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Vážení čtenáři,
na straně 5 odpovídá 

na naše otázky 
Pavel Meduna, 

vedoucí provozu a prodeje 
pekařství Globus ČR, v. o. s.

Výsledky soutěže PIVEX 2021 vyhlášeny!Bouřky a penze
Počátek tohoto léta se vyvíjí dost podobně 

vančurovskému rozmarnému. Jen ty mraky 
nad námi trochu přitvrdily a kupy dešťové, tedy 
meteorology odborně nazývané cumulonimby, 
ohrožovaly blesky téměř celé naše území. A aby 
toho nebylo dost, 24. června se přehnalo nad 
jižní Moravou tornádo, které poškodilo, či úplně 
zničilo více než patnáct set budov. Podle statistik 
to byla jedna z nejsmrtelnějších meteorologic-
kých událostí v Evropě posledních let a historic-
ky nejsilnější na našem území. I když v Kosmově 
kronice je doklad o podobně ničivém tornádu 
z 30. července roku 1119, kdy tento živel poničil 
Prahu. Očekávat 902 let tuto hrůzu pak spadá 
do velmi nízké míry pravděpodobnosti. Mystik 
by v tom mohl hledat souvislosti božího prstu, 
našeho nevděku vůči přírodě či zadostiučině-
ní horalům, že na Břeclavsku a Hodonínsku 
kvete a plodí i zalitá tyčka v plotě. Tato doba 
příliš neoplývá solidaritou a všímání si neštěstí 
druhých. Leč tady se zase projevil zcela opačný 
jev a lidi si vzpomněli a začali urychleně pomá-
hat svým bližním v nouzi. A nejen v té občanské 
a sousedské rovině. Pojišťovny, stavební fi rmy, 
služby, to jsou taky především lidé, kteří najed-
nou zapomněli na postoj „uděláme zítra“, a na 
některých střechách byly tašky pokládány druhý 
den po katastrofě. I vláda zapracovala perfektně 
a fi nanční pomoc státu vzala jako samozřejmost. 
Sice jsem se setkal s názorem, kde na to tak za-
dlužený stát vezme, ale tyto obavy jsou naprosto 
bezpředmětné. Vyvěrají z nevědomosti a hlavně 
z nenávisti vyvolávané nakažlivým populistic-
kým kuloárním luftem opozice. Nejsme ekono-
micky slabý stát, a kdo to říká, neví, o čem mluví. 
Výroba jede, obchod jede a růst HDP mile pře-
kvapuje i guvernéra národní banky.

Trápí nás ale řada věcí v sociální politice. 
I když žijeme přes třicet let po revoluci, stále 
vychází důchodový systém ze základny minulé-
ho režimu. A v něm byly vždycky důchody pod 
hlubokým prahem příjmů z aktivního života. 
To i v NDR odcházel vysokoškolský profesor 
do důchodu s penzí shodnou s jeho někdejším 
platem. Gradovat tento argument důchodem 
důstojníka Rakousko-uherské armády či první 
republiky nemá smysl. U nás své zařídil v roce
1953 svou měnovou reformou a ignorancí hod-
not lidských vztahů Antonín Zápotocký. Že to 
byl druhý dělnický prezident po Gottwaldovi 
v letech 1953–57, připomínám jen pro pořádek. 
Všichni jsme najednou měli stejně, ale hlavně 
málo. A tento trend platil, kromě osobních dů-
chodů zasloužilých, do roku 1989 a vlastně trvá
dodnes. Nárůsty od té doby taktak saturují in-
fl ační tendenci koruny, a i když je zřejmá snaha 
této vlády důchody zvyšovat, pořád je to žalostně 
málo a úrovně ostatních vyspělých evropských 
zemí nedosáhneme nejspíš nikdy. O to víc spíš 
pobaví, než překvapí někdejší občanská inici-
ativa ve Švýcarsku, kde neprošel zákon o mi-
nimální měsíční penzi – v přepočtu 90 tisíc ko-
run. Skutečnost je asi o pět tisíc nižší. U nás 
pak z důchodu do 15 tisíc korun nemůže dobře 
vyžít ani bezdomovec, natož osoba v nájemním 
bytě, je-li sama. Na téma důchodci se množí 
spousta názorů. Zvlášť v této době pandemické, 
kdy u řady mladých lidí je péče státu o ně velký
přepych. Jsem rád, že to není názor obecný. 
Je stále potřeba připomínat, že to, co tady nyní 
máme, je výsledkem práce všech, kteří tady žijí, 
a zejména těch, kteří odešli včera nebo před lety
do penze. A úcta k nim a ocenění jejich prá-
ce je to jediné, co jim může veřejnost a vláda 
dát. Ano, stát pracuje s rozpočtovým schodkem, 
ale za ten důchodci nemohou. Nebojme se jim 
pořádně přidat. Ať žijí důstojně, zaslouží si to 
vrchovatě. Větší penzi stejně jenom utratí a zase 
jen podpoří to, z čeho společnost a naše země 
žije. Z kšeftu. 

Bouřky a důchody nejdou moc dobře dohro-
mady. Ale svou aktuálností ano. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Ministerstvo zemědělství (MZe) začíná 
prostřednictvím Státního zemědělského in-
tervenčního fondu přijímat žádosti o dotace 
na zmírnění škod způsobených přírodní ka-
tastrofou letos v červnu v Jihomoravském 
a Ústeckém kraji. Poškození zemědělci 
a výrobci potravin a krmiv dostanou náhra-
du až do výše 100 % prokázaných škod. MZe 
jim celkem vyplatí až 1,5 miliardy korun. 

Zemědělský resort poskytne poškozeným 
zemědělcům, potravinářům a výrobcům krmiv 
z jižní Moravy a Ústecka náhradu za zniče-
né budovy, stroje, zvířata, pěstované plodiny 
a zničené zás oby. 

„Začali jsme prostřednictvím Státního země-
dělského intervenčního fondu přijímat žádosti 
o dotace od lidí, kteří utrpěli při tornádu škody 
na polích, sadech, zemědělském vybavení nebo 
hospodářských zvířatech. Odškodníme země-
dělce z jižní Moravy, kteří přišli o sady a vinice. 
Podporu poskytneme i zemědělcům z Ústecka, 
kterým živelní pohroma poničila chmelnice. Bu-

deme kompenzovat škody na halách, sklenících, 
nosných konstrukcích, mechanizaci i technolo-
giích. Chceme nahradit až plnou výši ztrát,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

V Jihomoravském kraji mohou žádat o do-
tace zemědělci a potravináři z obcí Břeclav, 
Hodonín, Hrušky, Kostice, Lužice u Hodo-
nína, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Ratíš-
kovice, Tvrdonice a Týnec na Moravě. V Ús-
teckém kraji se odškodnění týká lidí z obcí 
Bílenec, Blatno u Podbořan, Černčice u Petro-
hradu, Krty, Malměřice, Petrohrad a Stebno 
u Petrohradu. Při lokalizaci postižených 
míst vycházelo MZe z informací Českého 
hydrometeorologického ústavu. 

MZe otevřelo Rámcový program pro řeše-
ní rizik a krizí v zemědělství, který už v mi-
nulosti zafungoval při řešení následků sucha 
a mrazů. Prostřednictvím programu vypla-
tí zemědělcům a potravinářům zasaženým 
24. a 25. června živelní katastrofou až 1,5 mi-
liardy korun. 

„Zemědělcům a potravinářům chceme 
pomoc poskytnout co nejrychleji, aby mohli 
obnovit výrobu. Po podání žádosti začneme 
vyplácet zálohy odškodnění, aby se alespoň 
částečně zlepšila komplikovaná situace poško-
zených podniků,“ uvedl ministr Toman. 

Ministerstvo poskytuje i další podporu za-
saženým lokalitám. Finančně podpoří obno-

vu poničených vodovodů, kanalizací a dal-
ších objektů z programu Podpora výstavby 
a technického zhodnocení infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací.

Lesy ČR každému majiteli zničeného do-
mu nabídnou 50 m3 kulatiny na opravy nebo 
fi nanční dar 100 tisíc korun. Každé postiže-
né domácnosti poskytnou 20 m3 palivového 
dříví. Státní podniky Povodí Moravy a Lesy 
ČR (LČR) nabídly na pomoc své kapacity, lidi 
i stroje a už začaly těžkou technikou odstra-
ňovat škody. Pokud se týká dodávek kulatiny, 
je již 200 m3 dovezeno ke zpracování na pi-
lách a 700 m3 kulatiny je již vyrobeno v lese 
a připraveno k odvozu. Dalších 550 m3 kula-
tiny představují nevyřízené žádosti. Celkové 
výdaje státního podniku LČR na toto opatře-
ní by mohly dosáhnout 150 až 200 milionů 
korun.

Státní pozemkový úřad uvolnil z rozpočtu 
na pozemkové úpravy 100 milionů korun. Ty 
budou přesměrovány do programů na pomoc 
s obnovou infrastruktury v poničených obcích.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond připravuje jednorázovou fi nanční podpo-
ru určenou pro podnikání zemědělských prvo-
výrobců v postižených oblastech. 

Úplné znění zásad najdete zde: 
https://bit.ly/3kffG3n. 

Aktuální situaci v postižených obcích na 
Moravě a v obci Stebno na Lounsku ře-
šil v Lucemburku se svými evropskými pro-
tějšky a eurokomisařem pro zemědělství 
Januszem Wojciechowskym ministr země-
dělství Miroslav Toman. Požádal o pomoc 
pro naše zemědělce při řešení škod způso-
bených tornádem.

„Situace na jižní Moravě je složitá. Někte-
ří zemědělci a chovatelé se ocitli v nebývale 
kritické situaci. Tornádo způsobilo obrovské 
škody na trvalých kulturách, jako jsou vinice, 

chmelnice nebo sady, i polních plodinách, skle-
nících a budovách živočišné výroby. Jsou také 
hlášeny četné úhyny hospodářských zvířat. Na 
zasedání Rady jsem informoval ostatní minist-
ry zemědělství o dopadech katastrofy a požádal 
jsem o pomoc při řešení následků. Finanční po-
moc musí dostat zemědělci co nejdříve,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman.

První odhady škod u zemědělců se pohybují 
ve stovkách milionů korun. Konečný rozsah 
však bude známý až za několik týdnů. Ministr 
Toman své evropské kolegy požádal o prově-
ření všech možností, jak by Evropská komise 

mohla pomoci postiženým zemědělcům, a to 
například i formou mimořádné podpory. 

Po setkání s eurokomisařem pro země-
dělství Januszem Wojciechowskym se mini-
str Toman domluvil na využití Rámcového 
programu pro řešení rizik a krizí v zeměděl-
ství, který umožňuje poskytnout zemědělcům 
podporu při mimořádných událostech. 

Ministerstvu zemědělství již vláda schválila 
národní dotační program opatření na pomoc 
zemědělcům, lesníkům a potravinářům s fi -
nanční podporou až 1,5 miliardy korun podle 
výše skutečných škod. MZe

Ministerstvo zemědělství začalo přijímat žádosti 
o kompenzace za škody způsobené přírodní 

katastrofou na jižní Moravě a na Ústecku

Žádost o pomoc pro naše zemědělce

Pivovarníci 
Plzeňského Prazdroje, 
který získal v soutěžích 

PIVEX 2021 dva Zlaté poháry 
a dva Zlaté soudky 

a stal se nejúspěšnějším 
pivovarem soutěže. 

Podrobné informace 
o konání soutěže a výsledcích 

přinášíme uvnitř listu 
na straně 26.
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Budoucí podoba Společné zemědělské 
politiky (SZP), priority Slovinska poté, co 
převezme od července předsednictví v Ra-
dě EU, a podpora včelařství. Tato témata 
projednal ve dnech 18. a 19. června minis-
tr Miroslav Toman s ministrem zemědělství, 
lesnictví a potravinářství Slovinské republi-
ky Jože Podgoršekem v Lovrenci na Pohor-
ju ve Slovinsku. 

„Slovinsko se ve druhé polovině roku ujme 
předsednictví v Radě Evropské unie, proto je 
setkání s mým slovinským kolegou Jože Pod-
goršekem velmi důležité. Už tři roky jednají 
státy Unie o tom, jak by měla vypadat budoucí 
Společná zemědělská politika a stále se na ně-
kterých oblastech nedohodly. Vyjasnit si naše 
a slovinské priority je proto v tomto období 
klíčové,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

V současné době EU předsedá Portugalsko, 
je však možné, že do konce jeho mandátu se 
členské státy na konečné budoucí podobě SZP 
nedohodnou. Od 1. července stojí ve vedení 
Evropy Slovinsko. 

„Cením si dosavadní dobré spolupráce se 
Slovinskem. Doufám, že budeme spolupracovat 
na vysoké úrovni i nadále. Česká republika chce 
být Slovinsku co nejvíce nápomocná i v době 
jeho předsednictví,“ uvedl ministr Toman. 

Jedním z témat slovinského předsednictví 
bude např. systém Nutriscore, tedy semafor, 
který má na obalech potraviny uvádět zjedno-
dušeně jejich zdravotní přínos. Podle českého 
i slovinského ministra by však povinné zavede-
ní tohoto nástroje poškodilo výrobce některých 
tradičních potravin. 

Ministři diskutovali také o evropských stra-
tegiích. ČR považuje cíle stanovené Evropskou 
komisí například v Zelené dohodě pro Evropu 

a strategii Od zemědělce ke spotřebiteli za vel-
mi ambiciózní, postrádá však konkrétní hod-
nocení jejich dopadů. Je nutné, aby dohodnutá 
opatření byla pro členské státy proveditelná. 

ČR preferuje dobrovolné pojetí defi nice aktiv-
ního zemědělce a rovněž jeho jednoduchou defi -
nici. To podpořil i slovinský ministr, neboť ve Slo-
vinsku pracuje z 55 tisíc zemědělských subjektů 
jen zhruba 5 tisíc v zemědělství na plný úvazek. 
Padesát tisíc zemědělců má tuto činnost jako ve-
dlejší, proto je nezbytné nastavit pravidla tzv. ak-
tivního zemědělce dle specifi k jednotlivých zemí. 

Česká republika prosazuje dobrovolnost 
také v otázce zastropování zemědělských do-
tací, současně však chce zavést redistributiv-
ní platbu, při které malí zemědělci dostávají 
na první hektary výrazně vyšší platbu na úkor 
velkých zemědělských podniků. Jde o opatře-
ní, které bez zbytečné administrativy efektivně 
podpoří nejmenší farmáře. 

Dalším tématem, kterému se ministři Toman 
a Podgoršek věnovali, bylo včelařství. Obě ze-
mě patří v EU ke státům, které tuto oblast vel-
mi podporují. 

„Po vzoru Slovinska jsme před několika le-
ty v České republice spustili projekt Medové 
snídaně, loni se jej zúčastnilo 271 škol s více 
než 18 tisíci žáky. Ve včelařství nás se Slovin-
skem spojuje ještě jedna zajímavost, protože 
v České republice je zdaleka nejrozšířenější 
včela kraňská, která je původem z Gorenska, 
hornaté severozápadní části Slovinska,“ řekl 
ministr Toman.  

V Česku se včelařství věnuje 64 000 včelařů 
s přibližně 650 000 včelstvy a Ministerstvo ze-
mědělství tento sektor dlouhodobě podporuje 
z evropských i národních zdrojů. Ve Slovinsku 
se včelaření věnuje zhruba 15 tisíc včelařů.  

MZe

Ministr Toman: Jednání ve Slovinsku jako nastávající 
předsednické země EU jsou s ohledem na budoucí SZP pro nás klíčová

Zemědělci spotřebovali loni na polích 
v České republice o 4,3 % méně příprav-
ků na ochranu rostlin než v předešlém roce. 
Vyplývá to z materiálu Ministerstva země-
dělství „Výroční zpráva o plnění Národního 
akčního plánu k bezpečnému používání pes-
ticidů v ČR za rok 2020“, který projednala 
vláda.

Pokles využití pesticidů v České republice byl 
v roce 2020 způsoben především počasím a zá-
kazem některých účinných látek. Spotřeba pří-
pravků na ochranu rostlin loni meziročně klesla 
o 4,3 procenta na 11,05 milionu kilogramů. Nej-
více se snížil podíl herbicidů (postřiky na likvi-
daci nežádoucích rostlin, například plevelů) a de-
sikantů (látky na vysušování rostlin). V těchto 
dvou kategoriích se loni spotřebovalo 4,6 mi-
lionu tun přípravků, zatímco v předchozím roce 
5 milionů tun. 

„Postupné snižování množství látek, které 
zemědělci používají na polích, je pro nás velmi 
důležité. Cílem Ministerstva zemědělství je roz-
víjet šetrnější metody na ošetřování rostlin a na-
dále snižovat spotřebu pesticidů,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman. 

Pro udržitelné používání chemických pro-
středků a zlepšování ochrany zdraví lidí i příro-
dy Ministerstvo zemědělství (MZe) využívá sou-
bor vzájemně se doplňujících opatření a postupů. 
MZe loni organizovalo pro zemědělce semináře, 
školení a vzdělávací projekty. Odborná praco-
viště zase například zkoumala odolnost škůdců, 
ověřovala metody integrované ochrany rostlin, 
poskytovala poradenství zemědělcům, kontrolo-

vala ekologické zemědělství nebo dovoz příprav-
ků na ochranu rostlin. 

Kvůli ochraně podzemních a povrchových vod 
v roce 2020 pokračoval státní podnik Povodí Vl-
tavy v pilotním programu na snižování použití 
chemických přípravků v ochranném pásmu vo-
dárenské nádrže Švihov (Želivka). Do projektu 
je zapojených 18 zemědělských podniků. V le-
tošním roce je připraveno rozšíření projektu na 

další tři vodní nádrže – Římov, Vrchlice a Opa-
tovice. Zkušenosti získané při pilotním projek-
tu chce MZe využít při přípravě nové vyhlášky 
o zásadách hospodaření v ochranných pásmech 
vodních zdrojů a při rozšiřování projektu na další 
vodní nádrže.  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský (ÚKZÚZ) testoval nízkorizikové alter-
nativy k ošetření révy vinné a jabloní, které 
by mohly do budoucna nahradit v současnosti 
využívané chemické přípravky. ÚKZÚZ rov-
něž kontroloval správné nakládání s příprav-
ky na prostranstvích určených pro veřejnost, 
jako jsou parky, ve skladech rostlinných pro-
duktů, v zahradnictvích, v okolí silnic a želez-
nic. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
loni odebrala v rámci monitoringu reziduí po-
zůstatků pesticidů 689 vzorků zemědělských 
produktů, z nich povolené limity překročilo 
pouze 13. Z českých vzorků nebyl nadlimitní 
ani jeden. 

Národní akční plán k bezpečnému používání 
pesticidů v ČR vychází z evropské směrnice, kte-
rou se stanoví pravidla pro udržitelné používání 
pesticidů a soubory opatření na snížení nepřízni-
vého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví 
lidí a životní prostředí. 

Celou výroční zprávu najdete zde: 
https://1url.cz/0KBfc

MZe

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %

Zdroj: ÚKZÚZ  

Porovnání spotřeby přípravků na ochranu rostlin (v kg účinných látek)

Současné extrémně vysoké teploty mohou 
mít negativní dopad na zdraví zvířat, proto je 
nutné, aby se dodržovala s tím spojená pra-
vidla. Chovatelé hospodářských i zájmových 
zvířat by měli věnovat zvýšený zájem hlav-
ně zajištění dostatečného napájení, větrání 
a chlazení v chovech. Z preventivních důvo-
dů se kontroly SVS v tomto období ve zvýše-
né míře zaměřují na plnění povinností chova-
telů ve vztahu k horkému počasí. 

V chovech hospodářských zvířat je v případě 
extrémních teplot vhodné zvířata chladit. Pastev-
ně chovaná zvířata (především skot, ovce a ko-
ně) musí mít na pozemku možnost úkrytu (např. 
přístřešku) před sluncem. Také u nich je nutné 
zajištění vhodného zdroje napájení. Pro bližší 
představu lze uvést množství vody, které hos-
podářská zvířata vyžadují na den: dospělé prase 
25 l; dospělé ovce 20 l; dospělý skot 40 l a doj-

nice 100–180 l. Povinností chovatelů je sledovat 
vývoj počasí a včas reagovat na problémy, které 
mohou kvůli vysoké teplotě vyvstat.

V hospodářských budovách, kde může teplota 
stoupat poměrně vysoko, by měla být zajištěna 
ventilace a rovněž náhradní zdroje energie. V po-
hotovostním plánu chovatele musí být uvedena 

doba, po kterou je možné udržet dobré životní 
podmínky pro zvířata v případě selhání umělého 
větracího systému. Chovatel v případě výpadku 
energie v ustájovacích prostorách musí zajistit 
činnost náhradních energetických zdrojů. 

Na dostatek vody by neměly zapomínat ani 
osoby cestující se psy, kočkami a jinými zájmo-

vými zvířaty. Zejména při delší cestě by měli 
řidiči dělat pravidelné zastávky a nechat při 
nich zvíře proběhnout a napít. Zvířata je potřeba 
zastínit a v případě velkého horka i chladit (např. 
použít chladicí podložky). „Znovu důrazně va-
rujeme před zanecháním zvířete v autě, kde tep-
loty mohou během několika minut přesáhnout 
i 50 °C, což může ohrozit nejen zdraví, ale do-
konce i život zvířete,“ uvedl ústřední ředitel 
SVS Semerád.  

Pokud přeci jen dojde k přehřátí zvířete, pak 
je nutné poskytnout první pomoc ochlazováním 
vlažnou vodou, umístit zvíře do stínu, zajistit do-
statečný přísun vody a vyhledat pomoc soukro-
mého veterinárního lékaře. Pro hlavní denní ven-
čení psů se jako nejvhodnější doba doporučuje 
ráno a večer, kdy jsou teploty nižší. 

O bdobná pravidla platí i pro přepravu hospo-
dářských zvířat. „V horkých dnech se doporu-
čuje přepravu směřovat především do brzkých 
ranních, večerních nebo nočních hodin. Každo-
pádně je nutné zajistit splnění požadavků daných 
legislativou, především pak teplotu při přepravě, 
délku přepravy, zajištění napájení, krmení a od-
počinku zvířat,“ dodal Semerád. 

 SVS

SVS upozorňuje na vysoké teploty, které mohou způsobit 
zvířatům problémy
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A K T U Á L N Í  O T Á Z K Y O D PO V Ě D I  N A 3
 Pavel Meduna, 

vedoucí provozu a prodeje pekařství Globus ČR, v. o. s.
OTÁZKA PRVNÍ: 

Globus slaví v letošním roce 25. výročí působení na 
našem trhu. Pekařská výroba u vás je vyhlášená svojí ná-
paditostí a vysokou jakostí výrobků. A tím i oblíbeností 
spotřebitelů. Jaké překvapení jste pro své zákazníky 
přichystali v rámci oslavy „čtvrtstoletí“ firmy?

ODPOVĚĎ:
V rámci naší výroby máme v plánu našim zákazníkům při-

nést dva dárky. Vzhledem k tomu, že se věnujeme vedle pekař-
ské výroby také cukrářské, připravili jsme po jednom speciál-
ním výrobku z každé kategorie.

V pekařině se bude jednat o chléb, který považujeme v na-
šem oboru za základ a českou klasiku. Chléb bude tradiční, 
řemeslný a zdobený karbováním. V cukrařině zahájíme výrobu 
speciálního dortu, který bude mít dvouvrstvou náplň ze smeta-
ny a čokolády připravenou formou ganache (ganáž). Po obvodu 
jej ozdobíme praženými mandlovými plátky a vrchní část je 
zdobená lesklou čokoládovou polevou.

Těmito výrobky chceme zákazníkům nabídnout mimořád-
nou kvalitu a tím jim vzkázat, že si vážíme jejich důvěry v Glo-
bus, který je pro ně v ČR již čtvrt století.

Vyrábět vysoce kvalitní výrobky není pro nás pouhé mar-
ketingové „zaklínadlo“, jak na zákazníky. My to opravdu 
myslíme vážně, což dokazuje fakt, že od letošního jara může 
56 našich výrobků používat označení „České cechovní normy“ 
a pro další výrobky chceme o tuto registraci požádat. 

OTÁZKA DRUHÁ: 

Cereální výrobky patří vedle masných a mléčných k zá-
kladním potravinám. Konzumní chléb a běžné pečivo už 
ale spotřebitelům nestačí, a proto od vás pekařů očeká-
vají další pestrý sortiment. Jaké jsou nynější trendy, které
ve vaší výrobě a následné nabídce ctíte?

ODPOVĚĎ:
Také pekařina má svůj vývoj a je ovlivněna trendy. Jde na-

příklad o preferenci zákazníků celozrnných a žitných výrobků 
nebo různých druhů speciálních chlebů, například s vyšším 
podílem vlákniny.

Každý den vyrábíme a nabízíme ve všech našich hypermar-
ketech sortiment šedesáti druhů pekařských výrobků od tradič-
ních druhů běžného a jemného pečiva a chleba až po sortiment 
specialit, jako jsou celozrnné a žitné rohlíky atd.

Do našeho sortimentu jsme již v loňském roce zařadili kolek-
ci výrobků nazvanou „Česká tradice“. Jedná se o šlehačkovou 
a tvarohovou bábovku, štrúdly nejenom s jablečnou náplní, ale 
také s tvarohovou a makovou s višněmi, klasické buchty a spe-
ciální velké koláče s různými druhy náplní oblíbených chutí. 
Samozřejmostí je to, že do těsta používáme máslo, mléko, sme-
tanu, tvaroh, mák a mnoho dalších surovin od českých farmářů 
a výrobců. Ovšem jen od těch, kde máme jistotu, že nám dodají 
suroviny, které mají v tuzemsku svůj původ. 

Co se týče trendů, již delší dobu registrujeme, že se nám zvy-
šují prodeje krájených chlebů o hmotnosti cca 400 g. Souvislost 
může být v tom, že upadají důvody kupovat pečivo do zásoby, 
a také třeba i to, že se mění životní styl a více lidí žije single, 
jejich spotřeba je pochopitelně menší. 

Také současná doba je trochu jiná. Ovlivněná změnou ná-
kupních a stravovacích zvyklostí díky pandemii, která pekařský 
trh postihla. Zákazník více preferuje balené a trvanlivé zboží 
a tomu se musíme přizpůsobit. Globus je třeba jediným pro-
dejcem, který zákazníkům nabízí vedle nebaleného pečiva také 
balené rohlíky, housky, kaiserky, loupáky atd. 

OTÁZKA TŘETÍ: 

A pochlubíte se úplnými novinkami? Které to jsou?

ODPOVĚĎ:
Máme za sebou ukončenou přípravu a veškeré technologické 

zkoušky toustových chlebů. Receptury a postupy jsme ladili 
několik měsíců a nyní jsme přesvědčeni, že to máme vychyta-
né, a v průběhu léta zahájíme výrobu ve všech našich patnácti 
pekárnách. Zákazníkům nabídneme světlou, cereální a graha-
movou variantu. Jsem si vědom toho, že se jedná o sortiment, 
který není jednoduché vyrobit a prodat. My se toho však nebo-
jíme a já vím, že naše toustové chleby budou úspěšné. Pokud 
bych měl pochybnosti, tak nemá smysl ztrácet čas přípravou. 
Mimochodem, vedle pekařiny a cukrařiny se věnujeme také 
výrobě zmrzlin. Již třetím rokem vyrábíme a prodáváme ve 
všech našich hypermarketech točenou zmrzlinu. Sami si při-
pravujeme receptury a mícháme klasické zmrzliny z mléka, 
cukru, ovoce, ovocných past. Například vanilkovou zmrzlinu 
děláme netradičně z extraktu a skutečných vanilkových lusků. 
V letošní sezoně jsme navíc zařadili sorbety a reakce našich 
zákazníků je pozitivní. Z toho máme radost.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Bezpečnost a trvanlivost potravin
Jednou z dnešních výzev pro potravinářský průmysl je zajištění 
bezpečných potravin v celém dodavatelském řetězci při 
zachování stejných vlastností, které byly přítomny při jejich 
zpracování. Náš potravinářský tým se věnuje bezpečnosti 
potravin a disponuje znalostmi, díky kterým vám může 
nabídnout ty správné ingredience za účelem zajištění 
bezpečnosti a dlouhé skladovatelnosti vašich výrobků.

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 okyselující přípravky
 antioxidanty
 konzervační látky

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition
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Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů 
na základě individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.

SPOLEČNĚ JSME ZÍSKALI
NOVÁ OCENĚNÍ

SPOLEČNĚ JSME ZÍSKALI
NOVÁ OCENĚNÍ

S rostoucím zájmem veřejnosti o otázky
udržitelnosti se těmto aktuálním trendům 
musí přizpůsobovat také samotné firmy. Po-
zadu v tomto ohledu nezůstává ani společ-
nost THIMM pack’n’display, tradiční výrobce
obalových řešení z udržitelné vlnité lepenky,
která pro výrobu potravinářských obalů po-
užívá speciální druhy vlnité lepenky a mo-
derní technologické zařízení.

Nové obzory pro zpracování vlnité lepenky 
otevírají právě nejnovější technologie a speciál-
ní druhy lepenky, díky kterým je možné vyrobit 
obalová řešení, která jsou ideální alternativou 
k obalům z jiných obtížně recyklovatelných 
materiálů. Vlnitá lepenka je udržitelný a eko-
logický materiál vyráběný z obnovitelných su-
rovin. V potravinářském průmyslu se uplatňují 
zejména speciální druhy vlnité lepenky food-
Wave® a foodWave® | heatproof.

Certifikované vlnité lepenky foodWa-
ve® a foodWave® | heatproof jsou určeny 
pro 100% nezávadný přímý styk s potravina-
mi a jsou vyrobny ze 100% primárních vlá-
ken pocházejících z certifikovaných zdrojů 
(FSC®). Tento druh vlnité lepenky se vyrábí 
za přísných hygienických výrobních podmínek 
podle standardu BRC, a to s použitím ekolo-
gického škrobového lepidla. Obaly vyrobené 

z vlnité lepenky foodWave® | heatproof jsou 
navíc odolné vůči vysokým teplotám a potravi-
ny v nich lze péct nebo ohřívat v mikrovlnné či 
klasické troubě. Jsou tak vhodnou alternativou 
k hliníkovým vaničkám, které se běžně použí-
vají k prodeji a pečení masných produktů, např. 
sekané.

Obaly z udržitelné vlnité lepenky mohou být 
i vhodnou alternativou k plastovým vaničkám, 
které se běžně používají k prodeji ovoce nebo 
zeleniny. THIMM pack’n’display proto letos 
instaloval nový stroj na výrobu trayů, které mo-
hou tyto plastové obaly nahradit. Martin Hejl, 
jednatel společnosti THIMM pack’n’display, 
doplňuje: „Nákupní chování spotřebitelů je 
velmi silně ovlivněno i tím, jak ekologicky šetr-
né balení výrobci používají. Tento trend sledu-
je zejména nastupující mladá generace, a tak 
potřeba ekologicky šetrných obalů bude v bu-
doucnu ještě sílit. Investice do nového stroje 
byla tedy logickým krokem. Navíc v našem vý-
robním závodě ve Všetatech můžeme tyto traye 
na přání zákazníka zušlechtit díky technologii 
laserového výseku nebo digitálního tisku. Oby-
čejné obaly na ovoce a zeleninu se díky těmto 
moderním technologiím promění v atraktivní 
a nepřehlédnutelné prvky v místě prodeje.“ 

www.thimm.cz

Potravinářské obaly z foodWave® jsou určeny 
pro 100% nezávadný přímý styk s potravina-
mi 

Obaly z vlnité lepenky přináší široké spektrum využití a jsou vhodné pro všechny druhy 
potravin – teplé, mastné, fritované, studené, mražené, nezpracované, odolné vůči vyso-
kým teplotám, horké, ohřáté v mikrovlnné troubě nebo vlhké

Thimm vyvíjí udržitelné inovace 
pro potravinářský průmysl

Vlnitá lepenka 
foodWave® |
heatproof nepropouští
mastnotu a je certifi kována
pro použití v troubě
až po dobu 180 minut 
při teplotě 180 °C 
nebo po dobu 30 minut 
při teplotě 220 °C 

baly z vlnité lepenky přináší široké spektrumOb ektrum vy

Atraktivní udržitelné traye pro prodej ovoce a zeleniny podněcují spotřebitele ke koupi
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 Lahev minerální vody Kláštorná Kalcia díky
své typické tmavomodré barvě a výraznému 
tvaru ihned zaujme. Od jejího uvedení na slo-
venský trh v roce 2019 a český trh v roce 
2020 vystupuje z řady ostatních minerálek 
v obchodech. To, že se navíc už tři roky vyrá-
bí z recyklovaného PET materiálu, se značka
rozhodla komunikovat i v samostatném 
10sekundovém televizním spotu, který znač-
ka spustila 1. 7. 2021.

„Když jsme v roce 2019 značku Kláštorná Kal-
cia uváděli na slovenský trh, intenzivně jsme pra-
covali nejen na designu samotné láhve, ale také 
na tom, aby byla co neohleduplnější k životnímu 
prostředí. Ze začátku se nám dařilo minerální 
vodu plnit do lahví z 50% rPETu, hned druhý 
rok, při uvedení na český trh, se nám ruku v ruce 
s rozšířením obalů o objem láhve 0,5 litru podaři-
lo obměnit veškerou naši nabídku za 100% rPET 
– tedy lahve pouze z recyklovaného plastu,“ říká 
Ivana Králíková, senior brand manažerka značky 
Kláštorná Kalcia. 

Díky separovanému sběru lahví se prodlužuje 
jejich životní cyklus a opětovné využití. Lahve 
vytříděné do žlutého kontejneru se řežou, myjí 
a následně se vyrábí granulát. Z něho pak vznik-
nou díky zvýšeným bezpečnostním standardům 
nové obaly, které opět plní svůj účel. „Je to pro 
nás velký úspěch s reálným pozitivním dopadem 
na životní prostředí. Ročně ušetříme více než 
420 tun plastu,“ doplňuje Ivana Králíková. 

MODERNÍ EKOLOGICKÝ OBAL 
V MAGICKÉM PŘÍBĚHU 

KLÁŠTORNÁ KALCIA 
S blížícím se zálohováním jednorázových oba-

lů bude ještě důležitější, aby si spotřebitelé uvě-

domovali, že je to celé uzavřený cyklus – obal, 
odpad z obalu, opětovné použití materiálu. „No-
vý televizní spot jsme právě proto zaměřili na 
samotnou láhev Kláštorná Kalcia. Hledali jsme 
magický symbol, který by zapadal do mystické 
komunikace značky, ale zároveň také zdůraznil 
fakt, že je značka díky obalu z recyklovaného ma-
teriálu již 3 roky šetrná k životnímu prostředí,“ 
doplňuje pozadí celé situace Ivana Králíková. 

„Při tvorbě kampaně jsme se inspirovali tak-
zvaným obracečem času, který skvěle pasoval 
nejenom do mystického světa značky, ale záro-
veň prostřednictvím něho ukazujeme, co všech-
no Kláštorná Kalcia ve své novodobé historii 
dokázala,“ vysvětluje kreativní dvojice Klá-

ra Javůrková a Radek Pleha z agentury WMC 
GREY. 

Kampaň Kláštorná Kalcia – Zrozená pouze 
z recyklovaného plastu, poběží na televizních ob-
razovkách v Česku od začátku července do konce 
srpna 2021.

Součástí komunikace bude i vizuální změna 
etikety Kláštorná Kalcia, na které bude uvedeno, 
kolik tun plastu značka ušetřila a PR kampaň, 
kterou v České republice zastřešuje PR agentura 
AC&C Public Relations. 

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍHO 
MOŽNÉHO OBALU

Kofola patří mezi hlavní výrobce nápojů ve 
střední Evropě a adriatickém regionu. Proto vě-
nuje mimořádnou pozornost i ekologickým vlast-
nostem nápojových obalů. „Když nějaké obaly 
vzniknou, chceme, aby byly do roku 2025 plně re-
cyklovatelné nebo kompostovatelné. rPET je pro 
nás cestou, jak uzavřít kruh, aby se pro nás stal 
odpad znovu zdrojem,“ vysvětluje Jannis Sama-
ras, generální ředitel a majitel Skupiny Kofola. 
„Po pilotním testování rPETu v lahvích Kláštorná 
Kalcia jsme tento materiál začali používat také 
při výrobě slovinské Radenské Naturelle. Tento 
rok nás čeká stejný způsob investování i do chor-
vatské minerální vody Studenac. Díky nově vzni-
kajícímu závodu na PET regranulát v Rosicích 
budeme v Česku zase o krok blíž efektivnímu na-
stavení cirkulární ekonomiky v této oblasti,“ uza-
vírá Samaras. 

AC&C Public Relations, s. r. o.

Zrozená pouze z recyklovaného plastu 
H L A V N Í M  H R D I N O U  N O V É  K A M P A N Ě  K L Á Š T O R N Á  K A L C I A  S E  S T Á V Á  I K O N I C K Á  L Á H E V  S   R O Z E T O U

Hořko-sladká chuť kakaa a příjemný pocit, 
který jeho konzumace vyvolá, láká Evropany 
už celá staletí. Tato zázračná plodina ale ne-
má v našich končinách vhodné podmínky pro 
pěstování. Dováží se tedy ze zemí, kde čas-
to nemají systematicky nastavená pravidla 
a zvýšená poptávka po kakau a čokoládě si 
tak s sebou nese i negativní dopady na život-
ní prostředí. Jak se tedy k této otázce staví 
česká biopekárna, která si zakládá na odpo-
vědném chování vůči půdě a přírodě? Základ-
ním pravidlem je znát svého dodavatele a vy-
bírat si nejšetrnější alternativu.

„Dodavatelský řetězec je pojem, který v po-
slední době začíná rezonovat i v českém byz-
nysovém prostoru. A biopotraviny nejsou vý-
jimkou. Spíše naopak – pokud tvoříte jakýkoliv 
produkt, o kterém tvrdíte, že je vyvíjen s ohle-
dem na životní prostředí, je důležité být trans-
parentní. A k tomu jednoznačně patří i uvádět 
původ jednotlivých surovin,“ říká Aleš Kadle-
ček, obchodní ředitel Biopekárny Zemanka.

Platí to o to více u exotických plodin, jakými 
jsou káva či čokoláda. Právě u těchto surovin se 
často řeší pracovní podmínky farmářů i dopady 
na životní prostředí v souvislosti s rozšířením ze-
mědělské půdy na úkor pralesů. „U lokálních su-
rovin je situace značně jednodušší. Dodavatelé 
mouky, vajíček či různých ořechů plodiny pěstu-
jí v Evropě s unifi kovanou BIO certifi kací. Doda-
vatel je tak pro nás zcela transparentní a my ví-
me, s jakou kvalitou produktů pracujeme. U exo-
tických plodin je to těžší. Poptávka od zákazníků 
je vysoká, a proto pravidelně sledujeme možnos-
ti na odběr čokolády,“ dodává Aleš Kadleček. 

Aktuálně dodává čokoládu do Biopekárny Ze-
manka italský dodavatel ICAM skrze českého 
distributora Novicom. 

ICAM úzce spolupracuje s lokálními farmá-
ři, podporuje pěstování původních odrůd a dí-
ky budování stabilního zázemí pomáhá s prvot-
ním zpracováním v daných lokalitách. Přebírá 

kontrolu nad fermentací a sušením kakaa, což 
jsou klíčové procesy pro výrobu kvalitní čoko-
lády. Drobní farmáři tak nemusí čelit kritickým 
situacím v oblasti nestabilní fermentace, suše-
ní a rizikům krádeží. Tento přístup také umož-
ňuje navázání přímého kontaktu s farmáři a vý-
razně zvyšuje spravedlivé pracovní podmínky. 
„Právě díky kontrole celého výrobního řetězce 
se ICAM řadí k předním evropským producen-
tům té nejkvalitnější čokolády a vybrali jsme si 
jej i v Biopekárně Zemanka jako nejlepší alter-
nativu pro nás,“ uvádí Aleš Kadleček. V mo-
derní italské továrně v Orsenigu je pak zajiště-
no technologické zpracování kakaových bobů 
a výroba spolu s důslednou hygienickou a labo-
ratorní kontrolou. 

Spolu s BIO certifi kací u vybraných čokolád 
dokáže ICAM díky vysokým výrobním stan-
dardům nabídnout další certifi káty: BRC, IFS, 
Kosher, Halal, Vegan, Gluten-free, ISO9001.

CIRA Advisory s. r. o.

Čeká nás nedostatek čokolády? 
Dbejme na její původ, zní z Biopekárny Zemanka

Tři nové osvěžující alkoholické nápoje z řady 
Sladké léto – Cinzano Tonic, Cinzano Rosé 
a Cinzano Ginger míří do České republiky! 
Spojení Cinzana, toniků, velkých kostek ledu 
s čerstvým ovocem a bylinami tvoří nepo-
chybně nejlahodnější osvěžení tohoto léta. 
A každý z nás si ho zvládne připravit i doma.

„Našim spotřebitelům jsme chtěli dopřát slad-
ké letní osvěžení, proto přinášíme tři verze leh-
kých osvěžujících alkoholických nápojů. Lidé po 
celém světě si Cinzano vychutnávají po staletí od 
roku 1757, tradičně si ho dopřávají samotné se 
sodou, tonikem nebo v míchaných koktejlech. Ta-
to letní kombinace je tak 100% spojením dědic-
tví a historie celé značky,“ říká Thomas Hergge 
– Export Director z Campari Group pro Střední 
Evropu.

Milovníci letního osvěžení si tak budou mo-
ci vychutnat lahodné spojení sladkých aperiti-
vů Cinzano a toniků hned ve třech variantách:
�  Cinzano Rosé osvěží sladkými ovocnými tóny 

spojením Cinzana Bianco, Rose toniku (do-
poručujeme Kinley Bitter Rose) a čerstvého 
ovoce.

�  Cinzano Tonic nabídne lehce nahořklou svěží 
chuť spojením Cinzana Dry s tonikem (dopo-
ručujeme Kinley Tonic) a čerstvou okurkou.

�  Cinzano Ginger je výbornou volbou pro milov-
níky zázvorového osvěžení. Užijte si spojení 
Cinzana Rosso, zázvorového toniku (doporu-
čujeme Kinley Ginger Ale) a čerstvého citronu 
a zázvoru.

K čemu chodit do baru nebo objednávat pro-
fesionálního barmana. Drinky z řady Sladké léto 
zvládne připravit úplně každý a jsou ideálním 
základem každého letního aperitivo momentu 
– tedy příjemného setkání s přáteli nad dobrým 
drinkem a něčím malým na zub. Ať už budete 
pořádat zahradní párty, chcete pohostit svou ná-
vštěvu nebo se osvěžit ve společnosti svého part-
nera. „Ideální jsou velké kostky ledu zalité jed-
ním dílem vermutu Cinzano, na to dva díly Tonic 
Kinley, trochu čerstvého ovoce nebo bylin a má-
te hotovo. Pak už jen stačí drinky vychutnávat 
v dobré společnosti někde na lehátku,“ přitakává 
profesionální barman a ambasador značek Aperol 
a Cinzano Tomáš Kubíček a dodává: „N ejtěžší na 
tom je vybrat si, na který z těch tří máte zrovna 
chuť. Všechny jsou neuvěřitelně chutné.“ Jestli je 

Aperol Spritz už tradičně první volbou milovníků 
příjemně strávených letních dnů a dlouholetým 
králem letního osvěžení, Cinzano novou řadou 
rozšiřuje královskou rodinu o variantu pro ty, kte-
ří si rádi dopřejí i něco sladšího. 

Na trojici drinků z řady Sladké léto nemusíte 
čekat, vychutnat si je můžete už dnes. Vermuty 
Cinzano i toniky Kinley najdete v obchodních 
sítích i online obchodech po celé České republi-
ce. „Spojení těchto dvou velikánů jen tak nikomu 
neunikne,“ říká Hergge a dodává: „Na lahvi kaž-
dého Cinzana najdou zákazníci recepty a dopo-
ručení na oblíbený drink z řady Sladkého léta. 
Každý tak bude přesně vědět, jaká kombinace 
se ke kterému Cinzanu hodí. A kdyby to náho-
dou někdo přehlédl, Sladké léto na něj vyskočí 
i z obrazovek.“ O trojici nových drinků nepřijdou 
ani ti, kteří si rádi zajdou do restaurace, kavárny 
nebo baru. Toto letní osvěžující spojení si budete 
moci vychutnat ve stovkách podniků po celém 
Česku. 

Spojení Cinzana a toniku, v přesných pomě-
rech doplněných o ovoce nebo byliny, stvořili 
profesionálové z Akademie Campari ve Vídni. 
Právě Česká republika a Rakousko jsou prv-
ní země, kde si toto osvěžující spojení v lehké 

obměně mohou vychutnat všichni milovníci 
kvalitního pití. A co vy, už jste jeden ze tří drin-
ků zkusili? My Sladkému létu v Česku říkáme 
CinzANO! 

Bison & Rose

Sladké léto v Česku! Cinzano přichází s osvěžujícími novinkami

 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

 Poradenská činnost v oblasti technologie procesů 
   výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

 Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 145 090 
e-mail: info.cz@aak.com

Krušnohorský páreček

Šunka Lada

Naše výrobky získaly ocenění 
Česká chuťovka a Dětská chuťovka 2020

Osecká klobása se sýrem
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

Jak více 
preferovat zdravější 

potraviny
Stravujeme se v  současnosti zdravěji v  porovnání

s  dobou před deseti dvaceti lety? Vzhledem ke stále
rostoucímu zájmu například o  biopotraviny či ře-
meslné regionální produkty by se na první pohled 
mohlo zdát že ano. Ovšem jedním dechem je zapo-
třebí dodat, že rezervy jsou v  tomto ohledu stále 
značné.

Ono je to svým způsobem vlastně pochopitelné. Lidé re-
agují nejprve na reklamu a pak i na svoje chuťové preferen-
ce, které však v mnoha případech neodpovídají potřebám 
našeho organismu. Navíc rozsah chybného výběru potravin 
narůstá. 

A aby toho nebylo málo, tak jsme během koronavirové 
pandemie navíc výrazně omezili naši pohybovou aktivitu. 
Nedostatek pohybu a s ním spojená obezita už byly „českým“ 
problémem před koronakrizí, ale právě se změnou životního 
stylu, mimo jiné i kvůli práci a vlastně i zábavě z domova, se 
přibírání na váze skutečně rapidně zvýšilo. S tím se samo-
zřejmě pojí závažná zdravotní rizika, jako jsou srdečně-cévní 
choroby, cukrovka nebo nejrůznější nádorová onemocnění.

TŘI PILÍŘE

Co se tedy nabízí ke zlepšení současného stavu? Ve spo-
lupráci výrobců potravin, obchodních řetězců, odborné ve-
řejnosti i státní správy se podařilo ustanovit funkční model, 
který iniciuje změny právě ve prospěch zákazníka. Není pri-
márně postavený na regulacích a nařízeních, ale na dobro-
volných závazcích. Jeho třemi pilíři jsou udržitelná produkce 
potravin, bezpečnost potravin a odpovědné složení.

Pokud jde o pilíř udržitelné produkce, ten se v obecné 
rovině zaměřuje na zajištění dostatku potravin pro stále 
rostoucí populaci naší planety. Zohledňuje minimalizování 
negativních dopadů na přírodu jako zákaz prodeje 
ohrožených druhů ryb nebo redukce obalového materiálu 
a také snahu o řešení problematiky plýtvání s potravinami. 
Z lokálně českého pohledu k tomu navíc přibývá zajištění 
trvalé udržitelnosti tuzemského zemědělství s ohledem na 
zahraniční konkurenci a obecná péče o krajinu. Právě trvale 
udržitelné zemědělství vychází z dlouhodobé udržitelnosti 
optimální půdní úrodnosti. Jednoznačná orientace pouze 
na tržní komodity narušuje udržitelnost zemědělství jako 
celku, což může vést do budoucna k poklesu ekonomické 
stability zemědělských podniků. Jedním z řešení je zavádění 
moderních technologií šetrných k přírodě a přispívajících tak 
k udržitelnosti.

Bezpečnost potravin neboli jejich zdravotní nezávadnost 
se týká především minimalizace obsahu pesticidů v komerč-
ním zemědělství pod úroveň zákonně stanovených limitů. 
Dále pak je to třeba jasné nastavení mikrobiologických, che-
mických, fyzikálních a senzorických vlastností dodávaných 
potravin, s čímž souvisí jejich pravidelné testování ve vlast-
ních, ale i v nezávislých laboratořích.

Odpovědné složení potravin spočívá v postupném snižo-
vání jejich konkrétních složek, které sice mohou zvýšit atrak-
tivitu při konzumaci, ale na druhou stranu mají negativní vliv 
na zdraví člověka. Konkrétně je to například pokles přísad 
typu soli, cukru, palmového oleje, glutamátu sodného, umě-
lých barviv a aromatických látek nebo různých konzervantů. 

Spolupráce napříč sektory by se měla dále intenzivně za-
měřit na osvětu prostřednictvím informačních kampaní, aby 
lidé pochopili, proč je „správné“ složení potravin pro ně důle-
žité. V této souvislosti stojí za připomenutí systém Nutri-sco-
re, který se týká nutričního hodnocení potravin. Ve výrobě 
je zapotřebí rozvíjet společný postup při přípravě receptur 
a technologií výroby zdravějších potravin. A konečně stát by 
měl vytvářet takové podmínky, které budou maximalizovat 
význam všech těchto opatření.

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR 
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Praha – Společnost Tesco učinila význam-
ný krok v oblasti reportování a zveřejnila vů-
bec první Zprávu o diverzitě a inkluzi. Tou-
to cestou chce informovat širokou veřejnost 
o svých krocích v oblasti diverzity a inkluze, 
tedy jak přistupuje k různorodosti svých kole-
gyň a kolegů, jak hodlá usnadnit vstup na trh 
práce zdravotně znevýhodněným osobám i jak 
usnadní návrat svých zaměstnanců po dlou-
hodobé pracovní neschopnosti.

Zpráva s výstižným názvem „V Tesco je kaž-
dý vítán“ přináší souhrnný přehled aktivit, kte-
rými společnost Tesco podporuje rodiny a po-
máhá jim skloubit soukromý a pracovní život. 
Zaměřuje se také na kariérní růst všech kolegyň 
a kolegů a věnuje se i rovnému odměňování mu-
žů a žen. Zpráva je doplněna celou řadou zajíma-
vých demografi ckých údajů, které usnadní vhled 
do této problematiky. Na konkrétních životních 
příbězích zaměstnanců jsou pak ilustrovány růz-
norodé životní situace, do kterých se lidé do-
stali a jak jim prostředí společnosti pomohlo se 
adaptovat.

„Naše podnikání staví na lidech, proto je naší 
nejvyšší prioritou pečovat o naše zaměstnance. 
Z toho důvodu chceme budovat inkluzivní pra-
covní prostředí, kde každý je vítán, oceňován za 
dobře odvedenou práci, kde si vážíme každého 
nápadu, se kterým zaměstnanci přijdou, a kde 
nepěstujeme žádné předsudky. Naší fi lozofi í je, 
že čím rozmanitější kolegyně a kolegy budeme 
v Tescu mít, tím bohatší fi remní kulturu budeme 

vytvářet,“ říká Katarína Navrátilová, generální 
ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Společnost Tesco je zaměstnavatel, který 
uplatňuje politiku rovného odměňování všech 
zaměstnanců bez rozdílu. Ve svých provozov-
nách a distribučních centrech má každá pozice 
specifi cký mzdový tarif, který se nemění dle toho, 
kdo příslušnou pozici zastává. V rámci fi remních 
benefi tů se fi rma snaží poskytnout pomoc co nej-
širšímu spektru svých zaměstnanc ů.

„Společnost Tesco v posledních letech ne-
přetržitě stoupá ke špici v ratingu TOP Odpo-
vědná fi rma, a to ve všech klíčových ukazatelích 
udržitelného a odpovědného podnikání. Letošní 
‚Zpráva o diverzitě a inkluzi‘ je toho jen důka-
zem. Společnost Tesco je součástí Charty diver-
zity a podporuje diverzitu a inkluzi jako nedílnou 
součást vlastní fi remní kultury včetně například 
aktuálního zavedení výrazně inovativních pro-
rodinných benefi tů pro zaměstnance a zaměst-
nankyně. Jsme rádi, že se nám s ambasadory 
diverzity, jako je nyní Tesco, daří společně mě-
nit stereotypy na trhu práce a ve společnosti,“ 
dodává Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro 
společnost.

„Líbí se mi otevřený přístup a proaktivní poli-
tika společnosti Tesco v tak důležitém a komplex-
ním tématu, jakým diverzita a inkluze bezesporu 
je. Report může inspirovat ostatní ke konkrét-
ním krokům ve vytváření rozmanitého pracov-
ního prostředí a snižování jakýchkoli rozdílů. Je 
skvělé mít inkluzivní pracovní prostředí. Ještě 
důležitější je však zajistit, aby se v něm všichni 
cítili bezpečně a věděli, že na jejich rozmanitosti 
skutečně záleží. Dopad pak může sahat daleko 
za hranice dané společnosti,“ doplňuje Lucie 
Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společen-
ské odpovědnosti.

Tesco Stores ČR a. s.

Tesco zveřejnilo první zprávu 
o diverzitě a inkluzi

Stále více farmářů sází na moderní 
technologie. Podle dat startupu Agdata, 
lídra v oblasti digitalizace zemědělství, 
se meziročně více než zdvojnásobil zájem
o jednotlivé prvky precizního zeměděl-
ství nebo o celý systém. Největší zájem 
je o senzorové tyče do obilí, zejména
kvůli deštivému počasí, se kterým se 
v loňském i letošním roce musí farmáři 
potýkat. Ti si navíc nově zvykají na doku-
pování potřebných komponent po interne-
tu. Podle dat Agdata se jedná o více než 
100% nárůst zájmu o konkrétní položky.

Rok 2020 i jaro roku letošního se vymy-
kají uplynulé desetiletce. Chladnější počasí 
a větší úhrny srážek nutí farmáře stále více 
kontrolovat vlhkost v půdě. „Například na 
rozdíl od roku 2019 registrujeme třikrát ta-
kový zájem o senzorové tyče, které farmá-
řům pomáhají monitorovat vlhkost v půdě. 
Mají díky tomu přehled, jak je půda nasáklá 
vodou, a mohou v případě potřeby pružně 
reagovat. Rostoucí ceny komodit nutí všech-
ny k opatrnosti, případné ztráty by byly ci-
telné,“ vysvětluje Lukáš Musil, obchodní 
ředitel Agdata a zároveň akreditovaný kon-
zultant ministerstva zemědělství. 

Na digitalizaci stále více podle dat Ag-
data sázejí velké podniky, které nedosta-
tek pracovních sil nutí zefektivňovat své 
procesy a monitorovat práci na poli. Za 
zmínku též stojí, že vedle senzorových tyčí
a telematických čidel patří mezi nejvíce po-
ptávané produkty také meteostanice. „To 
přičítáme především nevyzpytatelnému po-
časí. Celkem stabilní sucho, které vesměs 

po celém Česku panovalo mezi lety 2015 
až 2019, vystřídaly přívalové deště a čas-
té srážky. Farmáři se proto díky moderním 
meteostanicím dozví zpětně či okamžitě, 
nejen zda prší, ale rovněž kolik mm srážek 
spadlo. I proto meteostanice patří mezi tři 
nejoblíbenější produkty a využívá je stále 
více farmářů,“ doplňuje Musil. 

V návaznosti na celosvětovou pandemii 
COVID-19 se změnilo  i samotné chování 
při nakupování jednotlivých hardwarových 
prvků digitalizace. Farmáři, kteří již kon-
krétní prvky precizního zemědělství využí-
vají, stále více dokupují další komponenty 
online. Meziročně se počet prodaných pro-
duktů zvýšil o více než 100 %, což je ze-
jména v oblasti konzervativního zeměděl-
ství poměrně nečekaný růst. „Koronavirová 

pandemie zemědělství samozřejmě farmáře 
velmi zasáhla, ať už se jednalo o nedosta-
tek pracovních sil nebo nedostatečný odbyt 
především u producentů masa. Zároveň se 
však dá říci, že se chování klientů změnilo. 
Digitalizace byla na vzestupu i předtím, ale 
za poslední rok se zájem o využívání mo-
derních technologií zhruba ztrojnásobil, 
což na tak vyspělém trhu, jakým je Česká 
republika, rozhodně není málo,“ uzavírá 
Lukáš Musil. 

FYI Prague

Nejen spotřební zboží. 
Farmáři na internetu stále 

častěji objednávají 
i techniku pro farmu
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Potraviny se v horkém letním po-
časí při špatném zacházení a skla-
dování kazí mnohem rychleji. 
Pojďme si proto připomenout, jak 
předejít případným zdravotním pro-
blémům nebo alespoň tomu, že by-
chom je museli vyhodit. Vždyť kaž-
doročně se u nás vyhodí v průměru
okolo 100 kg potravin na osobu. 
Jedna domácnost by přitom mohla 
při rozumném způsobu nakupová-
ní a správném skladování potravin 
ušetřit v průměru 8 000 korun ročně. 

Chystáme-li se na dovolenou, pak 
bychom s tím měli počítat i při naku-
pování potravin ještě před odjezdem. 
Měli bychom nakoupit jen to, co do na-
šeho odjezdu skutečně spotřebujeme. 
Týká se to především čerstvých potra-
vin, ať už ovoce, zeleniny nebo mléč-
ných výrobků. Zvláště v letošním létě 
v souvislosti s aktuální situací mnozí 
zvolí dovolenou na chatách, chalupách 

nebo zkrátka někde, kde si budou vařit 
sami. Obecně bychom měli pamatovat 
na to, že v horkém létě bychom měli 
nakupovat co nejblíže místa, kde nákup 
uskladníme. „V horkých letních dnech, 
kdy se teploty šplhají přes 30 °C,
jsou teploty v našem autě daleko vyšší. 
Ačkoliv dnes jsou auta vybavena klima-
tizací, během pár minut na parkovišti 
před obchodem teplota v odstaveném 
autě vyšplhá na 50 i 60 °C. Čerstvým 
potravinám nedělá dobře nejen vysoká 
teplota, ale i teplotní šok, když je do 
auta naložíme,“ upozorňuje Petr Bau-
dyš, vedoucí oddělení kvality PENNY, 
a doporučuje: „V tropických dnech je 
takovou hranicí, kdy by potraviny mě-
ly přežít cestu z obchodu bez úhony, 
15 až 20 minut. V naší síti s takřka 
400 prodejnami pak má dojezdovou 
vzdálenost do našich obchodů 15 mi-
nut aktuálně 95 % obyvatel.“

S moukou, těstovinami nebo kon-
zervami si starost dělat nemusíme. Na-
opak v případě mléčných výrobků, va-
jec nebo uzenin musíme být obezřetní. 
Cokoliv je v prodejně v chladicím 
boxu, bychom zkrátka měli vyšším 
teplotám vystavovat jen krátce a po 
nezbytně nutnou dobu na přepravu. 
To znamená také nákup po příchodu 
bezprostředně vybalit a tyto výrobky 
dát do chladničky. Velmi rizikové jsou 
v horkých letních dnech všechny pro-
dukty obsahující majonézu, tedy salá-
ty či dressingy, což se týká na letních 

cestách populárních baget. „Koupit si 
obloženou bagetu s dressingem nebo 
majonézou s tím, že si ji sníme třeba 
za hodinu cestou v autě, nedoporu-
čujeme. Velmi snadno si tak můžeme 
způsobit nepříjemné zažívací problé-
my.“ Pokud jde o vejce, ta, pakliže 
jsou správně skladována (skladovací 
teplota je 5 až 18 °C), by měla vydržet 
bez následků i delší cestu. 

Rizikové a rychle kazící jsou pak 
také maso a masné výrobky, zvláště 
měkké salámy a uzeniny. „Při vyšších 
teplotách v nich dochází k růstu mi-
kroorganismů, které způsobí zkažení 
potraviny a po jejich konzumaci nám 
hrozí zdravotní problémy. To se netýká 
jenom masa jako takového, ale i uze-

nin, a to včetně strojově balených,“ 
varuje Petr Baudyš. 

Čerstvé pečivo, zeleninu a ovoce 
bychom pak neměli přepravovat del-
ší dobu v uzavřených mikrotenových 
sáčcích, protože hrozí jejich zapaření. 
To následně může vést k vzniku plísně 
a potraviny se opět velmi rychle zkazí. 

Ideální pro přepravu chlazených 
a mražených potravin jsou speciální 
termotašky. „Tyto termotašky dokážou 
uchovat potraviny v potřebné teplo-
tě i několik hodin. Zvláště při delších 
cestách, kdy víme, že nebudeme mo-
ci potraviny v krátké době uskladnit 
v chladničce, je to pro zachování čer-
stvosti a zdravotní nezávadnosti v hor-
kém létě prakticky nezbytnost,“ radí 

Petr Baudyš a pro případy, kdy tako-
vou tašku nemáme nebo ji nechceme 
kupovat, doporučuje. „Takovým malým 
trikem, jak uchovat například mléčné 
výrobky nebo uzeniny po nějakou dobu 
v chladu je to, že je dáváme do společ-
né tašky k mraženým potravinám. Ty 
pak udrží chlazené potraviny v přízni-
vější teplotě déle než doporučovaných 
15 až 20 minut.“ U mražených potra-
vin by pak nikdy nemělo dojít k jejich 
rozmrznutí a opakovaném zamražení. 
V případě, že i částečně rozmrznou, 
je třeba jejich okamžitá následná kon-
zumace. „Když například rozmrzlou 
zmrzlinu, ale i třeba maso znovu za-
mrazíme, voda v potravině zkrysta-
lizuje. Tím potravina změní své sen-
zorické vlastnosti, a tedy i výslednou 
chuť. Zkrátka už nám nebude chutnat.“ 

Zásadní pak je po příjezdu do cíle 
domů nebo do cíle naší cesty všechny 
potraviny bezprostředně uskladnit na 
místa, kam patří, tedy do lednice, spíže 
a podobně.

DOPORUČENÍ PENNY 
PRO HORKÉ LETNÍ NÁKUPY

�  Nakupujte nejblíže místu, kde mů-
žete potraviny správně uskladnit 
(přepravní doba max. 15 minut)

�  Chlazené a mražené potraviny pře-
pravujte v chladících taškách

�  Rozmrzlé mražené potraviny zno-
vu nezmrazujte a co nejdříve spo-
třebujte

Nenechme si jídlo kazit

PENNY bude chovat vlastní včel-
stva a ke každému centrálnímu 
skladu instaluje vždy 8 včelích úlů. 
V rámci dlouhodobé strategie udrži-
tel nosti a společenské odpovědnosti
chce být PENNY dobrým souse-
dem a pomáhat rozvíjet biodiverzi-
tu. Jedním ze současných environ-
mentálních problémů je dramatický 
úbytek zdravých a silných včelstev, 
což má zásadní vliv na zeměděl-
skou produkci v naší společnosti. 
PENNY se proto rozhodlo podpořit 
chov včel a přispět tak k rozšíření 
jejich populace. Včely budou pro-
dukovat kvalitní domácí med, kte-
rý bude používán pro interní účely. 
O včelstva se bude starat uznávaný 
odborník pan Augustin Uváčik. 

„Obrovský význam včel si ne kaž-
dý uvědomuje, ale v dnešní společnosti 
bychom bez jejich přispění nemohli zá-
kazníkům nabídnout například jablka 
nebo cukety, které jsou přímo závislé 
na opylování, ale také pečivo, čokolá-

du či bonbóny pokryté včelím voskem,“ 
říká Tomáš Kubza, vedoucí oddělení 
logistiky. Odborníci se shodují, že po-
četnost populace hmyzu, včetně včel, 
za posledních 20 let drasticky klesla. 
„Bez tohoto hmyzu by byly naše pro-
dejny prázdné,“ dodává Tomáš Kubza.

Umístěním včelstev do zeleně každé-
ho centrálního skladu se PENNY snaží 
alespoň malou měrou přispět k navýšení 
počtu včel u nás a poskytnout včelám 
vhodné podmínky k životu. Dolet včel je 
přibližně 3–5 km, což je vzhledem k po-
loze skladů, v krajině mimo velké země-
dělské monokultury, ideální. Díky okol-
ním polím, zahradám a lesům tak lze 
předpokládat, že včely budou mít dosta-
tek potravy. Získaný med bude používán 
pro interní i externí prezentaci PENNY. 

Odborný dohled nad úly bude za-
stávat Augustin Uváčik, včelař a učitel 
včelařství při ČSV pro celou ČR, kte-
rý se v současné době věnuje zejména 
budování střešních včelích stanovišť 
a má se včelařstvím mnohaleté zkuše-

nosti. „Na první med se budeme moci 
těšit na podzim 2022. Jeho množství 
může ovlivnit celá řada faktorů, mů-
že se však jednat až o 800 kg ročně,“ 
uvádí Augustin Uváčik. 

Úly jsou instalovány u centrály spo-
lečnosti v Radonicích a u centrálních 
skladů v Jirnech u Prahy, Lipníku nad 
Bečvou a Dobřanech. Jsou použity ty-
pizované úly, které používá přibližně 
75 % včelařů v ČR. Úly budou natře-
né červenohnědou lazurou. Jako včelí 
matky byly vybrány Singer F1, které 
jsou zárukou mírnosti, nebodavosti, 
nerojivosti a dobré užitkovosti. Tyto 
matky jsou pro své vlastnosti vhodné 
i pro chov včelstev v centrech měst.

Penny Market s. r. o.

Včely míří do PENNY 

Aktuálně roste poptávka po pi-
vech z minipivovarů v obchodech, 
čemuž napomohl uplynulý rok a půl 
pandemie. Potvrzují to hypermarke-
ty Globus. Ty v současnosti mají za-
listovány produkty hned ze 63 mi-
nipivovarů. „Zákazníci to ocenili 
a my jsme rádi, že regionální české 
pivovary můžeme podpořit. Spolu-
práci chceme i dál postupně rozši-
řovat,“ řekl František Wagner, ře-
ditel category FOOD hypermarketů 
Globus. 

Prodej piv v Globusu meziročně už 
několik let po sobě roste. A na podílu 
zájmu mají svůj úspěch i ti nejmenší 
minipivovary. Před čtyřmi lety hyper-
markety Globus zalistovaly do své na-
bídky první piva z minipivovarů. Dnes 
jich nabízí přes šest desítek a výběr je 
rozmanitý. Když už zákazníci sáhnou 
do regálu po pivu z minipivovaru, 

jde o ležáky nebo speciály typu ALE, 
APA, IPA a piva s vyšším procentem 
alkoholu. Úspěšně se prodávají piva 
z Moravy, Českého Švýcarska a dal-
ších regionů. „V roce 2017 jsme za-
čali spolupracovat s Globusem a do 
dnešního dne jsme velmi spokojeni. 
Jako první jsme začali dodávat do 
Ostravy a do Opavy. Od roku 2019 
dodáváme do Brna a v poslední době 
jsme přidali Havířov. Od začátku jsme 
brali prodej našeho piva v HM Glo-
bus jako vzájemně prospěšnou aktivi-
tu. Globus, myslím, že velmi správně 

představil obecně craftové pivo širo-
ké veřejnosti a pro nás to samozřejmě 
znamenalo výhodu proniknutí do po-
vědomí nových zákazníků, kteří se spo-
lupodílejí na intenzivním růstu našeho 
minipivovaru,“ řekl Jiří Valenta, jed-
natel minipivovaru Nachmelená opice. 

PANDEMICKÉ TRÁPENÍ NĚKTERÝM 
MINIPIVOVARŮM ZMÍRNILY 

OBCHODY
Minipivovary propadly ve výrobě 

o 25 až 30 procent. Nicméně stále při-
bývají, a i když se nárůst zpomalil, ne-

zastavil se. „Defi nitivně zavřelo 5 mini-
pivovarů (1 procento) a utlumilo či 
pozastavilo činnost 25 minipivovarů 
(5 procent). Samozřejmě, každý další 
prodejní kanál je velké plus a prodej 
v řetězcích je pro minipivovary sice 
náročný, ale v současné době nezbyt-
ný,“ potvrdil Jan Šuráň, prezident Čes-
komoravského svazu minipivovarů. 

Minipivovary měly v době pande-
mie díky uzavřeným restauracím ome-
zené distribuční kanály. A mnohdy stál 
jejich prodej na obchodech, které se 
snažily dostat jejich piva do povědo-
mí svých zákazníků. „V loňském roce 
jsme se zapojili do projektu #zachraň 
pivo, kdy jsme se domlouvali s doda-
vateli na podpoře prodejů,“ rekapitu-
loval František Wagner. 

PIVO JE REGIONÁLNÍ ZÁLEŽITOST
Podle hypermarketů Globus je pivo 

silně regionální záležitost. „Minipivo-
vary z okolí Brna zákazníci znají a čas-
tokrát také milovníci piva tyto minipi-
vovary navštěvují osobně a po osobní 
návštěvě se zajímají, kde mohou pivo 
ve svém okolí koupit. Nejširší zastou-
pení minipivovarů v našich hyper-
marketech je právě na Moravě,“ řekl 
František Wagner. Globus má proto 

v každém z patnácti hypermarketů od-
lišnou nabídku piv z malých pivovarů. 

SUDOVÉ TRENDY
Zákazníci čím dál víc v našich 

obchodech poptávají piva v malých 
soudcích. Jde jak o praktické, tak 
i ekologické balení. „Rozhodně je 
to trend, který řešíme na letní sezo-
nu již několikátým rokem a aktuálně 
jsme v červnu zalistovali dalších de-
set druhů patnáctilitrových sudů od 
různých dodavatelů,“ říká František 
Wagner ředitel category FOOD hyper-
marketů Globus. To pociťují i mini-
pivovary. „Po celou dobu dodáváme 
do HM Globus lahvové pivo. Dnešní 
trendy nám ukazují, že se výrazně zvý-
šil, zvláště v době pandemie, prodej 
malých sudů, které zákazníci berou na 
malé oslavy, přátelské posezení nebo 
jen tak na zahrádku. Proto jsme rá-
di, že se nám letos podařilo zalistovat 
v rámci sítě HM Globus i 15litrové 
sudy,“ řekl Jiří Valenta z Nachmele-
né opice. Podle Jana Šuráně si takové 
balení piv však nemůže dovolit každý 
minipivovar. „Kdo ale může, tak ho 
dělá. Budoucnost to je,“ uzavřel. 

Globus ČR, v. o. s.

Minipivovary v pandemii propadly o čtvrtinu, části z nich pomáhal 
prodej ve velkých obchodech. Trendem jsou malé sudy, říká Globus

V obchodech je zájem i o sudy

Novým generálním ředitelem a předse-
dou představenstva společnosti Tereos TTD, 
a. s., se stal od 1. července 2021 Martin 
Kolář, který ve funkci nahradil Oldřicha 
Reinbergra. Martin Kolář pracuje ve společ-
nosti Tereos TTD patnáct let, z toho 11 let 
na pozici obchodního ředitele. Je absolven-
tem Provozně ekonomické fakulty na Čes-
ké zemědělské univerzitě v Praze. Martin 
Kolář nahradí Oldřicha Reinbergra také ve 
funkci předsedy Českomoravského cukro-
varnického spolku a Svazu lihovarů ČR. 

Oldřich Reinbergr končí odchodem do 
důchodu svou práci pro TTD po 32 letech, 
z toho posledních 26 let byl generálním ředi-
telem společnosti. Pod jeho vedením prošla 
společnost privatizací, vstupem zahraniční-
ho kapitálu a rozvojem do současné podo-
by největšího výrobce cukru a lihu v České 
republice se zastoupením na mnoha trzích 
střední a východní Evropy. Oldřich Rein-
bergr byl také devět let viceprezidentem 
Agrární komory ČR, funkci viceprezidenta 
také až do letoška zastával v Potravinářské 

komoře ČR. Byl také předsedou Českomo-
ravského cukrovarnického spolku a Svazu 
lihovarů ČR. Již od roku 1991 je členem re-
dakční rady Listů cukrovarnických a řepař-
ských.

Oldřich Reinbergr se se svou prací, spo-
lupracovníky a partnery rozloučil na val-
né hromadě společnosti, která se konala 
29. června. Na té mohl naposledy se svými 
kolegy odprezentovat výsledky jak posled-
ního fi skálního roku, který skončil pro spo-
lečnost Tereos TTD téměř půlmiliardovým 
ziskem, ale také výsledky za posledních 
32 let, kdy stál v čele dobrovické společ-
nosti. A že se bylo za čím ohlížet! Pod jeho 
vedením například zpracovatelská kapacita 
cukrovarů v Dobrovici a Českém Meziříčí 
vzrostla na současných 23 000 tun řepy den-
ně, což je 23násobek toho, co dokázal zpra-
covat cukrovar Dobrovice před 30 lety. Délka 
cukrovarnických kampaní se prodloužila až 
ke 120 dnům. V roce 1992 vyrobil jeden za-
městnanec společnosti 146 tun polarizačního 
cukru, v roce 2020 to bylo 725 tun. Ve spo-
lupráci s pěstiteli se podařilo zdesetinásobit 
pěstební plochy cukrové řepy a její pěstová-
ní bylo razantně zkvalitněno a zefektivněno, 
když se výnos řepy z hektaru zdvojnásobil 
a výnos cukru dokonce ztrojnásobil, takže 
se čeští farmáři mohou směle srovnávat s tě-
mi nejlepšími pěstiteli v Evropě. Společnost 
Tereos TTD se stala významným výrobcem 
cukru a lihu ve střední a východní Evropě 
s dvěma cukrovary, čtyřmi lihovary a balicím 

centrem. Ročně vyrobí více než 300 tisíc tun 
cukru a 1 milion hektolitrů lihu. V roce 1992 
činila EBITDA 12 mil. Kč, v roce 2020/21 
to bylo 840 mil. Kč, tedy více než 70náso-
bek. Tržby společnosti se za 30 let zvýšily 
33násobně na téměř 6 mld. Kč. To vše v li-
berálním prostředí bez kvót, kdy ceny cukru 
stále nedosahují úrovně z období před čtyřmi 
lety. 

Jakub Hradiský, 
Tereos TTD, a. s.

Martin Kolář novým 
generálním ředitelem Tereos TTD

Oldřich Reinberger Martin Kolář
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Praha – Kilogram kuřecího masa vyjde dle 
akčních letáků v průměru na 99,80 Kč, v pří-
padě nákupu celého kuřete se lze dostat 
i na cenu 47,90 Kč. Přestože je kuřecí maso
tím nejlevnějším, nejvyšší slevu poskytují 
obchodníci na vepřové. Průměrně je vepřové
maso prodáváno se slevou 26 %, například 
u krkovice jde o 35% zlevnění. Vyplývá to 
z analýzy obsahu akčních letáků České dis-
tribuční, dceřiné společnosti VLTAVA LABE 
MEDIA, která se zabývá neadresnou a adres-
nou distribucí a je největším distributorem 
letáků v rámci celé České republiky. 

„S příchodem léta nastává oblíbená grilovací 
sezona, kdy je maso velmi oblíbenou potravinou. 
Rozhodli jsme se proto analyzovat, jak se k tomu-
to trendu staví obchodníci a kolik jejich zákaz-
níci mohou při nákupu masa ušetřit. Dle našich 
zjištění se průměrně jedná o 23 %,“ komentuje 
Petr Sikora, ředitel České distribuční. V nabídce 
akčních letáků se ve sledovaném období objevi-
lo 127 položek z kategorie masa a sledovaných 

masných výrobků. Nejvíce se v nabídce objevuje 
vepřové maso, dále pak kuřecí a hovězí. Kromě 
těchto tří nejčastějších druhů lze podle letáků za-
koupit také krůtí, kachní či králičí maso. Slevu 
poskytují obchodníci na 80 % sledovaných po-
ložek, zbylých 20 % je bez slevy. Nejčastěji se 
sleva pohybuje v rozmezí 10–30 %.

KUŘE I POD PADESÁTIKORUNU 
ZA KILO

Nejlevněji podle letáků vychází kuřecí maso, 
jehož průměrná cena po slevě činí 99,80 Kč za 
kilogram. Nejdráže vyjdou kuřecí prsa, průměrně 
132,60 Kč, nejnižší průměrná cena pak byla za-
znamenána u kuřecích křídel, tedy 72,40 Kč za ki-
logram. Jednotlivě pak byla nejnižší cena zazna-
menána u nabídky celého kuřete, a to 47,90 Kč
za kilogram. 

„Díky letákům lze ušetřit na jednom produktu 
z kategorie masa i desítky korun. I při přípravě 
letního grilování tak mohou zákazníci potravi-
nových řetězců vyjít i s menším rozpočtem. Zá-
roveň jim leták pomůže si nákup lépe naplánovat 
a následně jej uskutečnit v klidu a s rozmyslem,“ 
dodává Petr Sikora z České distribuční.

Vepřové maso se v letácích objevuje ze všech 
druhů nejčastěji. Z celkového počtu položek se 
o vepřové maso jednalo v 38 %. Zároveň je na 
něj poskytována nejvyšší sleva, průměrně 26 %. 
Nejčastějším typem vepřového masa v letácích 
je krkovice, na kterou je zároveň poskytována 
nejvyšší sleva, a to 35 %.

HOVĚZÍ JE ZASTOUPENO 
ZEJMÉNA BURGERY

Hovězí maso je v průběhu grilovací sezony 
zastoupeno nejčastěji v mleté formě, a to již při-
pravené na výrobu domácích burgerů. Zároveň 
jde o nejdražší druh masa. Kilogram hovězího se 
v letácích objevuje za průměrnou cenu 196,50 Kč.
Konkrétně maso na burgery tento průměr navy-
šuje s cenou 206 Kč za kilogram. Při využití le-
táků jej však mohou Češi sehnat i za 128,30 Kč 
za kilogram. 

N E J L E V N Ě J Š Í  J E  K U Ř E C Í ,  N E J V Y Š Š Í  S L E V Y  P O S K Y T U J Í  O B C H O D N Í C I  N A  V E P Ř O V É
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Ruch i toho nejmenšího městského náměs-
tí, chladnější počasí časného rána během 
horkého léta, vůně čerstvého ovoce, zeleni-
ny, sýrů, květin a bylinek i lidé zaplňující ma-
lé uličky mezi jednotlivými stánky. Farmářské 
trhy mají zkrátka své neobyčejné kouzlo, kvů-
li kterému se skutečně vyplatí si přivstat. Ta-
ké patříte mezi ty, kteří týden co týden nad-
šeně vyrážejí a nemohou se dočkat lokálních 
biopotravin? Pokud ano, určitě vám přijde 
vhod náš malý průvodce nákupem na trhu, 
který poradí, na jaké potraviny se zaměřit 
i jak poznat spolehlivého hospodáře, a vyzrát 
tak na případné nástrahy obchodníků.

1. Zeptejte se na certifi kát
Nejjednodušší způsob, jak zjistíte, že nakupu-

jete kvalitní biopotraviny, je zaměřit se na certifi -
kát, kterým by se měl prodávající vždy prokázat. 
Uděluje ho jedna ze čtyř kontrolních organizací 
– KEZ, ABCert, Bureau Veritas nebo Biokont. 
Jedině ten spolehlivě prokáže, že se skutečně jed-
ná o produkty ekologického zemědělství. Pakliže 
certifi kát prodejce nemá, nelze se spolehnout na 
to, že jsou jeho produkty v biokvalitě. V tomto 
případě byste se ale neměli bát důkladně zeptat 
na doplňující otázky, abyste přesně věděli, odkud 
suroviny pochází, kde a jak hospodaří a zda je 
vše, co prodává, skutečně z jeho farmy. 

2. Nespěchejte a dejte si při výběru na čas
Poznejte farmáře blíže a neomezujte se na jed-

nu či dvě otázky. Důvěra je základem úspěšného 
nákupu. Navíc svým doptáváním jasně uvidíte, 
zda potraviny, které prodává, skutečně také pěstu-
je, nebo se jedná jen o překupníka. Nemusíte dělat 
unáhlené nákupy, v klidu si poznamenejte, který 
prodejce vás zaujal, a zjistěte si o něm doma něco 
navíc třeba na jeho webových stránkách. Můžete 
tak například zjistit, zda byly plodiny skutečně 

vypěstovány v souladu s ekologickým hospoda-
řením, bez chemie a postřiků. Při nákupu dejte ale 
také na svou intuici a soustřeďte se na prodávající-
ho. Působí na vás důvěryhodně? Vypadá jako člo-
věk, který pracuje každý den venku na svém poli?

3. Kvalitní lokální produkty a jasný původ
Farmářské trhy by měly být místem, kde na-

koupíte lokální, a především kvalitní potraviny. 
Trhy propojují spotřebitele, farmáře a výrob-
ce, a proto si dejte pozor na překupníky, kteří 
o svých produktech zdaleka nic nevědí. Vyvarujte 
se koupi především tehdy, nedohledáte-li o pro-
dávajícím ani základní informace. Podporujte i ty 
nejmenší rodinné farmy a výrobce. 

4.  Sezonní sortiment a vzhled jako jasné zna-
mení 
Rajčata v květnu? Zpozorněte a dejte přednost 

spíše sezonním produktům. Také se namísto ze-
leniny a ovoce perfektních a bezchybných tvarů 
s lesklým povrchem zaměřte na ty, které mají 
drobné nedostatky či různé tvary – to je totiž 
dobré znamení, že pocházejí z lokálních, často 
ekologických farem!

5.  Nenechte nákup náhodě a vzdělávejte se 
i doma
Chtěli byste se dozvědět více o tom, jak správ-

ně vybrat farmáře podle jednotlivých druhů po-
travin? Podívejte se na průvodce, který blíže 
prozradí, jak například poznat ekologická vej-
ce, nebo vysvětlí, jak se vyznat v biomléčných 
i masných produktech. Více informací o ekolo-
gickém zemědělství a biopotravinách najdete ta-
ké na webových stránkách myjsmebio.cz.

Kvalitní biopotraviny seženete kromě farem 
a farmářských trhů také v supermarketu. Na oba-
lech se však můžete setkat s celou řadou zna-
ček kvality. Nezapomínejte však, že skutečnou 
biokvalitu prokáže pouze značení logy biolistu 
nebo biozebry. Seznam farem produkujících vý-
robky v souladu s ekologickým hospodařením 
naleznete na lovime.bio a kamprobio.cz. 

KUPUJTE BIO. PRO BUDOUCNOST!
Správným krokem, jak podpořit ekologické 

zemědělce, kteří přirozeně pečují o půdu, krajinu 
a hospodářská zvířata s maximální ohleduplnos-
tí, je nákup jejich bioproduktů. Tím, že zvolí-
te lokálního dodavatele, máte navíc jistotu, že 
bioprodukty neputovaly dlouhé kilometry přes 
půl světa. Distribuční cesty a dojezdové vzdá-
lenosti jsou v ČR velmi krátké. To pomůže ne-
jen přírodě, ale rovněž nám i budoucím genera-
cím.

CO JE BIO?
BIO je certifi kovaný systém hospodaření pod-

ložený národní i evropskou legislativou s vlast-
ním kontrolním systémem garantovaným ze stra-
ny státu. BIO může být pouze ta potravina, která 
splňuje zákonem dané a státem kontrolované 
požadavky pro ekologické zemědělství. To je za-
loženo na pestrém osevním postupu a péči o pů-
du. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich 

umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifi kova-
né organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířa-
ta nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou 
pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém 
zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje 
a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené lo-
gy, která smí používat pouze ti producenti, již 
dodržují přesné legislativní zásady ekologické 
produkce. Systém prověřování je nastaven tak, 
že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec 
od prvovýroby až po distribuci kompletní speci-
ální kontrolou.

JAKÁ LOGA SE POUŽÍVAJÍ 
K OZNAČENÍ BIOPOTRAVIN?

Národní značení
Logo biozebry s ná-

pisem „Produkt ekolo-
gického zemědělství“ 
se využívá jako známka 
biopotravin a také všech 

bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dá-
le doplněno o číselný kód kontrolní organizace 
(CZ-BIO-xxx), která provedla certifi kaci biopro-
duktu v ČR.

Evropské značení
Pokud výrobek po-

chází z Evropské unie, 
musí být označen bio-
listem, číselným kó-
dem kontrolní organi-
zace a také informací 

o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve for-
mátu EU, nebo mimo EU společně s názvem ze-
mě, ve které byly vyprodukovány všechny pou-
žité suroviny.

PEPR Consulting, s. r. o.

5 základních rad, jak se perfektně vyznat na farmářském trhu 
a spolehlivě nakoupit ty nejlepší lokální bioprodukty 

Maso mohou v průběhu grilovací sezony 
Češi pořídit s průměrnou slevou 23 %

PROSTOR PRO VEGANSKÉ 
ALTERNATIVY

Právě burgery jsou potravinou, kterou mnozí 
obchodníci nabízí v alternativní veganské podo-
bě, ve sledovaných letácích se produkt z katego-
rie alternativ masa objevil jen jednou. „Víme, že 
mnoho obchodníků má tyto potraviny v nabídce 
a dle nejnovějších poznatků zájem o alternativy 
masa roste. Proto také obchodníkům doporuču-
jeme zařazovat do letáků i tyto méně tradiční po-
traviny, které jsou aktuálním trendem,“ komentu-
je Petr Sikora, ředitel České distribuční.

Analýzu provedla společnost Česká distri-
buční a zaměřila se při ní na nabídku v akčních 
letácích sedmi největších řetězců v Česku, plat-
nou v období od 17. 6. do 23. 6. 2021. Sledo-
vána byla nabídka masa a vybraných masných 
výrobků. Analyzováno bylo celkem 127 polo-
žek.

Více na www.distribucni.cz 
a www.letakova-samoobsluha.cz

Madison Public Affairs s. r. o.

Graf 1 Maso na gril v akčních letácích 2021, podíl jednotlivých druhů masa v letácích
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Ocenění jako například Volba spotřebite-
lů – Nejlepší novinka nemají za cíl upřed-
nostňovat určité produkty před druhými. Na-
opak mají jednotlivým produktům pomáhat.
A především jsou tady pro zákazníky. Pro 
jejich snazší orientaci v daném segmen-
tu, které výrobky si jejich důvěru zaslou-
ží, ať už z hlediska kvality, servisu vůči
nim nebo přístupu k životnímu prostře-
dí. Na tom všem totiž záleží, jak dokládá 
i zájem výrobců o program Volba spotře-
bitelů – Nejlepší novinka, který překonal 
v letošním roce očekávání. Celkem o oce-
nění zabojovalo 196 nominací v 60 ka-
tegoriích. Nejlepším příkladem inovace je 
letošní Absolutní vítěz programu Spontex 
Green smetáková řada ze 100 % recyklo-
vaných materiálů. Marketingový program 
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka se 
v rámci svého 21. ročníku v ČR a 10. roč-
níku na Slovensku těšil velkému zájmu vý-
robců o registrace novinek v obou zemích. 
A to přesto, že letos na trhu došlo k zají-
mavému paradoxu. Navzdory velkému zá-
jmu výrobců o program je totiž kvůli pan-
demii koronaviru inovativních produktů na 
trhu obecně méně. Výrobci se ale nachází 
v situaci, kdy už více než rok nelze promo-
vat nové výrobky na veletrzích, organizo-
vat samplingy v místě prodeje a podobně. 
To je jeden z hlavních důvodů, proč mají 
firmy zájem o podporu ve formě nezávislé-
ho spotřebitelského ocenění. Jako každý 
rok výrobky hodnotila také odborná poro-
ta složená ze zástupců maloobchodu, mar-
ketingu, odborných médií a výrobců obalů.

„V kategoriích potravin a nápojů roste už 
několik let počet registrací zaměřených na 
zdravý životní styl, např. cukrovinky se sní-
ženým obsahem cukru nebo veganské potra-
viny. Ale i napříč všemi kategoriemi je oproti 
posledním ročníkům vidět ještě větší tlak na 

ekologii a udržitelnost,“ uvádí Lukáš Matěj-
ka, manažer marketingové skupiny pořádající 
společnosti Atoz Marketing Services. „Novin-
ky, které letos ve spotřebitelském průzkumu 
bojovaly o titul Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka v jednotlivých kategoriích, jsou pře-
vážně vyrobeny z udržitelných zdrojů, recyklo-
vaných materiálů, mají eko-friendly obaly či 
složení (především drogerie) a nebojí se tím 
pochlubit. Osobně mám velkou radost, když 
vidím silný trend inovací, který je win-win pro 
spotřebitele, pro výrobce, ale i dlouhodobě 
pro životní prostředí. Chybí tak sice odvážné 
inovace spočívající třeba v netradičních pří-
chutích typu jogurt s colovou příchutí, který 
mimochodem před více než deseti lety na trhu 
své místo nenašel. Po podobných výrobcích 
se mi snad jen z nostalgie trochu stýská, ale 
už asi všichni výrobci pochopili, že v přístupu 
k ekologii a udržitelnosti jsme všichni na jedné 
lodi. Novinky tedy na první pohled nejsou pro 
spotřebitele často tak výrazné, ale zato obecně 
mnohem prospěšnější pro naše zdraví a pro-
středí, což je dobře,“ dodává Lukáš Matějka. 

„Nárůst jednotlivých kategorií a inovací za-
pojených do oceňování, který každoročně za-
znamenáváme, dokládá, že spotřebitelé ho vní-
mají pozitivně a jako faktor, na který je důležité 
upozorňovat. Z dlouhodobého průzkumu spo-
třebitelského chování mj. vyplývá, že produkt, 
který je označen logem Volba spotřebitelů – 
Nejlepší novinka, motivuje 53 % spotřebitelů 

k jeho koupi (nezávisle na znalosti),“ uvádí 
Jana Medenica, projektová manažerka pro-
gramu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka. 
„Tradičně byly hodnoceny kategorie jako Al-
kohol, Cereálie, Cukrovinky, Čokoláda, Káva, 
Koupelová kosmetika, Krmiva, Balené maso, 
Papírový program či Těstoviny. Nově přibyly 
v letošním roce kategorie reagující na součas-
né trendy, jedná se tak např. o Bezlaktózové 
potraviny, Bezlepkové pečivo, Vegetariánské 
či veganské potraviny či různé kategorie ekolo-
gicky zaměřených spotřebních a drogistických 
produktů, hodně se teď logicky inovuje také 
v hygieně či úklidu,“ dodává Jana Medenica. 

„Navzdory probíhající pandemii roste pro-
cento nakupujících, o kterých můžeme říci, že 
jsou to ti, kteří udávají trendy. Rádi zkoušejí 
nové věci, vyhledávají nové výrobky, značky, 
nebojí se experimentovat. Z posledního prů-
zkumu Shopper Trends, který jsme realizovali 
v závěru loňského roku, vyplývá, že aktuálně 
mezi českými nakupujícími je 21 % těch, kteří 
lační po novinkách. Oproti nakupujícím v zá-
padní Evropě je to sice relativně malé procen-
to, ale trend je určitě pozitivní,“ uvádí Soňa 
Fialová, CZ & SK CI vendor manager společ-
nosti Nielsen IQ.

„Nechci být prorokem, ale připadá mi, že 
tento ročník je velmi inovativní, a to jak po 
stránce obsahu a užitných vlastností výrobků, 
tak i po stránce obalů a ekologických přístupů. 
Začíná v této oblasti tvrdý boj o přízeň zákaz-

níků a výrobci to uchopili správně,“ říká za 
odbornou porotu Michal Ševera, člen předsta-
venstva Svazu obchodu a cestovního ruchu.

ČEHO SI NA NOVINKÁCH CENÍME?
Hodnocení nových produktů bylo provede-

no na základě spotřebitelského průzkumu rea-
lizovaného v měsíci květnu 2021 výzkumnou 
společností Nielsen IQ. Respondenti hodno-
tili v 60 kategoriích 196 novinek, které byly 
uvedeny na trh v období leden 2020 – květen 
2021. V každé kategorii soutěžily minimálně 
tři konkurenční produkty a při výběru respon-
dentů byly zohledněny atributy, jako například 
složení domácnosti či přítomnost zvířete v do-
mácnosti. Respondenti měli možnost hodnotit 
vlastnosti novinek, přičemž z průzkumu vy-
plývá, že nejdůležitějším znakem při novém 
produktu je na prvním místě chuť/funkčnost, 
následuje kvalita, překvapivě na třetím místě je 
obal a na čtvrtém značka produktů. Pro respon-
denty, kteří novinku neznají, je nejvýznamněj-
ším atributem obal, následuje kvalita a značka.

Také v letošním roce výrobky hodnotila od-
borná porota složená ze zástupců maloobcho-
du, marketingu, odborných médií a výrobců 
obalů. Čestné uznání poroty získal Ovsánek, 
který je naprostou novinkou v kategorii bez-
laktózových potravin – působí jako jogurt, ale 
jedná se o nemléčný zakysaný výrobek z klí-
čeného ovsa.

OCENĚNÍ DOSTANOU 
VĚTŠÍ PODPORU

V letošním roce získají značky ještě větší 
podporu. Organizátor ji letos připravuje ve spo-
lupráci s řadou mediálních partnerů pro nad-
cházející rok. Odehraje se v TV, outdooru, tiš-
těných i on-line médiích, obchodních centrech 
či městské hromadné dopravě. Chystá se také 
silnější mediální podpora vybraných značek 
formou různých promočních soutěží. Vítězo-
vé mohou při propagaci oceněných novinek ve 
svých marketingových materiálech užívat lo-
go Volba Spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021 
po dobu jednoho roku. Až do konce roku 2021 
mohou mít logo umístěné na obalech výrobků.

SEZNAM OCENĚNÝCH VÝROBKŮ 
NALEZNETE ZDE:

https://www.volba-spotrebitelu.cz/wp-con-
tent/uploads/2021/06/O-vysledcich-progra-
mu-Volba-spotrebitelu-2021.pdf

ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021
R O Č N Í K  P Ř I N E S L  M N O H O  I N O V A C Í ,  V E L K Ý  Z Á J E M  O   P R O G R A M 

A   P O U K Á Z A L  N A  S O U Č A S N É  T R E N D Y  E K O ,  B I O  A   V E G A N

Dotační program Obchůdek 2021+ může pro-
dejnám v nejmenších obcích přinést zhruba
8 tisíc korun měsíčně navíc. Tato částka však 
zdaleka nepokryje náklady obchodů. V nej-
menších vesnicích potřebují pomoc mnohem 
vyšší, až okolo 40 tisíc korun měsíčně. Víra
v záchranu až stovky prodejen díky tomuto 
programu je tak nereálná. Řešením je naopak 
zapojení všech obchodních sítí, které by na 
venkově měly mít vždy určitý počet prodejen 
odvozený od celkového obratu. V opačném 
případě by musely odvádět speciální daň, 
která by ve finále směřovala právě k malým 
prodejnám.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci 
pomoci malým prodejnám na venkově přichází 
s dotačním programem Obchůdek 2021+. Nárok 
na příspěvek by tak letos mohla mít každá pro-

dejna v obci pod 1000 obyvatel. Podmínkou je 
to, že se na vesnici nachází jako jediná. Program 
umožní čerpat dotace až 100 tisíc korun na pro-
vozovnu ročně.

Podle obchodníků je však uvedená částka 
naprosto nedostačující. „Matematika je vcelku 
prostá. Prodejna na vesnici s 300 obyvateli udě-
lá tržby maximálně okolo 150 tisíc korun. Její 
průměrná obchodní přirážka činí zhruba 30 pro-
cent. Pokud vezmeme v potaz i DPH, prodejna 
dosáhne hrubého měsíčního zisku okolo 30 tisíc 
korun. Z toho musí platit mzdu, energie, nájmy 
a další náklady na provoz prodejny. Pokud tedy 
dostane ročně dotaci 100 tisíc, znamená to 8 tisíc 
měsíčně. Místo zisku 30 tisíc tak bude mít nově 
38 tisíc, což je stále naprosto nedostačující,“ 
uvedl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Propočty přitom demonstruje na mzdě proda-
vačky či prodavače. Ta včetně odvodů dosahuje 
30 tisíc korun měsíčně. „A to mluvíme jen o jed-
nom zaměstnanci a vůbec neřešíme jeho mož-
nou náhradu v případě dovolené, nemoci nebo 
jiné provozní komplikace. I kdyby prodavačka 
nechodila na dovolenou, tak vyčerpá téměř celý 
zisk takové modelové prodejny. Na vodu, plyn, 
elektřinu, zařízení či nájem prostor pak už prak-
ticky nic nezbývá,“ doplnil. Podle něj je program 

ušitý na míru těm sítím, které provozují prodejny 
i přes jejich dlouhodobou ztrátu, a dotace ji tak 
částečně sníží. CBA se však dlouhodobě zaměřu-
je na efektivitu svých provozoven, a ty ztrátové 
proto raději zavírá.

Ministerstvo věří, že pomocí programu za-
chrání až stovky malých obchodů z nejmen-
ších obcí. Podle Mazáka by však v takovém 
případě muselo razantně změnit metodiku pro-
gramu včetně plánované výše dotací. Hranice 
1000 obyvatel v obci je pro rentabilitu prodej-
ny zpravidla skutečně zásadní. Pokud nicméně 
ve vesnici bydlí například jen třetina uvedené-
ho počtu obyvatel, pro prodejnu je to ještě větší 
komplikace. 

„Platí, že čím menší počet obyvatel v obci, 
tím by měla být dotace pro prodejnu vyšší. Prá-
vě odstupňování z hlediska obyvatel je naprosto 
zásadní, jako vcelku rozumný model si lze před-
stavit hranici 250, 500, 750 a 1000 obyvatel,“ 
řekl Mazák. V obci pod 500 obyvatel se podle 
něj dotace pro ziskovost prodejny musí pohybo-
vat ideálně okolo 30 až 40 tisíc korun měsíčně. 
U obcí okolo tisíc obyvatel by pak měla měsíční 
dotace činit 20 tisíc korun. Nižší částky pak podle 
předsedy Družstva CBA opět nemají šanci pokrýt 
náklady prodejen.

I proto, že CBA považuje záchranu až stovky 
prodejen při plánované výši dotací za nereálnou, 
navrhuje alternativu. Do obslužnosti venkova by 
se podle družstva měly zapojit všechny obchodní 
sítě na tuzemském trhu „Jednou z variant může 
být povinnost obchodních sítí mít na každou mi-
liardu obratu deset prodejen v menších vesnicích, 
týkalo by se to i všech subjektů s významnou tržní 
silou. Pokud by tak neučinily, platily by speciální 
daň z každé neexistující malé provozovny, která 
by se procentuálně určovala z celkového obratu. 
Tyto peníze by pak šly ve formě dotací malým 
provozovnám. Velké nadnárodní řetězce by díky 
takovému nastavení nevydělávaly pouze obrov-
ské peníze na lidech, ale konečně jim poskytly 
také službu, o kterou se doposud staraly jen malé 
provozovny,“ nastínil Mazák.

Dotační výzvy vypisují letos jednotlivé kraje, 
podle Mazáka by nicméně peníze měly v ideál-
ním případě jít přímo obci, která by se následně 
rozhodla, zda je poskytne již existujícímu ob-
chodu, nebo si prodejnu otevře sama. Samotný 
obchod pak může teoreticky fungovat i na obec-
ním úřadě, je pak už pouze na něm, zda chod 
zajistí z vlastních zdrojů, nebo využije externích 
obchodníků.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Plánované dotace malým prodejnám sotva pokryjí mzdy. 
Měsíčně potřebují obchody až pětkrát větší injekci

Ovsánek – novinka v kategorii bezlaktózových potravin

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26

Farmářský domácí špek Vesnická klobása Krušnohorský salám

Pražská šunka Úvalský játrový sýr Dršťková polévka Rudolfovo utopenci

Kozomín 500, 277 45 Úžice

www.rsmasocz.cz

Naše výrobky získaly ocenění  ČESKÁ CHUŤOVKA 2020

Métský salám
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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 :
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

16. září 2021
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2021
Přihlašovatel

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

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

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

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

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

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

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

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:     ..........................................................................................

Elektronickou on-line přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz
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Meating 2021

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

Mediální partneři 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

je mou milou povinností Vás pozvat na 11. ročník konference masného průmyslu 
MEATING 2021, která se bude konat 5. 10. 2021 (úterý) v Orea Congress Hotel Brno 
(dříve hotel Voroněž) a koná se s podporou titulárního partnera společnosti PRIA SYS-
TEM s. r. o. Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa i aktuální 
a komplexní přehled dopadů koronavirové epidemie v našem průmyslu.

Náš MEATING znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří chtějí rozšířit své obzory 
nejen v rámci našeho oboru, ale i navázat nové cenné kontakty. Tato konference navazuje 
na úspěšné předchozí ročníky, kdy specialisté svými prezentacemi a odbornými přednáš-
kami zaujali účastníky v oblasti obchodu s potravinami, potravinářským marketingem, 
technologiemi a legislativou.

Chceme se také ohlédnout za osvětovou a náborovou kampaní „Je to maso“ – projekt na 
podporu spotřeby masa a masných výrobků, „Bude to maso“ – projekt s náborovou kam-
paní odborných škol a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa. Součástí společen-
ského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská 
prodejna 2021.

P R O Č  S E  Z Ú Č A S T N I T  M E E T I N G U  M E A T I N G  2 0 2 1 ! 

Informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná v 10.00 hodin. Jeho sou-

částí budou přednášky „Vliv covidové doby na obor zpracování masa“ a „Očekávané 
události v souvislosti s evropským závazkem Zelené dohody“.

Bude prezentován další vývoj potravinářství v EU se zaměřením na obor zpracování 
masa (návrhy na omezení produkce a spotřeby masa a masných výrobků), budoucí podoba 
Společné zemědělské politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, poznatky dozoro-
vých orgánů.

Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makroekonomiky, seznámí 
s trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi vystoupí klíčoví hráči na trhu masa a mas-
ných výrobků.

Inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspirativní debaty, s výměnou 

názorů a zkušeností mezi účastníky i řečníky.

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, bohatým občerstvením 

a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit společně s kolegy a kamarády.

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších profesionálů z našeho oboru 

a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářské prodejny roku 2021.
Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!
Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2021 vydaří. Přihlášky je 

možné podávat na webu www.cszm-meating.cz.
Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v loňském roce se konference nekonala, o to více 

se na Vás těším a věřím, že nadcházející již jedenáctý ročník konference masného průmyslu 
MEATING 2021 podpoříte svým aktivním přístupem.

Karel Pilčík, př edseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa

K O N G R E S O V É  C E N T R U M  ( v e l k ý  s á l )

8:30–10:00 Registrace účastníků 
10:00–12:30 Zahájení (Karel Pilčík, ČSZM)
 BLOK  A:  ČEKÁ NÁS RADIKÁLNÍ ZMĚNA 
 SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ?
 moderuje Jan Pivoňka
   Očekávané události v souvislosti s evropským závazkem 

Zelené dohody
 �  Adéla Paďourková, zástupce AK ČR v EU
 �  Jindřich Fialka, Martin Štěpánek – Ministerstvo zemědělství
 �  Zbyněk Semerád, Státní veterinární správa
 �  Miroslav Koberna, David Fajfr – Potravinářská komora ČR
 �  Martin Klanica, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 �  Jan Pivoňka, VŠCHT

12:30–14:00 oběd
14:00–16:30 BLOK B: NOVÁ REALITA, CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ?
 moderuje Zdeněk Skála
 �  Helena Horská, Raiffeisenbank
 �  Tomáš Prouza, SOČR
 �  Jindřich Špička, UZEI 
 Panelisté:
 �  Zdeněk Skála, Skála a Šulc
 �  Petr Pavlík, Rohlík.cz
 �  David Kureš, Novák maso-uzeniny
 �  Petr Chmelař, Penny Market
 �  Aleš Groulík, JIP

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

K O N F E R E N Č N Í  C E N T R U M  ( m a l ý  s á l )

14:00–16:30 Program bude upřesněn

V rámci konference bude probíhat soutěž 
„Šunka nejvyšší kvality MEATING 2021“.

5. 10. 2021 Orea Congress Hotel Brno

11. ročník

s podporou společnosti PRIA SYSTEM s. r. o.

Valná hromada našich řezníků a uzenářů 
je vždy významná událost. Zvláště v této do-
bě není snadné svolat všechny členy kdyko-
liv, když je sdružování zakázané. Takže zase 
po roce se mohla letos konat jako vloni až 
v červnu, i když obvyklý termín býval vždycky 
duben. Letošní účast byla limitována jedním 
zástupcem za každého člena. Valná hromada 
vzala na vědomí zprávu předsedy o činnosti 
ČSZM od poslední valné hromady a zprávu do-
zorčí rady o hospodaření ČSZM v roce 2020. 
Důležitým bodem bylo projednání a schvále-
ní výsledku hospodaření ČSZM v roce 2020. 

Na jednání byla představena a rozdána nová 
velmi zdařilá publikace k oslavě svazu „Třicet 
let“, kterou napsal doc. MVDr. Ladislav Stein-
hauser. Současně bylo autorovi vysloveno ve-
řejné poděkování předsedou svazu Karlem Pilčí-
kem. Byly podány informace o průběhu příprav 
v souvislosti konání letošní soutěže Řeznicko-
-uzenářská prodejna roku a Masobraní. A také 
o přípravě konference Meating 2021 připravova-
né na termín 5. 10. 2021. Proběhla i volba členů 
dozorčí rady ČSZM – Ing. Josefa Baláše, Ph.D., 

Ing. Zdeňka Mašku a Ing. Karla Uttendorfské-
ho. Valná hromada dále projednala a schválila 
rozpočet ČSZM na rok 2021 dle návrhu před-
stavenstva. Dále bylo projednáno i schváleno 
usnesení valné hromady, kterým se určila výše 
ročního členského pro rok 2021, který bude shod-

ný s předchozím rokem. Ten bude předepsán dle 
následující metodiky:

Členové:
Příspěvek ve výši 3000 Kč/rok je stanoven pro 

subjekty s tržbami (vykázaných v roce 2020) do 
5 mil. Kč za rok. 

Příspěvek ve výši 5000 Kč/rok je stanoven 
pro subjekty s tržbami (vykázaných v roce 2020) 
v rozmezí 5 mil. do 50 mil. Kč za rok.  

Příspěvek pro tržby nad 50 mil. Kč/rok je sta-
noven za každý milion tržeb (vykázaných v roce 
2020) x 100 Kč.

Maximální výše ročního příspěvku jednoho 
členského subjektu je 130 000 Kč.

Přidružení členové: 
Roční příspěvek je stanoven paušální částkou 

ve výši 500 Kč.

Diskuse pak proběhla v přátelském duchu a tý-
kala se hlavně výzvy všem členům přispívat do 
časopisu MASO, resp. do Řeznicko/uzenářských 
novin. Ale také o historie titulů, které řeznické 
řemeslo propagovaly a propagují. Padla i zmínka 
o soutěži Česká chuťovka 2021, která má letos již 
13. ročník a jíž se zúčastňuje řada členů svazu. 
Po jednání valné hromady se uskutečnilo jednání 
představenstva ČSZM.

Ing. František Kruntorád, CSc.

37. valná hromada Českého svazu zpracovatelů masa se konala 
10. června 2021 ve Větrném Jeníkově

Kutrujeme s Láskou...

www.fi mex.cz

partner zpracovatelů masa
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Svijany – Pivovar Svijany se letos v létě
rozhodl překvapit své fanoušky několika 
novinkami. Exkluzivním sudovým pivem 
Šlik, které nese jméno jednoho z prvních 
majitelů svijanského zámku a přilehlého 
pivovaru Jáchyma Ondřeje Šlika, novými 
designovými půllitry, ze kterých si budou 
moci pivo vychutnat hosté ve vybraných 
svijanských restauracích, dále novými 
etiketami lahvových piv, jež jsou grafic-
ky čistší a přehlednější, a nakonec pivo-
var představí další míchaný nápoj z ne-
alkoholického piva, jež vzniklo spojením 
nealkoholického piva Svijanský Vozka 
a přírodní limonády z exotického citrusu 
yuzu a bergamotu.

PRÉMIOVÉ PIVO ŠLIK
Šlik je jedenáctistupňový plnosladový 

světlý ležák zlatavé barvy. Charakterizuje 
jej vyvážený poměr řemeslných sladů a tra-
dičních odrůd českého chmele s důrazem na 
poloraný žatecký červeňák, voda z hlubin 
Českého ráje a řemeslný výrobní postup. „Vy-
užili jsme všechny naše zkušenosti a řemesl-
nou zručnost, abychom tradiční český ležák 
vyladili do podoby skutečného klenotu,“ zdů-
raznil sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík. 

Jako prémiové pivo Šlik bude určen výhrad-
ně pro gastroprovozy. „Prvotřídní pivo vyža-
duje prvotřídní péči a servis, proto budeme 
nové pivo dodávat jen do restaurací, u nichž 
budeme mít jistotu, že jej zákazníkům zvlád-
nou podávat v nejvyšší kvalitě,“ dodal ředitel 
pivovaru Roman Havlík. „Nové pivo vnímáme 
i jako podporu české gastronomii. Věříme, že 
by tento exkluzivní produkt mohl přitáhnout 
zákazníky zpět do restaurací a pomoci tak po 
velmi obtížném roce i jejich provozovatelům.“ 

NOVÉ DESIGNOVÉ SVIJANSKÉ PŮLLITRY 
Designové svijanské půllitry začnou 

v restauracích postupně nahrazovat do-
savadní standardní sklo. Silnostěnné půl-
litry s reliéfním nápisem Svijany, uchem 
ve tvaru svijanské pavézy s letopočtem 

založení pivovaru 1564 a prolisy ve spod-
ní části se ideálně hodí na ležáky. Půllitry 
byly vyrobeny průmyslovou metodou li-
sováním sodnodraselného skla, takže vy-
kazují mimořádnou mechanickou odolnost 
při použití v běžném provozu profesio-
nální gastronomie.

„Pivovar Svijany je jedním z nejstarších 
stále provozovaných pivovarů v českých ze-
mích, a proto jsme si ve výrobních postupech 
i balení piva vždy velmi zakládali na historické 

kontinuitě. V tomto případě jsme však vykroči-
li na zcela novou půdu, protože Svijany dosud 
žádné vlastní pivní sklo neměly,“ vysvětluje 
ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 

O spolupráci při návrhu půllitru, který by 
podtrhl řemeslný charakter svijanského pi-
va a odkázal k několik staletí dlouhé historii 
pivovaru, ve Svijanech požádali produkto-
vého designéra Michala Pražského, který se 
mimo jiné zabývá také sklářskou tvorbou. 
Při navrhování sklenice se podle svých slov 
inspiroval historickým odkazem pivovaru 
a jako hlavní symbol vybral motiv krejzlí-

ku ─ speciálního límce, který byl ikonickou 
součástí oděvu tehdejší šlechty. Stylizovaný 
tvar tohoto límce aplikoval na tělo sklenice, 
kde tvoří výrazný plastický reliéf. „Jeho ná-
vrh se nám zalíbil na první pohled. Finální 
vzhled jsme pak ladili spolu s ním, aby byl 
půllitr nejen krásný, ale i praktický a pivo 
z něj chutnalo co nejlépe,“ říká svijanský 
sládek Petr Menšík.

Nové půllitry začal pivovar do svijan-
ských hospod a restaurací dodávat postupně 
od letošního června. Jako první se jich vedle 
Pivovarské restaurace ve Svijanech dočkaly 
svijanské tankové restaurace v Liberci a Pra-
ze. K zakoupení jsou na e-shopu svijanského 
pivovaru https://eshop.pivovarsvijany.cz/. 

NOVÉ ETIKETY 
LAHVOVÉHO PIVA 

Nové, přehlednější a grafi cky čistší etikety 
budou dosavadní etikety nahrazovat postup-
ně. Jako první se výměny ještě během léta 
dočká Svijanský Máz. Stejně tak budou po-
stupně nahrazovány novými obaly oblíbená 
nepasterovaná svijanská piva v plechovkách. 

„I když ve Svijanech nadevše dbáme na 
tradici, v tomto případě jsme se od odbor-
níků nechali přesvědčit k menší změně. Sou-
časné etikety jsou již přece jen staršího da-
ta a design pivních lahví ve světě i u nás se 
mezitím posunul dál. Kromě toho jsme chtěli 
i obalem vyjádřit, že Svijany nejsou běžné 
průmyslové pivo, ale že jsou výsledkem po-
ctivé, řemeslné pivovarské práce. Věřím, že 
se to povedlo a výsledek naše fanoušky a mi-
lovníky svijanského piva příjemně překvapí,“ 
řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 

NOVÉ NEALKOHOLICKÉ PIVO 
– S EXOTICKOU CHUTÍ YUZU

Pivovar Svijany uvádí na trh další mícha-
ný nápoj z nealkoholického piva. Svijanský 

Vozka Yuzu a bergamot je výsledkem spo-
jení nealkoholického piva Svijanský Vozka 
a přírodní limonády z exotického citrusu 
yuzu, oblíbeného zejména v Japonsku. Dí-
ky přirozenému obsahu oxidu uhličitého na-
bízí rychlé osvěžení třeba při sportu nebo 
pří jízdě vozem, stejně jako jeho o dva roky 
starší sourozenec ─ velmi oblíbený Vozka 
s obsahem šťávy z černého rybízu a limet-
ky. V točené podobě je novinka k dostání ve 
vybraných restauracích, v plechovkách bude 

dostupná mimo jiné 
na e-shopu pivovaru 
a během léta i v běžné 
maloobchodní síti. 

„Naším cílem je 
nadále vycházet vstříc 
stále vyšší poptávce jak 
po nealkoholických al-
ternativách vhodných 
při sportu nebo v sil-
ničním provozu, tak i po 
přírodních nápojích 
bez použití chemie,“ 
řekl ředitel Pivovaru 
Svijany Roman Havlík. 
„I v případě obou na-
šich míchaných nápo-
jů – Svijanského Vozky 
Černý rybíz a limet-

ka a Svijanského Vozky Yuzu a bergamot – si 
proto zakládáme na klasickém postupu výroby 
bez pomoci úsporných moderních technologií 
a jakýchkoli enzymů, čiřidel či dalších pomoc-
ných látek.“

Svijanský Vozka Yuzu a bergamot v atrak-
tivních žlutých plechovkách bude ve vybra-
né maloobchodní síti a také na čerpacích 
stanicích v prodeji za doporučenou maloob-
chodní cenu 22,90 Kč. 

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Nový ležák Šlik v novém svijanském půl-
litru 

Nový design svijanských lahvových piv

Svijanský 
Vozka Yuzu
v plechovkách 

Léto v Pivovaru Svijany
se nese ve znamení změn 

Vedení pivovaru při křtu piva ŠlikTisková konference na Zámku Svijany
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S O U T Ě Ž N Í  K A T E G O R I E 

–  P R Ů M Y S L O V É  P I V O V A R Y

SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO 
� SVĚTLÉ LEŽÁKY � NEALKO PIVA 

� TMAVÁ PIVA 
� MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ 

A NEALKOHOLICKÁ PIVA

Vývoj situace a protikoronaviro-
vých vládních opatření stejně jako 
v roce 2020 zasahuje do obvyklých 
termínů už 29. ročníku dvoukolo-
vé odborné pivovarské soutěže lah-
vových-balených piv Zlatý pohár 

PIVEX – PIVO 2021 a také 7. roční-
ku degustačních hodnocení sudových-
-čepovaných piv pod značkou Zlatý 
Soudek PIVEX a Zlatý miniSoudek 
PIVEX 2021. První kolo hodnocení 
lahvových piv přesunuli organizátoři 
ze závěru loňského roku do úvodních 
měsíců roku 2021 – 1. kolo degustací 
proběhlo v únoru a 2. kolo pak v květ-
nu. Jednokolové hodnocení sudových 
piv bylo uspořádáno v termínu 22. čer-
vna dopoledne v den předávání oceně-
ní tak, aby byly souběžně vyhlášeny 
všechny výsledky soutěží pod znač-

kou PIVEX za rok 2021. Všechny ter-
míny závisely na aktuálním uvolňo-
vání opatření proti COVID-19.

Do degustační soutěže balených piv 
bylo v roce 2021 přihlášeno 30 zna-
ček piv, do soutěže sudových piv dal-
ších 33 značek. Slavnostní vyhlášení 
výsledků proběhlo 22. června 2021 
v rámci 29. setkání pivovarníků a sla-
dovníků PIVEX 2021 v OREA Con-
gress Hotelu Brno. 

Odborná hodnocení pod značkou 
Pivex již skoro třicet let řadí pivovar-
ští odborníci do pozice nejprestižněj-
ších a nejvýznamnějších oborových 
degustačních hodnocení piva v Čes-
ké republice. Už od roku 1992 je vy-
hlašovatelem a producentem soutěže 
marketingová, produkční a reklamní 
společnost SNIP & CO ve spolupráci 
se společností Veletrhy Brno, VÚPS 
Praha a dalšími partnery. Záštity a ga-
rance nad soutěžemi PIVEX 2021 pře-
vzali Miroslav Toman – ministr země-
dělství, Markéta Vaňková – primátorka 
Statutárního města Brna, Jan Grolich 
– hejtman Jihomoravského kraje a Jan 
Šuráň – prezident Českomoravského 
svazu minipivovarů. Odborným kon-
zultantem je pivovarský expert dr. Ka-
rel Kosař. Odborným a produkčním 
garantem degustací je po celou dobu 
soutěží Výzkumný ústav pivovarský 

a sladařský v Praze a jeho sladařské 
pracoviště v Brně. Záštitu nad 29. se-
tkáním pivovarníků a sladovníků Čes-
ka převzal Český svaz pivovarů a sla-
doven.

Hlavními hodnotícími kritérii 
při degustaci v soutěžích PIVEX 
jsou chuť, plnost, vůně, říz, hoř-
kost i jiné vlastnosti piva nebo pří-
znaky podle dalších chuťových, 
čichových i vizuálních zjištění od-
borných degustátorů. V obou ko-
lech soutěže jsou u všech vzorků 
piv prováděny laboratorní rozbory 

a senzorická hodnocení v laboratořích 
VÚPS. Konečný výsledek je určen 
součtem hodnot z obou kol a labora-
torními rozbory potvrzujícími dekla-
rované hodnoty přihlašovaných piv. 
Veřejně jsou zejména z marketingo-
vých důvodů vyhlašována pouze piva 
umístěná na prvních třech pořadích. 
Vítězové jednotlivých kategorií zís-
kávají „Zlatý pohár PIVEX – PIVO 
2021“. Absolutní vítěz ze všech kate-
gorií dvoukolového hodnocení soutěž-
ního ročníku získává titul „CHAMPI-
ON ZLATÝ POHÁR PIVEX 2021“.

       Osobní záštitu nad soutěžemi PIVEX 
převzal Miroslav Toman – ministr zemědělství

Záštity: Markéta Vaňková, 
primátorka Statutárního města Brna; 

Jan Grolich, 
hejtman Jihomoravského kraje

Výsledky pivovarských soutěží PIVEX 2021
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2021 

– 29. ROČNÍK ODBORNÉ PIVOVARSKÉ SOUTĚŽE

Odborné degustační soutěže PIVEX 2021

V jednotlivých kategoriích získávají vítěz-
né značky piv – výrobní průmyslové pivovary
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2021. Soutěžní 
hodnocení odbornými degustátory se usku-
tečnila anonymně ve dvou degustačních 
kolech (14. 2. a 19. 5.). Ve vyhlášených kate-
goriích dvoukolového hodnocení v odborné de-
gustační soutěži lahvových piv (včetně balení 
PET/plechovka) jsou udělována 3. a 2. místa
a Zlatý pohár pro vítěze. Pořadí na dalších 
místech se nezveřejňují. Do soutěže bylo při-
hlášeno celkem 30 pivních značek.

Nejvyšší absolutní cena – CHAMPION – je 
udělována pro značku piva, která ze všech zú-
častněných a hodnocených piv získala v souč-
tech a stanovených kritériích absolutně nejlepší 
hodnocení.

   CHAMPION 
–  ZLATÝ POHÁR PIVEX 2021

ZUBR GRADUS
Pivovar ZUBR a. s.

KATEGORIE
SVĚTLÉ LEŽÁKY

VÍTĚZ    ZUBR GRADUS 
Pivovar ZUBR a. s.

2. místo  EXCELENT 11 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Plzeň

3. místo  GAMBRINUS PATRON 12 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Plzeň

KATEGORIE
SVĚTLÁ VÝČEPNÍ PIVA

VÍTĚZ  GAMBRINUS ORIGINAL 10 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Plzeň

2. místo  ZUBR GOLD
Pivovar ZUBR a. s.

3. místo  LITOVEL MORAVAN 
Pivovar Litovel a. s.

KATEGORIE
NEALKOHOLICKÁ PIVA

VÍTĚZ  BIRELL 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Radegast

2. místo  BIRELL POLOTMAVÝ 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Radegast

3. místo  STAROPRAMEN
NEALKO 
Pivovary Staropramen s. r. o.

Spojená kategorie 
ZLATÝ POHÁR PIVEX 

– PIVO 2021
MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ 

A NEALKOHOLICKÁ PIVA
VÍTĚZ  BIRELL POMELO GREP 

Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Prazdroj Plzeň

2. místo  COOL NA LEMON 
Pivovary Staropramen s. r. o.

3. místo  LITOVEL POMELO
Pivovar Litovel a. s.

KATEGORIE
TMAVÁ PIVA

CERTIFIKÁT 
VELKOPOPOVICKÝ KOZEL ČERNÝ

Plzeňský Prazdroj, a. s.
– pivovar Velké Popovice

ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2021
SVĚTLÉ LEŽÁKY

VÍTĚZ  GAMBRINUS 
NEPASTERIZOVANÁ 11 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Plzeň

2. místo  LITOVEL PREMIUM
Pivovar Litovel a. s.

3. místo  MISTRŮV LEŽÁK 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Velké Popovice

SVĚTLÁ VÝČEPNÍ PIVA
VÍTĚZ  GAMBRINUS 

NEPASTERIZOVANÁ 10 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Plzeň

2. místo  BERNARD PIVO SVĚTLÉ 
VÝČEPNÍ 10% HM. 
Rodinný pivovar BERNARD a. s.

3. místo  DESÍTKA 10% 
PIVOVAR SVIJANY, a. s.

ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2021 
– sekce MINIPIVOVARY

SVĚTLÉ LEŽÁKY
VÍTĚZ  MERKLÍNSKÝ KROKODÝL 

Pivovar Petr Petružálek,
Merklín u Přeštic

2. místo  BRNĚNSKÁ 12 
Parní pivovar Petr Hauskrecht, 
Brno

3. místo  DALEŠICE HOŘKÁ 12 
Akciový pivovar Dalešice

SNIP & CO

Soutěžní neveřejná od-
borná degustace sudových 
– čepovaných piv se měla 
uskutečnit již v průběhu 

přesunutého termínu veletrhu SALI-
MA jako odborný doprovodný program 
mezinárodního potravinářského vele-
trhu. Vývoj situace a proticovidových 
opatření opakovaně zasáhl do termínu 
degustací, a proto byl 7. ročník soutěže 
přesunut po uvolnění opatření na ter-
mín 22. června 2021 v OREA Congress 

Hotelu Brno dopoledne v den předáva-
ní ocenění všech soutěží PIVEX 2021. 

Pokračující zájem původně přihláše-
ných výrobců piva o odbornou degu-
staci sudových (čepovaných) piv pod 
značkou PIVEX dokumentuje smysl 
a potřebu takové soutěže na podporu 
výroby a prodeje pivní produkce zejmé-
na v této nejen pro pivovarníky a kon-
zumenty nečekané koronavirové době. 

Již sedmý ročník byl dokončen v no-
vém termínu, který pořádající společnost 

SNIP & CO vyhlásila po uvolnění vlád-
ních opatření. Systém degustací jedno-
kolové soutěže odborného hodnocení 
kvality pro sudová piva pod značkou 
ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2021 (prů-
myslové – velké pivovary) a ZLATÝ 
miniSOUDEK PIVEX 2021 (minipi-
vovary) zůstává beze změny. Odborná 
degustace a hodnocení kvality sudových 
– čepovaných piv doplňuje marketingo-
vou podporu a komunikační nabídku 
odborníky uznávaných ofi ciálních sou-

těží pivovarského oboru probíhajících 
pod značkou PIVEX už od roku 1992, 
původně organizované pouze pro piva 
ve spotřebitelském balení (lahve skle-
něné, PET/plechovky). Do 7. ročníku 
bylo přihlášeno 33 soutěžních zna-
ček včetně 8 minipivovarů ve své ka-
tegorii. Pro srovnání – v předchozím 
6. ročníku 2019 bylo přihlášeno „v nor-
málním stavu“ 40 značek čepovaných 
piv. Na soutěži se jako hlavní partner 
podílí dodavatel výčepních technologií 

a zařízení – společnost Thermotechni-
ka Bohemia, která dodává pro soutěž 
sudových – čepovaných piv potřebné 
množství jednotných výčepů a s nimi 
související servis během degustací. 
Hlavními me diálními partnery degu-
stačních soutěží PIVEX jsou Potravi-
nářská Revue, Potravinářský zpravodaj 
a odborný časopis Pivo, Bier & Ale 
a časopis Štamgast a Gurmán.

SNIP & CO,
reklamní společnost, s. r. o.

7. ročník degustační jednokolové soutěže pro sudová – čepovaná piva 2021
T A K É  D O  S O U T Ě Ž E  S U D O V Ý C H  –  Č E P O V A N Ý C H  P I V  Z A S Á H L  „ K O R O N A V I R O V Ý  F A N T O M “

Absolutně nejlepší hodnocení v součtech a stanovených kritériích získal ZUBR 
GRADUS z pivovaru ZUBR, a. s.

V kategorii světlých výčepních piv Zlatý soudek zvítězila Gambrinus nepaste-
rizovaná 10 z pivovaru Plzeň 

V pořadí další mezinárodní sou-
těž vín se přesunula z pevninské 
Evropy tentokrát na ostrovy, a to 
do Londýna. I zde zaznamenali naši 
vinaři výrazný úspěch a z 18. roční-

ku tradiční a prestižní soutěže De-
canter World Wine Awards si přivá-
žejí hned 99 medailí. Účast našich 
vinařů proběhla za finanční podpo-
ry Vinařského fondu a organizační-
ho zajištění Národního vinařského 
centra. 

Z celkového počtu 99 medailí zís-
kali moravští a čeští vinaři 5 zlatých, 
32 stříbrných a 62 bronzových medai-
lí. Nejlepšího výsledku dosáhl Znovín 
Znojmo, který za svůj Tramín červený 
2017 získal zlatou medaili a opravdu 
úctyhodných 96 bodů. Bodově poza-
du nezůstaly ani ostatní zlaté medaile, 
které naši vinaři získali shodně za ta-
ké krásných 95 bodů. Zbylými čtyřmi 
zlatými medailemi se může pyšnit vi-
nařství Vinselekt Michlovský, Mikro-
svín Mikulov, Rodinné vinařství Vican 
a Chateau Bzenec.

„Zlatá medaile pro Znovín Znojmo, 
když toto víno získalo skvělých 96 bodů 

ve 100bodové stupnici, je v takové na-
víc rekordní konkurenci skutečně skvě-
lý výsledek. To platí i pro ostatní zlaté 
s 95 body a také vína oceněná stříbr-
nou medailí byla hodnocena velmi vy-

soko, v rozmezí 90 až 94 bodů. Morav-
ská vína již zde mají pevně vybudované 
jméno a každoročně svou kvalitu je-
dině potvrzují,“ komentoval výsledky 
soutěže Ing. Pavel Krška, ředitel Ná-

rodního vinařského centra, které účast 
našich vín na soutěži technicky zajišťo
valo.

 Více než 15 po sobě jdoucích červ-
nových dnů posuzovalo téměř 170 nej-
lepších světových odborníků na víno,
včetně 44 držitelů Master of Wine 
a 11 Master Sommeliers, v historii 
soutěže rekordních 18 094 vín. Při-
hlášeným vínům pak udělili 50 titulů
šampionů, 179 platinových, 635 zlatých,
5607 stříbrných a 8332 bronzových 
medailí. Soutěž byla založena v ro-
ce 2004 prestižním britským maga-
zínem o víně a lihovinách, a letoš-
ním ročníkem tak slaví osmnáct let 
své existence mezi nejprestižněj-
šími a největšími soutěžemi vín na 
světě. 

Více o soutěži na 
www.decanterawards.com

Omnimedia, s. r. o.

Další medailový zisk pro moravská vína je z Londýna 

V konkurenci 10 000 vín z celého 
světa se stal nejlepším bílým vínem 
na prestižní mezinárodní soutěži vín 
Concours Mondial de Bruxelles Ryz-
link vlašský 2018 Reserva, pozdní 
sběr, od B/V vinařství z moravských 
Ratíškovic. Kromě tohoto ocenění 
obdrželi naši vinaři dalších úcty-
hodných 32 medailí a potvrdili tak, 
že se jim na této soutěži tradičně 
daří. Účast na soutěžích finančně 
podporuje Vinařský fond a organi-
začně zajišťuje Národní vinařské 
centrum.

Spolu s titulem pro šampiona za 
nejlepší bílé víno pro Ryzlink vlašský 
2018 Reserva, pozdní sběr, z B/V vi-
nařství získala moravská a česká vína 
celkem 32 medailí, z toho 2 velké zla-

té, 7 zlatých a 23 stříbrných. B/V vi-
nařství tak obhájilo loňský úspěch, 
kdy na domácí půdě v Brně dostalo 
stejné ocenění pro nejlepší bílé víno 
soutěže, ale za Hibernal 2015, výběr 
z hroznů. Kromě velké zlaté medaile 
pro šampiona přidalo vinařství ještě 
3 zlaté a 3 stříbrné medaile a stalo se 
nejúspěšnějším moravským zástup-
cem na soutěži.

„Aktuálně zažíváme ve vinařství 
naprosto úžasné pocity, je to pro 
nás velmi výjimečné období. Když 
jsme v loňském roce vyhráli kate-
gorii bílých vín, bylo to pro nás ne-
skutečné. Byl to v zásadě tak velký 
úspěch, že nás ani ve snu nenapadlo, 
že by se mohl někdy opakovat, natož 
že bychom stejnou kategorii obhá-
jili i v následujícím roce. Navíc nás 
opravdu těší, že jsme uspěli s další 
odrůdou, konkrétně s Ryzlinkem vlaš-
ským, který je pro moravská vinařství 
jednou z klíčových odrůd,“ komento-
val úspěch výkonný ředitel B\V vinař-
ství Vlastimil Valenta a dodal: „V íno 
je zelenožluté barvy. Jemná ovocná 
vůně sušeného jablka a hrušky je do-
plněna náznakem cukrového melounu. 
Chuť je ovocně šťavnatá, s pikantní 
kyselinkou, dlouhá a komplexní, je-
likož víno bylo školeno 12 měsí-
ců na jemných kvasničných kalech 

ve velkém francouzském dubovém 
sudu.“

Druhou velkou zlatou medaili si při-
váží Znovín Znojmo za Tramín červený 
2017, výběr z cibéb. Dvě zlaté medaile 
pak má ještě vinařství Volařík, po jedné 
Vinofol a Zámecké vinařství Bzenec. 
Za zmínku určitě ještě stojí dvě stříbr-
né medaile pro vinařství Salabka, tedy 
víno z vinařské oblasti Čechy.

Již 28. ročník mezinárodní soutěže 
vín Concours Mondial de Bruxelles le-

tos hostilo hlavní město Lucemburska 
Lucemburk. Od 17. do 27. června hod-
notilo 300 zkušených vinařských svě-
tových odborníků 10 000 vín ze 46 ze-
mí světa, mezi nimi také 141 vín od 
26 vinařů a vinařství z České repub-
liky. Své zastoupení na soutěži měli 
i naši vinařští odborníci, kdy v poro-
tě zasedli Ing. Pavel Krška, Ing. Mar-
tin Půček, Mgr. Michal Šetka a JUDr. 
Luboš Bárta. Nejvíce medailí získala 
Francie (672), následovaná Španěl-

skem (507), Itálií (389) a Portugalskem 
(335).

Mezinárodní soutěž vín Concours 
Mondial de Bruxelles se poprvé ko-
nala v roce 1994. V prvních letech 
hodnocení probíhalo v Bruselu, v ro-
ce 2006 začalo být místo hodnocení 
putovní mezi významnými vinařský-
mi regiony Evropy. Uskutečnilo se 
např. v Plovdivu (Bulharsko), v Jesolu 
(Itálie), Guimares (Portugalsko), Lu-
xemburku (Lucembursko), Bratislavě 
(Slovensko), Aiglé (Švýcarsko) a dal-
ších. V roce 2020 soutěž poprvé hos-
tilo moravské Brno. Česká republika 
se účastní soutěže od samého počátku 
v roce 1994. 

Více informací o soutěži na 
www.concoursmondial.com

Moravské víno šampionem bílých vín mezi 10 000 světovými víny 
na Concours Mondial de Bruxelles

Tři šampioni a 40 medailí ze Slovenska pro moravské vinaře 
Moravští a čeští vinaři se i letos

vezou na vítězné vlně a pokračují 
ve sběru medailí z mezinárodních 
soutěží vín. Nejinak tomu bylo
i na Slovensku na soutěži Muvina 
Prešov, kde získali vedle 40 me-
dailí tři z pěti udělovaných titu-
lů šampiona. Účast našich vín fi-
nančně podpořil Vinařský fond 
a organizačně ji zajistilo Národ-
ní vinařské centrum.

Do již 26. ročníku mezinárodní 
soutěže vín Muvina Prešov a konku-
rence vinařů z 11 evropských zemí mo-
ravští a čeští vinaři přihlásili 135 vín,
z nichž 40 bylo oceněno – tituly 
šampion v kategoriích bílá suchá 
vína, růžová vína a šumivá vína 
a 2 velké zlaté a 38 zlatých medailí.

Šampionem suchých bílých vín 
a velkou zlatou medaili získal Ryz-
link rýnský, pozdní sběr 2016, z vi-
nařství Baloun. Vinařství přidalo ještě 
dalších 5 zlatých medailí, a stalo se 
tak nejúspěšnějším naším zástupcem. 

Nejlepším růžovým vínem soutěže se 
stal a zlatou medaili obdržel Caber-
net Sauvignon rosé, pozdní sběr 2020, 

z Rodinného vinařství Čech. Mezi šu-
mivými víny pak uspěl a titul šampio-
na a velkou zlatou medaili dostal Louis
Girardot brut 2017 z Bohemia Sekt.

„Na soutěži Muvina se našim vi-
nařům poslední roky velmi daří a po-
tvrdilo se to i letos, kdy si z Prešova 
odvážejí většinu šampionů, na které 
si tradičně myslí hlavně vinaři z po-
řádajícího Slovenska. Se Slováky to-
ho máme hodně společného i na po-
li vinařství jak z hlediska odrůdové 
skladby, tak technologick y, ale i pre-
ferencemi. A právě na Muvinu Slováci 
vždy přihlašují to nejlepší, co mají,“ 
komentoval úspěch Ing. Pavel Krška, 
ředitel Národního vinařského centra. 

Odborná porota udělila celkem 
14 velkých zlatých medailí, 98 zlatých 
medailí a 5 titulů šampiona. Pravidel-
ně na této soutěži zasedají v komisích 
také profesionálové z České republi-
ky. Letos jich bylo hned šest, a to Ma-
rek Babisz, Zbyněk Kopeček, Blanka 
Příborská, Radoslav Baloun, Jakub 
Dufka a Martin Křístek. Soutěž Mu-

vina Prešov probíhá pod záštitou OIV 
(Mezinárodní organizace pro víno 
a vinohradnictví se sídlem v Paříži).

Více o moravských 
a českých vínech na 

www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Hned dvě mezinárodní soutěže vín 
se konaly v Mekce vinařů – ve Fran-
cii a opět to byli moravští vinaři, 
kterým v konkurenci světové špičky 
přidělali porotci medaile. Z jedné 
z nejslavnějších světových soutěží 
vín Vinalies Internationales v Paří-
ži jich bylo 49 a ze specializova-
né soutěže růžových vín Le Mondial 
du Rosé ještě další dvě. Účast na 
soutěžích finančně podpořil Vinař-
ský fond a organizačně zajistilo Ná-
rodní vinařské centrum.

Naši vinaři přihlásili do jedné z nej-
prestižnějších a nejrespektovanějších 
soutěží vín Vinalies Internationales 
167 vín a v konkurenci 2900 přihlá-

šených vzorků (z toho bezmála polo-
vina byla francouzských) z 39 zemí 
světa získali úctyhodných 14 zlatých 
a 35 stříbrných medailí. Velmi se daři-
lo zejména vinařství Znovín Znojmo, 
které si odváží čtyři zlaté medaile, dvě 
za odrůdu Pálava a dvě za Tramín čer-
vený. Dvě zlaté medaile přidalo ještě 
vinařství Baloun. Úspěch zaznamenalo 
také vinařství Krist, které porota oce-
nila jednou zlatou a čtyřmi stříbrnými 
medailemi.

„Vinalies Internationales patří mezi 
nejprestižnější soutěže na světě zejmé-
na pro vysokou úroveň svého hodnoce-
ní, které je velmi přísné, profesionální 
a celosvětově respektované. Úspěch na 

takové soutěži pak není jen vyvolání po-
zitivního dojmu, ale nezpochybnitelná 
garance nevyšší kvality přihlášených 
vín,“ sdělil k výsledku soutěže Mar-
tin Šmíd, sommelier Znovínu Znojmo, 
který zároveň s Josefem Valihrachem 
ml. reprezentoval Českou republiku 
a hodnotil vína. „O soutěži se někdy 

říká, že má na vína hodně francouzský 
pohled, což podtrhla i aktuální složitá 
situace, kvůli které letos převažovali 
hodnotitelé právě z domácí Francie. 
V tomto kontextu jsou pak tři zlaté 
a osm stříbrných za Pálavu, tuto ryzí 
moravskou odrůdu, velmi lichotivé,“ 
dodal ještě Martin Šmíd. 

Světovou soutěž růžových vín Le 
Mondial du Rosé pořádá stejný tým 
Unie francouzských enologů jako Vi-
nalies Internationales. Stejně jako 
v loňském roce do ní moravští vinaři 
přihlásili 25 svých vín a v konkuren-
ci více než tisíce rosé z 29 zemí světa 
získali jedno zlato a jedno stříbro. Le 
Mondial du Rosé se těší patronátu OIV 

(Mezinárodní organizace pro révu vin-
nou a víno), UIOE (Mezinárodní unie 
enologů) a je součástí VINOFED (Svě-
tová federace významných mezinárod-
ních soutěží vín a destilátů).

„Poděkování a velký respekt patří 
hlavně francouzským enologům, kteří 
dokázali obě soutěže vůbec uspořádat. 
Termíny byly několikrát posunuté, ve 
Francii navíc platila v době konání velmi 
přísná protiepidemická opatření, takže 
organizace nebyla určitě jednoduchá,“ 
doplnil ještě k soutěžím Martin Šmíd. 

Více info o soutěžích na 
www.vinalies-internationales.com/en 

a www.mondial-du-rose.com/en/

Moravská vína opět připravila Francouze 
o medaile!

Na jediné mezinárodní soutě-
ži vín pod záštitou organizace VI-
NOFED konané v Maďarsku získal 
titul šampiona mezi sladkými víny 
Tramín červený 2017, výběr z ci-
béb, z vinařství Znovín Znojmo. Kro-
mě tohoto ocenění si moravská vína 
přivážejí ještě další dvě zlaté a tři 
stříbrné medaile. Účast na soutě-
ži finančně podpořil Vinařský fond 
a organizačně zajistilo Národní vi-
nařské centrum.

V konkurenci 960 vín z celého svě-
ta se znojemský Tramín červený 2017, 
výběr z cibéb, stal šampionem, a tedy 
vítězem kategorie přírodně sladkých 
vín. Znovín Znojmo toto ocenění dopl-
nil o stříbrnou medaili za Pálavu 2017.

„Máme velkou radost a moc si to-
ho vážíme, že se Tramín červený 2017, 
výběr z cibéb, z našich vinic na Dívčím 
vrchu hodnoticí komisi VINAGORA 
2021 tolik líbil. Tento výjimečný tra-
mín vzešel z nádherně vyzrálých hroz-
nů ročníku 2017. Sladké bobule v so-
bě koncentrovaly vůni, chuť a noblesu 
starobylé odrůdy a po šetrném zpraco-
vání tohoto klenotu se všechna krása 

zrcadlí ve výsledném víně. Po přivoně-
ní nabízí atraktivní tóny po opojných 
květinách, sušeném ovoci i vánočním 
koření. V chuti pak i svůdnou naslád-
lostí zbytkového cukru vyváženou svě-
ží kyselinou,“ přiblížil víno Ing. Karel 
Matula ze společnosti Znovín Znoj-
mo a dodal: „T oto víno stejně jako 
i další vína ukazují, že se aromatic-
kým odrůdám v našem regionu skvěle 
daří.“ 

Kromě Znovínu Znojmo se daři-
lo také vinařství Štěpán Maňák, které 
utržilo zlatou medaili za Sauvignon 
2020, pozdní sběr, a stříbrnou za Cuvée 
Grand Reserva 2017, známkové víno. 

Stejného úspěchu, tedy 
zisku dvou medailí se pak 
pyšní i vinařství Broni-
slav Vajbar. Pálava 2020, 
výběr z hroznů, obdržela 
zlatou a Rulandské šedé 
2020, pozdní sběr, stříbr-
nou medaili. 

Na 22. ročníku mezi-
národní soutěže vín Vin-
Agora 2021 bylo hodno-
ceno 960 vín, což je nový 
rekord v historii této sou-
těže. Po třech dnech peč-
livého ochutnávání me-
zinárodní porota, složená 

z 60 expertů na víno z celého světa, 
zvolila 7 šampionů pro vítěze katego-
rie a dále udělila 13 velkých zlatých, 
169 zlatých, 108 stříbrných medai-
lí a dalších 23 zvláštních ocenění. 
VinAgora je jediná mezinárodní soutěž 
vín v Maďarsku a pořádá ji organizace 
VINOFED (Světová federace význam-
ných mezinárodních soutěží vín a de-
stilátů). Tím se tedy soutěž řadí mezi 
nejprestižnější ve střední Evropě. 

Více informací o soutěži 
www.vinagora.hu/en

Omnimedia, s. r. o.

Tramín červený ze Znojemska se stal šampionem v Maďarsku

Plná gruzínská vína vycházející 
z osm tisíc let dávné historie a na-
proti nim lehká vína z jižní Moravy. 
Oba přístupy k vinařství se v příš-
tích letech setkají díky česko-gru-
zínskému projektu, který vznikl ze 
spolupráce vinařů obou zemí. Čeští 
spotřebitelé tak budou moci ochut-
nat staré odrůdy hroznů, zatímco 
Gruzínci se přiučí moderním techno-
logiím pěstitelství.

Nápad na takzvanou družbu obou 
zemí vznikl podle vinaře Romana 
Bílka ze společnosti Vinařský ráj při 
návštěvě Gruzie, kde moravští vinaři 
pro investora zakládali nové vinařství. 
„Investor si přál využít ve vinařství 
moderní technologie, které na jižní 
Moravě používáme. Pro nás bylo při 
návštěvě naopak inspirující poznává-
ní tisíce let starého způsobu dozrávání 
vína pod zemí v hliněných nádobách. 
Atraktivní jsou i staré odrůdy hroznů, 
které u nás nemáme. Proto nám při-
šlo jako dobrý nápad vinaře obou zemí 
propojit,“ popisuje Roman Bílek. Už 
na letošní léto proto chystá čtyřdenní 
delegaci gruzínských vinařů do oblastí 
Čejkovic, Velkých Bílovic a Pavlova, 

aby se seznámili se zdejší vinařskou 
tradicí.

Podle prezidenta Česko-gruzínské 
obchodní komory Daniela Mahovské-

ho je právě oblast gastronomie, a pře-
devším vína jedním z logických prvků, 
který může posílit spolupráci obou ze-
mí. „Jižní Morava je odedávna vnímá-

na jako vinařská oblast, odpovídá tomu 
životní styl místních lidí a vzhledem ke 
gastronomii i celkovému koloritu je 
vyhledávána jako atraktivní turistická 
destinace. Gruzie je zase podle zjištění 
vědců z posledních let dokonce přímo 
kolébkou vinařství. V posledních letech 
je navíc i v této zemi na vzestupu vinná 
turistika a čím dál víc podniků zde na-
bízí tematické zážitkové pobyty,“ upo-
zorňuje Daniel Mahovský.

GRUZÍNSKÉ ODRŮDY 
NAVÁŽOU NA TREND 

NATURÁLNÍCH VÍN
Spolupráci obou zemí přeje také 

stále se zvyšující poptávka po naturál-
ních vínech v České republice, která 
jsou právě pro Gruzii typická. „Tamní 
nově vznikající vinohradnické druž-
stvo napojené na Českou republiku 
by mohlo své první víno vyproduko-
vat už přespříští rok na podzim. Část 
produkce, odhadované až na sto tisíc 
litrů, by zůstalo v Gruzii pro vinnou 
turistiku, až 70 procent pak bude ur-
čeno pro český trh,“ informuje Roman 
Bílek.

Zatímco Češi se zhlédli ve starých 
gruzínských odrůdách hroznů, tamní 

vinaři podle něj byli pro změnu nad-
šeni z techniky vedení a ošetřování 
keřů vína a chtěli by začít vysazovat 
některé zdejší odrůdy, jako je například 
ryzlink. Zaniknutí původních starých 
vinic ale v Gruzii rozhodně nehrozí. 
Část vinařů původní tradici odrůd ani 
technologií opouštět nehodlá, část je 
naopak modernizaci a novým nápadům 
nakloněna.

Gruzie se podle Česko-gruzínské 
obchodní komory vedle vína čím dál 
více otevírá investorům i v dalších ob-
lastech. „Žebříček Světové banky zemi 
z hlediska přívětivosti pro podnikatele 
v roce 2020 zařadil na celkové sedmé 
místo. Pro české investory je Gruzie 
 zajímavá zejména díky minimální by-
rokratické zátěži, výhodným daňovým 
podmínkám a různým investičním po-
bídkám,“ říká prezident Komory Dani-
el Mahovský. Vedle typických oblastí, 
jako je cestovní ruch, hotelnictví a gas-
tronomie, které částečně v minulém 
roce utlumila pandemie onemocnění 
COVID-19, se zde do popředí dostá-
vají obory jako ICT, zdravotnictví, di-
gitalizace či energetika.

LESENSKY.CZ s. r. o

Moravské ryzlinky a prastaré odrůdy. Gruzínští a čeští vinaři si předávají 
know-how v přístupu k vínu

4000 spotřebitelů po roce opět roz-
hodlo o nejlepších produktech, které se 
nově objevily na našem trhu. Prestižní
anketa Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka měla letos již jednadvacáté po-
kračování. Kategorii vín znovu ovládly 
ledové bublinky ze Starého Plzence – 
přízeň spotřebitelů získal Bohemia Sekt 
ICE 200 ml. 

V loňském ročníku spotřebi-
telské ankety Volba spotřebite-
lů – Nejlepší novinka hodnotí-
cí na trh nově příchozí výrobky 
byla jako nejlepší v kategorii 
vín oceněná tehdy zcela čer-
stvá novinka, Bohemia Sekt 
ICE. Vedle spotřebitel ů ledo-
vým bublinkám uznání za zda-
řilou inovaci udělila i odborná 
porota. S příchodem bílé desig-
nové lahve se výrazně prosadil 

rovněž trend neformální konzumace sektu 
na ledu. Bohemia Sekt ICE se tak stal his-
toricky zatím nejúspěšnější novinkou staro-
plzeneckého vinařství. V letošním roce byla 
na trh uvedena její menší 200ml verze, kte-
rá odpovídá jedné porci. Atraktivní balení 
i zajímavý koncept zaujaly spotřebitele i le-
tos. Bohemia Sekt ICE „mini“ získal jejich 
pozornost a s ní tak i související ocenění. 

„Velice nás těší, že náš Bohemia Sekt 
ICE dokázal navázat na loňský úspěch 
a konzumace bublinek na ledu u spotře-
bitelů opět zvítězila. Bohemia Sekt ICE 
vznikl vloni v reakci na poptávku spotře-
bitelů a výběr vín do základního cuvée byl 
proto konzultován právě s nimi. Jsme rádi, 
že jsme jejich představy o ‚letních bublin-
kách‘ vhodných ke konzumaci na ledu do-
kázali naplnit a že je Bohemia Sekt ICE 
zaujal nejvíc ze všech už podruhé v řadě,“ 
hodnotí úspěch Ondřej Čabrada, manažer 
značky Bohemia Sekt.

PEPR Consulting, s. r. o.

Spotřebitelé 
rozhodli. 

Bohemia Sekt 
ICE 

v menším 
balení 

je zaujal nejvíc

Ve dnech 24.–27. května se v paláci Ca-
sino de Madrid konal již 19. ročník jedné 
z nejprestižnějších vinařských soutěží světa, 
Bacchus Madrid 2021. Z třídenního hodnoce-
ní 1691 vzorků vín ze 21 zemí světa si Česká 
republika odváží titul Nejlepší enolog v ka-
tegorii tichá vína a 15 zlatých a 12 stříbr-
ných medailí!

Ocenění pro nejlepšího enologa získal pan Jiří
Toman, hlavní enolog B\V Vinařství z Milotic, 
a to za nejlepší kolekci a zároveň i nejlépe hodno-
cené víno České republiky Ryzlink rýnský 2017, 
pozdní sběr, které získalo jednu ze třiceti dvou 
velkých zlatých medailí Gran Bacchus de Oro. 

„B\V Vinařství svůj skvělý úspěch doplnilo 
o dalších sedm zlatých a čtyři stříbrné medai-
le. Dvě zlaté medaile si ze španělské metropole 

odváží Znovín Znojmo, po jedné zlaté medaili 
obdržel Gotberg, Nové Vinařství, Vinařství La-
hofer, Štěpán Maňák a Sonberk. Výčet čtrnácti 
zlatých ocenění ještě doplňuje dvanáct stříbr-
ných medailí. Neskutečný úspěch a skvělá re-
klama pro tuzemská vína ve světě,“ shrnuje vý-
sledky a pocity ze soutěže Mirek Majer, který za 

společnost DAVINUS ve spolupráci se zkuše-
nou slovenskou degustátorkou a další pravidel-
nou členkou mezinárodní poroty Editou Ďurčo-
vou zároveň zajišťoval organi zaci a společnou 
dopravu vzorků z České republiky.

V mezinárodní porotě v letošním roce zased-
li hodnotitelé z jednadvaceti zemí světa. Znovu 

nechybělo několik držitelů titulu Master of Wine, 
enologové nebo sommelieři s titulem MS. Česká 
republika byla počtem vzorků (75) po Španělsku, 
Mexiku a Slovensku čtvrtou nejlépe zastoupenou 
zemí. V odborné porotě ji zastupoval Miroslav 
Majer, ředitel společnosti DAVINUS, který měl 
v rámci letošního ročníku, již potřetí v řadě, čest 
jedné z hodnotících komisí předsedat. Společ-
ně s ním zastupoval Českou republiku i Martin 
Šmíd, sommelier společnosti Znovín Znojmo. 

Bacchus Madrid je jednoznačně nejvýznam-
nější a nejprestižnější hodnocení vín na španělské 
půdě, které již pravidelně pořádá Unie španěl-
ských degustátorů, pod vedením jejího preziden-
ta, pana Fernanda Gurucharri Jaque, a ředitele, 
pana Miguela Berzosy. I letos bylo zaštítěno pa-
tronátem OIV a celá soutěž opět nechyběla na 
seznamu nejprestižnějších světových soutěží 
VINOFED.

Kompletní výsledky: 
www.concursobacchus.com

Omnimedia, s. r. o.

Nejlepší enolog a 27 medailí pro naše vína 
z prestižního hodnocení Bacchus Madrid!



Potravinářský zpravodaj 5 / 2021  nabídky – informace / 31 30 / ze zahraničí Potravinářský zpravodaj 5 / 2021

Potravinářský zpravodaj – vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, tel.: 296 374 656, http://www.agral.cz, šéfredaktorka: Mgr. Věra Fillnerová – 296 374 652, e-mail: v.fi llnerova@agral.cz; Oddělení inzerce a administrace: tel. 296 374 657,
e-mail: p.zpravodaj@agral.cz. Objednávky vyřizuje: Abont s. r. o., Perucká 1, 120  00 Praha 2, tel.: 739  050  861. DTP a  grafická úprava: Grafika Vodička & Dezortová. Tiskárna Durabo. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
VANILIN Z PLASTŮ

Potravinářský průmysl stále řeší problém 
dramatického nárůstu množství jednorázových 
plastů, které se nedají recyklovat. Britští věd-
ci z ústavu biologických věd skotské universi-
ty v Edinburghu přišli s novým nápadem, jak 
část tohoto odpadu smysluplně využít a zároveň 
přispět k fungování cirkulární ekonomiky. A to 
pomocí bakterií přeměnit plast určený k likvidaci 
na vanilkový fl avor.

Podle edinburgských vědců jsou pro řešení 
problému s plasty a možnosti realizace oběho-
vého hospodářství vedoucího ke zhodnocení 
odpadu po spotřebitelích naléhavě nutné levné 
nízkointenzivní technologie. Proto se rozhodli 
vyvíjet nové metody recyklace polyetylente-
reftalátu (PET) – pevného a lehkého plastu vy-
ráběného z neobnovitelných surovin a široce po-
užívaného k balení potravin a nápojů. Ročně se 
vyprodukuje na 50 milionů tun PET odpadu a to 
má vážné ekonomické a environmentální dopa-
dy. Skotští vědci ve své nové studii zveřejněné 
v časopise Green Chemistry uvedli, že recyklace 
PET je sice možná, ale stávající procesy vytvářejí 
produkty, které i nadále přispívají k celosvětové-
mu znečištění plasty.

V rámci řešení tohoto problému zjistili, že 
k udržitelnému způsoby přeměny spotřebního 
plastu na vanilin – primární složku extrahova-
nou z vanilkových bobů zodpovědnou za cha-
rakteristickou chuť a vůni vanilky – lze použít 
běžnou bakterii E. coli. Tým také demonstroval, 
jak tato technologie funguje, a to konverzí po-
užité plastové lahve na vanilin přidáním E. coli 
do degradovaného odpadu.

Vanilin je hojně používaný v potravinářském 
a kosmetickém průmyslu, při výrobě herbicidů, 
odpěňovacích látek a čisticích prostředků. Celo-
světová poptávka po této chemikálii v roce 2018 
přesáhla 37 000 tun.

Vědci uvedli, že vanilin vyrobený pomocí bak-
terií z plastového odpadu by byl vhodný nejenom 
pro chemický průmysl, ale i pro lidskou spotřebu, 
je však nutné další testování. Technologie trans-
formace plastu na vanilin by přispěla i k podpoře 
oběhového hospodářství, jehož cílem je elimino-
vat odpad a udržovat výrobky a materiály v pro-
vozu co nejdéle. Zároveň by zdůraznila význam 
a podnítila další rozvoj nového vědního oboru 
– syntetickou biologii. 

Dodali, že jejich práce zpochybňuje vnímá-
ní plastu jako problematického odpadu a místo 
toho demonstruje jeho použití jako nového zdro-
je uhlíku, ze kterého lze získat vysoce hodnotné 
produkty: „Toto je první příklad použití biolo-
gického systému k recyklaci plastového odpadu 
na cennou průmyslovou chemikálii. Výsledky 
našeho výzkumu mají zásadní důsledky pro ob-
last udržitelnosti plastů a ukazují sílu syntetické 
biologie při řešení skutečných výzev.“

Ellis Crawfordová z Royal Society of Chemis-
try se domnívá, že se jedná o opravdu zajímavé 
využití mikrobiální vědy na molekulární úrovni 

ke zlepšení udržitelnosti a úsilí o oběhové hos-
podářství. Podle ní je použití mikrobů k přemě-
ně odpadních plastů, škodlivých pro životní pro-
středí, na důležitou komoditu a látku se širokým 
využitím v kosmetice a potravinářství krásnou 
ukázkou zelené chemie. 
Joanna C. Sadler and Stephen Wallace: Microbi-
al synthesis of vanillin from waste poly(ethyle-
ne terephthalate). Green Chemistry,  https://doi.
org/10.1039/D1GC00931A 

DALŠÍ SNÍŽENÍ 
PŘIDANÝCH CUKRŮ 

V NEALKOHOLICKÝCH 
NÁPOJÍCH

Unie evropských asociací nealkoholických ná-
pojů UNESDA koncem letošního června oznámi-
la nový rozšířený závazek snížit průměrné množ-
ství přidaného cukru v nealkoholických nápojích 
o dalších 10 %. K realizaci by v EU-27 a Velké 
Británii mělo dojít v letech 2019–2025. S tímto 
novým příslibem se bude jednat ve srovnání s ro-
kem 2020 o celkové snížení průměrného přidané-
ho cukru o 33 %. 

Závazek vychází z minulých milníků snižování 
cukru, kterých toto odvětví dosáhlo v letech 2000 
až 2015 (průměrné snížení o 13,3 %) a 2015 až 
2019 (průměrné snížení o 14,6 %). Vztahuje se na 
všechny kategorie nealkoholických nápojů – ne-
perlivé nápoje, ovocné šťávy, sycené nápoje, ener-
getické drinky, sportovní nápoje, ředitelné sirupy, 
ledové čaje a kávy a ochucené minerální vody.

UNESDA uvádí, že odvětví zajistí snížení 
cukru „prostřednictvím celé řady zrychlených 
akcí“. To zahrnuje přeformulování receptur, ino-
vace v nových nekalorických výrobcích nebo ve 
výrobcích nízkoenergetických s různou úrovní 
sladkosti či zvýšenou dostupnost malých balení 
na podporu kontroly velikosti porcí a mírné kon-
zumace. Průmysl nealkoholických nápojů tvrdí, 
že bude i nadále propagovat nápoje zcela neka-
lorické či nízkoenergetické, a tak aktivně podpo-
rovat výběr spotřebitelů.

Prezident UNESDA Ian Ellington uvedl: „To-
to další 10% snížení přidaných cukrů podtrhuje 
kolektivní aktivitu a odhodlání našeho sektoru 
přispívat ke zdravější a vyváženější stravě v Ev-
ropě. Při plnění tohoto závazku budeme i nadále 
přinášet spotřebitelům inovace a zajišťovat ši-
roký výběr.“

UNESDA zároveň upravuje svoji politiku 
v oblasti marketingu a reklamy pro děti. V sou-
časné době nejsou nikde v Evropě inzerovány 
žádné nealkoholické nápoje dětem mladším 12 
let, pokud publikum tvoří více než 35 % této vě-
kové skupiny. Výše popisovaný pozměňovací 
návrh mění minimální věkovou hranici na 13 let 
a snižuje prahové hodnoty pro publikum na 30 %, 
aby v praxi bylo méně malých dětí přímo vysta-
veno reklamě na jakýkoli nealkoholický nápoj.

Mezi další stávající závazky v této oblasti patří 
zákaz prodeje a reklamy jakýchkoli nealkoholic-
kých nápojů na základních školách v EU. Nabí-

zet se smějí pouze nealkoholické nápoje nízko-
energetické, a to k prodeji na středních školách 
a pouze v neznačkových prodejních automatech.

Členem Unie evropských asociací nealkoho-
lických nápojů UNESDA je 23 národních sdru-
žení z celé Evropy a 9 fi remních členů. Členové 
jsou zapojeni do výroby a/nebo distribuce nejrůz-
nějších typů nealkoholických nápojů.
www.beveragedaily.com 

BIOMATERIÁL NA 
REGENERACI KOSTÍ 

Z VAJEČNÝCH SKOŘÁPEK
Projekt se zaměřuje na použití vaječných sko-

řápek pro výrobu amorfních fosforečnanů vá-
penatých (ACP), což je minerální forma, která 
je považována za dost nestabilní, ale může být 
schopna vytvořit porézní přírodní keramický 
substrát stejný, jako je v anorganických částech 
kosti. ACP je již k dispozici jako komerční pří-
pravek určený ve stomatologii k aplikaci na zu-
by. Jeho přínos pro klinickou ortopedickou praxi 
však zatím rozsáhleji zkoumán nebyl. 

Novou technologii extrakce vápníku z vaječ-
ných skořápek vyvinul a zdokonalil tým nor-
ských vědců z Univerzity v Oslu pod vedením 
prof. Håvarda Josteina Haugena, kteří věří, že 
tento odpadní materiál ze zpracování vajec by 
mohl být při správné laboratorní syntéze výcho-
zím bodem pro vytvoření biomateriálů použitel-
ných k regeneraci kostí.

Spolu s vědci z Rižské technické univerzity 
(RTU), Reykjavické univerzity a Talinské tech-
nologické univerzity (TalTech) bude tým z Osla 
pracovat na různých aspektech projektu. Vědci 
RTU budou syntetizovat amorfní fosforečnany 
vápenaté, jejich kolegové z TalTech budou vy-
tvářet makroporézní keramické substráty ACP.

Amorfní fosforečnany vápenaté syntetizova-
né v laboratoři mohou nahradit část kosti, což 
znamená, že je bude možné použít k léčbě zlo-
menin a různých dalších onemocnění souvisejí-
cích se ztrátou anorganické kostní hmoty. Kromě 
toho, aby bylo možné plně zpracovat skořápky 
na produkty s vysokou přidanou hodnotou, se ze 
skořápek musí odstranit podskořápkové blány. 
Ani tyto nepřijdou vniveč, budou z nich extra-
hovány bílkoviny s vysokým bioaktivním poten-
ciálem a antibakteriálními účinky. Díky tomu bu-
de možné připravit porézní biokeramické pod-
půrné systémy se zlepšenými vlastnostmi. Vědci 
v Oslu a Reykjavíku vypracují jejich charakteris-
tiku a vyhodnotí biokompatibilitu, aby získané 
konstrukty mohly být použity při výrobě implan-
tovatelných materiálů.

Zatím bylo hlavní použití ACP ve stomatolo-
gii, kde se v kombinaci s kaseinovým fosfopep-
tidem používají k léčbě zubního kazu. ACP lze 
také použít jako okluzivní činidlo, které pomáhá 
snižovat citlivost zubů.

Cílem projektu „Odpad surovinou: vaječné 
skořápky jako surovina pro výrobu biomateriálů 
příští generace pro regeneraci kostí“ je prozkou-

mat potenciál nového materiálu jako povlaku po-
rézních ACP keramických substrátů, což dodá 
materiálu nové a jedinečné vlastnosti.

„S rostoucím zaměřením na udržitelnou čin-
nost a implementaci principů oběhového hos-
podářství v našem závodě přemýšlíme o každém 
detailu, kde a jak efektivněji využívat vše, co po-
chází z výrobního procesu. Recyklace vaječných 
skořápek je komplikovaná a často nákladná, pro-
to nás velmi zajímá hledání nejlepších způsobů 
jejich využití. Jsme velmi potěšeni, že můžeme 
pomoci rozvíjet vědu a pomáhat vytvářet ino-
vativní produkty s vysokou přidanou hodnotou, 
takže pro nás je spolupráce s vědci RTU při po-
skytování skořápek různých vajec pro výzkumné 
účely obohacující,“ uvádí ředitel pro komunikaci 
a vývoj Toms Auškāps lotyšského dodavatele va-
jec použitých v projektu – společnosti Balticovo.

Tříletý projekt je jednou z iniciativ programu 
Baltského výzkumu a je fi nancovaný z grantů 
Evropského hospodářského prostoru a Norských 
grantů. Projekt zatím získal fi nanční podporu ne-
celých 800 000 eur.
www.nutraingredients.com, partner.sciencenor-
way.no 

SNACKY Z OVESNÉ 
„MLÉČNÉ“ ČOKOLÁDY

V reakci na rostoucí poptávku po veganských 
a pro alergiky vhodných lahůdkách uvedla společ-
nost Happi Free From na trh novou řadu snacků
z ovesné „mléčné“ čokolády. Happi Oat M!lk 
Chocolate Nibbles jsou ve formě drobných hru-
dek o velikosti na 1–2 kousnutí a jsou k dispozi-
ci ve třech variantách: s rozinkami (Jumbo Rai-
sins), s mandlemi (Almonds) či s medem (Vegan 
Honeycomb), vše s polevou z Happi Oat M!lk 
Chocolate. Prodávají se balené v sáčku po 100 g.
Toto alternativní sladké občerstvení je určeno ze-
jména pro vegany či spotřebitele, kteří dodržují 
bezmléčnou či bezlepkovou dietu.

Happi Oat M!lk Chocolate Nibbles jsou ny-
ní k dispozici všem maloobchodníkům po celé 
Británii za doporučenou cenu 3–3,50 £ za 100g 
pytlík. Společnost tvrdí, že ve svých výrobcích 
používá čokoládu etického původu a nepoužívá 
žádné plastové obaly na jedno použití.

Další alternativní „mléčnou” čokoládou na 
trhu je Balance. Tato belgická čokoláda je vyro-
bena z rýžového mléka, neobsahuje laktózu ani 
lepek, je proto vhodná i pro alergiky a celiaky. 
Zároveň potěší všechny příznivce zdravějších 
sladkostí.

Pump Street Chocolate představuje „mléčnou“ 
60% čokoládu, do níž místo klasického sušeného 
mléka výrobce přidává sušenou ovesnou přísa-
du, která čokoládě dává nádech skořicové chutě, 
oříšků a krémové sladkosti. Tato jemná a mléčně 
krémová čokoláda je opět ideální nejen pro ve-
gany, ale i alergiky a celiaky.
www.confectionerynews.com 

Mgr. Tatiana Oldřichová

Nepostradatelným prvkem pro lidský organismus je selen. Jde o silný antioxidant, který chrání buňky v těle, pomáhá v boji proti infekcím a reguluje metabolismus. Mezi nejlepší potravinové 
zdroje selenu patří zejména para ořechy (dokončení v tajence).

KŘÍŽOVKA

www.steinhauser.cz
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