistika-a-pruzkumy/
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Pětice českých krmivářských  firem může 
začít vyvážet své výrobky do Číny. Českému 
Ministerstvu  zemědělství  (MZe)  se po složi-

tém šestiletém vyjednávání s čínským Gene-
rálním  ředitelstvím cel, které musí schválit 
každou exportní zemi a každý typ dovážené-
ho produktu, podařilo získat povolení k vývo-
zu krmných směsí. Na dohodě se významně 
podílela  i Státní veterinární správa a agrár-
ní diplomat Ondřej Plaček, který v Číně pů-
sobí už rok. 

Hranice se tak otevřely českým krmivům, kr-
mivářským směsím i přídavkům do krmiv pro 

hospodářská i domácí zvířata. Zatím má možnost 
dovážet do Číny pět společností, jde ale o stě-
žejní české producenty. Pro krmivářské firmy je 
čínský trh zajímavý, protože země se snaží posílit 
svoji potravinovou soběstačnost, takže rozšiřuje 
chovy hospodářských zvířat. Zároveň lidé také 
stále častěji chovají zvířata jako domácí mazlíč-
ky. 

České krmivářské firmy patří ke světové špič-
ce, jen v loňském roce vyvezly zboží v hodnotě 
více než 15 miliard korun do téměř stovky zemí. 

Nyní získaly další příležitosti na perspektivním 
čínském trhu s 1,4 miliardy obyvatel.

Letos už se MZe podařilo s Čínou dohodnout 
na podmínkách vývozu českého sladu. V součas-
né době jedná o dalších produktech, například 
živočišného původu. Při rozhodování o konkrétní 
potravině, kterou vybrat pro zahájení registrační-
ho procesu v Číně, se MZe řídí zájmem českých 
firem o vývoz. 

MZe

Čína se otevírá českému krmivu. Ministerstvu zemědělství 
se po šesti letech podařilo dojednat povolení k vývozu krmných směsí

Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin 
(Animal and Plant Health Inspection Service 
– APHIS), která spadá pod ministerstvo  ze-
mědělství USA, aktuálně zveřejnila na svém 
webu finální zprávu hodnotící nákazové sta-
tusy ČR u domácích prasat. Hodnocení pro-
běhlé v roce 2019 dopadlo pro ČR dobře. USA 
nákazové statusy  týkající se nemocí prasat 
uznala a kladně ohodnotila zavedená preven-
tivní opatření i připravenost českého veteri-
nárního dozoru čelit nákazám.

Česká republika byla jedním z vybraných 
států EU, jejichž nákazové statusy APHIS 
posuzovala. Audit se zaměřil na čtyři náka-
zy prasat – slintavku a kulhavku (SLAK), ve-
zikulární choroby prasat (VCHP), klasic-

ký mor prasat (KMP) a africký mor prasat  
(AMP).

Hodnocení zahrnovalo jak posouzení poskyt-
nutých písemných informací, tak fyzickou in-
spekci týmu APHIS v ČR. Inspekce zahrnova-
la jednání na Ústřední veterinární správě Státní 
veterinární správy (SVS) v Praze a vybraných 
krajských veterinárních správách, návštěvu velké 
farmy s chovem prasat, malochovu, porážky pra-
sat, asanačního podniku i pohraniční veterinární 
stanici na pražském letišti.

Americká inspekce ve své hodnoticí zprá-
vě konstatovala, že česká SVS má dostatečné 
právní zmocnění a zdroje pro účinné a efektivní 
provádění činností v oblasti zdraví zvířat. 
Pozitivně inspektoři ohodnotili také tuzemský 
robustní systém pro označování zvířat, evidenci 

hospodářství a kontrolu pohybu hospodářských 
zvířat. Tyto systémy podle amerických inspekto-
rů umožňují rychlé dosledování zvířat v případě 
výskytu nákazy. Osvědčování vývozů je dle in-
spekce jasně zdokumentováno.

Podle APHIS ČR provádí dostatečná opatření 
k tomu, aby se zabránilo proniknutí sledovaných 
nákaz prasat do ČR. Pokud by k takovému pro-
niknutí nákazy došlo, ČR je schopná tuto nákazu 
zjistit a omezit její šíření, jak prokázala ve své 
reakci na výskyt AMP v roce 2017. ČR se navíc 
může prokázat historií rychlého hlášení výskytu 
nákaz a přijímání vhodných opatření k zabránění 
jejich vývozu do třetích zemí.
„Toto potvrzení stávajících nákazových statusů 

umožní pokračovat v případných vývozech chov-
ného materiálu prasat do USA a může usnadnit 

vyjednávání o vývozech do jiných třetích zemí,“ 
uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nákazové statusy jsou pro jednotlivé státy zá-
sadní zejména z hlediska možného vývozu zví-
řat a živočišných produktů. Nejdůležitější jsou 
zejména mezinárodní statusy udělované Evrop-
skou komisí a Světovou organizací pro zdraví 
zvířat (OIE). Pokud jde o nákazy prasat, ČR má 
v současné době mezinárodní status země prosté 
Aujeszkyho choroby prasat, klasického mo-
ru prasat a také afrického moru prasat. Některé 
z hlediska agrárního zahraničního obchodu vý-
znamné třetí země (jako třeba USA) udělují po-
tenciálním vývozcům statusy vlastní ve snaze 
ochránit své území před zavlečením nebezpeč-
ných nákaz.

SVS

USA kladně ohodnotila veterinární dozor v ČR u domácích prasat

České  republice se v  roce 2020 podařilo 
udržet všechny v minulosti získané nákazové 
statusy, navíc nově získat status země prosté 
infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). V loň-
ském roce se Státní veterinární správě (SVS) 
navzdory komplikacím spojeným s pandemií 
COVID-19 dařilo plnit i další hlavní cíle v ob-
lasti  zdraví  zvířat. Mezi ně patří především 
ochrana území ČR před  zavlečením nákaz, 
které by mohly  znamenat  riziko pro člově-
ka  (zoonóz) nebo pro  zdraví  zvířat, a v pří-
padě výskytu  těchto nákaz přijetí opatření 
k zamezení jejich šíření. Podrobné informace 
jsou dostupné v dokumentu Zpráva o činnosti 
v oblasti zdraví zvířat za rok 2020, který SVS 
zveřejnila na svém webu.

Po dvou letech bez výskytu ptačí chřipky v ČR 
byla v roce 2020 potvrzena dvě ohniska vysoce 
patogenní ptačí chřipky (HPAI). První ohnisko 
bylo potvrzeno v Kraji Vysočina (malochov drů-
beže) a druhé v Pardubickém kraji (velkochov 
krůt a brojlerů). Po úspěšné likvidaci obou ohni-
sek získala ČR od 12. 6. 2020 zpět status země 
prosté ptačí chřipky. V roce 2020 nebyl na území 
ČR potvrzen výskyt Newcastleské choroby drů-
beže, ale byly zjištěny dva případy paramyxo- 
virózy holubů, jehož původce je blízce příbuzný 
původci Newcastleské choroby.

V loňském roce se v ČR nevyskytl africký mor 
prasat (AMP), a to ani v chovech prasat domá-
cích, ani v populaci volně žijících prasat divo-
kých. I nadále tak platí, že poslední tuzemský 
případ této nákazy byl zaznamenán 15. 4. 2018 
u uhynulého prasete divokého. Přes tento pozi-

tivní vývoj pokračoval i v roce 2020 monitoring 
AMP na celém území ČR. V rámci pasivního 
monitoringu byla vyšetřována všechna nalezená 
uhynulá prasata divoká včetně prasat sražených 
dopravním prostředkem a pokračovalo i vyšetřo-
vání domácích prasat v indikovaných případech 
(prasnice po zmetání, hromadné úhyny, podezře-
ní). Všechna vyšetření provedená v průběhu ce-
lého roku 2020 byla negativní. 

V reakci na nepříznivou nákazovou situaci 
výskytu AMP v Polsku a jeho zavlečení do Ně-
mecka v září 2020 SVS jako preventivní opat-
ření vymezila s platností od 16. 11. 2020 oblast 
s intenzivním odlovem prasat divokých v části 
Libereckého a Ústeckého kraje. Jedná se o ob-
last o celkové rozloze 1440 km2, která je nejri-
zikovější z hlediska možného zavlečení AMP na 
naše území prasaty divokými. V této oblasti byl 

nařízen intenzivní lov prasat divokých a všechna 
ulovená prasata divoká jsou zde vyšetřována na 
AMP.

Loni pokračovaly také programy pro tlumení 
a eradikaci některých nákaz. Jednalo se o Ná-
rodní program pro tlumení salmonel v chovech 
drůbeže, monitoring a eradikace transmisivní 
spongiformní encefalopatie (TSE) u skotu, ov-
cí a koz. Rovněž pokračoval aktivní monitoring 
ptačí chřipky v chovech drůbeže i u volně žijících 
ptáků, monitoring nebezpečných nákaz ryb a mo-
nitoring katarální horečky ovcí.

Na přelomu roku 2019 a 2020 se podařilo za-
vršit program ozdravování chovů skotu od in-
fekční bovinní rinotracheitidy (IBR), který byl 
zahájen již v roce 2006. Počátkem ledna 2020 
bylo odsunuto posledních 43 pozitivních zví-
řat ze dvou chovů reinfikovaných v roce 2019, 
takže se na našem území nenacházel žádný skot 
s pozitivním nálezem IBR. ČR tak mohla podat 
žádost o udělení statusu země prosté IBR. Tento 
status byl ČR udělen rozhodnutím Evropské 
komise dne 6. 11. 2020. 
„Přiznání statusu země prosté IBR znamená 

garanci vyšších zdravotních záruk pro skot do-
vážený do ČR a zároveň otevírá českým chovate-
lům skotu další možnosti pro vývoz zvířat,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Kromě nově získaného statusu v roce 2020 pl-
nila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, 
tuberkulózy skotu, brucelózy a leukózy skotu, 
brucelózy ovcí a koz, infekční anémie lososovi-
tých ryb, Aujeszkyho choroby prasat v chovech 
domácích prasat, slintavky a kulhavky, moru ma-
lých přežvýkavců, afrického moru koní, africké-

ho moru prasat, klasického moru prasat a rovněž 
status země se zanedbatelným rizikem bovinní 
spongiformní encefalopatie (BSE). Tyto statu-
sy uděluje Evropská komise nebo OIE (Světová 
organizace pro zdraví zvířat) a jsou zásadní pro 
chovatele, kteří vyváží zvířata a živočišné pro-
dukty.

Přestože má ČR od roku 2004 status státu pro-
stého vztekliny, riziko rozšíření nákazy na naše 
území stále existuje, zejména vzhledem k náka-
zové situaci v Polsku či Rumunsku. Proto pokra-
čuje monitoring, v jehož rámci jsou vyšetřována 
volně žijící vnímavá zvířata (především lišky). 
V roce 2020 bylo vyšetřeno více než 2897 zvířat 
(v 94 % se jednalo o lišky), ve všech případech 
s negativním výsledkem. Při této příležitosti je 
dobré připomenout, že v ČR je nadále povinná 
vakcinace psů starších 3 měsíců a také platí pro 
chovatele povinnost předvést zvíře, které porani-
lo člověka, ke klinickému vyšetření veterinárním 
lékařem, a to bezprostředně po poranění a 5. den 
po poranění. V roce 2020 bylo takto vyšetřeno 
celkem 3043 zvířat, přičemž nebyl zjištěn žádný 
případ onemocnění vzteklinou.

Oproti předchozímu roku se v ČR v roce 2020 
snížil počet pozitivních případů některých ne-
bezpečných nákaz ryb. Nejčastějším zdravotním 
problémem v chovech včel, který byl řešen SVS 
v roce 2020, byl mor včelího plodu. V roce 2020 
bylo v ČR potvrzeno celkem 108 ohnisek této ná-
kazy. Nejvyšší počet ohnisek se nacházel v Mo-
ravskoslezském a Olomouckém kraji a v Kraji 
Vysočina. Ve srovnání s předchozím rokem jde 
o mírný pokles v počtu nově vyhlášených ohni-
sek za rok. 

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2020

Příchod jara je v České republice již více 
než deset  let spojen  také se startem sezo-
ny  oblíbených  farmářských  trhů.  Přesto-
že  začátek  trhů  v  letošním  roce o několik 
týdnů  zpozdila  omezení  spojená  s  náka-
zou COVID-19, na mnoha místech se už trhy 
konají. Vzhledem k tomu že venkovní prodej 
potravin  živočišného původu  s  sebou nese 
určitá zvýšená rizika,  jsou prodejci pod dů-

sledným dohledem veterinárních inspektorů. 
V loňském roce provedli veterinární inspek-
toři  na  trzích  přes  430  kontrol,  což  bylo 
meziročně o 23 procent méně. Pokles  po-
čtu kontrol  jednoznačně souvisí s pandemií  
COVID-19. Podíl kontrol  se  závadou dosáhl 
podobně jako v roce 2019 zhruba třináct pro- 
cent.

Alespoň jedno porušení předpisů zjistili ve-
terinární inspektoři loni v 57 případech, o rok 
dříve jich bylo 76. Výše v roce 2020 ulože-
ných pokut přesáhla 370 000 Kč, v roce 2019 
to bylo přes 480 000 Kč. Trhů, které nabízejí 
potraviny živočišného původu, a proto podlé-
hají dozoru SVS, je v ČR v současnosti okolo  
290. 

Celkový počet závad zjištěných při kontrolách 
na trzích v loňském roce dosáhl 142. Při jedné 
kontrole totiž může být zjištěno i několik závad 
najednou. Nejčastěji inspektoři zjistili porušení 
správné výrobní a hygienické praxe, mezi tato po-
chybení spadá například nedostatečná ochrana pro-
duktů vůči vnější kontaminaci či nedodržení tep-
lotního řetězce (53 případů) a označování výrobků 
(31x), často se vyskytly také problémy během ma-
nipulace s produkty (26x), ve 24 případech byl ne-
známý či nejasný původ nabízených produktů. 
„Podíl  kontrol  se  závadou  z  dlouhodobého 

hlediska klesá, což je jistě pozitivní skutečnost. 
V minulosti se blížil i jedné třetině z provedených 
kontrol, dnes končí zjištěním závady zhruba jed-
na kontrola z osmi,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Již před několika lety v souvislosti s rostou-
cím trendem trhů nabízejících místní zeměděl-
ské a potravinářské produkty publikovala SVS 
zejména pro prodejce takzvané Desatero. Jeho 
aktualizovaná verze je dostupná na internetových 
stránkách SVS. 

SVS připomíná, že prodejce má zákonnou 
povinnost zákazníka dostatečně informovat 
o prodávaném zboží. Při jakékoliv pochybnosti 
je dobré se prodejce doptat, pokud se nakupu-
jícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V případě 
vážných nesrovnalostí je možné se obrátit na 
krajskou veterinární správu, která prošetří kaž-
dý případ týkající se potravin živočišného pů-
vodu. Počet podnětů upozorňujících na nekalé 
praktiky loni meziročně vzrostl z předloňských  
10 na 13.

Začala sezona farmářských trhů a s ní také kontroly

Potravinářská inspekce zveřejňuje zprávu o činnosti za rok 2020

Vývoz veterinárního zboží z ČR navzdory pandemii loni vzrostl o desetinu

Jednou z důležitých úloh Státní veterinární 
správy (SVS) je odbavování zásilek zvířat a ži-
vočišných produktů při vývozu do třetích ze-
mí a také jednání se zahraničními partnery ve 
věci usnadňování vývozu českého veterinární-
ho zboží. Navzdory pandemii COVID-19 a z ní 
vyplývajícím opatřením se podařilo v loňském 
roce navýšit množství z ČR vyvezených zásilek 
bezmála o desetinu na téměř 11 100 zásilek. 
Jako  pozitivní  trend  lze  rozhodně  hodnotit 
skutečnost, že rostl především export živočiš-
ných produktů, kdy nejvíce meziročně rostou-
cí kategorií byla krmiva pro zájmová zvířata.

Zatímco v roce 2020 bylo z ČR mimo Evrop-
skou unii vyvezeno 11 069 zásilek veterinárního 

zboží, v roce 2019 to bylo 10 120. V množstevním 
vyjádření exportovaly české firmy v roce 2020 
takřka 118 000 tun živočišných produktů, mezi-
ročně o pětinu více. Vývoz hospodářských zví-
řat klesl bezmála o třetinu na hranici 50 000 ku- 
sů. Naopak počet vyvezených jednodenních ku-
řat či dávek býčího spermatu vzrostl. Pokles byl 
naopak zaznamenán u násadových vajec.

Pro vývoz veterinárního zboží do třetích zemí 
musí být splněny veterinární podmínky, které si 
stanovuje konkrétní země dovozu. Na základě 
příslušných veterinárních podmínek pro konkrét-
ní komoditu a konkrétní zemi dovozu je vytvoře-
no zvláštní veterinární osvědčení, tzv. certifikát, 
který před vývozem každé zásilky vydává a po-
tvrzuje po provedené veterinární kontrole úřední 
veterinární lékař SVS.
„V roce 2020 průměrně každý měsíc SVS vyda-

la a potvrdila 922 veterinárních osvědčení (VO) 
pro vývoz zásilek veterinárního zboží do třetích 
zemí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Se-
merád.

Pokud s tím země dovozu souhlasí, může 
být veterinární zboží vyvezeno na základě tzv. 
obchodního osvědčení, které není oficiálně do-
jednané mezi příslušnými úřady země dovozu 
a země vývozu. Řada zemí však vyžaduje, aby 
zásilku doprovázelo VO bilaterálně schválené na 
úrovni kompetentních autorit. Taková VO jsou 
oficiálně dojednaná mezi SVS a příslušnou auto-
ritou země dovozu. Nesou hlavičku SVS a státní 
znak, jejich vzory jsou zveřejněny na interne-
tových stránkách SVS a jsou k dispozici všem 
zájemcům o vývoz.

Zástupci SVS v rámci usnadňování vývozu 
živočišné produkce z ČR do třetích zemí ve-
dou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními 
partnery. V roce 2020 bylo SVS nově vyjedná-
no, aktualizováno nebo přeloženo (v případě, že 
daná třetí země stanovuje jednotný formulář pro 
dovoz z různých zemí, jako např. Ukrajina, Tu-
recko či Velká Británie) 37 VO pro vývoz do tře-
tích zemí, což je zhruba stejný počet jako v roce  
2019.

Vývoz určitých komodit veterinárního zboží 
je podmíněn také registrací konkrétního podniku  
u příslušné autority země dovozu. Prostřednic-
tvím SVS byl loni nově registrován například 
chladírenský sklad pro vývoz vepřového masa 
do Hongkongu, mlékárna pro vývoz sušeného 
odstředěného mléka do Chile, tři mlékárny pro 
vývoz mléka a mléčných výrobků do Jižní Koreje 
a mlékárna pro vývoz mléka a mléčných výrobků 
do Kolumbie.
„Vývozcům pomáháme především v přípa-

dech,  kdy  jejich  vlastní  proexportní  aktivity 
a spolupráce s obchodním partnerem nestačí 
a příslušný úřad  třetí  země požaduje  jednání 
na oficiální úrovni  se SVS,“ poznamenal Se-
merád. „Při dlouhodobých jednáních se zahra-
ničními úřady úzce  spolupracujeme  s Minis-
terstvem zemědělství a velvyslanectvími ČR ve 
třetích zemích,“ dodal. 

www.svscr.cz
SVS
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Praha – Mléko patří 
mezi  potraviny,  které 
ve  sledovaném  obdo-
bí  od  března  2020  do 
února  2021  nechyběly 
v nákupním košíku  té-
měř žádné domácnosti. 
Ve  spotřebě  mléka  na 

kupujícího  dominují  slovenské  domácnosti 
nad českými, ale v obou zemích byl  zazna-
menán pozitivní nárůst objemu. Vlivem pan-
demie posílila hlavně trvanlivá mléka, ovšem 
i mléka s přidanou hodnotou (např. bezlaktó-
zová) se loni těšila vyšší oblibě. Možná prá-
vě díky všude přítomnému  tématu udržitel-
nosti a humánnosti chovu zvířat se slovenští 
a čeští kupující zajímají o podmínky, z nichž 
pocházejí zakoupené potraviny. V mléce to-
muto  trendu nasvědčují  zvýšené výdaje do-
mácnosti na biomléko.

Letos připadl mezinárodní den mléka na úterý 
18. 5. Mléko patří mezi důležité kategorie v rám-
ci spotřeby českých a slovenských domácností, 
tvoří 2 % z celkových výdajů na rychloobrátkové 
zboží na Slovensku a zhruba 1,5 % v Česku. 

Kupují si ho téměř všechny 
domácnosti

Mléko živočišného původu nakupují téměř 
všechny domácnosti v obou zemích. V posled-
ních letech můžeme pozorovat stabilní čísla v po-
čtu kupujících. Z hlediska výdajů na mléko však 
jednoznačně dominují slovenské domácnosti 
s průměrnými výdaji na úrovni téměř 80 eur roč-
ně. České domácnosti mají znatelně nižší výdaje, 
které se pohybují na úrovni 1330 korun (v pře-
počtu přibližně 50 eur) ročně. Na Slovensku je 
taktéž i vyšší průměrná frekvence nákupů; slo-
venská domácnost si mléko v uplynulém roce za-
koupila v průměru 37x, česká domácnost jen 27x.

V Česku za mléko nejvíce utratily domácnos-
ti s teenagery, na Slovensku s menšími dětmi 
školního věku. Ve výdajích jsou nadprůměrně 
zastoupená menší sídla (do 5000 obyvatel). Za 
ochucená mléka nejvíce utratily domácnosti s dět-
mi ve školním věku, na Slovensku i ty s teenagery.

náKupy mléKa během pandemie
Mléko patří k základním potravinám, které na-

kupujeme pravidelně, a není citlivé na sezonnost. 
Přestože si kategorie mléka udržuje stabilní počet 
kupujících, v minulém roce došlo k zvrácení kle-
sajícího trendu nákupů na Slovensku a oživení 
této kategorie v Česku. Celkově se v porovnání 
s minulým rokem zvýšila spotřeba domácností 
v obou zemích, konkrétně o 11 % na Slovensku 
a o 9 % v České republice.

Z hlediska typu balení posílilo v objemu i ve 
výdajích krabicové balení, a to v obou zemích. 
Analogicky jsme z hlediska typu mléka zazna-
menali nejvíce rostoucí trend pro trvanlivé mléko 
ošetřené UHT metodou. Tento typ mléka nakupo-
valy domácnosti obou zemí častěji a zároveň ve 
vyšším objemu než ve stejném období minulého 
roku.

bez laKtózy
V posledních letech se v populaci stále častěji 

vyskytuje intolerance na laktózu a nabídka de-

laktózovaného mléka umožňuje i spotřebitelům 
s laktózovou intolerancí pokračovat v nákupech 
této kategorie. V obou zemích vidíme výrazný 
meziroční růst nákupů této varianty v objemu. Ná-
kupy takového druhu mléka rostou strměji v Čes-
ku, avšak na Slovensku je spotřeba v absolutních 
objemech vyšší i díky většímu počtu kupujících.

podmínKy chovu jaKo faKtor 
při rozhodování

Do nákupního rozhodování vstupuje mnoho 
faktorů. Jedním z nich jsou podmínky, z jakých 
dané produkty pocházejí. Až 55 % slovenských 
domácností a 49 % českých domácností přizná-
vá, že právě nehumánní podmínky chovu zvířat 
vstupují do rozhodování o tom, zda si zakoupí 
vybraný produkt. V mléce tomuto trendu nasvěd-
čují zvýšené výdaje domácností na biomléko. 
Vzhledem k tomuto postoji kupujících můžeme 
teoreticky očekávat další pozitivní vývoj tohoto 
segmentu i v této kategorii.

GfK spotřebitelsKý panel
Všechny uvedené údaje jsou výsledky průzku-

mu trhu metodou Spotřebitelského panelu období 
březen 2020 – únor 2021 a metodou Why2Buy 
2020. Spotřebitelský panel GfK je kontinuální 
panelový výzkum založený na detailních infor-
macích o nákupech reprezentativního vzorku 
českých a slovenských domácností.

GfK 
GfK propojuje data s vědou. Naše inovativní 

výzkumná řešení poskytují odpovědi na klíčové 
otázky týkající se spotřebitelů, trhů, značek a mé-
dií nejen na současných trzích, ale i na budou-
cích. GfK, jako výzkumná analytická společnost, 
slibuje svým klientům po celém světě „Growth 
from Knowledge“ (růst na základě znalosti). Pro 
více informací navštivte www.gfk.com nebo sle-
dujte GfK na Twitteru: https://twitter.com/GfK 
a YouTube: www.youtube.com/user/gfktube.

GfK 

Potravinářská  in-
spekce v roce 2020 zo-
hlednila  mimořádné 
okolnosti  související 
s  nouzovým  stavem 
a pandemickou situací 
a  modifikovala  zamě-
ření  své kontrolní  čin-

nosti. Kromě zajištění bezpečnosti a  jakosti 
potravin  na  tuzemském  trhu  bylo  nezbytné 
přizpůsobit kontroly  i potřebě nenarušit ply-
nulé  zásobování  obyvatelstva  potravinami. 
Výrazněji než v minulých letech se inspektoři 
zaměřili  na kontrolu  internetové  formy pro-
deje  vzhledem  ke  skokovému  nárůstu  ob-
ratů  e-shopů  s  potravinami,  ale  i  prode-
je potravin přes sociální sítě, online bazary  
apod.

SZPI uskutečnila v roce 2020 celkem 56 781 
vstupů do provozoven potravinářských podniků, 
provozoven společného stravování, celních skla-
dů a internetových obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali  
40 170 kontrolních vstupů do provozoven ma-
loobchodního prodeje, 8682 vstupů do provo-
zoven společného stravování, 9601 vstupů ve 
výrobě potravin, 2160 kontrol ve velkoskladech,  
1424 v prvovýrobě, 1592 v ostatních místech, 
např. při přepravě, v celních skladech apod.

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 
2874 nevyhovujících šarží potravin a ostatních 
výrobků. Nejvíce nevyhovujících šarží inspektoři 
odebrali v maloobchodní síti, a to celkem 2503.

Potravinářská inspekce registrovala ke konci 
r. 2020 celkem 4179 provozovatelů nabízejících 
potraviny prostřednictvím internetu a v loňském 

roce inspektoři SZPI provedli celkem 1054 kontrol 
přímo zaměřených na internetový prodej potravin 
v 806 provozovnách. Kontroly SZPI se v rostoucí 
míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených 
či propagovaných na sociálních sítích, jako je 
například Facebook, Twitter a prostřednictvím 
online bazarů. Nejčastěji kontrolovanou komo-
ditu představovaly doplňky stravy. V návaznos-
ti na pandemii onemocnění COVID-19 se SZPI 
zaměřila mj. na klamavé nabídky doplňků stravy 
odkazující na údajné preventivní a léčebné účinky 
proti tomuto onemocnění. Na základě proaktiv-
ního vyhledávání zjistili inspektoři SZPI celkem  
87 klamavých nabídek doplňků stravy.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stej-
ně jako v předchozích letech, byl segment spo-
lečného stravování. Inspekce provedla v restau-
racích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách 

a dalších typech provozoven společného stravo-
vání celkem 8682 kontrol a zjistila zde 1995 po-
chybení, porušení právních předpisů inspektoři 
konstatovali téměř u každé čtvrté kontroly v seg-
mentu. Při kontrolách zaměřených specificky na 
dodržování hygienických předpisů nevyhovělo 
30 % kontrolovaných provozoven (1697 případů 
nedodržení správné hygienické praxe). K oka-
mžitému uzavření provozovny společného stra-
vování při kontrole došlo v celkem 22 případech.

V roce 2019 bylo pravomocně skončeno  
2436 správních řízení vedených s provozovateli 
potravinářských podniků, v nichž byly uloženy 
pokuty v celkové výši 96 597 500 Kč. 

Zpráva o činnosti za r. 2020 je k dispozici na 
webu SZPI.

www.szpi.gov.cz
SZPI

Mezinárodní den mléka: 
Mléko ve spotřebě domácností zaznamenalo výrazný růst

https://www.aphis.usda.gov/import_export/downloads/czech-status-review.pdf
https://www.svscr.cz/zprava-o-cinnosti-v-oblasti-ochrany-zdravi-zvirat-v-roce-2020/
https://www.svscr.cz/zprava-o-cinnosti-v-oblasti-ochrany-zdravi-zvirat-v-roce-2020/
http://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
http://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
http://www.gfk.com
https://twitter.com/GfK
http://www.youtube.com/user/gfktube
https://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=2584905&docType=ART&nid=12842
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Na 5 otázek odpovídá:

Eduard Koranda,
generální ředitel

Uzeniny Příbram, a. s., ZEMAN maso – uzeniny, a. s.
1.  Stojíte v čele velmi efektivního a na našem trhu významného 

seskupení masného průmyslu a obchodu s masem. Uzeniny 
Příbram, co producent a zpracovatel, a společnost ZEMAN 
maso – uzeniny s více než sto prodejnami na celém našem 
území. Jak se dá takovýto komplex uřídit? 
 
V tomto seskupení masného průmyslu funguji jako manažer již 

přes 20 let. Nejdůležitějším krokem a velkou výzvou v mém oboru 
byl rok 2000, kdy jsem nastoupil do společnosti Masokombinát 
Plzeň s. r. o., která se do roku 2010 postupně vypracovala na pr-
venství ve zpracování uzenin v České republice. Zde jsem začínal 
jako vedoucí výroby, poté se stal výrobním ředitelem a později 
ředitelem celé společnosti. Jsem velmi rád a velmi si vážím toho, 
že mi dal Robert Schneider možnost začít pracovat v jeho podni-
ku, a díky této příležitosti jsem se tak mohl postupně vše naučit 
a vypracovat se až na současnou pozici, ve které zastávám pozici 
ředitele a zároveň partnera společnosti. Navíc mohu říci, že i po 
tolika letech je moje práce zároveň mým velkým koníčkem, i když 
je to občas velmi náročné.

 K tomu, že celé seskupení efektivně funguje, přispěly určitě 
zkušenosti z působení na obchodech s masnými výrobky, kde zís-
káte spoustu praktických zkušeností z provozu obchodu a začnete 
se postupně zajímat i o samotnou výrobu masných výrobků a ja-
tečnictví. Má zkušenost pramení z rodinného podniku, kde mě můj 
otčím Jan Janota od malička seznamoval s řeznickým řemeslem. 
V devadesátých letech mi pak umožnil začít společně podnikat. 
I když se naše cesty v podnikání rozešly, musím mu určitě podě-
kovat za to, že mě naučil základy výroby, jatečnictví (tzv. domácí 
zabijačky), obchodu a budování vztahu k zákazníkovi. Nabyté 
zkušenosti jsem pak prvně zúročil ve Vimperské masně, kde jsem 
působil 2 roky jako vedoucí výroby, a následně pak ve zmiňované 
společnosti Masokombinát Plzeň (kterou později koupila investiční 
skupina Penta).

 Nyní vedu společnosti Uzeniny Příbram, a. s., ZEMAN maso – 
uzeniny, a. s., a ostatní naše společnosti v oboru zemědělství apod. 
Někdy je velmi komplikované takovýto komplex uřídit, vše se 
musí plánovat od samotného nákupu surovin, a hlavně získat pro 
výrobky odbyt. Při takovéto velikosti samozřejmě nejsem schopen 
společnosti zvládnout sám, a proto mám okolo sebe tým manažerů 
a vedoucích pracovníků, kteří řeší jednotlivé oblasti od nákupu 
přes výrobu po prodej. Při rozjezdu příbramského masokombinátu 
se nám podařilo zachovat jádro vedoucích pracovníků, kteří se 
mnou pokračují i v Příbrami a k vybudování významného postave-
ní společnosti na trhu opět velmi přispěli. Tímto jim všem děkuji. 
Někteří se mnou dělají i přes 20 let a to je zavazující hlavně pro mě 
(i se mnou je to někdy těžké). Nejdůležitějším faktorem ve vedení 
tohoto seskupení je udržet synergii, zajistit co nejlepší soudržnost 
obou společností, tak abychom jako celek dosáhli co nejlepších vý-
sledků. A to je právě má práce. Příkladem této sounáležitosti mohu 
uvést posledních 15 měsíců covidového období, kdy řeznická síť 
prodejen byla jistotou pro udržení vyváženého odbytu. 

2.  Ano, rozhodující pro úspěch je hlavně systém práce. Ale ta-
ké lidi, kteří jej naplňují. Jaké pracovníky máte k dispozici 
a dají se najít vždy ti, kteří odpovídají vaší představě? Ale 
ono je to i v dalších profesích včetně dělnických. Jak dosa-
hujete toho, aby jich bylo dost a byli pro firmu také těmi 
„skalními“?

 Nejdříve bych zmínil, že najít dnes schopného manažera nebo 
vedoucího pracovníka, který má odborné znalosti v masném prů-
myslu, je velmi těžké. V naší společnosti je mnoho dlouholetých 
zaměstnanců, kteří začali ve výrobě nebo na prodejně a dnes úspěš-
ně zastávají pozici manažera nebo ředitele. Výhodou je, že znají 
z praxe výrobu nebo obchod od samého začátku a také styl řízení 
celé společnosti. Jak společnost roste, vytvářejí se i nové pozice, 
do týmu přibyli další manažeři, kteří nebyli vybráni v rámci firmy, 
a ti zase vnášejí své zkušenosti a nové názory. Myslím si, že se 
tak všichni doplňují a komplexně se posouváme dále. Vychovat 
spolehlivého odborného ředitele v masném průmyslu je otázkou 
několika let. Musíme zvážit nejen odborné, ale i osobnostní před-
poklady, i já se dodnes učím, mění se technologie, požadavky trhu 
a na vše se dnes musí pružně reagovat, protože musíme zůstat 
i nadále konkurenceschopní.

 Co se týče dělnických profesí ve výrobě nebo zaměstnanců na 
prodejnách, v tomto oboru máme o kvalifikované zaměstnance 
velkou nouzi. Problém nespočívá nejen v kvalifikaci, ale také ve 
spolehlivosti a zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Spoleh-
livých, pracovitých a zodpovědných zaměstnanců je dnes bohužel 
také nedostatek. Nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovní-
ků se snažíme řešit motivačními programy a zaškolením nevyuče-
ných zájemců. Chtěli bychom také motivovat a podpořit mladou 
generaci, aby více studovala obory masného průmyslu, a my firmy 
jim pak umožnily získat praxi a postupně se vypracovat do vyšších 
pozic. Díky malému zájmu o potravinářské obory u mladé generace 
mnoho škol a učilišť ukončilo výuku těchto oborů, např. obor řezník 
nebo prodavač masa a uzenin. Odborných profesí ať už v potravi-
nářství, stavebnictví apod. je dnes vůbec nedostatek. 

3.  Investice. Neustálý rozvoj výroby a nový sortiment vyžadují 
trvalou investiční aktivitu a pořizování nových strojů a zaří-
zení. Mohl byste uvést, které investiční celky byly v posled-
ním období pořízeny a jaké nové výrobky jste díky těmto 
investicím uvedli na náš trh?

Abychom udrželi své významné postavení na trhu, musíme 
samozřejmě každoročně investovat do rozvoje výroby a uvádění 
nových výrobků na trh. Každoročně investujeme do nových tech-
nologií a vybavení provozu několik desítek milionů. V současné 
době investujeme především do technologie na výrobu trvanli-
vých výrobků. Je třeba zmínit, že výroba těchto výrobků patřila 
k příbramskému masokombinátu ihned od zahájení svého provozu 
v roce 1977, nesmíme zapomenout především na tradiční trvanlivé 
výrobky, jako je Vysočina, která je v ČR jednoznačně synonymem 
pro trvanlivý salám, či Turistický salám. Velkou výhodou společ-
nosti při výrobě těchto druhů výrobků je vlastní jatečný provoz ve 
stejném výrobním objektu. Je tak zaručen výběr a vysoká kvalita 
používaných surovin. Dále investujeme do technologií balených 
výrobků, nářezů a šunek. Investice se týkaly především nových 
sušáren, udíren, baliček a nářezových linek. Díky tomu se nám daří 
zajistit například odbyt trvanlivých výrobků pro český i zahraniční 
trh, novinek v podobě vařených a zauzených šunek nebo dispono-
vat inovativním balením čerstvého a vyzrálého masa. 

4.  Ekologie a masná výroba. To na první pohled nejde příliš 
dohromady. U vás ale vnímáte problém uhlíkové stopy jako 
velmi závažný problém. Mohl byste blíže vysvětlit, jak se dá 
ve vašich firmách pozitivně ovlivňovat životní prostředí?

 Uhlíková stopa je dnes velmi diskutované téma, stejně tak jako 
celá ekologie. Propagace snížení uhlíkové stopy je dnes taková, 
že každý kilometr bez uhlíku se počítá. Snažíme se co nejvíce 
spolupracovat s českými zemědělci, a to především v okolí pří-
bramského závodu, vepřové odebíráme například z Hluboše, pak 
také ze vzdálenějších míst, např. z Berouna nebo Klatov. Tím se 
snažíme zajistit co nejkratší dobu převozu zvířat, snížit uhlíkovou 
stopu a stres zvířat při dlouhém převozu. Na druhou stranu mu ale 
moc nepřispívá to, že obchod a zákazníci většinou upřednostňují 
cenu a sáhnou i po zahraničním mase. Proto se snažíme dostat do 
povědomí našich zákazníků, že kvalita nemusí být drahá. Dovolím 
si uvést na příkladu: maso z řeznictví je sice o něco dražší než 
to vakuově balené z dovozu, ale již nemáte tolik práce s očiště-
ním i kuchyňskou úpravou, a tím i méně ze zakoupeného masa  
vyhodíte.

 Také v jiných oblastech, jako jsou např. dodávky materiálů, 
servisní služby apod., upřednostňujeme spolupráci se společnostmi 
z regionu, čímž opět snižujeme dojezdovou vzdálenost. Co se týče 
výroby, snažíme se maximálně snížit spotřebu obalových materiálů 
a energetickou náročnost provozu. Uvažovali jsme také o možnosti 
vlastní výroby páry. Nakonec se však naskytla příležitost a využili 
jsme nabídky spolupráce s příbramskou teplárnou, která používá 
jako palivo štěpky a přívod páry nám zajistila. Samozřejmě také 
reagujeme na novinky v obalových materiálech a na základě studií 
a například bariérových zkoušek obměňujeme za dosavadní balení. 
Oblast recyklovatelnosti obalových materiálů se stále vyvíjí, a co 
platilo před rokem, již nemusí platit dnes, proto je nutné být stále 
ve střehu. 

5.  Mezi spotřebiteli často převažuje názor, že jakost masných 
výrobků od malých výrobců dosahuje lepších parametrů 
než od těch velkých. Můj názor je opačný. Dokonce masné 
výrobky z farmářských trhů a od malých výrobců vidím jako 
produkty, které jen klamou spotřebitele svým příběhem, kte-
rý si na trh přinesli kupující sami. Co si to tom myslíte vy?

Farmářské trhy jsou dnes opravdu velký trend, i já mám ale 
v tomto směru dvojí názor. Určitě je velký rozdíl v tom, jaký vý-
robek se na farmářských trzích nabízí. Sám farmářské trhy občas 
navštívím a nemám problém si koupit ovoce, zeleninu, zavařeniny 
a výrobky podobného druhu. U výrobků, kde se musí dodržovat 
chladírenský řetězec, už takový názor nemám. Všichni z našeho 
oboru víme, jaké jsou předpisy, normy, kontrolní mechanismy pro 
udržení stabilní kvality (poslední rozbory ukazují, že tyto domá-
cí výrobny nedokáží udržet stálou kvalitu nabízených výrobků), 
nutnost dozoru veterinární správy a dosledovatelnosti výrobků, 
a zejména to, že masné výrobky musí být skladovány při nízkých 
teplotách, což se obávám, že u těchto prodejců není od samotného 
počátku výroby zajištěno. V tomto směru mi tento způsob prodeje 
přijde bohužel „krokem zpátky“. Vzhledem ke každoročně rostou-
cím počtům domácích porážek a prodeje masa a masných výrobků 
z nich se domnívám, že především z důvodu bezpečnosti a nezá-
vadnosti těchto potravin by bylo vhodné ze strany ČSZM zareago-
vat směrem ke spotřebitelům a s možnými úskalími je seznámit. 

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

c u r r i c u l u m 
v i t a e :

Eduard Koranda
Narozen 10. 5. 1969 ve Strakonicích

Vzdělání: Střední průmyslová škola – obor strojař. Po 
revoluci několik let spolu s otčímem Janem Janotou vedli 
řeznickou rodinnou firmu, která úspěšně funguje do-
dnes, a při tom se vyučil v Plzni v oboru řezník/uzenář. 

Rok 1998–2000 Vimperská masna – vedoucí výroby 

V roce 2000 nástup do společnosti Masokombinát Plzeň 
s. r. o., kde začal jako vedoucí výroby, poté se stal výrob-
ním ředitelem a později generálním ředitelem celé spo-
lečnosti a jednatelem společnosti Schneider – Group a. s.

Po prodeji Masokombinátu Plzeň generální manažer 
a zároveň partner společnosti Uzeniny Příbram, a. s., 
a ZEMAN maso – uzeniny, a. s. 
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Nejrůznějších udržitelných plánů 
má naše společnost mnoho. Sna-
žíme se  recyklovat,  zacházet  še-
trně s přírodními zdroji, nalézáme  
zdroje  alternativní,  zachraňuje-
me živočišné druhy i přírodu okolo 
nás. Z toho důvodu i mnohé světo-
vé a tuzemské společnosti přichá-
zejí s udržitelnými řešeními. V tu-
zemsku  je v  tomto ohledu aktivní  
obchodní  řetězec  BILLA,  který 
dlouhodobě  podniká  kroky  v  ob-
lasti  udržitelného  rozvoje.  Záro-
veň si ale společnost uvědomuje, 
že pro  záchranu planety  je  třeba 
se nad udržitelností  zamýšlet  pl-
nohodnotně  a  v  mnohem  větším  
detailu.  Proto  se  BILLA  rozhodla 
aktivovat komplexní  strategii pro 
udržitelnost s názvem Plán B. Pro-
tože mělo-li  lidstvo  dosud  vůbec 
nějaký plán, přestává být  funkční 
a je třeba se posunout dále.

Aktivace Plánu B stojí na širokém 
výčtu aktivit. „Při  tvorbě  plánu B 
jsme vycházeli z udržitelné strategie 
naší mateřské skupiny Rewe, jež stojí 
na čtyřech základních pilířích. Prv-
ním je udržitelný sortiment, tedy zele-
né produkty v naší nabídce. Druhý se 
týká energie, emisí a uhlíkové stopy, 
třetí zaměstnanců a poslední spole-
čenské odpovědnosti. V každém z pi-
lířů máme dané cíle, které se snažíme 
prostřednictvím jednotlivých projek-
tů naplnit. Časem se bude plán orga-
nicky vyvíjet tím, jak budou přibývat 
nové  cíle  a  projekty,  naše  aktivity 

budeme rovněž postupně vyhodnoco-
vat. Po celou dobu ale budeme mít 
k ruce ucelený dokument, který bude 
přehledně znázorňovat, o co usiluje-
me,“ uvádí Ivan Holub, koordinátor 
udržitelného rozvoje ve společnosti 
BILLA ČR.

odpovědný přístup 
 v nabídce produKtů

Co se udržitelného sortimentu tý-
če, obchodní řetězec se bude zaměřo-
vat hlavně na produkty, které chrání 
biodiverzitu a přírodní zdroje. Toto se 
projeví v portfoliu privátních značek 
BILLA, kam jsou postupně zařazo-
vány produkty s různými certifika-
cemi, například Fairtrade, Rainforest 
Alliance nebo MSC, s deklarací udr-
žitelného nebo sociálně odpověd-
ného přístupu. S tímto pilířem sou-
visí postupná transformace obalů 
u produktů z řad privátních značek  
BILLA.
„U obalů  se  rovněž  zaměřujeme 

na portfolio privátních značek, kde 
máme ambici nahradit veškerý oba-
lový materiál plně recyklovatelným. 
Rádi bychom, aby při správném vytří-
dění nic neskončilo na skládce nebo 
ve spalovně. Touto optikou se chce-
me podívat i na oblast ‚pomocných‘ 
obalů v  lahůdkách. Snažíme se, aby 
to  lidé,  kteří  jsou  ochotni  zabývat 
se správným tříděním odpadu, měli 
s našimi produkty co nejsnadnější,“ 
říká Ivan Holub.

V souladu s cíli Plánu B se obchod-
ní řetězec bude snažit ovlivnit pou-
žívání obalů také u dodavatelů. „Je 
vidět,  že mnozí  velcí  hráči  se  pro-
blematikou udržitelných obalů sami 
zabývají, samozřejmě s ohledem na 
charakter svých výrobků. Myslím te-
dy,  že  jsme na dobré cestě,“ dodal 
Holub.

billa jaKo férový 
zaměstnavatel

Dalším pilířem a nedílnou součás-
tí udržitelného přístupu společnosti 
BILLA jsou neodmyslitelně zaměst-
nanci. Stejně tak, jako se bez zaměst-
nanců neobejde obchod, není možné 
bez nich rozvíjet ani plány udržitel-
nosti. V této oblasti tedy BILLA pra-
cuje na zlepšování pracovních podmí-
nek svých zaměstnanců, které přispějí 
k vyváženému skloubení pracovního 
a osobního života. Jedním z nejefek-
tivnějších nástrojů je možnost zkrá-
ceného úvazku, nicméně v plánu je 
i celá řada dalších aktivit.

aby si nás příroda oblíbila 
S Plánem B se pojí také nasa-

zení společnosti BILLA na ochra-
nu české přírody a její biodiverzity. 
Už několik let postupně pracuje na 
obnově ovocných a listnatých ale-
jí, tím na navracení původního rá-
zu krajiny. Do výsadby původních 
ovocných odrůd, květinových luk 

a naučných stezek, které se k této 
aktivitě pojí, letos BILLA plánuje 
vložit více než 7 500 000 Kč. Ruku 
v ruce s obnovou sadů jde i podpo-
ra ohrožených zvířat volně žijících 
v přírodě. Řetězec v tomto ohledu 
působí dlouhodobě, podporuje Ná-
rodní síť záchranných stanic, která 
pomáhá zraněným zvířatům. V sou-
ladu s těmito aktivitami na ochranu 
biodiverzity spolupracuje také s Čes-
kým svazem ochránců přírody na 
sezonních aktivitách. Jednou z nich 
byla například jarní akce na ochra-
nu migrujících obojživelníků, kteří 
jsou ohroženi na svých hlavních tra-
sách za rozmnožováním hlavně auto- 
dopravou.

druhotný plast 
je šetrnější

Podle nedávno zveřejněné studie 
„Porovnání environmentálních dopa-
dů odnosných tašek z různých mate-
riálů metodou posuzování životního 
cyklu – LCA“ Vysoké školy chemic-
ko-technologické, kterou si nechalo 
vypracovat Ministerstvo životního 
prostředí, se ukázalo, že výroba pa-
pírových tašek není tak šetrná, jak se 
může zdát. Aby se papírová taška sta-
la šetrnou, musela by se využít ales-
poň třikrát. Avšak je důležité k tomu 
připočíst faktor mizejících lesů, které 
se kácí právě pro výrobu papírových 
obalových materiálů. Řetězec se te-
dy intenzivně zaměřuje na druhotné 
zpracování plastu a nabízí nyní už jen 
nákupní tašky z recyklátu, polyeste-
rové tašky z plastů vylovených v Se-
verním Pacifiku nebo opakovaně po-
užitelné re-sáčky na ovoce a zeleninu 
pro úsporu mikrotenových sáčků. Pro 
výrobu těchto produktů řetězec vyu-
žil už 426 tun plastu, který by se jinak 
v přírodě rozkládal desítky let. 

diGitalizace a modernizace 
nesmí chybět

S aktivací Plánu B se kromě výše 
zmíněného pojí také snižování ener-
getické náročnosti prodejen, instalace 
fotovoltaických panelů, modernějších 
chladicích a mrazicích technologií, 
samoobslužných pokladen nebo na-
hrazování papírových cenovek elek-
tronickými. 

BILLA si je vědoma, že budouc-
nost obchodování s potravinami bude 
s ohledem na každodennost nákupů 
vždy v popředí celospolečenského 
a mediálního zájmu. „Už dnes víme, 
že  je  zcela  nevyhnutelné  podnikat 
kroky,  které  zajistí  udržitelnou  bu-
doucnost na Zemi a perspektivnější 
vyhlídky  pro  naše  další  generace. 
BILLA  tuto  odpovědnost  přijímá,“ 
dodává Ivan Holub. 

Více o Plánu B  
naleznete na www.planbilla.cz

BILLA, spol. s r. o.

Mělo-li lidstvo dosud vůbec nějaký plán, 
přestává být funkční. BILLA proto aktivuje PLÁN B

www.planbilla.cz

Obaly už nestačí jen třídit, pojďme  
je používat opakovaně.

Pandemie  ko-
ronaviru  se  vý-
razně  promítla 
do rostoucích tr-
žeb malých  pro-
dejen  potravin. 
Ty proto věří,  že 

by mohl dále brzdit proces  jejich ubývání. 
Pro udržení nových zákazníků se chtějí  za-
měřovat na tři hlavní faktory. Klíčová je pře-
devším politika trvale nízkých cen na úrovni 
těch akčních v zahraničních řetězcích. Pro-
dejny se chtějí soustředit také na celkovou 
modernizaci  směrem k  optimalizaci  nákla-
dů a atraktivnějšímu  vizuálu. Řešením pro 
budoucnost  je  též  synergie on-line nákupů 
a kamenných prodejen.

Zatímco řada odvětví kvůli pandemii korona-
viru klesala, jednou z výjimek byly menší prodej-
ny potravin, zejména pak na venkově. Důvodem 
byla zejména nižší mobilita obyvatel spojená 
s protiepidemickými opatřeními. Spotřebitelé 
tak v menší míře mířili do krajských či okres-
ních měst a tamních zahraničních řetězců. Tento 
trend potvrzují i statistiky Družstva CBA, které-
mu loňské maloobchodní tržby vzrostly o dvacet 
procent na 2,34 miliardy korun. 
„Nárůst tržeb jsme evidovali řádově u stovek 

vesnických prodejen v naší síti. Priority spotře-
bitelů se přirozeně změnily a ti tak začali prefe-
rovat prodejny v bezprostřední blízkosti svého 
bydliště. Velké procento z nich zároveň zjistilo, 
že i prodejní plochou menší obchod může nabíd-
nout širší sortiment než zahraniční řetězec,“ řekl 
předseda Družstva CBA Roman Mazák s tím, že 
pokud už u některých prodejen ze sítě obrat klesl, 

jednalo se o ty, které byly situovány ve větších 
městech. Podle Mazáka je přitom aktuálně důle-
žité, aby se malé prodejny snažily své zákazníky 
udržet. Způsobů, jak toho dosáhnout, vidí přitom 
několik.

Naprosto zásadní je podle Mazáka cenová po-
litika. „Klíčem k udržení zákazníků je nastavení 
trvale nízkých cen, které  jsou na hodnotě  těch 
akčních u velkých řetězců. Během pandemie to 
možná nemusel být klíčový faktor, nicméně mimo 
ni platí, že cena u většiny spotřebitelů stále roz-
hoduje. Pokud tedy zaznamenají, že díky nízkým 
cenám v menší prodejně, která je blíž jejich bydli-
šti, utratí méně než v supermarketu, nebudou mít 
důvod se do velkého řetězce vrátit,“ sdělil Mazák 
s tím, že pro menší prodejny není ideální cestou 
využívání slevových letáků. 

Ty totiž implikují až extrémně snížené ceny, 
často pod hodnotou těch nákupních, které však 
menší prodejny ve své strategii nevyužívají. „Po-
kud jsou naše běžné ceny nižší, ty akční nemůže-
me logicky o tolik snižovat, letáky se proto sna-
žíme do budoucna postupně omezovat. Zároveň 
menší prodejně tento způsob marketingu nemůže 
přilákat stálé zákazníky, motivuje  totiž spotře-
bitele pouze k  jednorázovému nákupu akčních 
položek, což pro nás není cesta,“ řekl Roman 
Mazák.

Jako další zásadní faktor pro udržení zákazní-
ků pak vidí i modernizaci jednotlivých prodejen. 
Řada spotřebitelů totiž, pokud má na výběr, čas-
to volí prodejnu čistě podle vizuálního dojmu. 
I proto CBA pomocí takzvaného remodelingu 
modernizuje zhruba patnáct prodejen ročně. Kro-
mě modernějšího vizuálu do nich instaluje také 
nejnovější software nebo obměňuje vybavení no-
vými regály, lednicemi či osvětlením. Prodejny 

ve finále vypadají nejen lépe, ale zároveň mají 
optimalizované výdaje, což zajišťuje jejich eko-
nomické přežití do budoucna.

Ačkoliv během pandemie výrazně vzrostla 
četnost on-line nakupování, podle Mazáka ven-
kovské prodejny s tímto segmentem v budouc-
nu nebudou muset příliš soupeřit. Model on-line 
nakupování je totiž na venkově neudržitelný. 
„Pokud má venkovská prodejna nasmlouvaných 
třeba sedm regionálních pekařů, nemůže jí ce-
lorepublikový  e-shop dlouhodobě  konkurovat. 
Pokud bude e-shop chtít s  těmito pekaři spolu-
pracovat, velmi brzy zjistí, že to není možné, po-
něvadž se zaměřují pouze na určitý region. Praxe 
ukazuje, že  taková spolupráce sice v některých 
případech funguje, nicméně on-line prostředí má 
ve srovnání s menší vesnickou prodejnou regio-
nální nabídku stále extrémně omezenou,“ osvětlil 
Mazák.

Zároveň ale vidí pro lepší konkurenceschop-
nost vesnických obchodů nutnost určité synergie 
mezi on-line službami a kamennou prodejnou. 
Ideální je podle něj možnost on-line objednání 
zboží a jeho následného vyzvednutí na prodej-
ně. Ta by tak fungovala jako výdejní místo, na 
kterém je možné případně další zboží pohodl-
ně dokoupit. „I v malých prodejnách se objevují 
desítky novinek týdně, ve finále mohou pracovat 
i s pěti  tisíci položkami. Pokud člověk chce vy-
zkoušet nějakou novinku, je pro něj mnohem jed-
nodušší projít se kolem regálu a prohlédnout si 
nové položky pospolu. Nehledě na to, že při kliká-
ní na internetu spotřebitel často zapomene objed-
nat všechny produkty, které chce. Při vyzvednutí 
na prodejně to tak může napravit,“ sdělil Mazák.

U těžších a trvanlivějších položek, jako jsou 
například balené vody či pivo, by pak existovala 
i možnost doručení až do domácnosti. „Opačná 
situace ale nastane u pečiva, uzenin, mléčných 
výrobků nebo čerstvého ovoce a zeleniny. Zde 
bude i do budoucna platit, že lidé nakupují očima 
a hmatem. Hledají zralé a voňavé ovoce, křupavý 
chleba čerstvě vytažený z pece nebo různě libové 
či prorostlé maso. Na internetu ale nemají šanci 
pořídit takové produkty dle svých ideálních před-
stav,“ uvedl Mazák. 

Převedení nákupu potravin na venkově čistě 
do on-line prostředí tak v příštích dvaceti letech 
vidí jako beznadějné. „Ostatně nestalo se to ani 
v období pandemie, kdy byl nárůst e-commerce 
enormní. Variantu e-shopu si lze představit u vel-
kých diskontů, které mají omezený počet položek, 
ale u malých prodejen s extrémní šíří sortimentu 
to zkrátka není reálné,“ uzavřel Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

České prodejny potravin díky pandemii rostly. 
Zákazníky chtějí udržet nižšími cenami či modernizací vzhledu a služeb

Ivan Holub

http://www.planbilla.cz
http://lesensky.cz/
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Česká obec sokolská, Asociace školních 
sportovních  klubů  a  společnost  PENNY 
se společně rozhodly podpořit návrat na-
šich dětí ke sportu. Právě proto 22. dubna 
odstartoval  projekt  „HÝBEME  SE  HEZKY 
ČESKY“. Během přihlašovací  fáze, která 
se uskutečnila v dubnu a květnu, se o fi-
nanční a materiální podporu ve výši přes 
5 milionů korun přihlásily stovky týmů po 
celé zemi. Nyní bude veřejnost v interne-
tovém hlasování rozhodovat o finalistech 
projektu. 

„Potěšilo nás, kolik  týmů se začalo hlá-
sit hned po zahájení projektu. Ukázalo se, že 
spojení Sokola a školních  týmů, které mají 
širokou základnu a napojení na velký počet 
klubů, jako dobrá volba. Naším cílem je od-
měnit a podpořit stovky týmů ve 155 mikro-
regionech po celé  zemi,“ shrnul první fázi 
projektu Vít Vojtěch, vedoucí strategického 
marketingu společnosti PENNY. Právě zapo-
jení obou zmíněných organizací je garantem 
toho, že se pomoc dostane na správná mís-
ta. Vždyť AŠSK sdružuje na 2500 školních 
sportovních klubů, v nichž je organizováno 
přes 150 000 dětí, a Sokol má po celé Čes-
ké republice více než 1000 jednot se zhruba 
160 000 členy, z nichž asi polovina je mlad-
ších 18 let. „Naše činnost  je postavena na 
jednotlivých oddílech, což je mimořádně dů-
ležitý mikrosvět Sokola. Když za námi přišla 
společnost PENNY s projektem ,Hýbeme se 
hezky česky‘, tak to u nás velmi pozitivně re-
zonovalo a byli jsme tou myšlenkou nadšeni. 
Velmi rádi jsme se do projektu zapojili, pro-
tože podpora, která míří přímo k základním 
složkám našeho spolku,  je strašně důležitá, 
a peněz, obzvláště v  této covidové době,  je 
skutečně málo. I zpětná vazba ze sokolských 
jednot byla pozitivní a do projektu se moc 
rády přihlásily,“ říká výkonný ředitel České 
obce sokolské Marek Tesař. Smysluplnost 
a velký potenciál projektu potvrzuje také 
prezidentka AŠSK ČR Svatava Ságnerová: 
„Právě v situaci, kdy restartujeme sportování 

dětí, byť při zachování hygienických opatře-
ní, může být projekt ‚Hýbeme se hezky česky‘ 
pro školní sportovní kluby velmi silným im-
pulzem, díky kterému se mohou třeba během 
prázdnin připravit na návrat dětí ke sportu. 
Díky  tomuto projektu  lze pořídit například 
nové sportovní vybavení, což bude pro děti 
bezesporu motivující, a až se do škol vrátí, 
mohou si užít své oblíbené aktivity naplno. 
Vždyť to v září vlastně bude rok a půl, co se 
dětský sport ve školách nemohl pořádně re-
alizovat…“

V průběhu června bude veřejnost hlasovat 
na internetových stránkách www.hybemese-
hezkycesky.cz a určí tím tři finalisty v každém 
mikroregionu, kteří se utkají v závěrečném 
hlasování o výši konečné podpory. Ve finálo-
vém hlasování přímo na prodejnách PENNY 
v průběhu září se pak rozhodne o tom, který 
tým v každém mikroregionu obdrží jako ví-
těz finanční podporu ve výši 15 000 korun, 
přičemž i druhý a třetí tým v pořadí obdrží 
finanční podporu 5000 korun. Všichni fina-
listé pak dostanou také balíčky zdravé výživy 
z produktů PENNY. Celkem se tak na podpo-
ru může těšit 465 sportovních klubů doslova 
po celé České republice. Čtyři ze zapojených 
týmů navíc získají zážitkovou cenu, kterou 
je aktivní účast na natáčení reklamy PENNY 
a šance fandit SK Slavii Praha na vybraném 
domácím zápase ve VIP boxu. „Vedle finanční 
a materiální podpory chceme dát týmům mož-
nost prožít něco, co běžně nemohou, a dát jim 
zážitek, který si zkrátka za peníze nekoupíte. 
Myslíme si, že právě možnost zahrát si v rekla-
mě nebo si užít zápas úspěšného týmu ve VIP 
boxu může být pro zapojené týmy zážitkem na 
celý život,“ říká Vít Vojtěch.

Cílem projektu „HÝBEME SE HEZKY 
ČESKY“ je podpořit návrat dětí ke sportu. 
Důvod je v dnešní době jednoduchý. Nejrůz-
nější omezení trvají déle než rok, a z tohoto 
důvodu zavřená sportoviště společně s ome-
zením pohybu mají na zdravý vývoj dětí zá-
sadní vliv. „Pokud chceme, aby se děti opět 
s chutí vrátily na sportoviště a k pohybu, musí-
me zvolit správný přístup, abychom na dětech 
nenapáchali více škody než užitku. V první řa-
dě je nutné začít stavět na tom, co děti dělaly 
předtím, a nyní to dále krok za krokem rozvíjet 
způsobem, který je zaujme. Velkou roli v mo-
tivaci k návratu ke sportu hraje škola, rodina, 
kamarádi či  jiný kolektiv,“ upozorňuje psy-
choložka PhDr. Lenka Čadová a potvrzuje, 
že návrat dětí ke sportu nebude u řady z nich 
snadný: „Určitě se budou  těžko vracet děti 
v pubertálním věku. Je to i přirozené, proto-
že u nich nastává zásadní fáze změny. Právě 
v  tomto období bychom měli děti co nejvíce 
podpořit, aby měly chuť se vrátit, protože le-
nost a izolace zastavila jejich potřebu se vrátit 
zpátky k tomu, co dělaly předtím. U mladších 
dětí bude návrat snazší, neboť je pro ně při-
rozené energii vydávat, chtějí se hýbat. Tělo, 
které se nehýbe, stagnuje, a to nejen fyzicky, 
ale i duševně.“

Projekt na podporu restartu mládežnic-
kého sportu v médiích podpořili i úspěšní 
čeští sportovci. Jedním z nich je i Vladimír 
Šmicer, bezesporu jedna z nejvýraznějších 
osobností českého fotbalu. Skvělou službu 
dětskému sportu odvádí nejen jako předse-
da fotbalového klubu SK Dolní Chabry, ale 
i tím, že jeho příběh kluka, který se z malého 
vesnického klubu dostal až do těch nejvyš-
ších pater světového fotbalu, dává dětem ten 

nejlepší příklad. Za základ všeho považuje 
pravidelný pohyb. „Jsem sportovec a vůbec 
si nedovedu představit, že bych nesportoval, 
ať už v  jakékoliv době,  tedy  i  té  covidové. 
Když jsem byl osloven, zdali bych svým pří-
kladem v rámci projektu ‚Hýbeme se hezky 
česky‘  nechtěl  pomoci  rozhýbat  celé Čes-
ko, vůbec  jsem neváhal. Chci  jít příkladem 
a přispět k  tomu, abychom v Česku  jen ne-
seděli doma, ale aby lidé byli venku a spor-
tovali – dospělí i děti, výkonnostní sportovci 
i ti, kteří sportují jen tak pro radost. Prostě 
všichni,“ vysvětluje Vladimír Šmicer. Pod-
poru projektu vyjádřil i fotbalista a nejlepší 
střelec historie české fotbalové reprezentace 
Jan Koller. „Znám vesnický  fotbal skutečně 
velmi dobře a aktuálně ho nejvíce sužuje to, 
že je na vesnicích málo dětí, protože rodiny 
se dnes stěhují spíše do větších měst za prací. 
Dětem je potřeba vymyslet program a moti-
vovat je, aby se do sportu, což je na vesnicích 
nejčastěji  fotbal, zapojily a neseděly raději 
u počítače. Je to i o tom, aby se našel trenér, 
který má chuť s dětmi pracovat, vyhledávat je 
a motivovat k tréninku. Přál bych dětem, aby 
si hrály  jako my, když  jsme byli malí,“ říká 
Jan Koller a k úloze dospělých dodává: „Ro-
le rodičů i trenérů je zásadní a jsou to právě 
oni, kdo teď musí děti motivovat k návratu ke 
sportům, které dělaly před pandemií. Rodič 
se musí v prvé řadě dívat na to, aby dítě bylo 
u sportu šťastné a aby mu něco dával. Když 
pak rodič zjistí, co dítě baví, tak ho dále pod-
porovat, a ne mu to znechucovat, jak to někdy 
vidím u rodičů při fotbale. Pravda, to se dě-
je spíše už v profesionálních mládežnických 
klubech. Já se v pozici rodiče  takto snažím 
podporovat své dcery. Jedna dělá gymnasti-
ku, druhá sporty střídá – hraje tenis, volejbal 
a vesluje.“  

Také pro Davida Svobodu, olympijského 
vítěze v moderním pětiboji z Londýna 2012, 
je sport doslova životním stylem a nedoká-
že si život bez něj představit. Právě pozitivní 
přístup je podle něj nejlepším receptem, jak 
po dlouhé pauze opět vrátit děti na sportovi-
ště. „Nejlepší je vytvářet příležitosti, přičemž 
největší vliv na děti mají samozřejmě jejich 
rodiče. Ideální je, když je tady spolupráce se 
školou a současně dostatek pozitivních pří-
kladů, které dětem ukazují sport jako skvělou 
zábavu, která vede ke zdraví a štěstí,“ říká 
David Svoboda a pokračuje: „Je to skvělá my-
šlenka, která cílí i do těch nejmenších klubů. 
Jako by ten projekt podporoval každé jedno 
sportující dítě. Takovým aktivitám velmi rád 
pomáhám.“

Ambasadory projektu se pak stali také 
mladí sportovci České obce sokolské, šer-
míř Alexander Choupenitch, atletka Bar-
bora Malíková nebo florbalista Filip Lan- 
ger. 

Penny Market s. r. o.
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PENNY, Sokol a Asociace školních sportovních 
klubů rozhýbávají české děti
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Kofola  reaguje 
na zvyšující se po-
ptávku po nápojích 
se  sníženým obsa-
hem cukru a rozši-
řuje svůj sortiment. 
Na trh přichází Ko-
fola  citrus  lehká 
a Kofola bez cukru 
v půllitrovém bale-
ní.

Obě novinky si zachovávají tradiční chuť, ale 
šetří na kaloriích. Představují tak ideální osvě-
žení v teplých jarních dnech a člověk si nemusí 
dělat starosti, že si pokazí figuru do plavek.

„Tyto dvě lehké novinky potěší všechny, kteří 
milují osvěžující chuť našich limonád a zároveň si 
hlídají příjem cukru. Praktické půllitrové balení se 
šroubovacím uzávěrem se pohodlně vejde do ka-
belky či batohu a přijde vhod kdykoli během dne 
nebo když se chystáte na výlet,“ říká Marketing 
Manager Kofoly Břetislav Koláček. Kofola bez 
cukru je vhodná například i pro diabetiky.

Nová Kofola bez cukru i Kofola citrus lehká 
se v obchodech objevily v březnu. „Mezi spotře-
biteli roste zájem o nápoje se sníženým obsahem 
cukru. Odlehčená ‚citruska‘ a Kofola bez cukru 
si zachovávají tradiční chuť složenou ze čtrnácti 
bylin a ovocných šťáv a zároveň obsahují méně 
kalorií,“ vysvětluje Michal Krištofík, Brand Ma-
nager společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Kofola bez cuKru
Na trhu se objevila Kofola bez cukru no-

vě také v půllitrovém balení. Dosud byla k do-
stání jen ve dvoulitrové lahvi. Díky tomu, že 
neobsahuje cukr, je ideálním osvěžením pro 
všechny, kteří milují chuť Kofoly a zároveň 
si z nějakého důvodu nemohou dopřát Origi- 
nal.

Kofola citrus lehKá
Novinka od Kofoly s citrusovou příchutí má 

o 30 procent méně cukru a neobsahuje žádná 
umělá sladidla. I přesto si zachovává osvěžující 
chuť tvořenou bylinkami a citrusy.

LESENSKY.CZ s. r. o

Mattoni spolu s online obchodem Košík.cz 
uzavřela cirkulární smyčku PETu ve své prv-
ní  zálohované  lahvi.  Zálohované PET  lahve 
Mattoni, které zákazníci na Košíku vrátili, by-
ly zpracovány do nových lahví. Původní i nové 
lahve obsahují 80 % recyklovaného PETu. Na 
plnou cirkularitu procesu dohlédla nezávislá 
certifikační společnost GreenCircle Certified. 
Udělila  zálohované  lahvi Mattoni certifikaci 
GCC Closed Loop Product osvědčující uzavře-
ní materiálové smyčky.

„První certifikovaná cirkulární PET lahev na 
českém a snad i evropském trhu je důležitým kro-
kem ve snaze o udržitelnost. Dokazuje, že recyk-
lace ‚z lahve do lahve‘ funguje a že takovýto cir-
kulární systém je srovnatelný se znovuplnitelnými 
lahvemi. Přál bych si, aby tato skutečnost byla 
rozpoznána všemi výrobci nápojů, kteří v Čes-
ku používají PET lahve a plechovky. Abychom 
tento výsledek replikovali na celý trh, potřebu-

jeme ale použité nápojové obaly sbírat mnohem 
efektivněji prostřednictvím zálohového systému. 
A potřebujeme úzkou spolupráci všech hráčů na 
trhu. Bude to vyžadovat ještě určitý čas a mnoho 
úsilí. Víme ale, že to je možné a jsme připraveni 
s celým nápojovým odvětvím vybudovat  trans-
parentní a  férový cirkulární systém na nápojo-
vé obaly,“ říká Alessandro Pasquale, generální 
ředitel Mattoni 1873, která má minerální vodu 
Mattoni ve svém portfoliu. 

Cirkulární PET lahev Mattoni, vyrobená z 80 % 
z recyklovaného PETu, tak má za sebou druhou 
recyklaci „z lahve do lahve“. V tomto kole by-
ly k recyklaci použity výhradně lahve vybrané 
zpět proti záloze na Košík.cz a žádné jiné. Ne-
musí to být na první pohled zřejmé, ale ne kaž-
dá recyklace poskytuje stejný výsledek. Napří-
klad pokud PET lahve vyrobené ze zahraničního 
recyklátu zrecyklujeme do vláken, jak se nyní 
většinou v Česku děje, recyklace proběhla, ale 
pouze v rámci lineární ekonomiky, a nikoli té cir-
kulární. V takovém případě byl totiž materiál tzv. 
downcyklován, tedy recyklován do materiálu niž-
ší kvality, který již nemůže být recyklován dále.
„V Košíku dlouhodobě věříme,  že aby byly 

naše inovace funkční, musí být trvale udržitelné 
a ekologické. Projekt s Mattoni do této kategorie 
rozhodně spadá. Podařilo se nám dosáhnout dů-
ležitého milníku – ověřit, že cirkulární PET lahev 

rozhodně může být  jednou z cest k udržitelným 
obalům,“ dodává Tomáš Jeřábek, generální ře-
ditel Košík.cz. „Skutečnost, že zálohované cir-
kulární PET lahve překonaly v prodejích běžné 
PET lahve, a fakt, že i přes komplikace způsobe-
né koronavirem lidé dokázali vracet cirkulární 
lahve do oběhu, to, myslím, jasně dokazuje.“

Ukázalo se, že logistika spojená se záloho-
váním není pro prodejce významným problé-

mem a že celý systém uzavření cirkulární smyč-
ky může bez problémů fungovat. Ani zákazníci 
neměli problém prázdné lahve před vrácením 
doma skladovat, pokud měli garanci jejich 
návratu do oběhu.

Celý proces je certifikován americkou certifi-
kační společností GreenCircle Certified. „Gra-
tuluji Mattoni k udělení certifikátu Closed Loop 
Product. Oceňujeme Mattoni za progresivní pří-
stup, který přinesl úplně nový standard nakládá-
ní s nápojovými obaly. V cirkulárním přístupu 
tkví budoucnost. Umožní nám snížit produkci 
odpadu a využít hodnotné zdroje,“ okomentoval 
udělení certifikace spoluzakladatel společnosti 
Green Circle Certified, Tad Radzinski.

Pilotní projekt prvních zálohovaných PET 
lahví Mattoni odstartoval v lednu 2020. Zá-
měrem bylo ukázat zájem zákazníků o záloho-
vání a prakticky vyzkoušet recyklaci „z lahve 
do lahve“. Použité PET lahve vyrobené z 80 % 
z recyklátu zákazníci vrátili proti záloze kurý-
rovi a takto vybrané lahve byly zrecyklovány 
do nových PET lahví, opět s 80% obsahem re-
cyklátu.  „Zákazníci,  kteří  zálohovanou  lahev 
Mattoni na Košík vrátili, tak přispěli k prvnímu 
uzavření cirkulární  smyčky českého PET ma-
teriálu. A za to jim patří velký dík,“ zakončuje  
Jeřábek.

AMI Communications, spol. s r. o.

Roste poptávka po nápojích se sníženým obsahem cukru. 
Kofola proto přichází s lehkými novinkami v půllitrovém balení

Zálohovaná Mattoni na Košík.cz uzavírá kruh a recykluje z lahve do lahve  

Praha – Společnost Tesco ozna-
muje  ambiciózní  strategii  zdravé-
ho  stravování  se  závazkem  pomá-
hat zákazníkům v Česku jíst zdravěji 
a udržitelněji. Zůstat zdravý nebylo 
nikdy důležitější než dnes a jíst vy-
váženou stravu  je  jedním z nejlep-
ších způsobů,  jak se starat o naše 
zdraví.

Společnost Tesco oznamuje tři zá-
sadní závazky ke zvýšení prodeje zdra-

vých potravin ve svých obchodech a na 
online.

Do konce roku 2022 zvýšit prode-
je zdravějších produktů vytvořením 
vhodné metodiky na základě stanovení 
naší výchozí pozice a cílů.

Do roku 2025 zvýšit prodeje rostlin-
ných alternativ masa o 300 %.

Vypracovat plán na zdravější vý-
robky vlastní značky prostřednictvím 
reformulace složení ve všech třech ze-
mích.

Tyto tři závazky se vztahují na naše 
podnikání v Česku, Slovensku a Ma-
ďarsku a odpovídají obdobně ambici-
ózním cílům pro naše podnikání v Bri-
tánii.

Naším prvním krokem bude zamě-
řit se na stávající podíl prodejů zdra-

vých produktů a následně stanovíme 
náš cíl. Rostlinné alternativy masa 
budou dostupnější a zahájíme rozsáh-
lejší program změny složení produktů, 
které povedou k odstranění solí, tuků 
a cukrů z produktů značky Tesco a při-
dání vyššího podílu ovoce, zeleniny  
a vlákniny.
„Chceme  zákazníkům  co  nejvíce 

usnadnit nakupování zdravějších po-
travin, protože je to pro mnoho z nich 
důležité. Tyto nové závazky nám k to-

mu dopomohou. Následně podnikne-
me konkrétní  kroky, abychom zvýšili 
prodej ovoce a zeleniny a představili 
specializované  řady  rostlinných  al-
ternativ masa a FreeFrom. Naše no-
vé závazky zajistí,  že každý zákazník 
– ať už bude u nás nakupovat kdeko-
li – bude mít  ještě  lepší přístup k ce-
nově dostupným, zdravým a udržitel-
ným potravinám,“ říká Matt Simister, 
generální ředitel Tesco ve střední  
Evropě. 

Tesco v Česku představilo ambiciózní závazky 
v oblasti zdravého a udržitelného stravování

Praha – Žabka  letos slaví 10  let 
fungování pod skupinou Tesco. Ke 
kulatým  narozeninám  si  nadělila 
i  zbrusu nové  firemní  logo. V  rám-
ci  své vizuální  identity pracuje se 
samotným  názvem  Žabka  Potravi-
ny a kombinací čtyř barev v podo-
bě malých  čtverců  fungujících  ja-
ko podtržení. V  logu  si  ponechala 
nákupní košík, který  je nyní  v dy-
namičtějším ztvárnění  se  zkosením 
a černými obrysy. 

Obchodní síť prodejen Žabka pro-
vozuje v současnosti na 130 obchodů 
po celé republice. Postupně se převle-
čou do nového kabátu v rámci změny 
vizuální identity. Ústředním barevným 
podkladem je černošedá barva s bí-
lým textem a nákupní košík či taška 
v kombinaci modré, zelené, červené 

a oranžové barvy. Se stejnou barevnou 
paletou ve formě čtverců se pracuje 
i v dalších vizuálech.
„Nové logo a vizuální identita při-

rozeně odráží  dynamiku  rozvoje  sítě 
Žabka,  která  se  v  posledních  letech 
neustále  rozrůstá, míří  i mimo velká 
města a neustále vylepšuje a rozšiřu-
je portfolio nabídky produktů a služeb 
tak, aby se stala místem, kde zákazníci 
mohou realizovat denní nákupy včetně 
objednání a doručení online, ale také 
vyřídit platbu složenek, vyzvednout zá-
silku z e-shopu či vybrat hotovost. Ná-
vrh a finální podoba je dílem interního 
oddělení skupiny Tesco, které má vývoj 
těchto grafických prvků na starosti,“ 
říká Radim Lunda, generální ředitel 
sítě obchodů Žabka v ČR.

V rámci svého marketingu bude 
Žabka i nadále využívat svůj slogan 

„Skočte si nakoupit“. Změna loga a vi-
zuální identity se na obchody propíše 
postupně v průběhu roku. 

K oslavě letošního kulatého výročí 
připravila Žabka řadu aktivit pro své 
zákazníky i zaměstnance a franšízanty. 
Proběhla již řada soutěží, včetně dub-
nového tematického letáku s atraktiv-
ními slevami.

Žabka hodlá i nadále pokračovat ve 
své expanzi a otevírat nové obchody po 
celé republice. Nyní také spouští kam-
paň, která má za cíl zajistit nové pro-
story pro prodejny Žabka. Právě nedo-
statek vhodných míst je jediný faktor, 
který brání masivnějšímu rozšiřování 
tohoto druhu podnikání. Součástí kam-
paně proto budou i billboardy, online 
bannery nebo cílená inzerce na velkých 
realitních webech.

Tesco Stores ČR a. s.

Síť prodejen Žabka mění své logo

Trend grilování zřejmě v Česku le-
tos předčí všechny rekordy. Situace 
spojená s pandemií nadepsala otaz-
níky nad letošním cestováním do za-
hraničí, a tak se zájem stočil na bu-
dování domácí, respektive zahradní 
a balkonové pohody. Trendem je roz-
palování grilů, které tvoří středobod 
rodinných  setkání  a  relaxace. Na-
víc jde o společenskou událost, kde 
většinou nemá v ruce kuchařské ná-
činí žena, ale mistry žehu jsou muži.  
Což víc než kdy  jindy ocení mámy, 
které vařily denně dětem kvůli dis-
tanční výuce. A na čem si podle hy-
permarketů Globus Češi pochutná-
vají nejčastěji?

Grilování letos nabude zřejmě na 
četnosti i významu. Podle průzkumu 
společnosti Kantar bylo už v roce 2018 
grilování nejoblíbenější kratochvílí Če-
chů daleko před dalšími společenskými 
událostmi. Jeho role ve společenském 
životě letos posílí, protože jiné příleži-
tosti ke společenskému vyžití se zatím 
rýsují jen nejistě. Zpráva výzkumné 
společnosti Simply5 pro hypermarkety 
Globus z roku 2019 už tehdy zdůraz-
ňovala, že ideál grilování je především 

o svobodném a příjemném trávení času 
s blízkými, kde se všichni dobře najedí. 

První slunečné dny letošního jara 
podle hypermarketů Globus potvrdily, 
že jsou na grilování lidé nadmíru natě-
šení. „O grily se okamžitě v  tu chvíli 
zvedl mohutný zájem, stejně jako o bri-
kety, dřevěné uhlí nebo nádobí ke gri-
lu,“ říká Aneta Turnovská, mluvčí hy-
permarketů Globus. Všech jeho patnáct 
hypermarketů se na letošní letní sezonu 
připravují širokou nabídkou nejen gri-
lů, ale i zahradního nábytku a dalšího 
vybavení. 

hoď to na Gril
Nákupy ve slunečné dny ale zdaleka 

nekončí u grilů, cesta zákazníků vedla 
nezbytně k řeznictví. „Jakmile vysvitne 
slunce, řezníci musí udělat větší množ-
ství klobás, mletých mas na hambur-
gery i různých plátků v marinádách,“ 
říká Pavel Holeček, vedoucí patnácti 
řeznictví hypermarketů Globus, které 
kvůli prodejům sledují bedlivě poča-
sí. Jakmile se vyčasí, lidé mají v plánu 
rozpálit grily a v pultech to podle toho 
musí vypadat. Například bezkonku-
renčně nejčastěji grilovanou potravi-

nou, kterou pravidelně má rádo podle 
průzkumu Kantar 28 procent lidí, jsou 
klobásky. V Globusu velká poptávka 
po klobásách dokázala natolik rozvi-
nout nabídku, že na pultu jsou na vý-
běr nejen bílé a tmavé, ale i pikantní, 
se sýrem, s bylinkami nebo s chřestem. 
Vedle toho lidé vítají i další možnosti, 
jako je pljeskavica nebo šašlik.

top 5 mas na Gril 
dle řeznictví 

hypermarKetů Globus
1. Vepřová krkovice
2. Hovězí hamburgery
3. Hovězí steaky
4. Šašlik, Pljeskavica
5. Jehněčí maso

Nejčastějším grilovaným masem 
je kuřecí plátek následován vepřovou 
krkovicí, z hovězího si pak zákazníci 
oblíbili zejména hamburgery. „Ty jsou 
na vzestupu několik let v řadě. Praktic-
ky z nuly se dostávají výrazně do po-

předí. Naše hamburgery jsou vyrobeny 
z čerstvého hovězího masa s naší směsí 
koření soli a bylinek,“ potvrzuje Pavel 
Holeček. V závěsu za masem jsou pří-
lohy na gril, tedy zelenina jako kuku-
řice, cibule, lilek, cuketa. Ze sýrů vy-
hrává „na celé čáře“ hermelín upravený 
na gril. Uprostřed obliby jsou pak ryby 
a mořské plody, tedy nejčastěji pstruh, 
candát a krevety. Grilování se nezříka-
jí ani vegani a vegetariáni. „Oddělení 
Zdravý svět nabízí alternativy mas na 
gril, což  je velký hit posledních  let,“ 
uzavřela Aneta Turnovská za Globus. 

další hity na Gril 
(dle prodejů  

hypermarKetů Globus  
od Května do září):

1.  Vegetariánské alternativy masa  
(rostlinné burgery, karbanátky  
atp.)

2. Cukety
3. Kukuřice cukrové, klas
4. Hermelíny
5. Kukuřice předvařené, klasy
6. Lilek

GLOBUS ČR, v. o. s.

Grilování nabývá na významu. 
Nyní je prakticky jedinou společenskou událostí

  Pokud mají lidé ze seznamu 
vybrat, kterou akci si za po-
slední rok nejvíce užili, gri-
lování je opět jednoznačným 
vítězem (častěji mimopřaž-
ští respondenti a Starostliví)

  Poznámka Kantar: „Starostliví“ 
jsou jeden ze 6 segmentů, do 

nichž již více 10 let segmentuje-
me Čechy. Jde o druhý největší 
segment s české populaci (nej-
větší segment jsou tzv. Družní).

  S velkým odstupem v oblí-
benosti po grilování násle-
dují koncerty, dětské festi-
valy či sportovní události.

Svět gastronomie se mění a výrobci i pro-
dejci  potravin  se  musí  přizpůsobovat  no-
vým  trendům.  Zákazníci  už  se  nespokojí 
s  lacinými náhražkami, ale  jsou náročnější 
než před lety. Jak se mění preference Čechů, 
nám prozradil Claudio La Carbonara,  ředitel 
sítě prodejen La Formaggeria Gran Moravia. 

Kvalita potravin je v posledních letech velmi 
diskutovaným tématem. Český spotřebitel 
se za poslední roky změnil, podobně jako 
jeho požadavky, nákupní zvyklosti i přání. 
Lidé v tuzemsku stále bedlivěji sledují 
složení potravin a zajímají se o jejich původ. 
„Zaznamenáváme  u  zákazníků  zvýšené 
povědomí jak o kvalitě potravin,  tak o zdravé 
výživě. Jsou náročnější, více se zajímají o  to, 
co kupují a konzumují,“ potvrzuje tento trend 
Claudio La Carbonara, ředitel sítě prodejen La 
Formaggeria Gran Moravia, a dodává, že Češi 
se zajímají nejen o samotné výrobky, ale také 
vyžadují kvalitnější servis, který jim prodavači 
poskytují. Očekávají, že jim personál poradí 
ohledně výběru, doporučí vhodné kombinace 
i využití, vysvětlí, jak potraviny nejlépe 
servírovat a skladovat... A případně, že jim bude 
rovněž nabídnuto některé výrobky ochutnat 
dříve, než je zakoupí. „V síti našich prodejen 
jsme v tomto směru připraveni, proto nás tento 
trend velmi těší,“ dodává La Carbonara. 

milujeme Grilování 
– nejen v létě!

Není tajemstvím, že Češi jsou milovníci 
grilování. S prvními jarními paprsky se zahrady 
a chatové oblasti vždy zahalily do typické 
vůně grilovaných lahůdek. Také v tomto směru 
ovšem přicházejí novinky. „Sledujeme nejen 
nové trendy, ale registrujeme především i změny 
v přístupu zákazníků ke grilování jako takovému. 
Grilování  už  zdaleka  není  doménou  pouze 
teplých letních měsíců a zahradních posezení. 

Grilování se díky rozmachu elektrických grilů 
přesunulo  do  domácností  a  na  balkony,  kde 
je dnes možné grilovat prakticky celoročně,“ 
popisuje změny v chování spotřebitelů Claudio 
La Carbonara. S tímto faktem souvisí i proměna 
samotného sortimentu, který návštěvníci 
obchodů s potravinami poptávají. „Například 
náš sezonní sýr na grilování Grilami, který byl 
původně na pultech našich obchodů pouze od 
dubna do října, jsme letos díky zvýšené poptávce 
s úspěchem nabídli  zákazníkům  již počátkem 
března,“ uvádí La Carbonara a dodává, že 
spousta dalších výrobků vhodných ke grilování 
(např. italské klobásky salsiccia nebo placky 
piadina) je dnes v síti prodejen La Formaggeria 
Gran Moravia standardně k dostání po celý rok.

Češi se novineK nebojí: 
zKouší Kozí sýr, 

lanýže i bezlaKtózový joGurt
Ačkoliv jsou Češi mnohdy považováni za 

konzervativní národ, stále více si v oblasti 
gastronomie rozšiřují své obzory, zkoušejí 
nové recepty i výrobky. Důkazem je také 
obliba kulinářských pořadů či food blogerek, 
ale také poptávka po novinkách v obchodech 
s potravinami. „V posledním roce jsme uvedli na 
trh celou řadu novinek, které potěší milovníky 
slaných i sladkých lahůdek. Mezi sýry, které jsou 
naší doménou, se objevily hned dvě zajímavé 
novinky: polotvrdý sýr Capriccio, který v naší 
sýrárně  vyrábíme  z  kozího mléka  a  který  se 
vyznačuje jemným kozím aroma, a sýr Trifolino 

z  kravského mléka ochucený kousky pravých 
lanýžů,“ popisuje gurmánskou specialitu Clau-
dio La Carbonara. Společným jmenovatelem po-
ptávaných novinek je především kvalita a zdravá 
strava, která je neodmyslitelnou součástí celko-
vého zdravého životního stylu. „Spokojenost 
a přání zákazníků jsou pro nás zásadní,  takže 
jednou z novinek byl i dlouho očekávaný a také 
poptávaný bílý  jogurt bez laktózy, který zraje, 
stejně jako ostatní naše jogurty, přímo ve skle-
ničkách. Bezlaktózový jogurt si našel v průběhu 
roku své pevné místo v sortimentu i v jídelníčku 
zákazníků, a to nejenom těch, kteří mají intole-
ranci na  laktózu, ale  i ostatních, které zauja-
la jeho sladší chuť,“ vysvětluje La Carbonara. 
Obliba jogurtů obecně potvrzuje snahu Čechů 
o zdravý jídelníček. Využívat je lze i při vaření, 
pečení či u nepečených dezertů, anebo právě 
při oblíbeném grilování, kdy lze připravit různé 
jogurtové dipy. Stačí smíchat bílý jogurt s by-
linkami, přidat trochu česneku a skvělá a zdravá 
omáčka ke grilovanému masu je na světě!

a co K pití? oblibu si zísKala 
syrovátKa i joGurtové nápoje
Novinky se objevují nejen v oblasti jídla, ale 

také pití. Velmi populární jsou například syro-
vátkové nápoje. „Jejich nabídku jsme rozšířili 
o atraktivní příchuť růžový grep, navíc v novém 
praktickém balení 500 ml. Mezi nejočekávaněj-
ší přírůstky letošního roku pak patří osvěžující 
jogurtové nápoje vyráběné v naší sýrárně ex-
kluzivně pro prodejny La Formaggeria Gran 
Moravia z vysoce kvalitního mléka,“ doporu-
čuje Claudio La Carbonara. Jogurtové nápoje 
obsahují živé jogurtové kultury, jsou v sympa-
tickém 250ml balení vhodném pro velké i malé 
strávníky a vybírat je možné z pěti atraktivních 
příchutí, mezi kterými je i oblíbený kokos či 
broskev s maracujou.  

guideline

Češi více hlídají kvalitu potravin a grilují celý rok!

Ředitel sítě prodejen La Formaggeria Gran Moravia Claudio La Carbonara

http://email-click.lesensky.cz/public/open/nlink/?u=7f0f3d5d-da3e-11e4-8b7a-002590a1e732&c=047648ff-e8f8-11e9-82e0-06b3ea2053b4&l=f7e617be-acde-11eb-9610-ac1f6bc402ac&sid=4203d0a01dea4937beed13a7a79bc8ac


14 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 4 / 2021

Kutrujeme s Láskou...

www.fimex.cz

partner zpracovatelů masapartner zpracovatelů masa

www.fimex.cz

tvarování podle přání…řá

rotvarovovo ání podle přání…
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Zapeklitá  zkratka LCC není  tak  záhadná, 
pokud  víme,  o  co  jde,  a  hlavně  víme,  co 
chceme. Je to Life Cycle Costs – čili náklady 
životního cyklu. Tedy náklady, které musí být 
pokryté výnosy, a ještě musí zbýt trochu to-
ho zisku, aby investice měla smysl. 

Je pochopitelné, že každý investor si hlídá ná-
kupní ceny a snaží se je stlačit co nejníže. Je to 
přirozená snaha získat technologie za optimální 
cenu a zkrátit dobu návratnosti. I když do těchto 
procesů a úvah vstupují odpisy a různé investiční 
záměry, vždy je výhodné nakoupit technologii 
za co nejpříznivější cenu. Jenže nákupní nadšení 
vystřídá realizační vystřízlivění a najednou se 
ukazuje, že s novou technologií přichází i potře-
ba přeškolení personálu, dodatečné úpravy in-
frastruktury a spousta dalších problémů, které se 
samozřejmě podaří vyřešit, ale stojí peníze. Ná-
sleduje rutinní provoz, který by měl začít přiná-
šet vyhlížené a očekávané ekonomické výsledky. 
A tady je vždy namístě zamyslet se nad optima-
lizací nákladů, tak aby bylo dosaženo efektivní 
návratnosti a ziskovosti. Tomu pomáhá sledování 
a kalkulace nákladů na celý životnostní cyklus. 
Optimální je kalkulaci si udělat hned na začát-
ku projektu, ale co se týká sledování nákladů, 
nikdy není pozdě se zamyslet nejen nad náklady 
v reálném čase, ale i nad náklady, které se da-
jí očekávat i v budoucnosti. A tady je kalkulace 
a sledování Life Cycle Costs cestou k dosažení 
lepších výsledků. 

Sledování nákladů životního cyklu zařízení za-
hrnuje několik termínů, které definují kumulativ-
ní náklady na zařízení, ale i celý výrobní systém 
nebo řetězec a jeho podpůrné prostředí během 
jeho životního cyklu, a to od návrhu po likvidaci. 

V této souvislosti můžeme sledovat:
 Náklady na životní cyklus (LCC)
  Celkové náklady na vlastnictví (Total Owner-

ship Cost – TOC)
  Náklady na celou životnost systému (Whole 

Life Cost – WLC)

Pro každý z pojmů je zpracována metodika 
sledování i typy nákladů, které do jednotlivých 
kalkulací patří. Pro účely tohoto článku nám bu-
de stačit, že WLC se obvykle používá pro stra-
tegický pohled nebo pokročilé studie a TOC pro 
rozpočtové účely. Analýza LCC je nejběžnější 
metoda pro srovnání alternativ a ekonomické 
analýzy. Možná že pro lepší pochopení jednot-

livých kategorií bude nejvhodnější se podívat 
a popsat následující schéma:

Jak jsem již uvedl, není účelem tohoto člán-
ku rozpitvávat jednotlivé pojmy, ale chci hlavně 
upozornit na LCC, které se mohou vztáhnout na 
jednotlivé stroje nebo části zařízení. Jak nazna-
čuje schéma, zahrnují přímé náklady na pořízení 
a na provoz. Z nákladů na pořízení je to hlavně 
cena zařízení, náklady na instalaci, náklady na 
zaškolení personálu a náklady na rozběh a zave-
dení do provozu. Do přímých provozních nákla-
dů se pak počítají mzdové náklady obsluhy, ná-
klady na opravárenské práce, náklady na opravy 
zařízení a související materiál, náklady na nákup 
spotřebního materiálu, náklady na nákup paliv 
a maziv, náklady na nákup náhradních dílů a ná-
klady na dodavatelské služby. Omlouvám se za 
toto zjednodušení, ale zájemci o tuto problema-
tiku mohou nastudovat podrobnosti v předpisu 
S3000L nebo ISO 15288:2015, které v přísluš-
ných kapitolách velmi podrobně popisují obsah 
a způsob kalkulace.  

Účelem toho článku však nemělo být poví-
dání o problematice a kalkulaci LCC, ale upo-
zornění na jednu z položek, které v celkovém 
vyhodnocení investice může sehrát důležitou 
roli, a neměla by být posuzována z pohledu 
okamžitých nákladů, ale právě z pohledu vlivu 
této položky na LCC jako takové. Je to náklad 
na pořízení a údržbu maziv. S tím pak souvisí 

i možnost vzniku dalších nákladů, které nemusí 
být předem kalkulovány, ale v celkové kalku-
laci LCC mohou sehrát důležitou roli. To jsou 
neplánované opravy nebo náklady související 
s prostoji. 

Naše společnost Maier & Korduletsch je vý-
hradním dodavatelem produktů ExxonMobil 
pro Českou republiku. Má k dispozici širokou 
škálu olejů pro potravinářský průmysl, kte-
ré vynikají výbornými vlastnostmi i potenciá-
lem prodloužení životnosti a intervalu výměny  
olejů.

Stručný popis a základní charakteristiky zmí-
něných olejů jsou na našich stránkách www.
maierkorduletsch.cz a na vyžádání vám rádi po-
skytneme i technické listy v českém jazyce. 

Kromě toho naše společnost zajišťuje pro-
vádění analýz olejů v laboratořích ExxonMobil 
v systému Mobil Serv. Lubricant Analysis (MS-
LA), které poskytujeme našim zákazníkům. U té-
to služby zajišťujeme odběr a odeslání vzorků 
a následnou informaci o stavu oleje, ale i tribo-
logickou analýzu, která ukazuje na stav zařízení. 
Pravda, v dnešní době není nic výjimečného, ale 

pro náš systém hovoří to, že ExxonMobil jako 
firma s celosvětovou působností má nepřeber-
né zkušeností a můžeme poskytnout fundované 
poradenství opírající se o výsledky podobných 
testů tisíců provozovatelů na celém světě. A v té-
to souvislosti se vás pokusím přesvědčit v tom, 
že se rozhodně vyplatí investovat do kvalitních 
maziv a sledování jejich stavu. Zkusme se na pro-
blematiku podívat s uvážením vlivů nastíněných 
v tabulce níže.

Omlouvám se za hrubé zjednodušení, ale vý-
sledek je předpokládám celkem jasný. Pokud 
použiji levný olej, který má životnost 10 000 ho- 
din, v průběhu 50 000 hodin jej pak musím  
vyměnit 5x, zatímco u kvalitnějšího oleje s pro-
dlouženou životností jsou výměny jen tři. A po-
kud se olej podrobí analýze MSLA, kterou po-
skytujeme pro naše zákazníky, a oleje Mobil 
zdarma, může se posunout s jeho životností až 
na 30 000 hodin a i po provedené prohlídce po 
50 000 hodinách může být stále používán a ne-
musí se měnit.

Pokud vás můj stručný úvod do problematiky 
LCC a příslušných souvislostí zaujal, budu rád, 
když si tyto základní principy vezmete v úvahu 
třeba při vypisování výběrového řízení a nebu-
dete sledovat pouze nejjednodušší parametr, a to 
cenu. Ostatně, stačí se zamyslet nad příslovím: 
„Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci“. 

Naše společnost je hrdá na to, že prodává 
špičkové oleje značky Mobil, svých zákazníků si 
váží, a proto kromě rychlých a spolehlivých do-
dávek ráda poskytuje poradenství i další služby.      

Ing. Václav Miškovský, 
Distributor Lubes Engineer, 

Maier & Korduletsch 
Maziva k. s.

Life Cycle Costs a oleje 

WLC = TCO + nepřímé fixní náklady, 
ústředí, správa 

TCO = LCC + fixní náklady, 
související řízení a správa

Počet motohodin 
imaginárního stroje 

od jeho uvedení 
do provozu

Úkony údržby Související 
náklady

Náklady 
na olej X 

Náklady 
na olej 
Mobil 

Náklady 
na olej Mobil 

+ analýzy MSLA

10 000 hod. výměna oleje 
a filtru 200 1000 1200 1200

20 000 hod. výměna oleje 
a filtru 200 1000

30 000 hod. výměna oleje 
a filtru 200 1000 1200 pouze odběr 

vzorku MSLA

40 000 hod. výměna oleje 
a filtru 200 1000 1200

50 000 hod.

celková prohlídka 
stavu motoru 5000

výměna oleje 
a filtru 200 1000 1200 0

Celkem 6000 5000 3600 2400

Tabulka:  Pro zjednodušení budu používat fiktivní ceny a hodnoty nákladů v bezejmenných jed-
notkách a neuvádím ani typy olejů, ani jméno jiného dodavatele:

LCC = přímé náklady 
na pořízení a provoz

Č e s K á  c h u Ť o v K a  –  z n a Č K a ,  K t e r á  s i  n a  n i c  n e h r a j e

Od doby, kdy se sešla skupina zapálených 
potravinářských odborníků, kteří byli znepo-
kojeni tehdejšími nepříznivými trendy v na-
bídce potravin na našem trhu, kdy vítězila 
nízká cena nad jejich kvalitou, už uplynulo 
zhruba třináct let. Pořadové číslo 13 totiž nese 
letošní ročník soutěže o stále oblíbenější znač-
ku ČESKÁ CHUŤOVKA, pojedenácté se pak 
bude soutěžit o sesterskou značku DĚTSKÁ 
CHUŤOVKA. Odborníci se tenkrát shodli, 
že je třeba s neblahou situací něco dělat a vy-
mysleli soutěž, která měla motivovat výrobce 
i prodejce k rozšíření nabídky českých potra-
vin splňujících tradiční vysoké požadavky na 
kvalitu, a zejména chuť potravin. A byla to 
právě chuť, která byla zvolena jako stěžej-
ní a svým způsobem syntetické kritérium 
pro hodnocení přihlášených vzorků, protože 
z hlediska spotřebitele je to především chuť, 
která korunuje každou potravinu. Bez pocti-
vých surovin a prvotřídních technologických 
postupů totiž ani nelze výtečné chuti dosáh-
nout – naopak extrémně nízká cena často 
svědčí o použití náhražkových surovin a ta-
kových výrobních postupů, kdy výsledkem 
je sice levnější potravina, která možná zasytí, 
ale chuťové pohárky zákazníka příliš nepo-
těší. Mnozí čeští výrobci tuto snahu hned od 
začátku pochopili a podpořili, protože ani je 
samotné netěšil jednostranný tlak prodejců na 
co nejnižší cenu, neboť si tím nechtěli kazit 
svou reputaci. Celý problém je samozřejmě 
mnohem složitější a do zápasu o vyšší kvalitu 
nabízených českých potravin a jejich co nej-
větší podíl na našem trhu se od té doby zapo-
jila řada subjektů, což bylo a je doprovázeno 
i stále masivnější mediální snahou o někdy 
více a jindy méně poučené informování zá-
kazníků s cílem měnit spotřebitelské návyky 
směrem k vyšší kvalitě a lepší nutriční hodno-
tě konzumovaných potravin. Síla a přesvěd-
čivost vypovídací hodnoty značek ČESKÁ 
CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 
spočívá zejména v jednoduchosti a okamži-
té srozumitelnosti jejich sdělení – potraviny, 
které mají právo se jimi pyšnit, jsou zaruče-
ně chutné, na čemž se při jejich senzorickém 
hodnocení většinově shodla nezávislá porota 

zkušených potravinářských odborníků (nebo 
naopak autentická dětská porota), přičemž 
potravina musí být zároveň vyrobena českým 
producentem v České republice. Obě loga se 
tak dnes právem řadí mezi respektované znač-
ky kvality potravin u nás. 

Za dobu existence obou soutěží se značkou 
ČESKÁ CHUŤOVKA může pyšnit již 1196 po- 
travin od 217 českých výrobců a značkou DĚT-
SKÁ CHUŤOVKA 207 výrobků od 98 čes- 
kých potravinářů, což představuje docela sluš-
nou nabídku v regálech našich obchodů. Pro-
zíraví výrobci a prodejci stále víc umísťují 
obě značky přímo na obaly svých oceněných 
výrobků, takže spotřebitelé mají usnadně-
nou rychlou vizuální volbu při svém nákupu. 
O tom, že obě značky plní beze zbytku své 
poslání, svědčí jistě i fakt, že za celou dobu 
jejich existence jsme se zatím nesetkali s je-
dinou negativní reakcí od spotřebitelů pro-
ti jejich udělení. Soutěž si postupně mnozí 
výrobci pro její férovost oblíbili tak, že se jí 

účastní s již železnou pravidelností, a nás těší, 
že právě každoroční jarní vyhlašování nového 
ročníku se pro mnohé z nich stává motivací 
i k inovacím jejich výrobního sortimentu. Prá-
vě úspěšnost přihlášených výrobků se pro ně 
stává prubířským kamenem pro zařazení no-
vinek do stálého výrobního programu. ČES-
KÁ CHUŤOVKA zejména díky takovýmto 
zapáleným potravinářským „srdcařům“ sdí-
lejícím náš pohled na potřebnost kvalitních 
a chutných českých potravin zdárně přestála 
i loňský rok poznamenaný důsledky nečeka-
né pandemie a neformálně tak osvědčila svou 
životaschopnost v souladu se sloganem, že 
„Česká chuťovka je značka, která si na nic 
nehraje“. 

Třináctý ročník soutěže tak proběhne i le-
tos pod záštitou Stálé komise Senátu pro 
rozvoj venkova a rovněž pod záštitou minis-
tra zemědělství Miroslava Tomana. Předá-
vání ocenění se uskuteční ve třetí dekádě října 
v souladu s tím, co dovolí aktuální epidemio-

logická situace, datum bude ještě upřesněno. 
V pořadí již jedenáctá výrazná osobnost čes-
kého potravinářství bude i letos slavnostně 
poctěna titulem „Rytíř české chuti“. 

Uzávěrka přihlášek výrobků do letošní 
soutěže je 16. září. Přihlášku i pravidla sou-
těže, jakož i seznam historicky všech oceně-
ných výrobců a potravin, lze nalézt na www.
ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je mož-
né také sledovat na facebooku, kde jsou uve-
řejňovány aktuální informace a novinky, mj. 
i od výrobců nejchutnějších českých potravin.

Tradičními partnery soutěže zůstávají 
Albert (generální partner) a Hasičská vzá-
jemná pojišťovna, která opět poskytne je-
jím účastníkům zvýhodněné podmínky při 
sjednávání pojištění. K váženým partnerům 
České chuťovky se řadí rovněž společnost 
Český porcelán Dubí, která i letos vyrobí 
vkusné porcelánové plakety pro nejlepší čes-
ké potravináře. Soutěž podporuje také Česká 
marketingová společnost a letos rádi navá-
žeme i na staronové partnerství s Národním 
zemědělským muzeem, s nímž se chystáme 
rozvíjet užší spolupráci na poli propagace 
chutných českých potravin. Odbornou ga-
ranci nad soutěží má letos opět renomova-
ná Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze společně s VOŠ, SPŠ a SOŠ Pod-
skalská, kde budou na podzim jako obvykle 
probíhat i veškerá hodnocení přihlášených vý-
robků. Odborným patronem soutěže je rek-
tor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Hlavními mediálními partnery soutěže tra-
dičně zůstávají vydavatelství AGRAL, vy-
davatelství RIX a Regionální televize CZ, 
partnerem Dětské chuťovky pak je i Dětská 
tisková agentura.

Všichni společně věříme, že letošní podzim 
již bude plně ve znamení blýskání se na lepší 
časy a návratu k podstatným a tolik potřeb-
ným atributům společenského života, k nimž 
svým dílem přispěje i naše tradiční soutěž 
kvality chutných českých potravin – ČESKÁ 
CHUŤOVKA 2021!

Ing. Josef Sléha, CSc., 
SYMPEX GROUP s. r. o.

ČESKÁ CHUŤOVKA bude už potřinácté cílit 
na výtečnou chuť českých potravin

  Nové zařízení na čištění odpadních vod 
instalované v opavské továrně společnos-
ti Mondelez dosahuje až 98% úspěšnosti 
v předčištění vody

  Instalace čističky je dalším krokem pro sní-
žení ekologického dopadu tohoto výrobního 
závodu

Opava – Vlastní zařízení na čištění od-
padních vod uvedl letos do plného provozu 
výrobní závod společnosti Mondelez v Opa-
vě. Jde o takzvanou flotační stanici, kte-
rá předčišťuje vodu před jejím finálním do-
čištěním v dalších technických zařízeních. 
Stanice umístěná přímo v prostorách  to-
várny na výrobu sušenek a pečených pro-
duktů dosahuje až 98% účinnosti. Má za 
úkol  zachytit  prvotní  nečistoty,  zejména 
zbytky z mytí výrobních linek, nádob nebo 
proplachů potrubí, ve kterých se hromadí 
zbytky opatkových a sušenkových těst. Pa-
tří mezi další zařízení, které bylo v posled-
ní době uvedeno do provozu s cílem snížit 
ekologický dopad provozu továrny. 

„Každá taková čistička ve výrobních pro-
storách musí být originálně navržená, aby od-
povídala danému typu látek, které se do vody 
dostávají,“  říká Emmanuel Chilaud, ředitel 
opavské továrny. „V našem případě  jsou  to 
především zbytky mouky, cukru a  tuků,“ do-
dává s tím, že při flotaci se mikrobubliny ply-
nu v nádrži navazují na odpadní látky, které 
jsou poté vynášeny na hladinu, kde se násled-

ně odstraňují. Při běžné výrobě se tak denně 
předčistí až 80 metrů krychlových odpadních  
vod. 

Výhodou flotační stanice je nejenom je-
jí vysoká účinnost, ale také jednoduché au-
tomatické ovládání. Stanici lze kontrolovat 
vzdáleně a průběžně dohlížet na správnost 
jejího chodu. V letošním roce se v továr-
ně uvedly do provozu také nové dva teplo-

vodní kotle a takzvaná kogenerační jednot-
ka, která zároveň vyrábí elektřinu a teplo, 
které se v továrně využívá na ohřev teplé  
vody. 

V rámci opatření šetrných k životnímu pro-
středí patří známý opavský závod mezi tech-
nologické špičky. Využívá úsporné osvětlení, 
používá dešťovou vodu pro užitkové účely 
a generuje nulový odpad určený na skládku. 
Udržitelný rozvoj se však týká také vybraných 
dodávaných surovin, které jsou klíčovými 
složkami zde pečených produktů. Především 
pšenice je stále více získávána z programu 
Harmony, který podporuje biodiverzitu a še-
trné environmentální postupy při produk-
ci pšenice. Je do něj zapojená řada českých  
pěstitelů. 

Native PR

Čistější odpadní vody z továrny na sušenky 

Praha – Asociace českého tradičního ob-
chodu a Sdružení místních samospráv se při-
pojily k projektu „Česko platí kartou“. Díky 
němu lze žádat o platební terminál a získat 
jej  zdarma  včetně  s  ním  spojených  služeb 
i nulových  transakčních poplatků z  realizo-
vaných plateb.

„K projektu jsme se připojili především proto, 
že podporujeme každý smysluplný projekt, který 
pomůže malým obchodníkům i celému venkovu 

zlepšit  komfort  pro  občany. Možnost  vylepšit 
služby zákazníkům i v  těch nejmenších prodej-
nách a obcích je vítaná a potřebná,“ vysvětluje 
Pavel Březina, předseda Asociace českého tradič-
ního obchodu (AČTO).

V loňském roce bylo v ČR celkem 25 terminá-
lů na 1000 obyvatel, evropský průměr byl přitom 
32 terminálů na 1000 lidí. Zlepšit tuzemskou si-
tuaci pomáhá právě projekt „Česko platí kartou“.

Rozšíření podporované skupiny o obce a ne-
ziskové organizace vnímá velmi pozitivně i Sdru-
žení místních samospráv. „Jde o další rozšíření 
služeb našim občanům. Navíc v době, kdy je bez-
kontaktní platba preferována. V naší obci umístí-
me terminály do obecních prodejen a plánujeme 
i rozšíření o možnost placení poplatků vybíra-
ných obcí,“ říká starosta obce Vysočina a člen 

předsednictva Sdružení místních samospráv To-
máš Dubský.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pod-
poří i malé obce. Ty budou nově moci nabídnout 
platbu kartou přímo na obecním úřadě. „Děkuji 
všem partnerům, kteří i v této velmi ekonomicky 
složité době chtějí do projektu investovat a podpo-
řit tak zejména živnostníky a malé firmy. Současně 
podpoříme i malé obce, ty budou moct nově na-
bídnout platbu kartou přímo na obecním úřadě. Je 
také důležité, že se do projektu zapojili noví part-
neři, zájemci si tak mohou vybrat z širší nabídky. 
Obchodníci mohou zažádat i o platební brány, kte-
ré jsou klíčové pro rozvoj prodeje přes e-shopy. 
Právě e-commerce je nyní v pandemické situaci 
mnohdy jedinou možností, jak si udržet alespoň 
nějaké příjmy,“ odhaluje zástupce náměstkyně 

ministra a ředitel odboru podnikatelského prostře-
dí a obchodního podnikání na MPO Pavel Vinkler.

V užívání bezkontaktních karet je ČR jed-
ním ze světových lídrů. Projekt „Česko platí 
kartou“ má fungovat minimálně do konce roku 
2022. Díky němu si lze požádat o platební ter-
minál a získat jej zdarma včetně s ním spojených 
služeb i nulových transakčních poplatků z reali-
zovaných plateb. Do projektu se vedle stávající 
Komerční banky nebo ČSOB nedávno zapojili 
také další poskytovatelé terminálů – Global Pay-
ments, Revo a Moneta Platební služby, obchod-
níci tak mají větší možnost výběru. 

Více informací o projektu: 
https://www.ceskoplatikartou.cz/

AČTO

ACTO

AČTO a Sdružení místních samospráv se zapojily do projektu 
„Česko platí kartou“. Zvýší tak komfort zákazníkům

http://www.maierkorduletsch.cz
http://www.maierkorduletsch.cz
http://www.ceskachutovka.cz/
http://www.ceskachutovka.cz/
https://www.ceskoplatikartou.cz/
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VYHLAŠUJÍ 13. ROČNÍK SOUTĚŽE 
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021

a DětSKÁ CHUŤOVKA 2021

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

O d b O r n ý  p a t r O n :

Pavel Matějka, rektor VŠCHt

Z Á Š t I t a  r E S O r t U :

Miroslav toman, ministr zemědělství

                     G E n E r Á l n í  p a r t n E r :                            p a r t n E ř I  S O U t ě ž E :

M E d I Á l n í  p a r t n E ř I :

regionalnitelevize.cz

regionalnitelevize.cz

regionalnitelevize.cz

regionalnitelevize.cz

Perfektní team
Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Průmyslové roboty, CNC stroje  
a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo  
a vyrobeno v Japonsku

Silný partner pro kompletní manipulační proces
Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou nabídku. Nejširší produktová řada v průmyslu umožňuje FANUC poskytovat vše, co potřebujete pro zrychlení, zpružnění a 
zefektivnění Vašich manipulačních procesů. Ideální roboty pro sbírání, balení a paletizaci umožňují perfektní synchronizaci a hladký průběh procesů od prvního do 
posledního kroku. Nezáleží, zda je Vaše zboží velké nebo malé, lehké nebo těžké, robustní či křehké, vždy máme perfektní řešení pro všechna průmyslová odvětví a 
aplikace.  WWW.FANUC.CZ
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ
Do soutěže o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka 2021“ se mohou přihlásit všechny 
tuzemské výrobní potravinářské podniky se svými výrobky, 
které jsou dodávány do oběhu na současný trh České 
republiky. 
Soutěžní kategorie:
 1. pekařské výrobky
 2. cukrářské výrobky
 3. mléčné výrobky
 4. masné výrobky
 5. ovocné a zeleninové výrobky
 6. nealkoholické nápoje
 7. piva
 8. vína
 9. lihoviny
10. ostatní potravinářské výrobky
Součástí soutěže je „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“, jejímiž  
hodnoteli jsou děti ve věku 6–16 let, a „Cena novinářů“.

Přihlášený výrobek musí splňovat vysoké senzorické 
parametry, zejména výrazné chuťové vlastnosti. Cílem 
je podněcovat výrobce k nabídce vyššího podílu vysoce 
kvalitních potravinářských výrobků, a tím reagovat na stále 
rostoucí poptávku po chutných potravinách požadovaných 
náročnými spotřebiteli.
Hlavním hodnoceným kritériem je chuť, ale hodnotí 
se i vzhled, vůně a konzistence výrobku. Přihlášený 
výrobek musí být od českého výrobce a vyrobený v ČR.

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

Výrobky budou hodnoceny ve dnech 23.–24. září 2021 
hodnotitelskou komisí nezávislých odborníků, která má 
vysoký odborný kredit. Odbornými garanty soutěže, jež 
zabezpečují vysokou míru regulérnosti soutěže „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 
2021“, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
a VOŠ, SPŠ a SOŠ Praha 2, Podskalská 10, která je také 
místem hodnocení. 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Dobrý tuzemský 
potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2021“ 
a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2021“ se uskuteční v Senátu 
Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně za 
účasti významných osobností a novinářů. V každé kategorii 
budou vyhlášeny oceněné výrobky a vítězným firmám 
budou předány ocenění a diplomy. Součástí slavnostního 
vyhlášení soutěže bude prezentace soutěžních výrobků 
formou výstavky a ochutnávky.

Vítězné výrobky budou také ochutnány přítomnými novi-
náři a jimi nejlépe hodnocené výrobky získají ještě diplom 
Cena novinářů – Česká chuťovka 2021. 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

Titul Rytíř české chuti přísluší významné potravinářské 
osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých 
potravinářských odborníků. Bude vybrána hodnotitelskou 
komisí – letos již podeváté.

Přihlášku a další informace najdete na 
www.ceskachutovka.cz a také na Facebooku: 

www.facebook.com/ceskachutovka

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

16. září 2021
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 
VŠCHT Praha, předsedkyně komise 

Ing. Jaroslav Albrecht
pekařský expert

Ing. Karel Hřídel 
VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. 
Česká zemědělská univerzita, Praha

Ing. Milan Chmelař  
ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha
Mgr. David Jonke 

odborník přes spotřebitelské právo
Ing. Jan Katina 

odborník pro masný průmysl
Ing. Jiří Kopáček, CSc. 

předseda ČMS mlékárenského
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. 

ředitel Městské veterinární správy v Praze
Ing. František Kruntorád, CSc. 
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Přihlašovatel

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

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

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

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

případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

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

do 16. září 2021
 registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)
  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)
  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)
Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 
kterou uhraďte obratem na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2000 g bude přijímáno 
dne 22. září 2021 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 23. září 2021 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

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

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

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

Název PřihlášeNého výroBku a kateGorie

Elektronickou on-line přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2021.

Logo „Naše chuťovka“
– doPlNěk k Soutěži ČeSká chuťovka

Výrobek Charakteristika

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

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

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

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

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

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE
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Plzeň – Přilákat hosty zpět na za-
hrádky a pomoc hospodským zno-
vu rozjet byznys po několikaměsíč-
ním  lockdownu,  to  je cílem právě 
probíhající  kampaně  Plzeňského 
Prazdroje s názvem #jsemzpátky.

Kampaň je založená na jedinečném 
vztahu Čechů, kteří chodí rádi na pivo, 
a výčepních, jenž jsou srdcem každé 
hospody. „Využili jsme zajímavá data 
z průzkumu ppm factum, která říkají, 
že dvě  třetiny pravidelných návštěv-
níků  hospod  znají  výčepní  jménem, 
mnozí si s nimi  tykají a často s nimi 
řeší  i osobní věci. Znovu se  tak nyní 

neotevírají nějaké anonymní hospody. 
Teď už můžeme zase na jedno k Igo-
rovi, Petrovi, Marušce a dalším, které 
po tak dlouhé době rádi vidíme a od 
nichž máme jedno čepované nejradě-
ji,“ vysvětluje Zdeněk Kovář, tiskový 
mluvčí Pradroje. 

Kreativní koncept kampaně vytvoři-
la agentura Svengali Communications. 
Celá kampaň pak vznikla ve spoluprá-
ci agenturního týmu a komunikační-
ho oddělení Prazdroje. Pivovar do ní 
zapojil a osobně zkontaktoval přes 
500 výčepních, kterým vyrobil a dis-
tribuoval placky s jejich jménem, aby 
podpořil jejich známost i u těch hos-
tů, kteří je ještě neznají. Výčepní pak 
sdíleli fotky s plackou a hashtagem 
#jsemzpátky na Facebooku a Insta-
gramu s jasným vzkazem: jsme zase 
zpátky a máme otevřeno! Kromě toho 
Prazdroj připravil také téměř 20 tisíc 
odznáčků, které výčepní po otevření 
rozdali svým nejvěrnější štamgastům.

Jako teaser zafungovala na Youtu-
bu a sociálních sítích písnička kapely 
O5 a Radeček s názvem „Díky, že jste 
zpátky!“. „Vzdává hold všem hospod-
ským, kteří dlouhý lockdown vydrželi. 
Jen za první 4 dny od zveřejnění měla 
bez jakékoli podpory bezmála 30 tisíc 
zhlédnutí. Stala se zároveň i hudebním 
podkresem ve videu, ve kterém výčep-
ní spolu s emeritním vrchním sládkem 
Prazdroje Václavem Berkou zvou lidi 
zpět do hospod a které mělo v neděli 
premiéru  na Facebooku  pivovaru,“ 
říká Marek Pražák, majitel agentury 
Svengali Communications. 
„Chtěli jsme se odlišit od tradičních 

pozvání do hospody a vytvořit kampaň, 
která  zapojí  jak  samotné  hostinské 
v podnicích i na sociálních sítích, tak je-
jich hosty. Název kampaně #jsem zpátky 
vystihuje celý restart hospod, protože 
po dlouhých měsících jsou zpátky ne-
jen výčepní, ale i hosté a také čepované 
pivo do skla. A je to vlastně i signál, že 

se snad pomalu vrací všechno zpátky 
do normálu,“ doplňuje Zdeněk Kovář.

Prazdroj nastartování hospod pod-
pořil i unikátním „generátorem banne-
rů“, ve kterém si každý výčepní nebo 
restaurace může vytvořit svůj originál-
ní banner se svým jménem či názvem 
a následně sdílet na sociálních sítích. 
„Chtěli  jsme  hospodským  co  nejvíc 
zjednodušit přípravy na otevření a na-
bídnout jim možnosti, jak propagovat 
své provozovny na sociálních sítích. 
Jen za první 4 dny si banner vytvořilo 
téměř 500 hospod či výčepních,“ do-
dává Zdeněk Kovář.

Prazdroj aktivoval i lidi, kteří se 
těšili, až se zahrádky otevřou. Nabídl 
jim možnost použít kampaňový ráme-
ček #jsemzpátky na profilových fot-
kách na Facebooku.

V rámci kampaně Prazdroj použil 
i výsledky průzkumů, které dokla-
dují jedinečnost české pivní kultury 
a vztah lidí k výčepním.

Jsem zpátky. Kampaň Prazdroje láká do hospod 
a podporuje hospodské v jejich restartu

 Amsterdam – Pivovarnická sku-
pina HEINEKEN oznámila novou am-
bici  dekarbonizovat do  roku 2030 
své výrobní aktivity a do roku 2040 
celý  svůj hodnotový  řetězec.  Jed-
ná  se  o  první  z  řady  aktualizova-
ných ambicí v rámci programu Brew 
a Better World a o důležitou součást 
nové  strategie  EverGreen  zaměře-
né  na  vyvážený  růst  společnosti.

„V této Dekádě opatření1 se zava-
zujeme urychlit realizaci našich aktivit 

v rámci boje se změnami klimatu. Aby-
chom přispěli k tomu, že nárůst teploty 
nepřekročí hranici 1,5 °C vytyčenou 
Pařížskou dohodou, stanovili  jsme si 
cíl dosáhnout do roku 2030 uhlíkové 
neutrality ve výrobě. K dalšímu sní-
žení našich emisí přispějí energetická 
efektivita a rychlejší přechod na obno-
vitelné zdroje energie,“ poznamenává 
Dolf van den Brink, generální ředitel 
a předseda představenstva společnosti 
HEINEKEN. „Velká část naší celko-
vé uhlíkové stopy mimo výrobu připa-
dá na  zemědělství,  obaly,  distribuci 
a chlazení. Proto budeme intenzivně 
spolupracovat  s  našimi  dodavate-
li a partnery na splnění ambiciózní-

ho cíle, kterým je dosáhnout do roku 
2040 uhlíkově neutrálního hodnoto-
vého řetězce. Jsme si vědomi toho, že 
HEINEKEN může prosperovat, pouze 
pokud se bude dařit naší planetě a ko-
munitám, v nichž působíme. Chci tímto 
zaměstnancům poděkovat za jejich na-
sazení pro tuto věc. Společnými silami 
přispějeme k lepší budoucnosti našeho 
světa.“

Společnost HEINEKEN se v celém 
hodnotovém řetězci od pěstování suro-
vin až po koncového spotřebitele dlou-
hodobě zaměřuje na konkrétní opat-
ření pro snížení své uhlíkové stopy, 
a to v úzké spolupráci se zákazníky, 
spotřebiteli a dodavateli.

V České republice skupina HEINE-
KEN vlastní pivovary Starobrno, Kru-
šovice a Velké Březno. I v těchto pivo-
varech bude hrát udržitelnost zásadní 
roli. V oblasti snižování CO2 od roku 
2011 firma ve svých pivovarech sní-
žila uhlíkovou stopu o 24 %. To díky 
efektivnějším postupům ve výrobě, 
udržitelnému využití odpadů z pivo-
varů a modernímu přístupu k dopravě. 
Na své cestě za uhlíkovou neutralitou 
tak například v logistice využívá elek-
trické vysokozdvižné vozíky a také 
první tahač na CNG. Zároveň využí-
vá odlehčených návěsů a zaměřuje se 
na pravidelnou obměnu vozového par-
ku. Důležitým krokem směrem k uhlí-

kové neutralitě je také pravidelná opti-
malizace tras přepravy nákladu. Co se 
týká práce s odpady, pivovary dlou-
hodobě směřují k cirkularitě a 100% 
eliminaci odpadů, které směřují na 
skládky.

hlavní milníKy na cestě 
K uhlíKové neutralitě 

Maximalizací energetické účinnos-
ti a využíváním obnovitelných zdrojů 
hodlá společnost HEINEKEN dosáh-
nout do roku 2030 uhlíkové neutrality 
všech svých výrobních provozů. 

V úzké spolupráci s dodavateli chce 
společnost HEINEKEN do roku 2030 
snížit emise v celém svém hodnoto-
vém řetězci2 o 30 % ve srovnání s pro-
dukcí emisí v roce 2018. 

Společnost má za cíl do roku 2040 
jako vůbec první globální výrobce pi-
va dosáhnout uhlíkové neutrality v ce-
lém svém hodnotovém řetězci. 

Společnost svůj nový závazek pro-
sazuje vědecky podloženým přístu-
pem vycházejícím z intenzivní spolu-
práce s iniciativou SBTi3.

naše dosavadní aKtivity 
a úspěchy 

Za uplynulé desetiletí programu 
„Brew a Better World“ se společnos-
ti HEINEKEN podařilo emise uhlíku 
produkované jejími pivovary snížit 

o 51 % ve srovnání s jejich produkcí 
v roce 2008. Od roku 2018, kdy přijala 
závazek přejít na obnovitelné zdroje 
energie, společnost v této oblasti rea-
lizovala více než 130 projektů a dnes 
provozuje pět z deseti největších svě-
tových pivovarů fungujících na solární 
energii.

Společnost HEINEKEN uzavřela 
partnerství na výstavbu větrné farmy 
ve Finsku, která bude obnovitelnou 
energii přivádět do elektrické sítě zá-
sobující třináct z jejich provozních 
společností v Evropě. V rámci svého 
závazku vůči ochraně životního pro-
středí se společnost stala hrdým čle-
nem aliancí Business Ambition for 
1.5C, Race to Zero a RE100.

Ogilvy, s. r. o.

1  Dekáda opatření vyhlášená Organizací 
spojených národů vyzývá k rychlejšímu 
zavedení udržitelných řešení v reakci na 
největší výzvy dnešního světa, od chudo-
by a genderové nerovnosti až po klima-
tické změny, nerovnoprávnost a nedosta-
tek finančních zdrojů.

2  Včetně pěstitelů ječmene, výrobců lah-
ví, sklenic a plechovek, vlastní výroby, 
logistických společností a lednic instalo-
vaných u zákazníků.

3  https://sciencebasedtargets.org/

HEINEKEN má za cíl do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality ve výrobě 
a do roku 2040 v celém hodnotovém řetězci

Hanušovický Pivovar Holba slaví 
mimořádný úspěch v prestižní mezi-
národní soutěži European Beer Cha-
llenge 2021, a to se dvěma ležáky, 
Holbou  Šerák  a  Holbou  Premium, 
které získaly zlaté medaile v kate-
gorii světlý ležák českého typu.

Mezinárodní degustační soutěž Eu-
ropean Beer Challenge 2021 se tradič-
ně konala v Londýně, kde v průběhu 
dubna přihlášená piva hodnotili zku-
šení degustátoři. Piva Holba Šerák 
a Holba Premium zde uspěla v kon-
kurenci někalika tisíc vzorků piv  
z 39 zemí světa. 

„Letošní úspěchy pro nás mají vel-
ký význam, protože se nám se Šerákem 
i Holbou Premium podařilo  obhájit 
zlaté medaile z roku 2019. Zvítězit  je 
důvod k radosti, ale zopakovat úspěch 
a opakovaně přesvědčit náročné mezi-
národní porotce o kvalitě našeho piva, 
to je teprve důvod k oslavám,“ komen-
toval úspěch Ing. Vladimír Zíka, ředi-
tel Pivovaru Holba.

european 
beer challenGe

Evropská degustační soutěž, která 
se každoročně pořádá v Londýně, je 
specifická zejména tím, že jednotlivé 
vzorky formou slepé degustace posu-
zují přímo přední světoví kupci piva. 
Kromě toho, že jsou šance na výhru 
soutěžních nováčků i ostřílených před-
ních světových výrobců piva vyrovna-
né, úspěch v této soutěži je zároveň ta-
ké jedinečnou příležitostí k prezentaci 
značky nejen v rámci britského trhu, 
ale zároveň celé EU. I to je důvodem, 
proč je o účast v soutěži ze strany pi-

vovarů každoročně velký zájem a po-
čet konkurenčních vzorků vysoký.

Omnimedia, s. r. o.

Pivovar Holba získal dvě zlata v mezinárodní soutěži
European Beer Challenge 2021 

Marek Křížek, výčepní, Ventura Pub 
Karlovy Vary
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Po pěti měsících omezeného pro-
vozu  do  výdejních  okének  se  re-
staurace  znovu otevírají  svým  zá-
kazníkům.  Opožděně  tak  začíná 
tradiční letní sezona také pro pivo-
vary, které za sebou mají z pohle-
du spotřeby čepovaného piva jeden 
z nejhorších roků v historii. I letos 
v ní čekají propad zhruba o deset 
procent – svůj vliv sehrají stále tr-

vající bezpečnostní opatření, chy-
bějící  turisté  i  změna spotřebních 
návyků u Čechů.

Už výsledky spotřeby za první tři 
měsíce roku 2021 ukazují, že v porov-
nání s loňskem pili Češi čepované pivo 
méně – rozdíl je víc než 600 tisíc hek-
tolitrů. První čtvrtletí ale obvykle patří 
k těm nejslabším, Svaz pivovarů a sla-
doven tedy věří, že otevření restaurací 
krátce po začátku období, ve kterém 
lidé vychutnávají pivo nejraději, ne-
příznivý trend může zvrátit.
„Jsme  realisté  a  chápeme,  že 

od  začátku  pandemie  koronaviru 
se  svět  výrazně  změnil  a  my  stojí-

me na nové startovní čáře. Uvidíme, 
jaký  vliv  bude  mít  například  ote-
vření  hranic  mezi  zeměmi  –  ať  už 
z pohledu přijíždějících turistů, nebo 
naopak Čechů odjíždějících v létě na 
dovolenou. Otazníků  je hodně a my 
předpokládáme,  že  zůstaneme  letos 
asi deset procent pod loňskými výsled-
ky,“ zvažuje stávající situaci předseda 
Svazu pivovaru a sladoven František 
Šámal.

S příchodem teplého počasí na za-
čátku května bylo u výdejních okének 
restaurací zřejmé, že se lidé na čepo-
vané pivo těší. Otevření alespoň za-
hrádek je tak dobrou zprávou, protože 
provozovatelé teď mohou lépe zabez-

pečit hygienické podmínky kolem 
svých podniků a nabídnout hostům 
bezpečnější prostředí s pevně určený-
mi pravidly.
„Jsme rádi, že se nakonec podařilo 

najít řešení například v tématu nega-
tivních testů. To, že jejich nutnost není 
nastavená jako věc, kterou by hostinští 
museli po hostech vyžadovat, ale jako 
vstřícný nástroj pro bezpečnější vstup 
každého jednotlivého hosta, vnímáme 
pozitivně.  Shoda  se  státem  ohledně 
nastavení pravidel  je pro nás důleži-
tá, protože pokud budou smysluplná, 
můžeme ukázat, že je my i hosté doká-
žeme dodržovat a přiblížíme tak brzký 
návrat k plnému provozu restaurací,“ 

říká výkonná ředitelka Svazu pivovaru 
a sladoven Martina Ferencová.

Nastavit fungující pravidla v právě 
začínající letní sezoně bude nezbyt-
né také z důvodu blízké budoucnosti. 
Česko v ní může čelit dalším vlnám 
koronavirové pandemie a příklady ze 
zahraničí ukazují, že kompletní zaví-
rání podniků nemusí být jediným efek-
tivním řešením. Přínos pravidelného 
a přitom bezpečného sociálního kon-
taktu v oblíbeném restauračním podni-
ku u tradiční sklenice piva by pak pro 
společnost mohl v kritických dobách 
hrát důležitou roli.

Český svaz  
pivovarů a sladoven, z. s.

Zahrádky otevírají zkrácenou pivní sezonu

Svijany slaví otevření zahrádek a vaří Svijanský Svátek 

Svijany – Po dlouhých 213 dnech 
se pro hosty opět otevřely venkovní 
prostory  a  zahrádky  restaurací. 
Rodinný pivovar  Svijany pro  tuto 
netrpělivě  očekávanou  událost 
připravil  další  várku  sudového 
piva Svijanský Svátek,  s nímž už 

loni  oslavil  červnové  otevření 
restaurací  a  Vánoce.  Výjimečné 
sezonní pivo bude na čepu vybra-
ných svijanských restaurací a hos-
pod opět jen po omezenou dobu. 

„Letošní 17. květen byl nejen pro 
všechny milovníky točeného piva, ale 
i pro hospodské a pivovary opravdo-
vým svátkem. Pevně věřím, že i přes 
nepříznivou předpověď počasí si zá-
kazníci na zahrádky našli cestu a že 
i Svijanský Svátek bude jedním z dů-
vodů, proč na točené pivo vyrazili,“ 
řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík.  „Doufám,  že  hosté  budou 
s personálem spolupracovat v rám-
ci  dodržování  protipandemických 

opatření, což umožní brzké otevření 
i vnitřních prostor gastronomických 
zařízení, ke kterému se celý náš obor 
upíná,“ dodal.

KroužKový ležáK 
„Svijanský Svátek je kroužkové pi-

vo inspirované starými recepturami, 
podle nichž se v minulém století va-
řilo pivo zavážené před zimou na ne-
přístupné horské chaty. Hotové pivo 
se po filtraci znovu zakvašuje rozkva-
šenou mladinou, tzv. kroužky,“ přibli-
žuje v pořadí již sedmnácté svijanské 
pivo svijanský sládek Petr Menšík. 

Svijanský Svátek je vyroben z vy-
braných surovin a dostalo se mu také 
vybrané péče. „Receptura Sváteční-
ho ležáku s 5,0 procenty alkoholu ob-
sahuje kombinaci humnových sladů 
a tradičně pěstovaný Osvaldův klon 
Žateckého  poloraného  červeňáku 
z našich vlastních chmelnic. Stejně 

jako všechna svijanská piva je samo-
zřejmě nepasterovaný,“ dodává Petr 
Menšík. 

Svijanský Svátek je součástí rodi-
ny speciálních sezonních piv spolu 
s jantarovým Duxem, kterého pivo-
var zařadil do svého stálého výrob-
ního sortimentu po jeho úspěšné pre-
miéře před dvěma lety. Od té doby se 
čepuje pravidelně jednou do roka na 
konci září během Dnů českého piva. 
Pivovar plánuje, že celou rodinu by 
mohlo časem doplnit i pivo uvařené 
speciálně pro oblíbené červencové 
Slavnosti svijanského piva, které 
se ovšem letos bohužel kvůli koro-
naviru nebudou konat stejně jako  
loni. 

Svijany  –  Slavnosti  svijanské-
ho piva, na něž se do Svijanského 
Újezdu v červenci už více než tři-
cet let sjíždějí tisíce hudby a piva 
milovných návštěvníků  z celé  re-
publiky,  se  nebudou  v  tradičním 
formátu konat ani  letos. Pořáda-
jící Pivovar Svijany a obec Svijan-
ský Újezd jsou po zvážení možných 
rizik v souvislosti s pandemií CO-
VID-19 nuceny je zrušit stejně jako 
loni.  „Epidemie  ještě není úplně 
za námi a pokračující opatření bo-
hužel ještě ani v létě nedovolí po-
řádání  tak velké sešlosti. Zrušení 
Slavností  nás  mrzí,  ale  ochrana 
zdraví má absolutní prioritu,“ řekl 

ředitel  Pivovaru  Svijany  Roman  
Havlík. 

Slavnosti svijanského piva před-
stavují již po tři desetiletí jeden z vr-
cholů léta nejen na Liberecku. Na 
každoroční „srdeční záležitost“ se 
na koupaliště ve Svijanském Újezdě 
sjíždějí tisíce hudby a piva milov-
ných návštěvníků z celé republiky, 
aby absolvovali nabitý hudební pro-
gram a řadu doprovodných akcí pro 
celou rodinu. Vedle hudby se však na 
Slavnosti chodí především za pivem, 
které na nich teče plným proudem. 
Naposledy – v roce 2019 – se na nich 
čepovalo patnáct různých svijan-

ských piv za lidovou cenu z celkem 
160 píp. 

„S  velikou  lítostí  proto  musíme 
ohlásit letošní 32. stejně jako loňský 
31. ročník Slavností za uzavřený ještě 
před začátkem. Na dalších Slavnos-
tech s magickým pořadovým číslem 
33 se ve Svijanském Újezdě sejdeme 
16. července roku 2022. Jsem si jist, 
že si jejich neopakovatelnou atmosfé-
ru po vynucené dvouleté pauze o to 
více vychutnáme. Pokud to epidemio-
logická situace dovolí, uspořádáme 
během letních měsíců alespoň něja-
kou menší akci podobného ražení,“ 
dodal Roman Havlík.

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Slavnosti svijanského piva nebudou ani letos 

Praha – Češi mají nyní více mož-
ností,  kam  si  zajít  na  zahrádku 
na čepované pivo než před rokem. 
Podle aktuálních údajů Plzeňského 
Prazdroje  fungovalo o 26 procent 
hospod a  restaurací  více, než  to-
mu bylo záhy po prvním lockdownu 
loni v květnu. Čtvrtina provozoven 
ale stále čeká na další  rozvolnění 
a otevření interiérů. 

„Poslední  lockdown  byl  velmi 
dlouhý. Pro hospodské  tedy možnost 
otevřít  aspoň  zahrádky  představuje 
vzpruhu a částečný návrat do normá-
lu. Většina z nich už si nemůže dovolit 
vyčkávat, musí to zkusit. I proto se bě-
hem prvního týdne otevřelo mnohem 
více zahrádek než  loni po 11. květnu 
po první vlně uzavření. A pomáhá to-
mu i zájem lidí, kteří se chtějí po tak 
dlouhé  době  zase  setkávat  s  přáteli 

u piva,  i navzdory ne úplně dobrému 
počasí či nutnosti testování,“ říká ob-
chodní ředitel Plzeňského Prazdroje 
Tomáš Mráz.  

V první týdnu otevření zahrádek fun-
govalo přes 8 tisíc hospod a restaurací, 
kam Prazdroj dodává pivo. V porovná-
ní se stejným obdobím předcovidového 
roku 2019 to je zhruba o čtvrtinu méně. 
„Pořád je tu totiž část provozovatelů 
a majitelů hospod a restaurací, kteří 
ještě neotevřeli. Buď proto, že nema-
jí zahrádku, nebo se jim jen částečné 
otevření nevyplatí. Celý gastrosektor 
se tak znovu může postavit na nohy až 
po úplném rozvolnění a otevření interi-
érů. Jenom zahrádky zkrátka nestačí,“ 
konstatuje Tomáš Mráz.

To dokazuje i objem sudového 
a tankového piva, který si hospodští 
na první týden po otevření od Prazdro-
je objednali. Ve srovnání se stejným 

obdobím před covidem jde o propad 
o 36 procent. 
„Potřebujeme,  aby  se  otevřely 

vnitřní provozy co nejdříve, byť s ome-

zeními. S tím si ale poradíme. Bojuje-
me nyní o každého zákazníka, pokud 
by letošní rok dopadl tak jako loňský, 
bylo  by  to  opravdu  zlé.  Rozvolnění 

je potřebné a my budeme dodržovat 
veškerá  bezpečnostní  a  hygienická 
opatření,“ říká Martin Kružík, pro-
vozovatel brněnské restaurace Tusto 
Titanium.

Z těch, co nemají zahrádky nebo 
zatím neotevřeli, se k restartu po další 
vlně rozvolnění chystá naprostá větši-
na. „Provozoven, které ukončily nebo 
se chystají ukončit činnost kvůli covi-
du,  jsou nižší stovky. To představuje 
zhruba jednotky procent ze všech, kam 
dodáváme pivo. Chuť hospodských po-
kračovat je vysoká. Všichni sází na let-
ní sezonu, která by  jim pomohla as-
poň trochu umazat ztráty z posledního 
roku. Důležité ale  je, aby už zůstaly 
otevřené natrvalo, jinak by těch, kteří 
skončí, bylo mnohem víc,“ doplňuje 
Tomáš Mráz. 

Svengali Communications

Prazdroj: Funguje víc zahrádek než před rokem. 
Čtvrtina restaurací čeká na otevření interiérů

Srdcovka Corso, Plzeň

https://www.prazdroj.cz/jsemzpatky
https://www.prazdroj.cz/jsemzpatky
https://www.theheinekencompany.com/our-sustainability-story
https://www.theheinekencompany.com/our-sustainability-story
https://www.theheinekencompany.com/our-company/our-strategy
https://www.theheinekencompany.com/newsroom/adding-green-energy-to-the-grid/
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c#start
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c#start
https://racetozero.unfccc.int/
https://www.there100.org/
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Pro zákazníky se otevřel největší obchod s vínem v Praze 
Praha  (PROTEXT) – V České  re-

publice  se  nově  otevřela  největší 
specializovaná prodejna vín v Pra-
ze.  Prodejna  LÁHVE:  zákazníkům 
nabízí přibližně 500 druhů vín, oli-
vové oleje, hořčice či  nejrůznější 
příslušenství k vínu.

V nově otevřeném obchodě o veli-
kosti 270 m2 na adrese Českomorav-
ská 2517/13 v pražské Libni naleznou 
nakupující přibližně 500 jedinečných 
typů vín. Doplňkovým sortimentem 
zařazeným v nabídce LÁHVE: jsou 
olivové oleje a hořčice z Itálie, křupa-
vé chlebíčky KRISPROLLS ze Švéd-
ska, které jsou novinkou na českém 
trhu, kvalitní české sklo, nejrůznější 
příslušenství k vínu a další.

Obchod LÁHVE: stojí mezi dvěma 
protipóly – řetězcovým maloobcho-

dem a tradiční vinotékou. Nabízený 
sortiment je navržen tak, aby měl zá-
kazník vždy široký výběr vín v každé 
cenové třídě. Ceny vín se pohybují od 
115 korun výše. Při koupi tří a více li-
bovolných láhví získá nakupující sle-
vu. Konkrétní slevové akce jsou vždy 
popsány na etiketách tak, aby zákaz-
ník předem věděl, kolik za svůj nákup 
zaplatí.

Zákazníci naleznou na všech eti-
ketách srozumitelné a detailní infor-
mace o zboží, jako je název vína, jeho 
původ, doporučená teplota podávání, 
barva či nasycenost a k jakým pokr-
mům se daná láhev hodí. Nakupující si 
tak mohou vybrat víno dle svých prefe-
rencí. V obchodě je zákazníkům k dis-
pozici odborný personál, ale i bez něj 
obsahují etikety dostatečné množství 
informací pro volbu ideálního vína.

Zakoupené zboží si mohou zákazní-
ci zabalit do pevné kartonové krabice 
s pohodlnou rukojetí, v nichž lze bez-
pečně a komfortně přepravit zakou-
pené zboží. Tato krabice je díky své 
odolnosti opakovatelně použitelná 
i pro další nákupy.

Velkou část sortimentu importu-
jí v LÁHVE: přímo od zahraničních 
dodavatelů, díky čemuž mohou být 
i ceny nabízeného sortimentu nižší, 
a k dispozici jsou tak ta nejkvalitnější 
vína z různých zemí.

Většinu vín ochutnali a posoudili 
podnikoví specialisté. S výběrem spo-
lečnosti pomáhají odborníci z Itálie 
a Francie pracující ve vinařské oblasti již 
více než 15 let, navíc se aktivně podílí na 
vytváření nového sortimentu LÁHVE:.

www.lahve-lahve.cz

Bohemia Sekt  ICE se stal hitem 
loňského  léta a s ním se prosadil 
i trend neformální konzumace sektu 
na ledu. Zájem o něj nepolevil ani mi-
mo letní sezonu, lidé se ke stylovým 
bílým lahvím rádi vraceli i v chlad-
nějších měsících. Bohemia Sekt ICE 
je tak dosud nejrychleji rostoucí no-
vinkou staroplzeneckého vinařství. 

Stále více Čechů otevírá lahev 
„bublinek“ nejen na oslavu význam-
ných událostí, ale i pro zpříjemnění 
neformálních příležitostí. Vedle naro-
zenin, novoročních přípitků, sváteč-
ních okamžiků a dalších oslav získala 
šumivá vína své neodmyslitelné mís-
to při setkáních s přáteli, během let-
ních dnů u bazénu nebo na večírcích 
s grilováním. Růst obliby konzumace 
šumivých a perlivých nápojů v let-
ních měsících potvrzují data agentury 
Nielsen, ze kterých vyplývá, že ve-
dle závěru roku jsou nejvyšší malo-
obchodní prodeje šumivých vín za-
znamenávány právě v letním období. 
Na poptávku spotřebitelů zareagovala 

společnost BOHEMIA SEKT na ja-
ře loňského roku uvedením novinky 
Bohemia Sekt ICE. „V  úspěch  no-
vinky jsme pevně věřili, ale skutečná 
poptávka  předčila  naše  očekávání. 
I přes tehdejší náladu ve společnosti 
ovlivněnou pandemií zaznamenal Bo-
hemia Sekt ICE raketový vzestup ob-
liby. Relativně nejsilnějším obdobím 
byl květen, kdy se Bohemia Sekt ICE 
stal nejprodávanější položkou celého 
našeho sortimentu,“ říká Martin Fou-
sek, marketingový ředitel společnosti 
BOHEMIA SEKT. Zájem o Bohemia 
Sekt ICE neklesal ani po skončení 
hlavní sezóny.  „Doménou  novinky 
Bohemia Sekt ICE je jednoznačně lé-
to, velmi mile nás ale překvapily i vá-
noční a silvestrovské prodeje. Těší nás, 
že si lidé neformální konzumaci bubli-
nek na ledu užívají i během chladněj-
ších měsíců,“ dodává Martin Fousek.

bublinKy na přání 
spotřebitelů

Bohemia Sekt ICE vznikl v reak-
ci na poptávku spotřebitelů, kteří si 

v létě rádi dopřejí sklenku šumivého 
vína. Výběr vín do základního cuvée 
byl tak proto konzultován právě s ni-
mi. „Spotřebitelé a spotřebitelky vy-
bírali vína tak, aby odpovídala jejich 
představám ‚letních bublinek‘ vhod-
ných ke  konzumaci na  ledu. Cuvée 

je  složeno  z  aromatických  odrůd 
a  oblíbené  odrůdy  Chardonnay,“ 
popisuje Ondřej Čabrada, mana-
žer značky Bohemia Sekt. Bohemia 
Sekt ICE se pije z velkých vinných 
sklenic s kostkami ledu a snítkou  
máty. 

navýšení Kapacit a uvedení 
menšího sourozence

Objednávky zákazníků společnosti 
BOHEMIA SEKT ukazují, že zájem 
o loňskou novinku nepoleví ani letos. 
Oproti minulé sezoně tak ve Starém 
Plzenci navýšili na rok 2021 kvasné 
kapacity. Po roce od uvedení novin-
ky na trh byla rovněž představena její  
200 ml verze. „Bohemia  Sekt  ICE  
200 ml je ideálním individuálním bale-
ním. Lahev o objemu 0,75 l je perfekt-
ní pro sešlost rodiny a přátel, novým 
balením ale pokrýváme i poptávku po 
velikosti  odpovídající  jedné  porci,“ 
uzavírá Ondřej Čabrada.

mediální podpora ledových 
bublineK

Uvedení novinky vloni doprovodil 
nově vytvořený reklamní spot. Úspěš-
nému sektu se dostane podpory i le-
tos. Vedle televizní a outdoor kampaně 
využije značka i aktivit na sociálních 
sítích, bannerovou kampaň a podporu 
v rámci platformy Spotify. 

PEPR Consulting

Ledový úspěch společnosti BOHEMIA SEKT: Bohemia Sekt ICE 
je historicky nejúspěšnější novinkou, slaví rok na trhu

Tržby z on-trade prodeje piva v Ev-
ropě se v roce 2020 v důsledku pande-
mie propadly o 42 %. Klíčem k oživení 
pivovarnického průmyslu v roce 2021 
bude podle tvrzení asociace Brewers 
of Europe obnova provozu pohostin-
ství. Malý nárůst v oblasti maloob-
chodního prodeje v loňském roce jen 
zdůraznil stagnaci a výsledkem byl 
pokles celkového objemu piva proda-
ného v Evropě o 9 % a snížení výroby 
piva v hodnotě o více než 3 miliardy 
eur. Počet pracovních míst v hodno-
tovém řetězci klesl v roce 2020 odha-
dem o jednu třetinu z 2,6 milionu lidí 
na 1,8 milionu, přičemž drtivá většina 
těchto ztrát byla v pohostinství, ale ke 
zrušení míst došlo i v oblasti výroby 
a distribuce.

V Evropě se výluky a omezení 
v jednotlivých zemích lišily. Co však 
mělo mnoho trhů společného,   je úplné 
uzavření barů, hospod a restaurací na 
delší dobu. Evropa pocítila plný dopad 
pandemie v období od března 2020, 
ačkoli regionální lockdowny v Itálii 
začaly již v únoru. Zatímco řada ze-
mí si během léta užila určité uvolnění 
(včetně omezeného opětovného ote-
vření obchodů), mnoho zemí se na 
podzim a v zimě vrátilo k přísnějším 
omezením (včetně uzavření obchodů).

V roce 2020 množství piva pro-
daného on-trade pokleslo o 42 %, ze 
126 milionů hektolitrů v roce 2019 
na 73 milionů hektolitrů. To bylo 
mírně kompenzováno 8% nárůstem  
(o 20 milionů hektolitrů) prodeje off-

-trade; čistým výsledkem však byl 
pokles celkového objemu piva proda-
ného v Evropě o 9 % (34 milionů hek-
tolitrů). V hodnotě to činilo více než 
3 miliardy eur za jediný rok. Stav se 
promítl také u dodavatelů do odvětví 
piva, kteří v nákupech souvisejících 
s jeho výrobou zaznamenali pokles o 8 
% (2 miliardy eur). 

eKonomicKý 
dopad

Přidaná hodnota vytvořená přímo 
i nepřímo odvětvím piva v Evropě po-
klesla. Celková hodnota snížená kvůli 
omezením Covid-19 činí přes 15 mi-
liard eur, což představuje pokles o té-
měř 25 %. Celkové daně z odvětví piva 
placené evropským vládám se snížily 
o 23 %, a to zejména díky prudkému 
poklesu příjmů z daně z přidané hod-
noty v on-trade prodeji o 7 miliard eur.

Co se týče pracovních míst, model 
The Brewers of Europe naznačuje, že 
jejich počet tvořených v odvětví piva 
se snížil z 2,6 milionu v roce 2019 na 
přibližně 1,8 milionu v roce 2020, což 
je pokles o 33 % (ekvivalent 860 000 
pracovních míst). Nejvíce byl zasažen 
sektor pohostinství, kde byly zrušeny 
více než 4 místa z 10, tedy téměř 43 %  
zaměstnanců přišlo o práci nebo byli 
dočasně závislí na dávkách v neza-
městnanosti. Další 7,5% pokles byl 
zaznamenán v počtu pracovních míst 
generovaných u dodavatelů do odvětví 
piva. Tyto ztráty v některých odvět-
vích byly okrajově kompenzovány vy-

tvořením 21 000 nových pracovních 
míst v maloobchodu, což představuje 
9% nárůst počtu pracovních míst ne-
přímo tvořených odvětvím piva.

Nutno však říci, že vlády podporo-
valy udržení pracovních míst různými 
způsoby, což výpočet přímého dopadu 
pandemie a s ní souvisejících opatření 
na pracovní místa ztěžuje.

výhledy 
na roK 2021

Vzhledem k významu pohostinství 
pro pivovarnický průmysl obrátila 
asociace The Brewers of Europe svou 
pozornost na znovuotevření tohoto od-
větví. Návrat do barů, hospod, kaváren 
a na festivaly s přáteli, rodinou a míst-
ní komunitou bude symbolem zotavení 
z pandemie Covid-19. Vládám poskyt-
ne též vítanou ekonomickou podporu. 
Pokud se odvětví pohostinství bude 
moci vrátit k předpandemickému sta-
vu, mohou vlády, podle zprávy The 
Brewers of Europe, s pokračující cíle-
nou podporou odvětví očekávat z vý-
nosu z daní zisk přibližně 11 miliard 
eur.

I když zpráva říká, že klíčem k to-
mu, aby operátoři mohli plánovat do-
předu, budou jasnost a jistota vládních 
opatření, poznamenává také, že cesta 
vpřed nebude přímá. Velká Británie 
otevřela bary a restaurace počátkem 
dubna, a to omezeně na venkovní te-
rasy, v jiných zemích zůstaly obchod 
a pohostinství zavřené bez pevného 
data pro opětovné otevření.

Očkovací kampaně v rámci EU 
byly podstatně pomalejší než v USA 
a ještě nějakou dobu potrvá, než se 
budou moci turisté ze zemí mimo 
Evropu do ní vrátit. Jak poznamenal 
americký sektor řemeslné výroby piva 
na začátku dubna: nejlepším scénářem 
pro pivovarnický průmysl v roce 2021 
je, že to bude spíše rok oživení, který 
kompenzuje ztráty roku 2020, než rok  
růstu.
„V krátkodobém horizontu může ev-

ropská ekonomika začít s oživováním 
v  létě 2021, pokud omezené případy 
Covid-19 a pokrok v očkování umož-
ní postupné uvolnění omezení. Situa-
ce však zůstává velmi nejistá, protože 
v mnoha evropských zemích jsou vněj-
ší hranice pro turisty stále uzavřené. 
Jakékoli  oživení  bude  nepochybně 
nerovnoměrné, postupné a rozložené. 
V závislosti na zemi a politice té které 
vlády, ale  také na důvěře spotřebite-
lů by se prodej piva v obchodě mohl 
v létě 2021 setkat s určitým zlepšením, 
ale bezpochyby zůstane pod úrovní ro-
ku 2019. Zůstává nejasné, zda pande-
mie ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu vyvolá nebo urychlí zásad-
nější posuny v politice, v obchodních 
praktikách, a co  je nejdůležitější, ve 
vzorcích spotřeby,“ tvrdí evropští pi-
vovarníci.

on-trade a off-trade:  
co oČeKávat v roce 2021

On-trade prodej: prodej v pohos-
tinství by mohl v létě 2021 zazname-

nat potenciálně významná zlepšení ve 
srovnání se současnou úrovní, protože 
omezení budou zrušena, ale sociální 
váhání spojené s nejistotou nových 
variant koronavirů a možností dal-
ších omezení může ponechat prodej 
v krátkodobém horizontu pod úrovní  
2019.

Off-trade prodej: krátkodobé změ-
ny ve spotřebě mohou být pozvolnější, 
protože maloobchodní prodejny neza-
žily nucené uzavírání ve stejné míře 
jako pohostinská zařízení. Z dlouho-
dobého hlediska budou maloobchod-
níci v tomto sektoru postupně ztrácet 
podíl na trhu ve prospěch pohostinství. 
Určitá spotřeba se však nemusí pře-
nést na on-trade, pokud některé z po-
zorovaných vzorců povedou k trvalé 
změně v chování spotřebitelů a ke 
zvýšení preference pití a stravování  
doma.

Úplnou zprávu Brewers of Euro-
pe o dopadu COVID-19 lze najít na 
stránce https://brewersofeurope.org/
uploads/mycms-files/documents/pu-
blications/2021/covid-impact-report-
-final.pdf.

Formy prodeje – distribuční kanály:
Off-trade – nepřímý prodej (např. 

alkoholu v obalech v maloobchodu,  
tj. mimo stravovací zařízení)

On-trade – přímý prodej (v pohos-
tinství, tj. v hotelech, restauracích,  
kavárnách)

Mgr. Tatiana Oldřichová

Dopad pandemie na evropský pivní průmysl a cesta vpřed v roce 2021
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Ve dnech 28. a 29. dubna 2021 
se v Národním vinařském centru ve 
Valticích uskutečnilo odborné hod-
nocení letos již 28. ročníku meziná-
rodní  soutěže vín GRAND PRIX VI-
NEX. Šampionem se stalo červené 
víno,  a  to  Merlot  Barrique  2018, 
výběr  z hroznů,  z  vinařství Štěpán 
Maňák ze Žádovic na Kyjovsku.

Letos se soutěže zúčastnilo rekord-
ních 1053 vzorků vín od 176 vinař-
ství z 12 vinařských zemí. Nejvíce vín 
(779) bylo samozřejmě z České repub-
liky, dále Slovenska (147), Maďarska 
(45), Rakouska (28), Německa (22) 
a Itálie (16). Zastoupení měla ale také 
vína z Francie (4), Jihoafrické repub-
liky (4), USA (3), Makedonie (3), Ar-
gentiny (1) a Moldávie (1).

Stejně jako v loňském roce si i letos 
vedl nejlépe vinař Štěpán Maňák. Ob-
hájil tak loňské vítězství, kdy se šampi-
onem stal jeho Sauvignon 2019, pozdní 
sběr, a letos uspěl pro změnu s červe-
ným vínem Merlot Barrique 2018, vý-
běr z hroznů. Víno pochází z vinařské 
oblasti Morava, podoblasti Slovácké, 
z obce Hýsly, viniční trati Hýselská ho-
ra. „Tento Merlot má tmavě rubínovou 
barvu, vůně je ovocná, lehce vanilková, 
chuť  je plná,  čokoládová,  sametová. 
Víno zrálo 12 měsíců ve francouzských 
barikových sudech,“ popisuje vítězné 
víno majitel vinařství Štěpán Maňák.

Dále byli vyhodnoceni vítězové ka-
tegorií, nejlepší kolekce, nejlépe hod-
nocené víno člena Svazu vinařů ČR 
a národní vítězové pro země, které při-
hlásily minimálně 10 vín. 

šampion a vítězové KateGorií 
Kategorie A1: Bílá vína suchá – vítěz 
kategorie

Ruladské šedé, výběr z hroznů, 2019 
– Vican rodinné vinařství / Farma Pála-
va, s. r. o., ČR

Kategorie A2: Bílá vína polosuchá – 
vítěz kategorie

Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, 
2018 – Vinné sklepy Skalák / Ing. Leo- 
na Šebestová, ČR

Kategorie A3: Bílá vína polosladká – 
vítěz kategorie

Rulandské šedé, pozdní sběr, 2020 – 
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE 
s. r. o., ČR

Kategorie B1: Růžová vína (vč. kla-
retů) suchá – vítěz kategorie

Cabernet Sauvignon rosé, akostné odro-
dové víno, 2020, Ján Janušík, Slovensko

Kategorie B2: Růžová vína (vč. kla-
retů) ostatní – vítěz kategorie

Cabernet Sauvignon rosé, akostné 
odrodové víno, 2019, Ján Janušík, Slo-
vensko

Kategorie C1: Červená vína suchá 
– vítěz kategorie a celkový šampion 
soutěže

Merlot barrique, výběr z hroznů, 
2018 – vinařství Štěpán Maňák, ČR

Kategorie C2: Červená vína ostatní 
– vítěz kategorie

Burlesque Zinfandel, 2018, vinařtví 
Bourinot, USA, dovozce Adveal s. r. o.,  
Praha

Kategorie D: Vína přírodně sladká – 
vítěz kategorie

Tokajský výběr 5 putňový, 2013 – 
Anna Nagyová – ZLATÝ STRAPEC, 
Slovensko

Kategorie E1: Perlivá vína – vítěz 
kategorie

Rosecco Frizzante, Perlwein Land- 
wein, 2020, Weingut Schulz, Rakousko

Kategorie E2: Šumivá vína (sekty) – 
vítěz kategorie

Grandioso extra brut reserva, ja-
kostní šumivé víno s. o., 2016 – CHÂ-
TEAU VALTICE – Vinné sklepy Val-
tice, a. s., ČR

Cenu za nejlepší kolekci získalo vi-
nařství Jaroslav Buriánek z Valtic.

„V letošním ročníku soutěže nás mi-
le překvapila, a hlavně potěšila rekord-

ní účast, která je o více než 300 přihlá-
šených vín větší než  ta  loňská,  taktéž 
rekordní. GRAND PRIX VINEX se tak 
stalo největší mezinárodní soutěží co do 
dopočtu hodnocených vzorků, ale i vi-
nařství na území České republiky,“ sdě-
lil Pavel Krška, ředitel soutěže, a do-
dal: „Dlouhodobým cílem soutěže  je, 
aby byla etalonem kvality a profesio- 
nality při hodnocení  soutěží vín ale-
spoň v ČR. Proto má soutěž dokonce 
přísnější limity pro získání jednotlivých 
ocenění, než jsou doporučené limity dle 
národních standardů pro soutěže vín.“

Medaile jsou udělovány dle dosaže-
ného bodového hodnocení. Stříbrnou 
medaili získala vína s min. 84 body, 
zlatou s min. 87 body a velkou zlatou 
s min. 90 body. Vína hodnotily komi-
se špičkových degustátorů na platfor-
mě počítačového hodnoticího systému 
ELWIS, vyvinutého Národním vinař-
ským centrem. Samozřejmostí pak byla 
přísná hygienická opatření včetně tes-
tování všech účastníků hodnocení. 

Nejvíce zastoupenou odrůdou mezi 
bílými víny byl Ryzlink rýnský (81), me-
zi červenými pak Frankovka (37) a Ca-
bernet Sauvignon (36). Největšího po-
čtu vín pak dosáhly ročníky 2020 (531), 
2019 (282) a 2018 (129). Přihlášeny ale 
byly i raritní archivní ročníky 2005, 2007 
a 2010 (všechno po jednom vzorku).

„Champion“, nejlépe hodnocená 
kolekce a vítězové kategorií získávají 

prestižní ceny v podobě cen dle návrhu 
Jiřího Mately, žáka světoznámého de-
signéra Bořka Šípka. Výrobce vína s ti-
tulem „Champion“ obdrží profesionální 
chladicí vinotéku od partnera soutěže, 
firmy THERMOTECHNIKA BOHE-
MIA, a přihlašovatel nejlepší kolekce 
získá vysokotlaký čistič od dalšího 
partnera soutěže, firmy KÄRCHER. 
GRAND PRIX VINEX je tradiční me-
zinárodní soutěží vín, kterou organizu-
je Národní vinařské centrum, o. p. s., 
ve spolupráci s akciovou společností 
Veletrhy Brno a Svazem vinařů ČR 
a s podporou Vinařského fondu. Cí-
lem soutěže je na vysoké profesionál-
ní úrovni každý rok ohodnotit a ocenit 
nejlepší evropská a světová vína pří-
tomná na trhu středoevropského re-
gionu. Záštitu nad 28. ročníkem me-
zinárodní soutěže vín GRAND PRIX 
VINEX převzali ministr zemědělství 
Ing. Miroslav Toman, CSc., hejtman Ji-
homoravského kraje Mgr. Jan Grolich 
a primátorka statutárního města Brna 
JUDr. Markéta Vaňková.

Na odbornou hodnoticí část soutěže 
tradičně navazuje veřejná ochutnávka 
soutěžních vín na brněnském výstavi-
šti. V letošním roce je vzhledem k epi-
demické situaci tato možnost zatím 
nepotvrzena.

Více o soutěži na  
www.grand-prix-vinex.cz

Šampionem 28. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX 
se stal Merlot ročníku 2018 z vinařství Štěpán Maňák

Vítězná vína jednotlivých kategorií

„Vinaři jsou srdcaři“ a přiměře-
ná konzumace vína  je zdraví pro-
spěšná.  Takové  je motto  Národ-
ního dne vína a  zdraví,  který  se 
od letošního roku bude slavit vždy  
25.  května.  Na  počest  známého 
kardiologa  profesora Milana  Ša-
mánka,  který  byl  jedním  z  prv-
ních českých propagátorů světo-
vého názoru, opřeného o renomo-
vané studie o blahodárnosti mírné 
konzumace vína coby  zdraví pro-
spěšného nápoje. A současně jde 
o den svátku sv. Urbana, oblíbené-
ho patrona vinařů. 

Národní den vína a zdraví nám při-
pomíná, že bychom se v životě měli 

umět zastavit, odpočinout si a najít si 
čas sami na sebe. Užít si hezké chvíle 
s rodinou či s kamarády bez stresu 
u sklenky dobrého moravského nebo 
českého vína. Symbolem Národního 
dne vína a zdraví bude „vinná růže“, 
která se bude prodávat za 100 korun 
u vinařů, na vinařských akcích nebo 
na e-shopech. Výtěžek této unikátní 
akce půjde na Dětské kardiocentrum 
v Motole, které založil jako jedno 
z prvních na světě profesor Šamánek. 
Proto i motto „Vinaři jsou srdcaři“.

Spojení vína s předním českým 
kardiologem není náhodné, neboť už 
celá řada studií uznala kladné půso-
bení vína právě na lidské srdce. Tedy 

nejen na srdce. Naposledy to potvr-
dil hojně citovaný článek v odbor-
ném časopise Addiction: „Odborníci 
z University of Cambridge zde uvá-
dějí, že 2 dcl vína pro ženy a 4 dcl 
vína pro muže denně výrazně snižují 
úmrtnost nejen na infarkt myokardu, 
ale i úmrtnost celkovou,“ připomíná 
výsledky prestižní studie docentka 
Zuzana Urbanová, která napsala spo-
lečně s profesorem Šamánkem kni-
hu „Víno na zdraví“. Tato publikace 
a její závěry, odkazující mimo jiné na 
světové odborné lékařské studie, by-
ly oceněny Mezinárodní organizací 
pro révu vinou a víno OIV v Paříži.

Podobné přesvědčení zastává ta-
ké profesor Jan Pirk, který po Mi-

lanu Šamánkovi převzal pomyslnou 
štafetu a stal se hlavním populari-
zátorem přiměřené konzumace ví-
na z řad lékařských kapacit. „Víno, 
kromě té  trochy alkoholu, obsahuje 
i látky, které jsou tělu vysloveně pro-
spěšné, a je rozhodně pro život mno-
hem přínosnější než tvrdý alkohol,“ 
upozorňuje Jan Pirk a současně při-
pomíná také psychologický aspekt, 
neboť právě ten v současné době vy-
stupuje do popředí: „Myslím si,  že 
sklenka vína v rodině může vést ke 
zlepšení psychických traumat, která 
jsme všichni v posledním roce a půl 
utrpěli.“ 

 
Omnimedia s. r. o.

25. květen – Národní den vína a zdraví

Jan Pirk

Milan Šamánek Zuzana Urbanová

https://www.youtube.com/watch?v=DrnoSi_J-2w
https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2021/covid-impact-report-final.pdf
https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2021/covid-impact-report-final.pdf
https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2021/covid-impact-report-final.pdf
https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2021/covid-impact-report-final.pdf
http://dev.tcbohemia.com/chladici_mrazici_technika/kompresorove_vinoteky/us-38-dvouzonova-vinoteka/
http://dev.tcbohemia.com/chladici_mrazici_technika/kompresorove_vinoteky/us-38-dvouzonova-vinoteka/
http://dev.tcbohemia.com/chladici_mrazici_technika/kompresorove_vinoteky/us-38-dvouzonova-vinoteka/
http://dev.tcbohemia.com/chladici_mrazici_technika/kompresorove_vinoteky/us-38-dvouzonova-vinoteka/
http://www.grand-prix-vinex.cz
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a
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V lidském organismu draslík významně ovlivňuje činnost svalů, zejména srdce, a podílí se na využití (tajenka). Nejvyšší obsah draslíku mají např. hovězí játra, hovězí maso, dále fazole, banány, 
špenát, hrozny a ořechy. Mezi potraviny obsahující draslík ve velmi vysokém množství patří černý čaj a káva. 

KřížovKa

S3FOOD: granty  
prO 14   nOvých prOjektů 
Řízení fermentace založené na datech, zpracování 

vajec s vylepšenou integrací dat a inteligentní systém 
pro sledování odpařování při stárnutí vína – to jsou jen 
některé z příkladů nových 14 projektů, na nichž se po-
dílí 28 malých a středních podniků (MSP). Tyto pro-
jekty budou spolufinancovány z fondu celoevropské-
ho programu S3FOOD pro přechod na Průmysl 4.0 
(Industry 4.0). To je označení pro současný trend digi-
talizace, s ní související automatizace výroby a změn 
na trhu práce, které s sebou přechod přinese. Koncept 
vychází z dokumentu, který byl představen na veletr-
hu v Hannoveru v roce 2013. Základní vize tzv. čtvrté 
průmyslové revoluce se objevily již v roce 2011.

V letošním květnu bylo v rámci druhé vouche-
rové výzvy S3FOOD vybráno 14 inovativních pro-
jektů zaměřených na MSP v celé Evropě. Tyto pro-
jekty získají finanční prostředky na vývoj a přijetí 
inovativních digitálních řešení výzev, kterým čelí 
potravinářské společnosti při modernizaci a zlep-
šování výroby potravin.

Těchto 14 projektů obdrží různé typy poukazů 
v celkové částce téměř 1,3 milionu EUR. Hodnota 
poukazů se liší v závislosti na vývojové fázi pro-
jektu. Nejčasnější fáze projektů obdrží podporu ve 
výši do 15 000 EUR, projekty spolupráce v širším 
měřítku mohou získat až 180 000 EUR.

Podle manažerky pro inovace Flanders Food, cože 
je koordinátor projektu S3FOOD, Veerle De Graefo-
vé je cílem S3FOOD vytvořit inovativní, přeshraniční 
a meziodvětvový systém, který by malým a středním 
podnikům pomohl zahájit přechod na Průmysl 4.0. 
Společnosti, které se při registraci a interpretaci zpra-
covávaných dat stále spoléhají na několik interních 
specialistů, jsou vystaveny riziku ztráty důležitých 
znalostí a odborností. Pomocí kupříkladu inteligent-
ních senzorů však mohou vše zabezpečit v automatizo-
vaných systémech a přinést svému byznysu udržitelné 
výhody, zlepšit efektivitu a kvalitu výrobních metod.

Být součástí S3FOOD zajišťuje projektům mimo 
financování také přístup k expertům v oboru, sdílení 
znalostí a přístup do pevné sítě podobně smýšlejí-
cích MSP.

Díky čtvrté průmyslové revoluci – digitální revolu-
ci – již mnoho větších společností přešlo na automati-
zaci a digitalizaci svých procesů. K tomu patří výhody 
plynoucí z generování souvisejících dat, což otevírá 
dveře k rychlejší identifikaci problémů při zpracová-
ní a poskytuje příležitosti k neustálému zlepšování.

S3FOOD se zaměřuje na mnoho malých a středních 
podniků v evropském zemědělsko-potravinářském 
sektoru, které dosud nenalezly partnery a fondy, jež by 
jim umožnily zahájit cestu k digitalizaci. Program již 
podpořil 44 projektů zahrnujících 51 SMP z celé Ev-
ropy a nyní do portfolia přidává 14 nových projektů.

Program S3FOOD je projekt v hodnotě 5 milionů 
EUR v rámci iniciativy Innosup - 01 (Inovace v MSP) 
programu H2020. Jeho záměrem je stimulovat zavá-
dění řešení pomocí inteligentních senzorů v malých 
a středních podnicích v zemědělsko-potravinářském 
sektoru s cílem zlepšit účinnost, udržitelnost a bez-

pečnost. S3FOOD byl zahájený v květnu 2019. Do-
sud byly zveřejněny dvě výzvy, kde SMP mohly žádat 
o financování implementace inovativních digitálních 
řešení konkrétních problémů formou voucherů.

Konsorcium S3FOOD tvoří 13 partnerů z celé 
Evropy: Flanders ‚FOOD, Belgie; INNOSKART, 
Maďarsko; AgriFood Capital BV, Nizozemsko; 
AIN, Španělsko; ASINCAR, Španělsko; Bretagne 
Dévelopement Innovation, Francie; CLUSAGA, 
Španělsko; CORALLIA, Řecko; Potravinový a bio 
klastr Dánsko; DSP Valley, Belgie; Iniciativa pro 
zpracování potravin, Německo; CIMES, Francie; 
a Wagralim, Belgie.

S3FOOD obdržel financování z programu Ev-
ropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 
na základě grantové dohody č. 824769-S3FOOD.
clustercollaboration.eu/eu-initiative/innosup-calls, 
www.s3food.eu

UhlíkOvě neUtrální Obal 
OD SpOlečnOSti elOpak 

Vzhledem k tomu, že mlékárny snižují svoji uh-
líkovou stopu, jsou důležitou součástí skládačky 
i obaly. Patrick Verhelst, hlavní marketingový ředi-
tel společnosti Elopak, se však domnívá, že pověst 
udržitelnosti obalových řešení se značně liší.
„Výběr  správného  balíčku  má  pro  mlékárny 

několik potenciálních výhod. První ve  snižování 
celkové uhlíkové stopy hotového výrobku a druhé 
v zajišťování bezpečnosti a čerstvosti produktu, což 
pomáhá minimalizovat plýtvání. Balení může také 
pomoci sdělit spotřebiteli vztah mlékárny k životní-
mu prostředí. Stojí za zmínku, že z hlediska život-
ního prostředí mají nápojové kartony ve srovnání 
s jinými typy obalů jako jsou kupříkladu plastové 
lahve dobrou pověst,“ řekl Verhelst.

Studie hodnocení životního cyklu obalů (LCA) 
z roku 2018 ukázala, že ve srovnání s jednorázový-
mi PET lahvemi generují kartony v případě mléka 
UHT o 70,7 % a v případě čerstvého mléka dokonce 
o 83,6 % méně emisí CO2.

Elopak uvádí, že jako první uhlíkově neutrální 
společnost v tomto odvětví nabízí uhlíkově neutrál-
ní kartony. Poté, co v letech 2014 až 2019 snížila uh-
líkovou stopu svých výrobků Pure-Pak o 20 %, nyní 
pracuje na snižování svých zbývajících emisí v sou-
ladu se závazkem iniciativy Science Based Targets 
udržovat růst globální průměrné teploty pod 1,5 °C.

Jednou z nejnovějších inovací je karton Elopak Na-
tural Brown Board, který je obnovitelný, recyklova-
telný a má nižší stopu CO2 než běžné kartony, a to dí-
ky snížené spotřebě dřeva a vyloučení procesu bělení. 
Karton má o jednu vrstvu méně, což vede k prosvítání 
přirozené barvy dřevěných vláken. Tento design do-
dává ikonickým obalům Pure-Pak rustikální vzhled. 
Na trh byl uveden v roce 2017 a dnes je přibližně 
20 % kartonů na mléko Pure-Pak prodávaných v zá-
padní Evropě vyrobeno z tohoto materiálu. V únoru 
2021 objem těchto kartonů přesáhl miliardu jednotek.

Nižší uhlíková stopa tohoto materiálu znamená, 
že díky jemu nebylo generováno přibližně 3000 tun 
emisí skleníkových plynů, což pro představu od-

povídá přibližně 1400 letům tam a zpět pro jednu 
osobu mezi Londýnem a New Yorkem.

Některé mlékárny jdou ve snaze snížit svou uh-
líkovou stopu ještě dále. Například v roce 2020 se 
druhá největší švédská mlékárna Skånemejerier 
rozhodla odstranit ze všech svých jednolitrových 
kartonů pro organické mléko Hjordnära plastová 
víčka. V návaznosti na tento krok vyjádřili v prů-
zkumu spotřebitelé, kteří kontaktovali mlékárnu 
prostřednictvím sociálních sítí a jejího oddělení 
zákaznických služeb, naprostou preferenci nového 
snadného otevírání, přičemž 79 % upřednostňuje 
balení bez plastového šroubovacího víčka.

Od svého uvedení na trh se stal materiál Natural 
Brown Board platformou pro další inovace zamě-
řené na udržitelnost. Patří k nim i karton Pure-Pak 
Imagine, komercionalizovaný v roce 2020. Tento 
karton je moderní verzí původního Pure-Paku. Ob-
sahuje o 46 % méně plastu a je navržen s novou 
funkcí snadného otevírání. Nemá plastový šroubo-
vací uzávěr a je výhradně na bázi dřeva, což z něj 
činí dosud nejekologičtější karton Elopaku.

Obal Pure-Pak Imagine začalo hned používat 
nadnárodní mlékárenské družstvo FrieslandCam-
pina. Řada mléčných výrobků Campina Organic je 
nyní k dispozici v ekologičtějších obalech v sou-
ladu se svým programem udržitelnosti mléčných 
výrobků „Nourishing a better planet“. Nové balení 
ve srovnání se starým obalem ušetří až 38 % emisí 
CO2. Dalším uživatelem kartonu Pure-Pak Imagine 
je kupříkladu i mlékárna Moravia Lacto, která je 
součástí skupiny Interlacto Group a která nyní kar-
ton používá pro své tradiční čerstvé mléko. Moravia 
Lacto uvedla, že karton Pure-Pak Imagine hodlá 
v budoucnu použít i pro svou novou řadu produktů. 
www.dairyreporter.com, www.elopak.com

nOvá značka welFare 
zvířat 

Italové navrhli novou značku na obaly mléčných 
výrobků, která spotřebitele informuje o podmín-
kách chovu zvířat a má jim pomoci udělat při výbě-
ru výrobků informovanější rozhodnutí (Etichettatu-
ra secondo il metodo di allevamento per le vacche 
da latte – Označování podle způsobu chovu dojnic).

Podle italské pobočky neziskové organizace 
Compassion in World Farming (CIWF ) a italského 
ekologického sdružení Legambiente byla značka 
vyvinuta v reakci na „nedostatek transparentnosti“ 
v mlékárenském průmyslu. Tyto organizace tvrdí, 
že v současné době mohou být informace o produk-
tech živočišného původu snadno zavádějící. Údajně 
vytvářejí zmatek u spotřebitelů a neoceňují uvědo-
měle hospodařící chovatele. Uvádějí: „Označování 
by mělo fungovat jako kompas pro spotřebitele, vést 
je při nákupu a usnadňovat informovaná rozhodnu-
tí, která upřednostňují systémy zemědělství šetrnější 
k zvířatům a obecně lepší podmínky pro ně.“

Aby se zvýšila transparentnost a v konečném 
důsledku se podpořily vyšší standardy dobrých ži-
votních podmínek zvířat v celém odvětví mléka 
a mléčných výrobků, vytvořily neziskové organi-

zace řadu kritérií pro označování, která se vztahují 
k různým metodám chovu.

Kritéria jsou kategorizována podle kvality života 
dojnic a jejich potenciálu vyjádřit přirozené chování 
zvířat. Výsledná matice rozděluje způsob chovu doj-
nic do šesti tříd od organického (0) po intenzivní (5):

Organický chov je nejvyšší standard. Navrho-
vanou značku lze použít na produkty z mléčných 
přísad vyrobených v souladu s právními předpisy 
EU pro ekologické zemědělství. 

Volný výběh umožňuje nepřetržitý přístup na 
pastviny a do úkrytu (přístřešku). Zvířata chovaná 
podle této normy jsou krmena z 60 % trávou a při 
laktaci je jim poskytnutý větší prostor.

Dojnicím chovaným ve volném výběhu čtyři mě-
síce je poskytovaný přístup na pastviny po dobu 
nejméně 120 dnů v roce. Podobně jako na úrovni 1 
mají tyto krávy při laktaci více prostoru. 

Další nižší úroveň, obohacený přístřešek, je stej-
ná jako úroveň 2, umožňuje volný pohyb ve stáji, 
ale nenabízí přístup na pastviny.

Ustájení s upoutáním nabízí krávám přístup na 
pastviny minimálně 120 dnů v roce, dojnice jsou 
však při ustájení připoutány. 

Intenzivní chov nezahrnuje žádná kritéria překra-
čující zákonné limity.

Navrhovaný systém označování navržený CIWF 
Italia a sdružením Legambiente je již jejich druhým 
v pořadí po značce pro welfare pro odvětví chovu 
prasat představené v květnu 2020.

Evropská komise se zavázala k revizi svých 
právních předpisů v oblasti dobrých životních pod-
mínek zvířat v rámci svých strategií „Farm to Fork“ 
a „Biodiverzita“ a italské neziskové organizace 
doufají, že k tomuto účelu budou použity prostřed-
ky Společné zemědělské politiky.

Federica di Leonardo, vedoucí komunikace s mé-
dií a vnějších vztahů CIWF Italia, uvedla: „Státním 
správám by mělo být umožněno vyvinout v země-
dělské politice  strategii,  která  strukturuje  různé 
příležitosti nabízené SZP, s cílem vytvořit dlouho-
dobou cestu, která zahrnuje mimo jiné i  investice 
do zlepšování životních podmínek zvířat. Bylo by 
nepřijatelné znovu využívat prostředky SZP k finan-
cování současného stavu, tj. systémů intenzivního 
zemědělství. Tato praxe je nyní široce zavedena, ale 
do budoucna je neudržitelná. Jednalo by se o ope-
raci zcela v rozporu s Evropskou zelenou dohodou.“

Antonino Morabito, vedoucí odboru péče o zví-
řata v Legambiente, je přesvědčen, že pokroku 
v normách dobrých životních podmínek zvířat lze 
dosáhnout tím, že se spotřebitelé budou rozhodovat 
informovaněji: „Umožnit spotřebitelům, aby díky 
označování zemědělských metod mohli informova-
ně volit přechod italského zemědělství k ekologič-
tějšímu, je naléhavé a prioritou pro odvětví chovu 
hospodářských zvířat a pro ochranu značky Made 
in Italy. Díky efektivnímu welfare zvířat bude chrá-
něno zdraví občanů a životní prostředí.“
Zobrazení označení Etichettatura secondo il metodo 
di allevamento per le vacche da latte a další infor-
mace jsou na stránkách www.ciwf.it/news, www.
foodnavigator.com  Mgr. Tatiana Oldřichová
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www.retail21.cz

Co se mění a co zůstává...

Prague Congress Centre

21. – 23. 9. 2021

2021

NOVÁ REALITA OBCHODU?

Chcete se stát partnery Retail Summitu 2021? Ozvěte se nám na +420 222 749 841 nebo info@BlueEvents.eu

JAK SE ZÚČASTNIT?

Součástí každé registrace je účast na odborném programu, občerstvení, konferenční materiály
a vstup na společenský večer (vyjma účastníků s jednodenním vstupem).

Navštivte www.retail21.cz a vyberte si typ registrace, který Vám nejvíce vyhovuje!
Vybírat můžete z následujících variant:

STANDARDNÍ CENA

19 900 Kč
(+DPH)

EARLY BIRDS

14 900 Kč (+DPH)

registrace do
30. 6. 2021

JEDNODENNÍ VSTUP

9 900 Kč (+DPH)

SLEVY
SKUPINOVÁ

12 900 Kč (+DPH)

účast 3 a více osob
z jedné firmy

účast pouze dne 
23. 9. 2021

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM RETAIL SUMMITU 2021

Přehled partnerů k 26. 5. 2021

PLATINUM PARTNERS

SILVER PARTNERS

BRONZE PARTNERS

MEDIA PARTNERS

GOLD PARTNERS

Soft Drinks Partner

Digital Retailer
Award Partner

Gala Evening Partner

Online Partner

AV Partner 

Partner for Innovation

ZVÝHODNĚNÉ UBYTOVÁNÍ
ceny od 70 EUR

(vč. DPH)

Care

OrganizátořiPlatinoví partneři Partner večera

Info, registration & English program: www.retail21.cz/en

http://clustercollaboration.eu/eu-initiative/innosup-calls
http://www.s3food.eu
http://www.elopak.com
http://www.ciwf.it/news
http://www.foodnavigator.com
http://www.foodnavigator.com
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Váš stroj zase zlobil? 
Pusťte do něj Mobil™!
S průmyslovými oleji a mazivy značky 
MobilTM šetříte nejen provozní náklady, 
ale také svoje nervy při nečekaných 
poruchách a odstávkách strojů. 

Objevte možnosti efektivnější výroby  
na 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

Inzerce Mobil stroj zlobil - 255 x 372 mm.indd   1 21.04.2021   12:17:45
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