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Země živitelka je nejvýznamnější akcí 
svého druhu, zaměření a rozsahu, určená 
pro odbornou i laickou veřejnost, s prezen-
tací nejširší nabídky všech zemědělských 
oborů (chov hospodářských zvířat, země-
dělská technika, myslivost, rybářství, po-
travinářství, technologie, výzkum a vzdělá-
vání). Letošní podtitul „Inspirací k činům“ 
byl členěn na čtyři směry: Popularizace ze-
mědělství, Budoucnost českých potravin, 
Modernizace zemědělství a Zemědělství 
a environment.

„Jsem rád, že se po roční pauze mohla le-
tos uskutečnit tradiční výstava Země živitelka. 
Děkuji organizátorům, kteří vše zvládli výbor-
ně i za ztížených podmínek, při dodržování 
hygienických opatření, a návštěvníkům, kteří 
zachovali výstavě přízeň. Důkazem je, že jich 
přišlo téměř sto tisíc. Také vystavovatelé využili 
možnosti prezentovat naše zemědělství a po-
travinářství, které se dál rozvíjí i přes obtíže 
spojené s pandemií. S letošním ročníkem Země 
živitelky jsem spokojený a jsem přesvědčený, 
že návštěvníci i vystavovatelé si odnesli hezké 
zážitky a inspiraci do budoucna,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Největší návštěvnost byla v sobotu, kdy agro- 
salon navštívilo 22 000 návštěvníků. Letos po-
prvé byly do celkového čísla započítávány i dě-
ti do 6 let, které mají vstup zdarma.

„Letošní ročník byl v mnoha směrech jiný. 
Na přípravu jsme měli výrazně méně času, 
a to necelé tři měsíce, celkový rozpočet opro-
ti poslednímu ročníku byl také výrazněji nižší. 
Doba, ve které se nacházíme, kvůli pandemii 
a dlouho trvajícím restrikcím, ovlivnila účast 
vystavovatelů a také návštěvníků. Počítali jsme 
s tím, že nemůžeme počítat s čísly jako v rekord-
ním roce 2019, přesto jsme ale velmi spokojeni. 
I přes téměř podzimní počasí byla obsazenost 

výstavy i účast návštěvníků velice slušná. Dě-
kujeme všem, kteří se agrosalonu Země živitel-
ka zúčastnili,“ říká Martin Karban, předseda 
představenstva Výstaviště České Budějovice.

V rámci 47. ročníku agrosalonu Země živi-
telka byl slavnostně otevřen Národní pavilon Z, 
poprvé mohli návštěvníci využít restauraci 
Rybářská bašta, byl poklepán základní kámen 
k výstavbě Národního zemědělského mu-
zea. Prostor bývalého amfiteátru se proměnil 
v předvadiště číslo 2.

Prestižní soutěž Zlatý klas o nejlepší vysta-
vený exponát vyhlašuje Ministerstvo zeměděl-
ství. V letošním roce se přihlásilo 40 exponátů. 
Nejpočetněji byla zastoupena kategorie živo-
čišné výroby: 14 exponátů, kategorie rostlinná 
výroba: 6 exponátů, kategorie mechanizace:  
8 exponátů, kategorie potravinářská výroba: 
12 exponátů. Celkem bylo uděleno 20 oceně-
ní, 2x ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU 
– o něj soutěží nejlepší vybrané exponáty, spl-
ňující navíc i náročná ekologická kritéria.

48. ročník agrosalonu Země živitelka 
proběhne od 25. do 30. srpna 2022.

Výstaviště České Budějovice

Země živitelka 2021

O aktuálním vývoji afrického moru pra-
sat (AMP) v Evropě, kůrovcové kalami-
tě, nové lesnické strategii Evropské unie 
a o přípravě strategického plánu Společné 
zemědělské politiky (SZP) jednal ministr 
zemědělství Miroslav Toman se svým slo-
venským protějškem Samuelem Vlča-
nem. Jednání se konalo na zámku Ohrada 
v rámci slavnostního Večera vystavovatelů 
při příležitosti konání letošní výstavy Ze-
mě živitelka. 

„Těší mě, že pan ministr Vlčan přijal pozvá-
ní na naši nejvýznamnější zemědělskou výstavu 
a při té příležitosti jsme mohli probrat nejaktu-
álnější témata. Ukázalo se, že na většinu z nich 
máme stejný názor. Jsem rád, že se Slovensko 
například námi inspiruje v zavedení opatření 
na zamezení šíření afrického moru prasat, jako 

jsou celoroční intenzivní lov, zákaz přikrmo-
vání prasat divokých, zákaz dovozu trofejí ze 
zemí s výskytem nemoci a další,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Ministr Toman upozornil zejména na šíření 
AMP v Polsku, Německu a na Slovensku, které 
je pro Českou republiku ohrožující. I přesto, že 
poslední pozitivní případ nákazy byl v ČR po-
tvrzen v únoru 2018, zůstávají stále v platnosti 
mimořádná veterinární opatření, která mají co 
nejvíce minimalizovat možnost rozšíření moru 
na našem území. Oba ministři se shodli na tom, 
že lov prasat pomocí zdrojů umělého osvětle-
ní, pomocí zaměřovače na principu noktovizo-
rů (přístrojů na noční vidění) nebo lov během 
sklizně zemědělských plodin jsou účinnými 
nástroji pro efektivní redukci divokých prasat. 

Oba ministři také diskutovali o přípra-
vě Strategického plánu SZP. „Dosud není 
známa konečná podoba legislativních tex-
tů, k dispozici nejsou ani konkrétní podmín-
ky pro zemědělce, tzv. GAEC. Na dopraco-
vání národní varianty plánu tak zbývá velmi 
málo času, protože jej státy musí odevzdat 
do konce letošního roku,“ uvedl ministr  
Toman. 

V souvislosti se SZP chtějí Česko i Sloven-
sko podporovat v zemědělství přístup, který 
povede ke zmírňování dopadů klimatické změ-
ny, a to hlavně prostřednictvím ukládání uhlíku 
v půdě, např. využitím agrolesnictví. 

Tématem jednání byla také kůrovcová kala-
mita a vzájemné sdílení opatření, která v boji 
proti kůrovci zabírají. K nejdůležitějším pat-
ří prodloužení lhůty k zalesnění kalamitních 
holin, použití fumigantů (pesticidní přípravky 
k hubení škůdců), uvolnění pravidel pro pře-
nos sadebního materiálu a další. Nová les-
nická strategie EU podle ministrů upřednost-
ňuje pouze environmentální funkci lesů před 
ostatními (např. funkcí vodohospodářskou, 
půdoochrannou, ekonomickou a sociální). Zá-
sadním principem by měla zůstat vyváženost 
všech funkcí lesa. 

Ministr zemědělství Slovenska Samuel  
Vlčan se v rámci výstavy Země živitelka 
zúčastnil slavnostního zahájení, prohlédl si 
provoz Budějovického Budvaru a přihlížel 
předávání ocenění Zlatý klas v rámci Večera 
vystavovatelů.

MZe

Česká i slovenská republika řeší podobná témata

Ministr zemědělství Miroslav Toman zahájil za účasti vzácných hostů letošní ročník výstavy Země živitelka dne 26. 8. 2021 v Pivovarské zahradě 
v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích.

Hranice 
samozřejmosti

Nabídka potravin je nepřeberná a o celkovém 
sortimentním přehledu nemá páru ani nejzavilej-
ší odborník. Statistiky se vedou velmi sporadicky 
a pouze v sumárních skupinách podle převažující 
suroviny. Ale hlavně s velkým časovým zpožděním. 
Takže se ví, kolik zbaštíme za rok masa v přepočtu, 
mléka v přepočtu, mouky v přepočtu atd. A trvalý 
a neutuchající sortimentní rozvoj tento stav stá-
le rozšiřuje. Výrobci se předhánějí v inovačních 
aktivitách, sledují ale při tom bedlivě konkurenty 
a často kradou jejich nápady, když jejich úspěšná 
potravina mizí rychle z regálů v obchodech. Je 
to věčný proces, spotřebitel si může libovat a to 
také činí. Jen tento přívalový sortimentní rozvoj 
dost často zapomene na někdejší oblíbený výro-
bek, a tak se tím tvoří přirozené předpoklady pro 
budoucí retro, to až si za deset dvacet let zas někdo 
z výrobců vzpomene. A spotřebitel taky. Krásný 
příklad je pivo. Vyznat se nyní ve všech značkách 
piv prodávaných v retailu či hospodách je problém 
i pro renomovaného zbožíznalce. Přidáme-li k to-
mu produkty minipivovarů, věřím, že bych napo-
čítal tisíc značek piv prodávaných u nás. Naštěstí 
mysl a žízeň opravdového pivaře je velmi jedno-
duchá, pije jen jeden druh piva každý den, včera, 
dnes a totéž zítra. Ale i tak na něj buší marketingy 
pivovarů, aby zkusil speciál ten nebo jiný. Vět-
šinou to neudělá, a tak velké i střední pivovary 
pořád vaří hlavně své dva tři druhy a ostatní je do 
čepice. U piva ale další retro nehrozí, to už je retro 
samo. A tak náš slavný ležák česká dvanáctka bude 
pivem pivovarů a pivařů navěky. 

Úsilí potravinářských výrobců však v součas-
né době naráží na řadu problémů. Největším je 
nedostatek pracovníků, a to nejen dělníků, ale 
také středního řídícího stavu, tedy mistrů, kvali-
fikovaných odborníků a předáků. Ale také řidičů 
a sanitačního personálu. Důvodů je řada. Hlavně 
u nás naprosto selhává systém odborného škol-
ství, a vzdělaný odborný dorost téměř neexistuje. 
Přičteme-li k tomu malou chuť rodičů, ale i dětí 
samých po vzdělání v technickém směru, tuplem 
potravinářském, karty do budoucna jsou rozdány 
naprosto nepříznivě. A pak i samo využití těch ně-
kolika maturantů a magistrů je velmi neuspokoji-
vé. Vystudují sice za státní peníze příslušný obor, 
ale povinnost v něm pracovat není nijak stanove-
na. Liberálnost v tomto směru zavání hazardem, 
zvláště když všichni víme, že je to obecný problém. 
Naše odborné školství je velmi nemocné, proto je 
s podivem, že řešení tohoto problému nemá ve své 
volební hantýrce ani jedna strana, jejíž kandidáty 
budeme brzy do parlamentu volit. Zajišťovat vý-
robu zahraničními pracovníky je pak zoufalství, 
které pak je jediným řešením. Klobouk dolů před 
manažery potravinářských podniků, kteří zvládají 
každodenní výrobní úkoly v této podivné schizo-
frenní situaci. To aby bylo na trhu tolik výrobků, 
že jejich počet druhů nejde spočítat. Umí si uvě-
domit spokojený spotřebitel, kolik úsilí stojí to, 
aby si mohl každý den naházet do pytlíků deset 
rohlíků? O dětech nemluvě. Většina si stejně my-
slí, že mléko se vyrábí v mlékárně a že kráva je to 
zvíře z čokolády Milka. A tím se dostáváme k tomu 
nejzásadnějšímu, co jsem chtěl těmito řádky sdě-
lit. Vědomí a znalosti o potravinářské výrobě na-
šich lidí je mizivé. I veřejnoprávní televize o celém 
odvětví skoro neinformuje, a když už se potravin 
dotkne, vybírá si faremní výrobce s minivýrobou 
několika kilogramů. Ale ti, co ve velkém živí ná-
rod, jaksi na obrazovku nepatří. Proč taky? Hlad 
nemáme, tak proč by bylo ve zprávách něco, co 
funguje bez závad a perfektně? 

Mám rád svoji práci. Potravinářská výroba 
a potravinářský obchod je stále moje profese, 
i když nyní v té mediální rovině. Nynější kondice 
našeho potravinářského průmyslu, přes to vše, co 
jsem napsal, je na velmi dobré úrovni. Ale mohlo 
by to být lepší. Stát by se měl o naše odvětví oprav-
du víc starat. I samozřejmost má své hranice.

Ing. František Kruntorád, CSc. 
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„PARTNER PRO VAŠE PODNIKÁNÍ“

SLUŽBY QSL

příprava na audit dle 
mezinárodních norem IFS, BRC, 
ISO 22000

externí audity Vašich obchodů 
a provozoven

zavedení a revize HACCP

nastavení systému kvality pro 
potřeby obchodních řetězců

správné označování potravin 
a nepotravin

atraktivní a originální design

zajištění laboratorních 
rozborů

zastupování při jednání se 
státní správou

Etiketomat – výživové 
hodnoty na počkání

Biofinder a Enzymatické 
prostředky – inovace pro Váš 
snadnější business

denní aktuální informace - 
iQSL a Testy potravin

+420 702 097 438
+420 606 638 871

info@qualitysl.cz

Ing. Iveta Baudyšová
jednatel

www.qualitysl.cz

Začal 17. ročník kampaně Září měsíc bio-
potravin. Letošní ročník má moto „Bio dává 
smysl – nám i přírodě“. Ministerstvo země-
dělství (MZe) spustilo nový web věnovaný bio-
potravinám a kampani na jejich propagaci, 
připravilo ve spolupráci s Českou technolo-
gickou platformou pro ekologické zeměděl-
ství a Národním zemědělským muzeem výstavu 
o ekologickém zemědělství, lidé mohou na-
vštívit ekofarmy na různých místech ČR 
v rámci projektu Poznej svého farmáře.

Cílem kampaně Září měsíc biopotravin je uká-
zat lidem, proč je dobré kupovat biopotraviny, 
pokud možno lokálního původu, a podporovat 
tím ekologické zemědělství v ČR. MZe spustilo 
nové webové stránky www.mesicbiopotravin.cz. 
Lidé zde najdou například recepty, kalendář ak-
cí nebo aktuální informace o ekologickém ze-
mědělství a biopotravinách. Na stejnojmenné 
facebookové stránce www.facebook.com/mesic. 
biopotravin se může veřejnost zapojit do růz- 
ných spotřebitelských soutěží organizovaných 
ve spolupráci s partnery letošního ročníku.

V září se konají i další akce spojené s eko 
a biooblastí. PRO-BIO Svaz ekologických ze-
mědělců i letos pořádal soutěž biopotravina ro-
ku 2021. Porota vybrala jako celkového vítěze 
BIO Tvaroh z Ekofarmy Javorník. Do soutěže 
bylo letos přihlášeno 123 produktů. V září rovněž 

pokračuje projekt Poznej svého farmáře. Ten je 
tentokrát zaměřený na šetrné hospodaření s re-
spektem ke krajině a životnímu prostředí. Lidé 
tak mohou v září navštívit čtyři ekofarmy, které 
nabídnou ochutnávku bioproduktů a návštěvníky 
zábavnou formou seznámí s chodem ekologické 
farmy.

MZe ve spolupráci s Českou technologickou 
platformou pro ekologické zemědělství a Národ-
ním zemědělským muzeem připravilo na střeše 
muzea na pražské Letné výstavu „Ekologické 
zemědělství – zodpovědná volba“. Seznamuje 
návštěvníky s historií a rozvojem ekologického 
zemědělství, jeho základními principy, výhoda-
mi a nevýhodami, které představuje produkce 
biopotravin, informuje o výzkumu pro zvýšení 
konkurenceschopnosti ekologického zeměděl-
ství.

Český trh s biopotravinami dynamicky roste. 
Celkový obrat, včetně vývozu, dosáhl v roce 2019 
přibližně 8,26 miliardy korun. Z toho celková 
spotřeba biopotravin (včetně dovozu) činila  
5,26 miliardy korun (v porovnání s rokem 
2018 to je nárůst o 19 %) a vývoz biopotravin 
vzrostl na 3 miliardy. V průměru spotřebuje 
ročně každý obyvatel ČR biopotraviny za  
492 korun a podíl biopotravin na celkové 
spotřebě potravin a nápojů byl na úrovni 1,52 %. 
Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch 
i počet ekofarem narůstá. Aktuálně v ČR 
ekologicky hospodaří 4791 farem na výměře 
521 779 hektarů. Za posledních pět let vzrostl 
počet ekofarem o 21 %. V režimu ekologického 
zemědělství se v ČR hospodaří na 3 % ploch orné  
půdy.
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Z českých, moravských a slezských polí co 
nejrychleji na stůl zákazníků. Tuzemská zele-
nina by měla urazit co nejkratší vzdálenost, 
aby se k lidem dostala čerstvá. Zatím se to 
daří především u chřestu, který v sezoně na-
bízejí i velké obchodní řetězce, a dostane se 
tak k velkému množství spotřebitelů. Nejlep-
ší prodejce českého chřestu v Národním ze-
mědělském muzeu ocenil ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

„Dlouhodobě podporujeme pěstování ovoce 
a zeleniny. Stejně důležitá jako podpora pěstování 
je ale i podpora prodeje, protože pokud naši země-
dělci nebudou mít možnost, jak dostat své produk-
ty k zákazníkům, je veškerá jejich snaha zbytečná. 
Ocenili jsme největší prodejce tuzemského chře-
stu, byl bych ale rád, kdyby nezůstalo jen u této 
jedné komodity, ale aby obchodníci nabízeli v co 
nejvyšší míře zákazníkům i další produkci našich 
zemědělců,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Upřednostnění lokální sezonní zeleniny, ale 
také ovoce má podle ministra mnoho výhod pro 
zákazníky, ale také obchodníky. Produkty z na-
šich polí se k zákazníkům dostanou rychleji, 
a jsou tedy čerstvější, zachovají si tak více pro-
spěšných látek. Mohou se také sklízet v ideálním 
stupni zralosti, protože do prodeje jde toto zboží 
okamžitě. 

Pozitivní dopady má nákup lokálních produktů 
i na další oblasti. Více polí se zeleninou či více 
ovocných sadů znamená také větší biodiverzitu 
krajiny a rozvoj našeho venkova. 

„Za pouhé tři roky narostl podíl prode-
je českého chřestu z pultů obchodních řetězců  
z 60 na 90 procent prodaného objemu. Jde 
přitom o naši ikonickou zeleninu, která se na 
dlouhá desetiletí z českých polí vytratila. Její 
návrat je jedním z rostoucí řady příkladů fun-
gující spolupráce zemědělců a obchodních ře-
tězců. Jsem rád, že se našel odvážlivec, který se 
rozhodl vrátit chřest na česká pole – a že ob-
chody naučily lidi chřest nakupovat i přesto, že 

na něj nebyli zvyklí. Příběh českého chřestu je 
inspirativním příkladem spolupráce, která zvy-
šuje dostupnost českých potravin na pultech. 
Pevně věřím, že podobných příkladů bude rych-
le přibývat, protože zákazníci mají o kvalitní 
české potraviny velký zájem,“ uvedl prezident 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš  
Prouza. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) oslovilo s žá-
dostí o zaslání údajů o prodeji českého chřestu  
13 největších obchodních řetězců v České re-
publice. Zaslané údaje ověřilo s tuzemskými do-
davateli chřestu. Ocenění pro nejlepší prodejce 
z rukou ministra zemědělství přebrali zástupci 
společností Kaufland, Lidl a Billa. MZe plánuje 
v budoucnu ocenit prodejce i v dalších kategori-
ích ovoce a zeleniny.

Největším pěstitelem chřestu v ČR je spo-
lečnost Český chřest. V letošním roce byla je-
jich produkce 240 tun, z toho 225 tun prodala 
zákazníkům prostřednictvím obchodních řetěz- 
ců.

Do Čech se chřest dostal v průběhu 18. sto-
letí a pěstoval se především na Moravě, nejvíce 
se jeho pěstování rozšířilo v Ivančicích. Český 
chřest byl dodáván na císařský dvůr ve Vídni, 
do Německa nebo do Říma. Pěstování chřestu se 
omezilo v období obou světových válek, kdy by-
lo nutné zajistit výživu obyvatelstva, především 
obilovinami. V Ivančicích se konají od roku 1994 
Slavnosti chřestu. V 90. letech minulého století 
Nizozemci obnovili tradici pěstování chřestu na 
Mělnicku, produkci chřestu následně vyváželi 
do Evropy. Od roku 2012 vlastní firmu čeští ma-
jitelé. 

Sklizeň chřestu začíná ve třetím roce po vý-
sadbě. Sklízí se od dubna do června do speci-
álních košů nebo přepravek, které se ještě na 
poli dávají do nádrží s chlazenou vodou. Po 
zchlazení se chřest přepraví na posklizňovou 
linku, kde se nejdříve šokově zchladí a násled-
ně třídí podle délky, průměru, barvy a tvaru. Do  
24 hodin po sklizni by měl být chřest u zákaz- 
níka.

Ministr zemědělství ocenil nejlepší prodejce českého chřestu,
obchodníky chce motivovat i k prodeji další tuzemské zeleniny

České zemědělství dosáhlo podle před-
běžných údajů Souhrnného zemědělské-
ho účtu za rok 2020 nejvyšší hodnoty země-
dělské produkce za posledních pět let, a to  
147 miliard korun v základních běžných ce-
nách. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství za 
rok 2020, kterou schválila vláda. 

„Srážkový a teplotní vývoj počasí spolu s dal-
šími faktory měl v loňském roce příznivý vliv na 
vývoj hektarových výnosů u většiny rostlinných 
komodit. Podmínky pro zemědělství však do znač-
né míry ovlivnila koronavirová pandemie. Nega-
tivně zasáhla například do tržních vztahů mezi 
podniky agrárního sektoru a takzvaným sektorem 
HORECA, tedy hotely, restauracemi a podobně. 
Stejně pak do agrárního trhu práce, kdy jsme 
museli řešit problémy se zajišťováním sezonních 

pracovníků ze zahraničí,“ řekl ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman.

Podle takzvané Zelené zprávy byl meziroční 
vývoj tržních podmínek pro zemědělství relativ-
ně méně příznivý než v předchozím období. Ceny 
zemědělských výrobců v meziročním srovnání 
loni klesly na 96,6 % úrovně roku 2019, zatímco 
celkový index vstupů do zemědělství mírně me-
ziročně vzrostl na 100,4 %. V potravinářském 
průmyslu lze vývoj podle klíčových ekonomic-
kých ukazatelů hodnotit spíše pozitivně. Spotře-
bitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů 
vzrostly v roce 2020 na 104,5 % úrovně před-
chozího roku. 

Celkové výdaje na podporu agrárního sektoru 
loni meziročně vzrostly o 8,2 % na 74,6 miliardy 
korun. Z celkových výdajů se podpory přímo ze-
mědělským podnikům zvýšily o 6,1 % na 52,6 mi- 

liardy korun. Další podpory šly kromě jiného 
do potravinářství, rybářství a na veřejné výdaje 
na obecné služby (nejdou přímo zemědělským 
podnikům), jako například do zemědělské-
ho školství, výzkumu, poradenství, informati-
ky a na kontrolní činnost rezortu. Značná část 
uvedeného zvýšení podpor (celkem 2,4 mld. Kč) 
připadá na kompenzace za dopady COVID-19. 
Přímé podpory zemědělským podnikům dosáhly 
v průměru téměř 15 tisíc korun na hektar 
zemědělské půdy.

Ke konci roku 2020 bylo v ČR 4665 ekologic-
kých zemědělců a 865 výrobců biopotravin a po-
díl ekologicky obhospodařované půdy k celkové 
výměře zemědělské půdy 15,3 %.

Z celkové loňské sklizňové plochy obi-
lovin v ČR, tedy 1344,9 tisíce hektaru, za-
ujímaly největší podíl pšenice (59,4 % cel-

kové plochy) a ječmen (24,7 %). Produkce 
sklizených obilovin dosáhla výše 8126,7 tisí-
ce tuny, což je oproti předchozímu roku nárůst  
o 6,3 %.

Zaměstnanost v zemědělství je podle Zelené 
zprávy prakticky stabilizovaná, v posledních 
dvou letech se počet pracovníků v této oblasti 
pohybuje mírně pod hranicí 100 tisíc. Loni či-
nil počet pracovníků v zemědělských podnicích  
98,8 tisíce, oproti roku 2019 klesl o 0,2 %. Nej-
více zastoupení jsou pracovníci ve věku 45 až  
59 let (40 %), poté 30 až 44 let (31,8 %).

Záporná bilance českého agrárního zahranič-
ního obchodu se loni vzhledem k výraznějšímu  
nárůstu vývozu meziročně zlepšila, a to o 10,6 mi- 
liardy korun na 36,8 miliardy. Ve vývozu nadá-
le převažují zemědělské suroviny nad výrobky 
s vyšší přidanou hodnotou.

Zelená zpráva 2020: Podpory do agrárního sektoru vzrostly
o více než 8 procent na 74,6 miliardy korun

Na statku v Horních Dvorcích v jižních Če-
chách v sobotu 14. srpna odstartoval osmý 
ročník projektu Poznej svého farmáře. Ten 
byl letos zaměřený na šetrné hospodaření 
s respektem ke krajině a životnímu prostředí. 
Lidé mohli postupně navštívit šest farem  
(z toho 4 ekologické) a nákupem regionál-
ních potravin podpořit místní zemědělce, 
a tím i rozvoj místa, kde žijí. Jedna akce 
se letos konala i v rámci výstavy Země ži-
vitelka.

Letos začal projekt Ministerstva zemědělství 
Poznej svého farmáře 14. srpna na statku v Hor-
ních Dvorcích v jižních Čechách, kde vyrábějí 

ovčí sýry a ostatní potraviny z produkce vlastního 
stáda. Další akce pro veřejnost se konaly na hos-
podářstvích s chovem skotu, koz nebo na eko-
farmách, kde pěstují biozeleninu a bioovoce. 
Postupně tak návštěvníci mohli poznat Zlatou 
farmu na Olomoucku, Kurkovy bedýnky na Krá-
lovéhradecku, Ekofarmu Bošina na Královéhra-
decku). Dále mohou navštívit Farmu Košík ve 
Středních Čechách (18. 9.) a Biozeleninu Vele-
hrad na Zlínsku (25. 9.). Zářijové akce Poznej 
svého farmáře se budou konat na ekofarmách 
a navážou tak na tradiční kampaň Září – měsíc 
biopotravin a ekozemědělství. Od 26. do 31. srp-
na se lidé mohli seznámit s projektem Poznej 
svého farmáře i přímo na výstavě Země živitelka 

v Jihočeském kraji, který byl tentokrát zaměřený 
především na zábavné vzdělávací hry pro  
děti. 

Tento ročník akce Poznej svého farmáře byl 
omezený kvůli pandemickým opatřením, pro-
to také začal až v srpnu, nikoliv na jaře jako 
v předešlých letech. Místo návštěv farem uspo-
řádalo v první polovině roku Ministerstvo ze-
mědělství na pomoc drobným zemědělcům 
a potravinářům sedm farmářských trhů v Ná-
rodním zemědělském muzeu v Praze. S těmito 
akcemi MZe podpoří celý projekt v letošním 
roce ve výši 2 milionů korun. Cílem projektu 
Poznej svého farmáře je propojení spotřebi-
telů a farmářů, kteří hospodaří v jejich okolí. 

Akce informuje veřejnost o možnostech náku-
pu kvalitních potravin přímo na farmách, a tím 
zajištuje odbyt produkce malých farmářů, kteří 
nemají prostředky pro velké reklamní akce ne-
bo prodej do obchodních řetězců. V rámci tra-
dičních akcí je pro návštěvníky vždy připraven 
program, jako například ochutnávky produktů 
místních farem, jejich prohlídky a zemědělsky 
zaměřené soutěže a hry pro děti. Projekt Poznej 
svého farmáře podporuje spotřebu kvalitních 
a regionálních potravin a vzdělává spotřebi-
tele v oblasti ekologické produkce a biopotra- 
vin.

MZe

Letošní ročník projektu Poznej svého farmáře zavedl návštěvníky
nejen na ekologické farmy

Září měsíc biopotravin ve znamení novinek: výstava 
v Národním zemědělském muzeu a nový web Ministerstva zemědělství

http://www.mesicbiopotravin.cz/
http://www.facebook.com/mesic.biopotravin
http://www.facebook.com/mesic.biopotravin
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Japonské Ministerstvo zemědělství, lesnic-
tví a rybářství (MAFF) uznalo Českou repub-
liku zemí bez výskytu afrického moru prasat 
(AMP), což je hlavní podmínkou pro obnovení 
vývozů vepřového masa a výrobků z něj.

Povolení k vývozu vepřového masa do Ja-
ponska získala Česká republika již v roce 2013, 
nicméně z důvodu výskytu afrického moru pra-
sat na našem území v roce 2017 japonské úřady 
toto povolení dočasně pozastavily. V roce 2019 
byla naše republika uznána Světovou organizací 
pro zdraví zvířat zemí prostou AMP. Díky spolu-
práci Státní veterinární správy ČR a zemědělské 
diplomatky v Tokiu japonské úřady (Úřad pro 
bezpečnost potravin MAFF) nakonec po obsáh-
lém zkoumání uznaly Českou republiku jako ze-
mi bez výskytu AMP a opětovně povolily export 
vepřového masa. Česká republika se tak zařadi-

la na seznam třiceti zemí světa (včetně čtrnácti 
členských států EU), které smí do Japonska toto 
zboží vyvážet. 

Vepřové maso je nejoblíbenějším druhem 
masa v Japonsku, i když roční spotřeba 20,5 kg 
na osobu je v porovnání s ČR (43 kg) polovič-
ní. V roce 2020 se do Japonska dovezlo cel-
kem 891 tis. tun vepřového masa, z toho bylo 
416 tis. tun chlazeného a 475 tis. tun mraženého 
masa v celkové hodnotě 475 mld. jenů (zhruba 
95 mld. Kč). Největším vývozcem vepřového 
masa do Japonska dle hodnotového vyjádření 
jsou Evropská unie (36 %), USA (26 %) a Ka-

nada (24 %). V rámci EU je největším vývoz-
cem Dánsko, Španělsko, Francie a Itálie. Kvůli 
strukturálním změnám v japonském zemědělství 
domácí produkce postupně klesá, čímž se ote-
vírají další příležitosti pro zahraniční dodava- 
tele.

Obnovení povolení k vývozu mohou již nyní 
využít čeští výrobci zařazení na seznam schvále-
ných podniků. Rozšíření tohoto seznamu o další 
české subjekty, které již zájem o export do Japon-
ska deklarovaly, bude probíhat prostřednictvím 
SVS ve spolupráci se zemědělskou diplomatkou 
v Tokiu.

Česká republika může začít opět vyvážet vepřové maso do Japonska

Ministerstvo zemědělství připravilo 13. kolo 
Programu rozvoje venkova (PRV), které je 
zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělá-
vání a podporu zemědělců. Zájemci mohou 
ve 13. kole příjmu žádostí získat celkem 
1,2 miliardy korun. Pravidla pro udělení do-
tací podepsal ministr zemědělství Miroslav  
Toman. 

Ve 13. kole příjmu žádostí z PRV 2014–2020 
podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) rekon-
strukce a výstavbu cest v lesích. Přispěje také 
lesníkům na obnovu lesních porostů. Tato opera-
ce je zaměřena na zalesnění holin po kalamitách 
způsobených větrem nebo suchem. O příspěvek 

z operace Investice do nezemědělských činností 
mohou zase požádat zemědělci, kteří chtějí roz-
šířit své podnikání například o zpracování dřeva 
či potravinářskou a textilní výrobu. Dotace slou-
ží k posílení ekonomického potenciálu venkova. 

Část 13. kola PRV je zaměřena na rozšiřování 
znalostí prostřednictvím vzdělávacích a infor-
mačních akcí. Na nich mohou zemědělské ne-
ziskové organizace a ostatní subjekty poskytovat 
zájemcům aktuální informace například o ekolo-
gickém zemědělství nebo správné výrobní praxi. 

Žádost o dotaci bude možné podat prostřed-
nictví Portálu farmáře od 5. do 26. října 2021. 
Konečná částka na konkrétní schválený projekt 
bude upravena podle stavu finančního plánu, 

aktuálního kurzového přepočtu nebo navýšena 
o případné nevyčerpané prostředky z předcho-
zích kol příjmu žádostí. 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektro-
nické podobě na internetové adrese Ministerstva 
zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dota-

ce – Program rozvoje venkova na období 2014–
2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na 
stránkách Státního zemědělského intervenčního 
fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje ven-
kova 2014–2020.

MZe

Ministerstvo zemědělství podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun,
nejvíce poskytne na lesní cesty a výsadbu stromků na holinách v lesích 

Operace Alokace (Kč)
Vzdělávací akce 40 000 000
Informační akce 15 000 000
Lesnická infrastruktura 460 000 000
Investice do nezemědělských činností 360 000 000
Obnova lesních porostů po kalamitách 400 000 000

Předběžná podpora v jednotlivých operacích 13. kola PRV

Státní veterinární správa (SVS) v rámci své 
dozorové činnosti dlouhodobě kontroluje také 
prodej potravin živočišného původu na far-
mářských trzích. Přestože se počet závad při 
tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska 
snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi vete-
rinárního dozoru stále poměrně vysoký. V prv-

ním pololetí letošního roku veterinární inspek-
toři provedli bezmála 170 kontrol prodejců 
na trzích. Závadu zjistili u sedmnácti procent 
z nich. V letním počasí nebezpečí spojená se 
stánkovým prodejem masných či mléčných pro-
duktů výrazně stoupají. Podstatná část kontrol 
proto připadá právě na toto období.

Nejčastějším prohřeškem v dosavadním prů-
běhu roku je porušení takzvaných zásad výrobní 
a hygienické praxe. Mezi ně patří zejména ne-
dodržování teplot nabízených výrobků či jejich 
nedostatečná ochrana před vnější kontaminací. 
Dalším frekventovaným porušením jsou chy-
by v označování nabízených potravin, porušení 
předpisů při manipulaci s produkty a také nezná-
mý či nejasný původ zboží. V prvním pololetí 
loňského roku provedli veterinární inspektoři na 
trzích 209 kontrol, z toho při 21 z nich zjistili 
nějakou závadu. Pořadí nejčastějších závad bylo 
obdobné jako letos. 

„Velmi závažné zdravotní důsledky, zejmé-
na při teplém počasí, může pro spotřebitele 
mít nedodržení teplot při skladování a nabíze-
ní produktů. Povinností prodejců na trzích je 
udržovat zboží při stanovených teplotách. Na 
tuto skutečnost se při kontrolách veterinární 
inspektoři zejména v horkých dnech soustřeďu-
jí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Seme- 
rád.

V Praze, kde se vyskytuje největší počet far-
mářských trhů, provedla SVS v první polovině 
letošního roku 48 kontrol prodejců na farmář-
ských trzích, nějakou závadu zjistili u devíti 
z nich. „Nejčastějším problémem byly závady 
při manipulaci s nabízenými produkty a také 
chybějící či nedostatečné označení zboží. Ně-
kteří prodejci nedodrželi teploty potravin či 

prodávali zboží nejasného původu,“ sdělila 
ředitelka odboru veterinární hygieny Měst-
ské veterinární správy v Praze Kateřina Březi- 
nová.

Za celý loňský rok bylo ze strany SVS na tr-
zích provedeno 430 kontrol, což bylo meziročně 
o 23 procent méně. Pokles počtu kontrol jedno-
značně souvisel s pandemií COVID-19. Alespoň 
jednu závadu zjistili veterinární inspektoři loni 
v 57 případech. Podíl kontrol se závadou dosáhl 
podobně jako v roce 2019 zhruba třináct pro-
cent. Výše uložených pokut v roce 2020 přesáh-
la 370 000 Kč. Mezi nejčastější závady patřilo 
zejména porušení správné výrobní a hygienické 
praxe, mezi tato pochybení spadá například ne-
dostatečná ochrana produktů vůči vnější konta-
minaci či nedodržení teplotního řetězce a ozna-
čování výrobků.

„Pravidelné kontroly farmářských trhů vý-
znamně přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli 
nakoupit zdravotně nezávadné a kvalitní potra-
viny živočišného původu. Zároveň by měly spo-
třebitele chránit před nekalými praktikami někte-
rých prodejců,“ uzavřel Semerád.

SVS prodejcům i nakupujícím pravidelně při-
pomíná takzvané „Desatero“ k prodeji na far-
mářských trzích: http://www.svscr.cz/zivocisne- 
produkty/farmarske-trhy/.

 SVS

Farmářské trhy jsou v létě častým cílem kontrol veterinárního dozoru

Veterinární dozor v Heroltovicích na Olomoucku cvičil spolupráci 
při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) 
oficiálně zveřejnila na svém webu informa-
ci, že Česká republika je od 26. července 
2021 prostá aviární influenzy (ptačí chřipky). 
Tento krok je nesmírně důležitý pro uvolnění 
obchodování s drůbeží a drůbežími produkty 
s třetími zeměmi.

Publikováním článku je informace oficiálně 
přístupná všem více než 180 členským zemím 
OIE, která je v oblasti veterinární medicíny tím, 
čím je Světová zdravotnická organizace (WHO) 
v oblasti humánní medicíny. Státní veterinár-
ní správa (SVS) zašle kompetentním autoritám 
všech zemí, které letos ČR oficiálně oznámily, že 

v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím 
území omezily dovoz drůbeže a drůbežích pro-
duktů z ČR, oficiální dopisy s novou informací. 

„Věříme, že třetí země na tuto informaci 
rychle zareagují a v krátké době dojde k obno-
vení zahraničního obchodu s drůbeží a jejími 
produkty zpět na úroveň před výskytem náka-
zy,“ uvedl ředitel veterinární sekce SVS Petr  
Šatrán.

V letošním roce bylo na území České republi-
ky postupně vyhlášeno 37 ohnisek ptačí chřipky 
v chovech drůbeže a jedno ohnisko v chovu ptá-
ků držených v zajetí. První letošní ohnisko bylo 
potvrzeno 22. ledna v malochovu drůbeže v ob-
ci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji. 
Postupně přibylo 37 dalších ohnisek v chovech, 
která se nacházela jak v neevidovaných malocho-
vech, tak v komerčních chovech.

Poslední ohnisko v Mladé Boleslavi – Čejeti-
cích bylo potvrzeno 18. května. Opatření v tomto 
ohnisku byla dokončena 28. června (provedení 
závěrečné dezinfekce). V pondělí 26. července 

tedy uplynulo 28 dní od dokončení opatření v po-
sledním ohnisku. Podle letos aktualizovaných 
pravidel OIE může členský stát právě po uplynutí 

minimálně 28 dní deklarovat změnu nákazového 
statusu, což SVS také učinila. Zveřejněním na 
webu OIE je status oficiální.

Česká republika je oficiálně opět zemí prostou ptačí chřipky

Na hospodářství v Heroltovicích v blízkos-
ti vojenského výcvikového prostoru Libavá 
na Olomoucku se uskutečnil ukázkový den 
v rámci třídenního simulačního cvičení vete-
rinárního dozoru. Hlavním tématem akce le-
tos byl nácvik spolupráce jednotlivých složek 
veterinárního dozoru pro případ, že by se v tu-
zemských chovech či v populaci volně žijí-
cích zvířat vyskytly nebezpečné nákazy, jako 
jsou ptačí chřipka a africký mor prasat.

Veterinární inspektoři z jednotlivých krajských 
veterinárních správ v rámci cvičení nacvičovali 
zejména diagnostiku a odběr vzorků v případě 
výskytu dvou v současné době nejaktuálnějších 
nákaz: ptačí chřipky a afrického moru prasat.

Součástí nácviku byl vstup veterinářů do náka-
zou zasaženého hospodářství a po odebrání vzor-
ků také jejich následná příprava pro transport do 
laboratoře. Nacvičován byl také bezpečný výstup 

z hospodářství a praktické činnosti související 
s případným nutným usmrcením vnímavých dru-
hů zvířat v ohnisku. 

Otestováno bylo také využití termokamery při 
screeningovém vyšetření tělesné teploty prasat 
a dohledávání uhynulých kusů v nepřehledném 
terénu či odebírání vzorků k entomologickému 
vyšetření. Právě následná analýza hmyzu odebra-
ného z rozkládajícího těla uhynulého zvířete mů-
že výrazně pomoci pro přesné určení doby úhynu 
zvířete. To je důležité v rámci epizootologického 
šetření prováděného veterinárními inspektory. Na 
vzájemné spolupráci v této věci se již před dvěma 
roky dohodla SVS s kriminalistickým ústavem, 
jehož odborníci jsou veterinárním inspektorům 
v této oblasti k dispozici. 

V rámci SVS fungují dvě pohotovostní středis-
ka pro mimořádné situace, jedno v Brně a druhé 
v Hradci Králové. Tato střediska ve spolupráci 
s integrovaným záchranným systémem provádí 
nařízená opatření a zasahují v ohniscích nákaz. 
Pro tyto účely jsou střediska vybavena i potřeb-
nou technikou, jejíž správné používání a fungo-
vání bylo v rámci cvičení také prověřeno. Cvičení 
jako tradičně probíhá v těsné spolupráci s vojen-
skou veterinární službou. „Cílem pravidelné-
ho cvičení je simulovat skutečný případ výsky-

tu nebezpečné nákazy v chovech či v populaci 
volně žijících zvířat a procvičit efektivní součin-
nost všech zainteresovaných složek SVS,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Poznat-
ky získané při cvičení nám také pomáhají zdoko-
nalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájem-
nou komunikaci.“

O tom, že je nutné být na krizové situace při-
praven, se pracovníci SVS přesvědčili v posled-
ních letech opakovaně. V letošním roce bylo 
na území České republiky postupně vyhlášeno  
37 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže 
a jedno ohnisko v chovu ptáků držených v zaje-
tí. První letošní ohnisko bylo potvrzeno 22. led-
na v malochovu drůbeže v obci Dlouhá Lhota 
u Tábora v Jihočeském kraji. Postupně přibylo  
37 dalších ohnisek v chovech, která se nacháze-
la jak v neevidovaných malochovech, tak v ko-
merčních chovech.

I díky dobré připravenosti veterinárního dozo-
ru se podařilo všechna ohniska této nákazy zdolat 
a ČR je od 26. července opět oficiálně uznaná 
Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) co-
by země prostá ptačí chřipky. Příznivý nákazový 
status je nesmírně důležitý zejména pro zahranič-
ní obchod s drůbeží a drůbežími produkty.

SVS

Průběžné výsled-
ky kontrol Státní ze-
mědělské a potra-
vinářské inspekce 
(SZPI) v letošní se-
zoně ukazují, že řada 
provozovatelů nedo-
držuje předepsané 

postupy pro výrobu kopečkových a toče-
ných zmrzlin a ledů do nápojů. Významná 
část odebraných vzorků nesplnila požadavky 
právních předpisů zejména v oblasti limitů 
pro přítomnost bakterií a takové potraviny 
představují riziko pro zdraví spotřebitele. 
Letos zjištěné podíly nevyhovujících vzorků 
patří k nejvyšším za posledních pět let.

V období do 15. 8. 2021 nevyhovělo celkem 
48,5 % vzorků zmrzlin a téměř 65 % vzorků ledů 
do nápojů.

Při kontrole se inspektoři SZPI mj. zaměřují 
na dodržování bezpečnostních a jakostních para-
metrů u uvedených potravin, a to včetně kontrol 

zařízení na jejich přípravu. Kontroly inspektoři 
realizovali zejména v cukrárnách a dalších pro-
vozovnách společného stravování.

V roce 2021 inspektoři SZPI dosud laborator-
ně hodnotili 97 vzorků točených a kopečkových 
zmrzlin a 47 z nich (48,5 %) nesplnilo hygienické 
limity. Ve vzorcích zmrzlin laboratorní rozbory 
potvrdily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi 
Enterobacteriaceae. Za hlavní příčinu nevyho-
vujících výsledků lze považovat nedodržení hy-
gieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení 
a kontaminované vstupní suroviny. Roli může 
hrát i nedostatečné proškolení personálu. Jednou 
z charakteristických příčin problémů u točených 
zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy provozovatelé 
zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující 
den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet 
k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na 
zmrzlinovou směs a zpět. Mezi nevyhovujícími 
vzorky převažuje vanilková zmrzlina, což lze při-
číst rozšířenosti této příchutě.

Při kontrolách zmrzlin v roce 2020 nevyho-
vělo požadavkům právních předpisů 51 % hod-

nocených vzorků, v roce 2019 nevyhovělo 37 % 
hodnocených vzorků, v roce 2018 šlo o 30 % 
a v roce 2017 o 26 %.

V letošní sezoně (do 15. 8. 2021) inspekto-
ři SZPI dosud dokončili hodnocení u 34 vzorků 
ledů do nápojů a 22 z nich (64,7 %) nesplnilo 
zdravotní nebo hygienické limity. Mezi sledo-
vané parametry náležel výskyt bakterií Escheri-
chia coli, Clostridium perfringens, enterokoků, 
koliformních bakterií, bakteriálních kolonií ros-
toucích při 22 °C a 36 °C a sledování přítomnos-
ti živých mikroorganismů (např. bičíkovci). Za 
hlavní příčinu nevyhovujících zjištění lze ozna-
čit podcenění hygienické praxe při výrobě ledu 
a pravidelné dezinfekce výrobníků ledu.

Při kontrolách ledů v roce 2020 nevyhovělo 
požadavkům právních předpisů 51 % hodnoce-
ných vzorků, v roce 2019 nevyhovělo 40 % hod-
nocených vzorků, v roce 2018 šlo o 47 % a v roce 
2017 o 45 %.

Z výsledků letošních kontrol i kontrol v před-
chozích letech je zřejmé, že významná část pro-
vozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená 

s nedodržením hygienických postupů při výrobě, 
skladování a prodeji uvedeného sortimentu a při 
údržbě a řádné pravidelné dezinfekci výrobních 
zařízení, čehož následkem je porušení hygie-
nických limitů pro přítomnost mikroorganismů 
a potenciální ohrožení zdraví spotřebitelů.

Podíl nevyhovujících vzorků nelze zevšeobec-
nit pro celý trh, protože SZPI vybírá vzorky k od-
běru dle analýzy rizika a častěji prověřuje provo-
zovny, kde očekává problém. I bezproblémoví 
provozovatelé jsou však pravidelně kontrolováni, 
byť s nižší frekvencí.

V provozovnách, kde inspektoři SZPI odebrali 
nevyhovující vzorky, na místě zakázali užívání 
zařízení (např. výrobník ledu, zmrzlinový stroj 
a související náčiní), nařídili provozovateli pro-
vedení jeho sanitace a následné provedení mikro-
biologického rozboru akreditovanou laboratoří. 
Až po vyhovujícím výsledku rozboru inspektoři 
umožní zařízení znovu používat.

S dotčenými provozovateli SZPI zahájí správ-
ní řízení o uložení sankce.

SZPI

Při kontrolách SZPI nevyhovělo 48 % 
hodnocených zmrzlin a 65 % vzorků ledů do nápojů

www.ceskachutovka.cz

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021
Připomínka termínů pro přihlášené �rmy:

�  předání přihlášených soutěžních výrobků (kromě čerstvě upečených cereálních) do VOŠ a SPŠ potravinářských technologií v Praze 2, 
Podskalská 10 – ve středu 22. 9. 2021 od 8.00 do 16.00 hodin,

�  předání přihlášených soutěžních výrobků čerstvě upečených cereálních – ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 7.00 do 8.30 hodin,

�  hodnocení výrobků v soutěži Česká chuťovka proběhne ve čtvrtek 23. 9. 2021 a v pátek 24. 9. 2021,  
hodnocení výrobků v soutěži Dětská chuťovka proběhne v pátek 24. 9. 2021,

�  slavnostní předání diplomů oceněným výrobkům se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR, tedy ve Valdštejnském paláci v Praze  
na Malé Straně, v úterý 2. 11. 2021 od 15.00 hodin.

https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
https://www.oie.int/app/uploads/2021/08/2021-07-czechrepublic-hpai-eng.pdf
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Na 5 otázek odpovídá:

 Pavel Holeček,
Řeznictví Globus ČR, v. o. s.

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

Pavel Holeček
Narozen: v chladném období roku 1963
Absolvent: SPŠTM, a to v dobách ještě její slávy
Pracovní zařazení: řezník
Rodina: ano

1.  V letošním roce oslavuje Globus 25. výročí svojí působnosti 
na našem trhu. V jakosti masných výrobků patříte ke špičce 
díky nesmírné sortimentní invenci, ale zejména perfektní 
znalosti oboru. Namístě je ohlédnutí na vývoj společnosti od 
počátků samých. Jaké to byly roky a co podle vašeho hodno-
cení přinesla vaše společnost českému zákazníkovi? 

Ano, je to již čtvrt století od okamžiku, kdy jsme zahájili výro-
bu v našem prvním hypermarketu v Brně. Byla to velká neznámá, 
s tímto formátem prodejny jsme byli na trhu první. Dá se asi říci, 
že jsme byli atrakce a cílem zájezdů. Vše bylo neokoukané a my-
šlenka výroby přímo v obchodě tohoto rozměru byla skutečně 
v tuzemských poměrech revoluční.

Měli jsme jasno v tom, co chceme dělat, ale nevěděli jsme, jak 
to bude přijato. Na úseku řeznictví jsme se chtěli prezentovat ja-
ko české tradiční řeznictví se silnou vazbou na české zemědělství 
a zpracovatelský průmysl, a to vše s využitím moderních technolo-
gií a silnou vůlí budovat kvalitní, dlouhodobé dodavatelsko-odbě-
ratelské vztahy. Zákazníkům jsme chtěli nabídnout dobré výrobky, 
čerstvé maso z domácích chovů a vysokou úroveň servisu. Zákaz-
ník jako náš partner – to byl tehdy cíl.

Jak se nám to povedlo a kde ještě máme co dohánět, může po-
soudit každý, kdo s námi spolupracuje a u nás nakupuje.

Nebyla to jednoduchá doba, museli jsme se popasovat se vším, 
co tehdy bylo kolem nás. Nástup konkurence, záplava trhu levnými 
výrobky, nevyrovnanost suroviny, přechod na novou legislativu, 
razantní změny na trhu práce, integrace do EU a s tím spojené ote-
vření trhu a ještě mnoho dalších…

Bylo to mnoho bezesných nocí, ale vždy byla jedna jistota – 
pokud máte dobré spolupracovníky a dobré dodavatele, je možno 
„pohnout zeměkoulí“.

V tomto směru máme vlastně štěstí pořád, ale je třeba tomu jít 
naproti.

2.  Česká masná surovina. To je jedna z vašich priorit. Jak se 
vám daří zajišťovat výrobní zdroje, když naše tuzemská ze-
mědělská živočišná výroba pokryje ani ne polovinu celko-
vých odbytových potřeb? A jak je na tom podle vaší zkuše-
nosti jakost vepřového a hovězího masa z českých chovů? 

Ano, to je něco, s čím jsme začali a nikdy neuhnuli, i když to 
vždy nebylo jednoduché a výhodné. Byla doba, kdy se o původ ma-
sa nezajímal nikdo a důležitá byla pouze cena. To byla doba, kdy na 
našich řeznictvích byla cedule, že jsme partnerem českého země-
dělství a pracujeme s tuzemskými jatkami – nikdo moc nechápal, 
co tím chceme říci. Situace se lehce změnila v době mediálního ná-
stupu BSE a dá se říci, že v posledních několika letech se české ma-
so stává poptávaným, jen nevím, zdali je to jen marketing a móda, 
či zdali je u toho i nějaký pocit spoluzodpovědnosti za budoucnost 
chovů v ČR. Někdy by měl člověk pocit, že jiné než české maso 
v obchodě vlastně ani není, ale čísla ukazují spíše něco jiného.

My, alespoň zatím, nemáme problém se zajištěním české surovi-
ny, věřím, že to je i proto, že jsme touto cestou šli vždy.

Jakostně se česká produkce vylepšila, v hovězím mase jsme 
velmi dobří a ve vepřovém je také velký posun. Některé problémy 
zmizely a některé se objevily, např. obsah tuku v sádle a obsah 
bílkovin v mase jsou otazníkem. Problémem zůstává standardi-
zace, ale výhodou českého masa je jednoznačně čerstvost, krátké 
přepravní vzdálenosti, jasný původ a v neposlední řadě i to, že si 
můžete dojet „popovídat“ s chovatelem a předat mu nějakou tu 
zpětnou vazbu.

3.  Nynější spotřeba masa u nás na osobu a rok se pohybuje 
okolo 83 kilogramů, a to ve skladbě – vepřové 43 kg a hovězí 
necelých 10 kg. Drůbeží maso s takřka 30 kilogramy dělá re-
kordy a jeho spotřeba v porovnání s lety před revolucí se tak-
řka ztrojnásobila. Je červené maso na ústupu? Jak hodnotíte 
tento stav vy a jaký se dá očekávat vývoj v budoucích letech? 
A jak na tyto trendy reaguje výroba a nabídka Globusu? 

Ano, spotřeba „tradičních“ druhů výsekových mas se mění a je 
to trend poslední doby. Můžeme na to hledět z různých úhlů, ale já 
se přidržím toho, co vidím kolem sebe a jak to vnímám.

Spotřeba hovězího masa utrpěla s dobou kolem BSE, to bylo 
jasné a čekané, další ranou pro hovězí maso byla zvyšující se cena 
a v neposlední řadě i změna životního stylu mnohých lidí – domá-
cí vaření ustoupilo v jisté době do pozadí a přednost dostalo maso 
vhodné na rychlou úpravu a to je přece jen více o drůbeži, a to 
nehledě na cenu.

Co je však velmi potěšující jev – v poslední době, zhruba 
dvou letech, se odbyt hovězího zvyšuje a zákazník vyhledává ví-
ce a více kvalitní surovinu pro své vaření. To je velmi pozitivní  
zpráva.

Vepřové maso je problém, jsme státem, kde vepřové vždy hrálo 
prim a tradiční kuchyně je o vepřové opřená. Bohužel však i pod 
vlivem místy až nesmyslných akcí na vepřové maso se povedlo 
pověst tohoto základního masného pilíře degradovat na levnou, až 
nejlevnější potravinu. Vakuová balení plná masové šťávy vezená 
přes půlku světadílu a vložená v akci do regálu spotřebitele odradi-

la, podivná cenová politika, kdy bůček je dražší než kýty a kotlety 
bez kosti, taky nepomáhá. 

Konzumentů vepřového masa ubylo a otočit tento trend bude 
těžké. Ale čerstvě bourané a zákazníkům „do ruky“ udělané vep-
řové s korektní cenou pro všechny zúčastněné by tomu mohlo 
pomoci.

Drůbeží maso je „raketa posledních let“. Jen si myslím, že 
v tomto segmentu si užijeme v nastávající době pár změn. Zatím 
je to útok množstvím a cenami, myslím, že obchod teprve přijde. 
My zkoušíme na několika marketech „drůbeží řeznictví“ a první 
ohlasy jsou poměrně příznivé. V podstatě jde o přenesení stejných 
postupů a nároků Řeznictví Globus do nového sortimentu. Zatím 
jsme na začátku, ale optimismus nám nechybí.

4.  V podnikatelské sféře platí pravidlo – není problém vyrobit, 
ale prodat. V nynější době k němu přibylo – s kým vyrobit 
a s kým prodat. Tedy starosti s nedostatkem lidí na práci. 
Jak to řeší Globus? 

Platí to, co jsem řekl v první otázce – pokud kolem sebe máte 
dobré lidi, pohnete zeměkoulí.

Je to těžké a ještě těžší to je, pokud chcete vlastní zaměstnan-
ce, a ne agentury. Tak nějak jsme si zvykli, že „hotového člově-
ka“ nedostaneme, a tak jdeme cestou výchovy všech, kdo projeví 
zájem být u nás. Nejtěžší cesta z nejtěžších, drahá a s četnými 
neúspěchy. Snažíme se mít vliv na učňovské školství a nabízíme 
startovní programy. Občas se to povede. Lépe by bylo s nějakou 
změnou legislativy, ale to asi moc nehrozí, přece jen jsou asi i ji-
né priority v národním hospodářství nežli to, že zde za chvilku 
nebudou řemesla.

My jsme schopni a hlavně ochotni nabídnout své prostory, zku-
šenosti, postupy a naši vůli někoho něco naučit. 

5.  Česká chuťovka. Globus se již tradičně zúčastňuje této ja-
kostní soutěže potravin. Letos už bude 13. ročník s jeho vy-
vrcholením na podzim. Jak tuto soutěž hodnotíte a co přináší 
vám, tedy významnému výrobci a prodejci potravin?

Díky za tuto otázku, dává mi možnost se vyjádřit k něčemu, co 
si již nějakou dobu nosím v hlavě.

Je to asi jediná soutěž, kde rozhoduje ten nejlepší rozhodovací 
strom na potraviny (tedy podle mne).

1. chutná – nechutná
2. je mi po tom něco – je mi po tom dobře
3. mohu si to dovolit – nemohu si to dovolit 

Vím, že ceny tam neřešíte, ale ty první dva ukazatele ano, a to 
je důležité. V době, kdy se zákazníci často ptají na obsah tzv. masa 
ve výrobku, aniž by věděli, co to vlastně znamená, je osvěžující 
zjistit, že někoho zajímá, jak to chutná.

Škoda, že je taková skvělá záležitost trochu mimo pozornost. Je 
jasné, že pozitivní zprávy tolik novin neprodají, ale přece jen – zde 
jde o něco, co jíme a čím se držíme na světě, a když je to dobré, tak 
je prostě škoda o tom nemluvit.

Jinak je Česká chuťovka skvělou zpětnou vazbou na naši práci 
od lidí, kteří vědí, o čem mluví, a to prostě potěší a ta cenovka 
v naší nabídce s logem soutěže vypadá hezky.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Tesco a Světový fond na ochranu přírody (WWF) spojují své síly 
s cílem snížit ekologickou stopu prostřednictvím cenově dostupných 

a zdravých potravin

To, co jíme, má v průběhu se-
zon na svědomí mimo jiné i počasí. 
Letní teploty tak přirozeně vyzývají 
k ochlazení a tím i letí nahoru spo-
třeba zmrzlin. V Česku je čím dál 
populárnější zmrzlina točená. Stán-
ky s touto pochoutkou lze natrefit 
téměř v každém městě. Patnáct jich 
vyrostlo také u hypermarketů Glo-
bus. Tamní cukráři vymýšlejí již tře-
tí sezonu vlastní receptury zmrzlin, 
celkem jich dělají osmnáct, z nichž 
je letos hned pět novinek. Lze tak 
sledovat, že v každém regionu ČR 
mají lidé jiné chutě. 

ZMRZLINU UPŘEDNOSTŇUJE 
TÉMĚŘ KAŽDÝ DRUHÝ ČECH

Podle německého serveru statista.
com každý Čech snědl v roce 2020 
průměrně 11,24 kilogramu zmrzli-
ny, což pro ČR znamená čtvrté místo 

v TOP žebříčku evropských zemí v této 
disciplíně. Před námi jsou už jen Bel-
gičané, Portugalci a Poláci. Zajímavos-
tí je, že zatímco v roce 2018 se v ČR 
podle Eurostatu vyrobilo 42 milionů 
litrů zmrzliny, o rok později výroba 
skokově narostla na 79 milionů litrů. 
Hlavním producentem zmrzlin v EU 
bylo v roce 2019 Německo, které vy-
produkovalo 635 milionů litrů zmrzlé 
pochoutky.

ČESKO VYROBILO SVĚTOVÝ 
UNIKÁT – MAKOVOU ZMRZLINU
Žebříčku oblíbenosti příchutí 

zmrzliny dlouhodobě vévodí vanilka. 
Následují ji pak čokoláda a jahoda. 

„Z klasických točených zmrzlin je 
náš TOP 5 žebříček vanilková, jahodo-
vá, čokoládová, slaný karamel a kyselé 
jablko. U sorbetů jasně vede malina, 
černý rybíz, jahoda a hruška. A obli-
ba točené zmrzliny všeobecně stoupá, 
letos je o 20 procent větší zájem než 
loni,“ řekl vedoucí výroby a prode-
je cukráren a pekáren Globusu Pavel 
Meduna. Podle něj zažili cukráři z Glo-
busu nemalé překvapení, když nabídli 
zákazníkům letošní nejúspěšnější no-
vinku. Makovou zmrzlinu. „Byl to risk, 
zařadit do sortimentu makovou. My 
jsme do toho šli, protože je mák mezi 

Čechy velice populární. A vyplatilo se. 
Někdo se nad takovou příchutí sice za-
razí, ale drtivá většina všech, kdo ma-
kovou ochutnali, jsou nadšení. V oblibě 
máku jsou Češi na pomyslném vrcholu. 
Moc národů, kteří konzumují mák, ne-
ní. Společně s námi je ještě oblíbený 
v Německu a Rakousku, ale potom jeho 
konzumace klesá. Maková zmrzlina se 
vlastně může označit jako světový uni-
kát,“ řekl Pavel Meduna.

CHUTĚ V REGIONECH SE LIŠÍ
Protože má Globus zmrzlinové stán-

ky po celé republice, umí porovnat, 
jaké příchutě zákazníci v různých re-

gionech preferují. V Liberci upřednost-
ňují levandulovo-borůvkovou, Pardu-
bice „ujíždí“ na makové, Karlovy Vary 
jsou čokoládové, České Budějovice 
jahodové a Praha je univerzální. Z vý-
sledků šetření Nielson Admosphere 
z roku 2017 vyplývá, že nové příchutě 
zkoušejí zejména příslušníci mladší 
generace. Na čem se pak generace 
napříč věkem shodnou, je vedle obli-
by zmrzliny také chuť na zmrzlinové 
shake nebo poháry. „Jedná se o sorti-
ment, který do správného zmrzlinového 
stánku patří, a kdo má rád určitý typ 
koktejlu, tak to ocení. Naší specialitou 
je také nabídka zmrzlinového poháru 
s sebou. Kelímek s porcí točené zmrz-
liny, ovocem, lesní směsí a šlehačkou 
si s chutí dávají malí i velcí,“ vysvětlil 
Pavel Meduna. 

KVALITA JE DŮLEŽITÁ
Prodávat točenou zmrzlinu se zdá 

jednoduché. Prostě „nějakou“ směs 
smícháte s vodou nebo s mlékem a je 
to, jenže to tak není všude. „My jste 
na to šli jinak a pro mléčné zmrzliny 
máme svoje vlastní receptury. Ty obsa-
hují plnotučné mléko, cukr, různé pasty, 
ovoce a přírodní extrakty. V jahodové 
je 40 % ovoce, do banánové přidáváme 
čerstvé banány. Chuť naší vanilkové 

jsme docílili použitím extraktu z va-
nilkových lusků. V letošním roce jsme 
přidali do nabídky i sorbety. Aby byl 
tento typ zmrzliny vysoce kvalitní, hle-
dali jsme ty nejlepší suroviny. Vzhle-
dem k tomu, že preferujeme české firmy, 
našli jsme výrobce na Moravě, se kte-
rým je výborná spolupráce,“ uzavřel 
Pavel Meduna. 

PŘÍCHUTĚ TOČENÉ ZMRZLINY 
GLOBUS:

�  Vanilková
�  Čokoládová
�  Extra tmavá čokoláda
�  Lískový oříšek
�  Jahodová
�  Banánová
�  Mango
�  Červený grep
�  Slaný karamel
�  Pomerančová
�  Kyselé jablko
�  Levandulovo-borůvková
�  Maková novinka 2021
�  Meruňková novinka 2021
�  Sorbet máslová hruška novinka 2021
�  Sorbet černý rybíz novinka 2021
�  Sorbet malina novinka 2021
�  Sorbet jahoda novinka 2021

GLOBUS ČR, k. s.

A přece se točí! Češi milují točenou zmrzlinu, 
jen v Globusu se prodává letos o 20 procent víc než loni. 

Jak jsme na tom ve spotřebě zmrzlin v rámci EU?

Praha – Zákazníci Tesco měli 
možnost se během měsíce srpna za-
pojit do letní sbírky potravin. Cílem 
bylo vysbírat trvanlivé potraviny, 
které následně potravinové banky  
přerozdělily lidem v nouzi. Sbír-
ka probíhala do 29. srpna ve všech 
hypermarketech a supermarketech 
Tesco, celkem tedy na 147 obcho-
dech. Jedná se o statickou sbírku, 
kdy zákazníci darované potraviny 
umístí na sběrná místa v obchodech 
za pokladní zónou. Možnost darovat 
potraviny mohli zákazníci i online 
přes Tesco online nákupy.

Potravinová pomoc lidem v nouzi, 
to je hlavní smysl letní sbírky potravin 

Tesco. Darované trvanlivé potraviny 
jsou prostřednictvím potravinových 
bank přerozdělovány lidem v nouzi. 
„Potravinová sbírka Tesco je pro na-
ši potravinovou banku velkou pomocí. 
Vydáváme denně potraviny organiza-
cím, které se starají o chudé a potřeb-
né, a současně jako jediná potravinová 
banka vydáváme potravinové balíčky 
pro jednotlivce v nouzi, především 
pro matky samoživitelky a osamělé 
seniory. Abychom mohli pomoci všem 
těmto lidem překonat krizi, potřebu-
jeme velké množství především trvan-
livých potravin, kterých máme stále 
nedostatek. Potravinová sbírka nám 
pomůže poskytnout potravinovou po-
moc všem, kteří to potřebují. Děku-
jeme zákazníkům Tesca za podporu,“ 
říká Věra Doušová, ředitelka Potravi-
nové banky pro Prahu a Středočeský  
kraj.

Letní  sbírka byla koncipována jako 
bezobslužná. To znamená, že darova-
né potraviny nepřebírali dobrovolníci, 

ale zákazníci je odkládali na speciální 
sběrná místa za pokladnami. „Všich-
ni zákazníci se mohli zapojit například 

tak, že v rámci svých běžných náku-
pů přidali do nákupního košíku i po-
traviny, které pomohou lidem v nou-
zi. Zákazníci mohou vybírat z široké 
nabídky trvanlivých potravin – rýže, 
těstoviny, mouka, cukr, olej, konzervy, 
džemy, zavařeniny, dětská výživa, čaj 
nebo káva,“ vysvětluje Katarína Na-
vrátilová, generální ředitelka Tesco  
pro ČR.

Registrovaní zákazníci si mohou 
přes Tesco online nákupy zakoupit  
jeden z šesti Balíčků pomoci. Zákaz-
níci mohou darovat i bez uskutečně-
ní běžného nákupu. Stačí, když vloží 
do nákupního košíku libovolný počet 
balíčků, zvolí doručení „Klikni + Vy-
zvedni“ a místo vyzvednutí „Sbírka po-
travin“. Nebo mohou přidat balíček ke 
svému běžnému nákupu.

Tesco Stores ČR a. s.

Praha – Ke dni 29. července při-
padá tzv. Earth Overshoot Day, Den 
překročení kapacity Země, který 
nám připomíná náš nadměrně kon-
zumní životní styl. WWF a Tesco 
oznámily průkopnické partnerství 
s dlouhodobým cílem podpořit pře-
chod k dostupným a udržitelným 
možnostem každodenního nakupo-
vání v České republice, v Maďarsku 
a na Slovensku.

V letošním roce připadl Den pře-
kročení kapacity Země již na 29. čer-
vence. Tímto dnem tak lidstvo pro 
letošek vyčerpalo veškeré přírodní 
zdroje, které je Země schopna za celý 
rok obnovit. To znamená, že náš sou-

časný způsob života vyžaduje takovou 
spotřebu, která 1,7násobně překračuje 
možnosti přírodních zdrojů naší 
planety1.  Všichni proto musíme udělat 
změnu, abychom zajistili její budouc- 
nost.

Způsob, jakým vyrábíme, distribu-
ujeme a konzumujeme potraviny, je 
významnou součástí naší ekologické 
stopy. Potraviny se stávají největším 
zdrojem emisí skleníkových plynů. 
40 % všech vyrobených potravin je 
vyplýtvána2. Potraviny, které se nikdy 
nesní, jsou zodpovědné za 8 % globál-
ních emisí skleníkových plynů a vý-
roba potravin je jedním z největších 
přispěvatelů ztráty biologické rozmani-
tosti a přírodních stanovišť2. Přibližně 

61,5 % přírodních stanovišť ve střední 
a východní Evropě je ovlivněno země-
dělskou výrobou3.

Tesco a WWF proto spojily své sí-
ly ke zvýšení povědomí o udržitelných 
stravovacích návycích pro zlepšení 
zdraví a zmírnění dopadu našich po-
travin na životní prostředí.

„Náš potravinový systém spoléhá na 
přírodu, ale příroda má potíže. V Den 
překročení kapacity Země chceme zdů-
raznit skutečnost, že doslova spotřebo-
váváme naši budoucnost – a potraviny, 
které vyrábíme a konzumujeme, jsou 
velkou součástí tohoto problému. Pro-
to vítám partnerství WWF se společ-
ností Tesco, jedním z předních malo-
obchodních řetězců v České republice, 
Maďarsku a na Slovensku, protože 
podpoří přechod k udržitelným a zá-
roveň dostupným možnostem každo-
denního nakupování v těchto zemích,“ 
říká Andreas Beckmann, výkonný 
ředitel WWF pro střední a východní  
Evropu.

Matt Simister, generální ředitel 
Tesco pro střední Evropu, k tomuto 
partnerství uvedl: „Jsem rád, že mů-
žeme pracovat s odborností a zápa-
lem, které WWF přináší. Sdílíme sna-
hu snížit dopad produkce potravin na 
planetu a podporovat posun směrem 
k udržitelnější spotřebě a výrobě. Po-
traviny jsou základem našeho zdraví 
a zdraví naší planety a naši zákazníci 
od nás čekají pomocnou ruku. Naše 
partnerství s WWF se zaměří na zvy-
šování povědomí a podporu změn v ce-
lém dodavatelském řetězci z farmy na 
vidličku.“

Partnerství Tesco a WWF ve střední 
Evropě se zaměří na tři klíčové ob-
lasti:
�  Zvyšování povědomí zaměstnanců 

Tesco o úloze, kterou mohou hrát při 
snižování dopadu fungování společ-
nosti na životní prostředí a přírodu;

�  Podpora zájmu zákazníků a zvyšo-
vání jejich povědomí o každodenní 

rozhodování o udržitelných potra-
vinách;

�  Spolupráce s dodavateli a partne-
ry za účelem zvyšování povědomí 
o osvědčených postupech udržitelné 
výroby a zajištění cenově dostup-
ných možností pro nakupující.

Další podrobnosti o partnerství 
najdete na https://corporate.itesco.cz/

Více informací najdete zde: 
Tesco Little Helps Plan; 

https://www.tescoplc.com/ 
sustainability/

Tesco Stores ČR a. s.

1. https://www.overshootday.org/
2.  https://wwf.panda.org/discover/our_fo-

cus/food_practice/food_loss_and_waste/
driven_to_waste_global_food_loss_on_
farms/

3.  State of Nature in the EU 2013-2018 Re-
port https://www.eea.europa.eu/publica-
tions/state-of-nature-in-the-eu-2020

Letní sbírka potravin Tesco pomáhá lidem v nouzi
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https://www.statista.com/statistics/596114/per-capita-consumption-of-ice-cream-in-europe-by-country/
https://www.statista.com/statistics/596114/per-capita-consumption-of-ice-cream-in-europe-by-country/
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-066341_QID_-4AD483CD_UID_-3F171EB0&layout=PERIOD,L,X,0;INDICATORS,C,X,1;DECL,L,Y,0;PRCCODE,B,Z,0;&zSelection=DS-066341PRCCODE,10521000;&rankName1=PRCCODE_1_0_-1_2&rankName2=PERIOD_1_0_0_0&rankName3=INDICATORS_1_2_1_0&rankName4=DECL_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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Léto skončilo a děti se vrací 
zpátky do škol! Po roce distanční 
výuky a volnějším letním režimu, 
kdy nemusely vstávat, chodily poz-
ději spát a celý den trávily zábavou, 
jim začíná ranní vstávání a řád. Ji-
ný režim, pevnější program a návrat 
do školního kolektivu vyžadují i po-
sílení obranyschopnosti organismu 
a k tomu pomůže obohacení jídel-
níčku. 

Aby děti přechod do školního režimu 
zvládly, doporučují psychologové začít 
změnu trénovat o něco dříve než s prv-
ním dnem školy. Je potřeba děti zklidnit 
a postupně vracet k jejich povinnostem. 
„Zkuste třeba odpoledne a navečer do 
pitného režimu zařadit bylinkové čaje 
s meduňkou, třezalkou, levandulí, urči-

tě si dokážete vybrat nějaký z řady Kou-
zelný čaj. Zklidňující bylinky můžeme 
nejen pít, ale přidat třeba oregano, což 
je vhodné přidat i do jídla,“ radí Hana 
Střítecká, nutriční terapeutka PENNY.

Návrat do škol znamená také návrat 
do většího uzavřeného kolektivu. Zvláš-
tě v této době je tedy třeba posílit obra-
nyschopnost organismu. „Pravidelně 
zařaďte dětem do jídla zdroj probiotik, 
tedy zakysané mléčné výrobky. Ideál-
ní jsou ty vyrobené z výhradně českých 
surovin řady BONI. Vhodná je i prokva-
šená zelenina. Málokdo zná takzvané 
české máčáky, což jsou nakládané, ni-
koli zavařené okurky, na kysané zelí je 
ještě brzy, ale i jeho čas přijde. Dobré je 
občas zkusit třeba pickles nebo asijskou 
variantu – kimchi,“ doporučuje Hana 
Střítecká. Neměli bychom také zapo-
mínat na ovoce a zeleninu, a to vícekrát 
za den, a ne jen jednou jako svačinu. 
V PENNY najdete ovoce a zeleninu od 
místních farmářů a bioovoce a biozele-
ninu značky my BIO, které mívají lepší 
chuť. Dobré je přidat i vitamin D – třeba 
v rybičkové pomazánce ke svačině.

Děti se budou muset nejen zklidnit, 
ale také více soustředit a přemýšlet. 
Dítě potřebuje dodat tělu energii hned 
ráno, rozhodně by se tedy snídaně ne-
měly vynechávat. Zvláště starší děti 
v takových situacích doplňují organis-
mus kávou nebo energetickými nápoji, 
což jejich organismu nesvědčí. 

A co správně snídat nebo svačit? 
Možností je spousta. Od pečiva s růz-
nými pomazánkami, se sýrem či kva-
litní uzeninou přes palačinky až po 
sladké nebo slané muffiny. Vhodné 
jsou také klasické jogurty, ideálně opět 
z řady BONI, které můžeme ochutit 
kouskem ovoce, oříšky nebo semínky 

z řady Naturalia či müsli Crip Crop. 
Děti mají rády také doma připravené 
pudinky – třeba i chia, které bychom 
vždy měli doplnit o ovoce. 

Důležité je nezapomínat na pitný re-
žim. „Bez správného a pravidelné do-
plňování tekutin hrozí dětem dehydra-
tace, ztrácí schopnost soustředění, bolí 
je hlava a jsou roztěkané a podrážděné. 
Vysychání sliznic pak přispívá ke snaz-
šímu průchodu infekcí. K pití stačí oby-
čejná pramenitá voda, tady doporučuje-
me pramenitou vodu TANJA z chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko. Pokud dí-
těti nechutná, lze ji ‚ochutit‘ bylinkami, 
bobulovým ovocem nebo třeba okurkou, 
které není problém v lahvi nechat ce-
lý den a průběžně jen doplňovat vodu. 
Dobře poslouží také neslazené bylinko-
vé či zelené čaje z řady Kouzelný čaj. 
Pokud nám dítě zároveň nastoupí i do 
sportovních kroužků, lze část pitného 
režimu pokrýt ředěnými 100% ovocný-
mi džusy, třeba ty značky Purissima,“ 
doporučuje Hana Střítecká. 

SLANÉ MUFFINY PODLE HANY 
STŘÍTECKÉ A MARTINA ŠKODY
Na 12 muffinů budete potřebovat: 
1x listové těsto KARLOVA KORUNA 
200 g slaniny ŘEZNÍKŮV TALÍŘ 
4x vejce KARLOVA KORUNA 
100 g sýru Grana Padano SAN FABIO 
200 ml smetany ke šlehání 
asi 500 g pórku 

200 g sýru gouda 
1/3 lžičky muškátového ořechu máslo 
nebo sádlo (na vymazání formy) 
1 lžíci sádla nebo rostlinného oleje, sůl 
a pepř

CELOZRNNÝ CHLEBÍK 
S PEČENÝM KRŮTÍM PRSEM 

A ZELENINOU
Na 5 porcí celozrnného chlebíku 
s tvarohovým dipem, pečeným krů-
tím prsem a čerstvou míchanou krá-
jenou zeleninou budete potřebovat:

Na maso 
asi 600 g krůtího prsa vcelku DOBRÉ 
MASO 
sůl, pepř PENNY 
1 lžičku mleté papriky PENNY 
1 lžičku kurkumy 
2 lžíce oleje SAN FABIO 

Na dip 
1x čerstvý sýr BONÍK (není nutné) 
250 g tvarohu BONI 
sůl 
citronovou šťávu my BIO (dle chuti) 

Na servis 
10 menších krajíců celozrnného nebo 
žitného chleba 
3 rajčata OD ČESKÝCH FARMÁŘŮ 
1/2 salátové okurky my BIO 
2 ks little gem salátu 
5 ředkviček

PENNY se v letošním roce rozhod-
lo rozhýbat Česko a podpořit tak ná-
vrat dětí zpět ke sportu. Projekt HÝ-
BEME SE HEZKY ČESKY, ve kterém 
PENNY podpořila dětské sportovní 
týmy po celé zemi, šel v září do finá-
le. Dva vylosované sportovní týmy si 
pak zahrály v reklamním spotu, kte-
rý byl k další fázi projektu natočen. 

Do projektu HÝBEME SE HEZKY 
ČESKY se přihlásilo více než 1100 spor-
tovních týmů z celé České republiky. Po 
úspěšném hlasování na internetových 
stránkách projektu přichází na řadu hla-
sování mezi 455 finalisty ve všech pro-
dejnách PENNY, v němž se rozhodne 
o výši podpory pro jednotlivé týmy. 
Právě pro tuto rozhodující fázi PENNY 
natočilo nový reklamní spot, ve kterém 
však nehrají žádní profesionální herci, 
ale samotní účastníci soutěže. Při příle-

žitosti Dne dětí byly 1. června náhodně 
vylosovány dva týmy, které získaly zcela 
výjimečný zážitek, a to možnost zahrát 
si v televizní reklamě. Vždy jeden tým 
z Asociace školních sportovních klubů 
a České obce sokolské, partnerů projek-
tu: „Chtěli jsme dát dětem šanci zažít 
něco, co běžně nemohou, a mít tak záži-
tek na celý život,“ říká Vít Vojtěch, ve-
doucí strategického marketingu PEN- 
NY, a dodává: „Vítězné týmy vylosoval 
bývalý fotbalový reprezentant Vladimír 
Šmicer se synem Jiřím. Těmi šťastnými, 
vítěznými týmy, se staly TJ Sokol Lány 
a Základní škola Rousínov.“

Nová reklama se natáčela v srpnu 
v prodejně PENNY v Praze-Uhříněvsi, 
a to za běžného provozu, a na místním 
sportovním hřišti. Z obou vítězných tý-
mů se sešlo 20 dětí v doprovodu trenérů, 
kteří se natáčení pod vedením profesi-
onálů zúčastnili. „Všichni jsme si užili 

příjemný den, a hlavně jsme měli mož-
nost vyzkoušet něco zcela nového – stát 
před kamerou. Myslím si, že děti na tento 
den jen tak nezapomenou,“ říká trenérka 
týmu TJ Sokol Lány Barbora Ladrová. 
Charismatický hlas televiznímu spotu 
propůjčil jeden z nejznámějších českých 
sportovních komentátorů Petr Svěcený.

Reklama je v televizi vysílána od  
2. září, a to ve formě třiceti a dvaceti- 
vteřinových spotů. Objeví se také na 
sociálních sítích PENNY. „Rozhodli 
jsme se natočit také video, ve kterém 
je zachyceno samotné prázdninové na-
táčení s dětmi plné radosti a zábavy. 
Zveřejníme ho také na našich sociál-
ních sítích,“ říká Vojtěch.

Odkaz na video: 
https://youtu.be/GmUMTa9bT_Y 

Penny Market s. r. o.

Dobijte energii do školy snídaní a svačinou z PENNY

Mladí sportovci si zahráli v reklamě PENNY
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Snídaňové cereálie, pyramidové 
čajové sáčky nebo balíčky koření. 
Mnoho balení, které lidé používají 
každý den po celém světě, má pů-
vod ve středočeské Vlašimi. Míst-
ní firma Velteko, která dodává své 
balicí linky a stroje do všech kon-
tinentů, kromě Antarktidy, letos 
slaví 30 let. Za tu dobu se z ga-
rážové firmy o dvou lidech vypra-
covala mezi nejkvalitnější výrobce 
na celém trhu.

Dnes společnost zaměstnává 85 li-
dí. V roce 1991 byly na celou výzvu 
jen dvě osoby: zakladatelé a nynější 
majitelé firmy František Šmíd a Petr 
Hrdina. Dvojici brzy doplnil třetí 
společník Pavel Chvojka. V pronaja-
té hale 12 x 12 metrů se společnými 
silami pustili do výroby první line-
ární dávkovací váhy, po níž byla ze 
strany potravinářských firem velká 
poptávka, ale kterou český trh do té 
doby nenabízel. „Tehdy jsme začí-
nali jen s vizí a rýsovacím prknem. 

Po úspěšném projektu dávkovacích 
vah jsme o rok později vyrobili první 
vertikální balicí stroj HSV 100. S ním 
začala dlouhá vývojová řada nejrůz-
nějších vertikálních balicích strojů 
a balicích linek, které firma nabízí 
dodnes,“ popisuje Petr Hrdina.

HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ PRO KŘEHKÉ 
MALINY I SUŠENKY

Za úspěchem a rychlým rozvo-
jem firmy stojí také orientace na po-
třeby konkrétních zákazníků, jimž 
Velteko často dodává balicí stroje 
na míru. „Každý stroj, který pošle-
me do světa, se v podstatě v něčem  
liší. Každý zákazník má jiné požadav-
ky, ať už jde o typ sáčku, nebo jeho 
modifikace, jako je způsob zavírání, 
přídavné ventilky anebo jiné specific-
ké potřeby, které je potřeba vyřešit. 
Jedním z příkladů bylo balení malin. 
Ty, když se zmrazí, jsou křehčí než 
sklo. Museli jsme tedy najít způsob, 
jak na míru přizpůsobit konfiguraci 
balicí linky a výrazně snížit pádovou 

výšku a rychlost. Při běžném dávková-
ní do obalů sypáním z výšky by se totiž 
zmražené maliny rozpadaly,“ popisu-
je account manažer Ladislav Doubek.

Speciální zacházení vyžadují na-
příklad i sušenky, křehké pečivo 
nebo chipsy. Sáček je musí udržet 
čerstvé a v dobré kondici až na pul-
ty obchodů. To všechno je potřeba 
brát v potaz při výběru a nastavování 
dávkovače, tvarování sáčků i výběru 
vhodných balicích materiálů. „Na-
příklad u chipsů jsou důležité těsné 
svary, které brání úniku ochranné at-
mosféry. Ta funguje také jako ochra-
na chipsů proti fyzickému poškození. 
Proto bývají tyto sáčky tak nafouklé. 
Nejedná se tedy o lákání na větší ob-
jem, jak si někteří zákazníci myslí,“ 
dodává Doubek.

S převratným řešením přišla firma 
v roce 1997, kdy na český trh poprvé 
uvedla versatilní stroje. „Ty umož-
ňují snadnou změnu konfigurace bez 
nutnosti složitých servisních úprav. 
Provozovatel tak může přecházet na 

jiné druhy a velikosti sáčků bez dlou-
hých přerušení výroby a nutnosti in-
vestic do nového stroje. Stroje tohoto 
typu dokážou řešit nejen aktuální, ale 
i budoucí potřeby zákazníků a poža-
davky trhu,“ upozorňuje Hrdina.

SPRÁVA PŘES TELEFON 
I PŘES OCEÁN

Další konkurenční výhodou je pro 
tyto české stroje minimální potřeba 
servisních zásahů. Stroje ovládají 
průmyslové počítače a monitoring 
výkonu a dalších údajů je možný 
vzdáleně i pomocí mobilu či tabletu. 
Díky připojeným sluchátkům a kame-
ře mohou technickou podporu Velte-
ka využít na dálku třeba z Mexika či 
Ameriky, kde je po těchto strojích po-
ptávka. „Pro zákazníka to znamená, 
že naše servisní oddělení dokáže na 
dálku analyzovat závažnost problému 
a určit, kdy ho s online pomocí zvlád-
nou vyřešit i běžní pracovníci bez spe-
cifických znalostí a kdy už je potřeba 
zásah našeho technika. Tím se ušetří 

většina výjezdů, kdy by naši pracov-
níci museli absolvovat třeba cestu na 
jiný kontinent,“ upozorňuje Doubek.

Kromě zákaznických řešení si 
firma od začátku zakládá na kvalitě 
svých technologií, které nabízí po 
celém světě. S dceřinými firmami 
rozšířila působnost do Polska a Rus-
ka, v rámci celosvětové distributor-
ské sítě má navíc zastoupení v téměř 
čtyřiceti zemích světa. S produkty 
balenými na strojích Velteko už se 
zákazníci mohli setkat u značek jako 
Opavia, Bonavita, Nestlé, VOG nebo 
Ikea. „Z garážové firmy jsme se za 
tu dobu vypracovali do tří výrobních 
hal a kvůli stále rostoucímu počtu 
zakázek jsme přistavěli také admini-
strativní budovu. Naši zaměstnanci 
jsou především lidé z Vlašimi, Bene-
šova a okolí, kteří nám pomáhají bu-
dovat českou firmu, která se nebojí 
srovnávat se světovou konkurencí,“ 
pochvaluje si Hrdina.

Narrativ Media s. r. o.

Specialisté na balicí linky slaví 30 let. Na Vlašimských strojích Velteko 
balí značky jako Nestlé, Opavia a Ikea

https://www.penny.cz/produkty/VLZ/kouzelny-caj
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/kouzelny-caj
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/Boni
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/od-ceskych-farmaru
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/od-ceskych-farmaru
https://www.penny.cz/produkty/vlz/my-bio
https://www.youtube.com/watch?v=us0QUCLSacY
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/Boni
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/Naturalia
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/Crip-Crop
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/Tanja
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/kouzelny-caj
https://www.penny.cz/produkty/VLZ/Purissima
https://youtu.be/GmUMTa9bT_Y
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Od ledna 2022 se Mattoni 1873 stane vý-
hradním výrobcem a distributorem nealkoho-
lických nápojů PepsiCo v Rakousku. Ve stej-
né roli skupina již několik let úspěšně působí 
v Česku, Slovensku, Maďarsku a Bulharsku. 
Mattoni 1873 tak potvrzuje svou pozici nej-
většího výrobce a distributora nealkoholic-
kých nápojů ve střední Evropě.

Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 
1873, říká: „Dosavadní spolupráce mezi Matto-
ni 1873 a PepsiCo je dlouhodobě velmi úspěš-
ná. Nápoje značek PepsiCo naše skupina vyrábí 
a distribuuje již ve čtyřech evropských zemích. 
Franšízu PepsiCo v Rakousku vnímáme jako dů-
ležitý strategický krok, který dokazuje naši exper-
tízu v oblasti nápojů a čerpá z našich dlouhole-
tých zkušeností na tomto trhu.“

Od roku 2017 je skupina Mattoni 1873 oficiál- 
ním výrobcem a distributorem nealko nápojů  

PepsiCo v Bulharsku, v roce 2018 získala licen-
ci a podniky firmy PepsiCo v České republice, 
Slovensku a Maďarsku. Nyní Mattoni 1873 roz-
šiřuje své partnerství se společností PepsiCo a od  
1. ledna 2022 se stane výhradním franšízantem 
PepsiCo také v Rakousku. PepsiCo, druhá nej-
větší potravinářská společnost na světě, uplatní 
i v Rakousku svou strategii soustřeďovat franší-
zové podnikání do větších celků. 

Středoevropská skupina Mattoni 1873 se síd-
lem v ČR působí v Rakousku prostřednictvím 
společnosti Waldquelle Kobersdorf, jejímž 100% 
majitelem se stala v roce 2008. Značka mine-
rální vody Waldquelle vznikla už v roce 1830 
a původně patřila známé šlechtické rodině Es-
terházyů. Nyní je společnost Waldquelle v Ra-
kousku dvojkou v segmentu přírodních minerál-
ních vod a na třetí příčce v ochucených vodách. 
Po rozšíření portfolia o nápoje značek PepsiCo 
v Rakousku vzroste dvouciferně její roční objem  
výroby.

Celá skupina Mattoni 1873 s 11 závody  
v 5 evropských zemích až dosud vyrobí ročně 
přes 1,6 miliardy lahví nealkoholických nápojů.

Mattoni 1873 a. s.

Mattoni 1873 začne plnit a distribuovat nápoje PepsiCo i v Rakousku

Lausanne, Švýcarsko – Partnerství, které 
vzniklo po provedení komplexní studie reali-
zovatelnosti, předpokládá zavedení rozsáhlé  
linky na rozvlákňování nápojových kartonů 
v závodě Stora Enso v Ostrołęce v Polsku. 
Linka ztrojnásobí roční recyklační kapaci-
tu použitých nápojových kartonů v Polsku  
z 25 000 na 75 000 tun. Tento krok umož-
ní recyklaci celého objemu prodaných  
kartonů v Polsku, stejně jako těch pochá-
zejících ze sousedních zemí včetně Ma-
ďarska, Slovenska a České republiky.

Celková investice do projektu činí 29,1 mi- 
lionu eur. Společnost Stora Enso investuje  
17 milionů eur do nové rozvlákňovací linky, 
která bude recyklovat papírová vlákna z nápo-
jových kartonů. Tetra Pak s firmou Plastigram 
investují celkem 12,1 milionu eur do výstavby 
další linky, která bude oddělovat a zvlášť re-
cyklovat použité polymery a hliník pomocí pa-
tentované separační technologie. Obě linky bu-
dou v provozu do začátku roku 2023. 

Oddělené materiály budou využity jako suro-
viny pro různá další uplatnění. Recyklovaná pa-
pírová vlákna budou použita ve výrobě nových 
papírenských produktů v papírně Stora Enso. 
Zbylé polymery a hliník se odseparují a do-
stanou nový život v podobě různých dru-
hů produktů, jako jsou přepravky a fólie. 

Cílem investice je přispět k rozvoji oběhové-
ho hospodářství na úrovni jednotlivých zemí. 

Projekt bude také plně v souladu se Zelenou 
dohodou (Green deal) pro Evropu. Se sebraný-
mi nápojovými kartony bude nakládáno způso-
bem šetrným k životnímu prostředí a materiály, 
které budou výsledkem procesu recyklace, bu-
dou moci být znovu plně využity.

„Dnes jsou nápojové obaly recyklovatelné. 
Tam, kde je zavedena infrastruktura pro naklá-
dání s odpady a recyklaci, se sbírají a recyklují 
ve velkém. Pro nás ale ani to není dost. V celém 
recyklačním řetězci hledáme příležitosti, kde 
bychom mohli zlepšit způsob recyklace nápojo-
vých kartonů a vyvinuli řešení, která efektivně 
recyklují všechny jejich komponenty včetně po-
lymerů a hliníku. Jsem proto velmi hrdý na tuto 
investici i na silné partnerství se společností 
Stora Enso, které umožnilo tento pokrokový 
projekt realizovat. Spolupráce je klíčem k rea-
lizaci našich nejvyšších ambicí – tvorbě světa, 

kde jsou všechny nápojové kartony shromažďo-
vány, recyklovány, a nikdy se z nich nestávají 
odpadky,“ říká Charles Brand, prezident spo-
lečnosti Tetra Pak Europe & Central Asia.

„Stora Enso dodává obalový materiál vy-
robený z obnovitelných zdrojů. Díky tomuto 
vývoji můžeme pokročit směrem k vyšší míře 
recyklovatelnosti, což je kritický faktor umož-
ňující cirkulární bioekonomiku. Jsme potě-
šeni, že spojíme síly se společností Tetra Pak 
v dalším důležitém kroku směrem k plně obě-
hové ekonomice budoucnosti, kterou chceme 
pomoci vytvořit. S tím, jak se systémy sběru 
odpadů v EU nadále vyvíjejí, má projekt po-
tenciál zvýšit kapacitu pro budoucí nadměr-
né objemy,“ říká Hannu Kasurinen, vice-
prezident divize obalových materiálů Stora  
Enso.

Grayling Czech Republic

O B Ě  F I R M Y  S P O L U P R A C U J Í  N A  T O M ,  A B Y  N A  T R H  P Ř I N E S L Y  E F E K T I V N Í  Ř E Š E N Í  O B Ě H O V É H O  H O S P O D Á Ř S T V Í .  I N V E S T I C E 

D O  K O M P L E T N Í H O  R E C Y K L A Č N Í H O  Ř E Š E N Í  M Á  V Ý R A Z N Ě  Z D O K O N A L I T  R E C Y K L A C I  V  C E L É  S T Ř E D N Í  A  V Ý C H O D N Í  E V R O P Ě

Společnost Kofola opět dokazuje, že to 
s udržitelností myslí vážně. Po náročném 
covidem zasaženém roce přichází s no-
vým projektem Cirkulka, díky němuž rozší-
ří do obchodů i velkých řetězců své portfo-
lio tradičních nápojů ve vratných skleněných 
lahvích. Díky speciální modulární přepravce 
zachová i dosavadní komfort pro spotřebi- 
tele. 

„V Kofole věříme tomu, že s každou změnou 
je potřeba začít u sebe. Se snižováním zátěže 
životního prostředí zvyšujeme v Kofole náro-
ky na využívané obaly, aby naše cesta vedla 
k bezodpadovému řešení,“ vysvětluje Jannis 
Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola, 
a doplňuje: „Ctíme princip RRR, čili Redu-
ce, Reuse, Recycle. Česky omez, znovupou-

žij, zrecykluj, který tvoří základní princip při 
ekologickém nakládání s odpady. Poté, co 
jsme uvedli na trh lahve ze 100% recyklova-
ného plastu (rPET), jsme se nyní rozhodli při-
jít s konceptem snadno odnositelných vratných 
lahví na nealko. Naše oblíbené nápoje si tak 
budete moci koupit už i na doma ve vratném  
skle.“ 

Kofola navazuje na to, co bylo v našich zemích 
dříve běžné – kupovat limonády a vody v zálo-
hovaných lahvích a přepravkách. Díky speciální 
modulární přepravce s odnosným uchem však za-
chovává komfort, na který jsme si jako spotřebi-
telé zvykli. „Udělali jsme vše pro to, aby systém 
vratných lahví přispěl k prodlužování životnosti 
obalu a minimalizaci odpadu,“ dodává Samaras. 

V modulární přepravce bude šest litrových 
lahví. Na výběr bude tradiční Kofola, hroznová 
Vinea či pramenitá voda Rajec.

„Na projektu pracujeme již více než dva roky 
a v nejbližších týdnech ho představíme obchod-
ním řetězcům tak, aby mohly připravit svou lo-
gistiku. Cirkulka nejenže odráží naše udržitelné 
přemýšlení o obalech, ale vychází vstříc i poptáv-
ce spotřebitelů. Opakovaně použitelné sklo šetří 
přírodní zdroje a inovativní přepravka je vyrobe-
na z recyklovaného plastu,“ říká Daniel Buryš, 
generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko. Ko-
fola plánuje nové lahve uvést na trh během jara 
příštího roku. „Prakticky celá nabídka našich 
výrobků pro gastronomii již dnes využívá vrat-
né obaly, máme s nimi zkušenosti, a jsme tak na 
rozšíření do obchodů připraveni,“ dodává Daniel  
Buryš.

Společnost Kofola neustále hledá cesty, jak 
snižovat uhlíkovou stopu, produkovat co nej-
méně odpadu a být co nejvíce lokální. Kromě 
propracované obalové strategie využívá kamio-
ny na CNG, zaměřuje se na původ využívaných 
surovin, vytváří biolokality v okolí svých závodů 
a pěstuje na nich vlastní byliny. Udržitelné my-
šlení ale překlápí i do dílčích rozhodování – od 
omezení hliníkových sponek na čajových sáčcích 
LEROS až po zpracování odšťavněné dužniny 
z ovoce a její využití do UGO Dužinek (sušenek 
a krekrů). 

 Kofola ČeskoSlovensko a. s.

Kofola přichází s novým projektem vratného skla do obchodů. 
Nabídne tak alternativu k PET lahvím a plechovkám

Společnosti Tetra Pak a Stora Enso spojily své síly, 
aby ztrojnásobily recyklační kapacitu nápojových kartonů v Polsku

Český výrobce od roku 1998

www.IDC-FOOD.cz
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Zlín – Plastové obaly mléčných výrobků za-
těžují životní prostředí méně než obaly z ji-
ných materiálů, jako je nevratné sklo, papír, 
hliník nebo spotřebitelem neoddělitelná kom-
binace materiálů. Takové porovnání umožňu-
je metoda posuzování životního cyklu neboli 
LCA. Pro Plastikářský klastr ji vypracoval vě-
decký tým Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze.

Z analýzy vedené děkanem Fakulty tech-
nologie ochrany prostředí Vladimírem Ko-
čím vyplývá, že uhlíková stopa je u monoma-
teriálových plastových obalů jogurtů více než 
čtyřikrát nižší než u jednorázových „skleni- 
ček“. 

Významnější environmentální dopady v kate-
gorii „klimatická změna“ má oproti plastu také 

plechovka, nápojový karton nebo tzv. kapsička. 
U nich se výsledky kvůli různému objemu po-
rovnávaných vzorků vztahují na 1 litr zabaleného 
produktu (viz graf 2). Obaly schopné pojmout 
větší množství obsahu jsou přitom k přírodě še-
trnější.

Nejnižší uhlíkovou stopu konkrétně vyká-
zal potištěný polypropylenový kelímek a ta-
ké obal z papíru. „Na trhu však momentálně 
neexistuje funkční obalové řešení mléčných 
výrobků výhradně z papíru. Analyzovaný kelí-
mek má neoddělitelnou polyethylenovou lami-
naci, LCA analýza však počítá s teoretickou 
recyklací papíru a polymeru zvlášť,“ upozor-
ňuje ředitel Plastikářského klastru David Haus- 
ner.

„Na rozdíl od kombinace plastu a papíru, kte-
rou může spotřebitel snadno oddělit a každá část 
je zvlášť 100% recyklovatelná, papírové kelímky 
s mikrolaminací v současném systému mecha-
nické recyklace znovu využitelné nejsou,“ po-
tvrzuje Ivo Benda, jednatel společnosti Greiner 
Packaging Slušovice, jejíž plastové obaly byly 
analyzovány. Zároveň se na ostatní vzorky ve 
studii pohlíželo, jako by se vyrobily ve slušovic-
kém provozu.

Právě potvrzení, že je kromě materiálu stě-
žejní také ekodesing obalu, je důležitou nad-
stavbou výsledků studie. „Po vyčíslení dopadů 
obalů na životní prostředí již delší dobu volali 
zákazníci obalářů naplňující strategie udržitel-
nosti a také koncoví spotřebitelé,“ zmiňuje Haus- 
ner.

Výrobci plastových obalů environmentální 
dopady své produkce dlouhodobě vyhodnocují. 
„Podle dat upravujeme stávající a vyvíjíme nová 
obalová řešení tak, aby byla co nejvíce udrži-
telná. Stále častěji však narážíme na líbivý po-
žadavek vyhnout se úplně plastům, který je, jak 
ukazuje studie, neopodstatněný,“ vysvětluje Ivo 
Benda.

Bez plastu se v konečném důsledku neobešel 
téměř žádný z porovnávaných vzorků. Jedno-
značně nejnižší množství CO2 ale vykázaly jed-
nodruhové plastové obaly, resp. ty kombinující 
plast a papír.

V LCA analýze se přitom počítá i s dopady 
souvisejícími s odstraněním obalu ve fázi od-
padu. Zahrnuje i potenciální benefity z recy-
klace, příp. energetického využití. Významná 
je tato fáze zejména u skla a také hliníku, kde 
studie počítala s 95% materiálovým využitím 

oproti realistickým 29 % u polypropylenu nebo  
papíru. 

Podle odborného garanta studie docenta Ko-
čího se obecně nedá říci, zda je obal ekologický. 
Jednotlivé produkty podle něj mohou mít ve vzá-
jemném srovnání nižší či vyšší environmentální 
dopady, nikdy však nulové.

Výsledkem LCA analýzy je porovnání envi-
ronmentálních dopadů jednotlivých druhů balení 
mléčných výrobků v rámci jejich celého životní-
ho cyklu (tzv. od kolébky po hrob). To zahrnuje 
výrobu obalu včetně produkce materiálu, jeho 
dopravy a výrobního procesu, dopravu k zákaz-
níkovi i odstranění obalu včetně případných be-
nefitů jeho znovuvyužití.

David Hausner, 
Czech Plastic Cluster

Do čeho balit mléčné výrobky? Nejnižší uhlíkovou stopu mají plastové obaly

Graf 1  Srovnání uhlíkové stopy (v gramech CO2 
ekv.) potravinových obalů vztažené na  
1 ks obalu (hranice systému cradle to 
grave)

Graf 2  Srovnání uhlíkové stopy (v gramech CO2 
ekv.) potravinových obalů vztažené na  
1 litr baleného produktu (hranice systému 
cradle to grave).

Vinea ve spolu-
práci s šesti čes-
kými, moravskými 
a slovenskými vina-
ři lidem v Čechách 
a na Slovensku  
připomene tradici 
hroznového moštu – 
prvotřídního lokál-
ního produktu. Je-

ho pití má spoustu benefitů a vedle vína je 
dalším ekonomickým pilířem, o který se mo-
hou čeští vinohradníci a vinaři do budoucna 
opírat. Po letošním podzimním „moštobraní“ 
vznikne degustační sada Vinea Kumšt Moštu 
se šesti druhy Viney – každá z jiného vinař-
ství a odrůdy vinné révy. Prémiové sady bu-
dou k dispozici v omezeném množství ve vy-
braných prodejních kanálech a reprezentují 
kampaň „Kumšt Moštu – příběhy vinic“. 
Ta podpoří tradici lokálního vinohradnic-
tví a představí, jak vypadá rok vinaře a jeho 
cesta k hroznovému moštu. 

Hroznový mošt se vrací do obliby, a to nejenom 
díky svému původu, který je nám blízký, a slože-
ní nadupanému vitamíny, ale také díky tradiční 
chuti. Ta má v českých a slovenských zemích 
staletou tradici, na kterou se v záplavě exotických 
nápojů pozapomnělo. „Značka Vinea chce ak-
tivně podpořit lokální dodavatele a producenty. 
Vinohradnictví a pěstování hroznů má v našich 
zemích obrovskou tradici, na kterou můžeme být 
právoplatně hrdí. Česká, moravská a slovenská 
vína získávají ocenění doma i v zahraničí. Podob-
ně hrdí můžeme být i na výrobky z vinného moštu, 
které přinášíme na váš stůl jako limitovanou edi-
ci Vinea Kumšt Moštu už tento podzim,“ komen-
tuje Ľubica Mieresová, manažerka značky Vinea.

ŠEST ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VINAŘŮ  
– ŠEST SPECIÁLNÍCH PŘÍCHUTÍ VINEY 

Vinea se v projektu v České republice spojila 
s Biovinařstvím Marcinčák z Mikulova, Vinnými 
sklepy Kutná hora a Strážnickým vinařstvím Že-
rotín. Na Slovensku je to pak řemeslné vinařství 

Brhlovce, sopečná vinice Čajkov a Vinařství Ba-
žalík ze Svätého Juru. „Hroznový mošt se v po-
slední době vrací zpět do obliby a my společně se 
značkou Vinea tenhle trend ještě posílíme. Bere-
me to trochu jako sport a soutěž mezi námi vinaři 
a doufáme, že to lidi bude také bavit. Jsem moc 
zvědavý, který druh jim nejvíc zachutná. Je to ja-
ko v případě vína – každý z šesti druhů Viney zís-
ká charakter daný vinicí, kde se vinná réva pěs-
tuje, a její odrůdou. A tak jako u vína je skvělé, 
že každému chutná trochu jiný druh,“ vysvětluje 
vinař Petr Marcinčák, který hospodaří na 110 he- 
ktarech biovinic v jihomoravském Mikulově.

„Vinea, podobně jako Kofola, je nadčasový 
nápoj vytvořený našimi předky. Je to moderní 
prémiová limonáda s vysokým podílem hroznové 
šťávy, dochucená extraktem z černého bezu. Když 
ji v roce 1973 lidé z Vinařského závodu v Pezin-
ku namíchali, zřejmě netušili, že stvořili nápoj, 
který přetrvá desítky let a přesně zapadne do 
trendů 21. století. Segment prémiových limonád 
dnes rychle roste, protože lidé chtějí pít nápo-

je s vysokým podílem přírodních surovin. Patří 
do něj třeba limonáda Targa Florio ze sicilských 
pomerančů. Kofola ji uvedla na trh letos na ja-
ře a prodeje během pár měsíců vysoce předčily 
očekávání. Vinea jde po této cestě již skoro pade-
sát let a je stále v nejlepší kondici,“ upozorňuje 
Ľubica Mieresová.

Limitaná edice Vinea v degustační sadě Vinea 
Kumšt Moštu je skutečný přírodní nápoj s obsa-
hem 30 % hroznového moštu. Je zcela bez při-
daného cukru, hroznový mošt se pouze doplní 
o šťávu z ovoce a výluh z bylinek, které nápoji 
dávají jedinečnou chuť. Vineu Kumšt Moštu na 
svých sociálních sítích představují také herečky 
Mária Bartalos a Sabina Rojková. Postupně pro-
vádějí fanoušky celým procesem výroby vinného 
moštu a celou kampaň ukončí zářijovým „mošto-
braním“ při sklizni vína přímo na vinicích. Na so-
ciálních sítích obou hereček se v těchto týdnech 
postupně zveřejňuje osm videí, v nichž představí 
jednotlivé vinice, vinaře i samotný produkt. Vše 
lze sledovat i na sociálních sítích značky Vinea.

Po podzimním „moštobraní“ na vinicích se 
čerstvý hroznový mošt zpracuje a degustační sa-
dy půjdou v limitovaném množství do pečlivě 
vybraných distribučních míst. V sadách s lah-
vemi 0,25 ml bude možné ochutnat šest druhů 
Viney z odrůd Ryzlink Rýnský, Solaris, Svato-
vavřinecké, Frankovka, Pesecká leánka a Svato-
vavřinecké rosé.

VÝROBA HROZNOVÉHO MOŠTU
Hroznový mošt se vyrábí z vinných hroznů, 

které se odstopkují a šetrně vylisují. Šťáva se pak 
nechá odkalit a přes pasterizátor se napustí do 
lahve. Během výroby nedochází ke kvašení a ná-
poj tedy neobsahuje žádný alkohol – je vhodný 
pro děti, těhotné i kojící ženy. V hroznech navíc 
najdeme draslík, vápník, železo, hořčík, fosfor, 
sodík, zinek a další minerály. Obsahují také vita-
miny A, B1 a B2.

PODNIKÁNÍ S RESPEKTEM K PŘÍRODĚ 
Pro Kofolu jsou lokálnost a udržitelnost klí-

čové principy podnikání. Vycházejí z osobní fi-
lozofie majitele společnosti Jannise Samarase. 
Kofola tak například zorganizovala biocertifika-
ci Rajecké doliny, odkud pochází její pramenitá 
voda Rajec a kde si pěstuje vlastní bylinky do 
nápojů a chová včely. A na obzoru je biocerti-
fikace dalších lokalit okolo klíčových vodních 
zdrojů, tentokrát v České republice. Udržitelnost 
se ale prolíná celým životním cyklem výrobků 
Kofoly. Surovin, ze kterých vznikají nápoje, ale 
i technologií výroby a způsobu dopravy. „Mým 
velkým cílem je dostat udržitelné uvažování do 
každodenního chodu firmy, do každého jednot-
livého rozhodnutí – od omezení jednorázových 
mlíček do kávy v kancelářích až po ochranu vod-
ních zdrojů v našich regionech. A věřím, že jen 
dlouhodobá kontinuita v těchto snahách a po-
stupné krůčky zajistí trvalé výsledky,“ říká Jannis 
Samaras, majitel Kofola ČeskoSlovensko. Vinea 
do tohoto konceptu jasně zapadá: podporuje pěs-
tování tradiční české zemědělské suroviny a pro-
speritu českého vinohradnictví a vinařství. 

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

Vinea se spojila s vybranými vinaři. Společně připomínají 
tradici hroznového moštu v Československu

Sabina Rojková
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Praha – Biopekár-
na Zemanka a znač-
ka UGO představu-
jí zcela novou řadu 
cirkulárních sušenek 
a krekrů. Jako suro-
viny využívají lisova-
né ovocné a zeleni-
nové zbytky z výroby 
paskalizovaných čer-
stvých šťáv a další in-

gredience v biokvalitě. Výsledkem jsou slané 
i sladké veganské Dužinky. Řada představu-
je čtyři nové produkty – řepné, mrkvové, ře-

pno-mrkvové krekry a jablečné sušenky, díky 
nimž se měsíčně zpracuje na 180 kg kvalit-
ních zbytkových surovin, které by jinak kon-
čily v odpadu. 

„Dužinky jsou prvním společným projektem 
UGO a Zemanky, ale už našim druhým projek-
tem cirkulárního pečení. Mám obrovskou radost, 
že takovéto unikátní a inovativní projekty nyní 
v Česku vznikají a naše rodinná biopekárna 
je pomáhá tvořit,“ říká o projektu Jan Zeman, 
majitel Biopekárny Zemanka. Právě jeho podnik 
už od loňského roku peče ve spolupráci s Plzeň-
ským Prazdrojem pivovarské krekry, které vyu-
žívají zbytkové mláto po výrobě piva.

Letošní spojení se značkou UGO si klade za cíl 
zamezit plýtvání kvalitním ovocem a zeleninou. 
„Ztotožňujeme se s filozofií zero waste. Snažíme se 
proto minimalizovat množství odpadu, který vzni-
ká v souvislosti s naším podnikáním. A pokud už 
nějaké odpady vznikají, hledáme pro ně smyslupl-

né využití,“ vysvětluje Jannis Samaras, šéf Sku-
piny Kofola, do které patří i čerstvé šťávy UGO. 

Na trh se tak dostávají nové Dužinky. Vzni-
kají ze zbytků lisované mrkve, červené řepy 
a jablek, které UGO využívá pro výrobu bale-
ných čerstvých šťáv. Odšťavněná surovina pu-
tuje z UGO paskalizační linky do Biopekárny 
Zemanka, kde ji pekařky promění ve slané řep-
né, mrkvové a řepno-mrkvové krekry a ve sladké 
jablečné sušenky. Díky této synergii se měsíčně 
plánuje ušetřit na 180 kg kvalitních zbytkové su-
roviny, která by jinak neměla využití a skončila 
mezi odpadem. 

„UGO má odpovědný přístup k člověku 
i přírodě ve svém DNA. Dužinky jsou pro nás dal-
ším střípkem v celé mozaice udržitelné strategie, 
ve které se zaměřujeme nejen na kvalitu surovin, 
spolupráci s lokálními farmáři, obaly, ale právě 
i na minimalizaci odpadu,“ uvádí Marek Farník, 
zakladatel značky UGO, a dodává: „Jsem moc 
rád, že se nám nyní podařilo z kvalitní čerstvé 

suroviny, která byla v našem výrobním procesu už 
nevyužitelná, připravit něco tak chutného.“

Dužinky, které jsou vhodné i pro vegany, ob-
jevíte už nyní na e-shopu Biopekárny Zemanka 
a ve vybraných UGO Freshbarech a Salateriích. 
V průběhu léta se začnou distribuovat i do vy-
braných sítí hypermarketů, drogerií a prodejen 
se zdravou výživou. 

Úspěch cirkulárních projektů je velkou mo-
tivací i pro Biopekárnu Zemanka v podobných 
spolupracích pokračovat. „Už u pečení krekrů 
s Prazdrojem jsme zjistili, že jako malá firma má-
me obrovskou výhodu ve flexibilitě – velice rychle 
dokážeme přizpůsobit naše procesy a pekařky se 
vždy těší na tvorbu nových receptů. Navíc jsme 
zjistili, že právě díky rychlosti a inovativnímu myš-
lení dokážeme pomáhat i velkým firmám s naplně-
ním jejich udržitelných vizí. Tyto projekty pak mají 
opravdu velký a měřitelný pozitivní dopad a z toho 
mám neskutečnou radost,” uzavírá Jan Zeman. 

Kofola ČeskoSlovensko a. s.

Sušenky ze zbytků? Biopekárna Zemanka a UGO představují novinku, 
která využívá suroviny bez plýtvání

Praha – Až 40 procent respondentů při ná-
kupu upřednostní samoobslužnou pokladnu. 
A když už se musíme zařadit do fronty k po-
kladně, nejdřív oskenujeme obsah košíků 
všech čekajících ve frontě a teprve pak zvo-
líme vhodnou řadu. A co Čechy ve frontách 
spolehlivě vytočí? Třeba to, když nakupující 
před nimi při placení zdlouhavě přepočítávají 
drobné mince. To vše vyplynulo z letního prů-
zkumu společnosti Mastercard o chování Če-
chů v nákupních frontách1.

„To bude na dlouho.“, „Mohl to mít připrave-
né…“, „Plať kartou!“ – to je jen několik myšle-
nek, které lidi ve frontách napadají ve chvíli, kdy 
zákazník před nimi začne při placení přepočítávat 
drobné. A co ještě Češi nesou při čekání ve frontě 
s nelibostí? Třeba to, když někdo nemá dopředu 
vybráno (42 procent) nebo když si lidé berou vel-
kou objednávku i pro ostatní, kteří ve frontě ne-
stojí. 27 procent z nás pak vnímá negativně i to, 
když vyřízení objednávky obsluze zabere hodně 
času. Ale umíme být i klidní a bezkonfliktní – 
21 procent Čechů flegmaticky konstatuje, že ve 
frontě je nevytočí vůbec nic.

Bezhotovostním transakcím podle průzkumu 
aktuálně dominuje bezkontaktní technologie. Její 
zavedení před 10 lety se odrazilo nejen v rychlos-
ti plateb, ale i v jejich bezpečnosti. Většina dota-
zovaných (87 %), která si pamatuje placení před 

nástupem bezkontaktních plateb, jej v současné 
době považuje za rychlejší (98 %) a dvě třetiny 
za bezpečnější. Zajímavostí také je, že při platbě 
jízdenek v městské hromadné dopravě preferu-
je bezkontaktní platbu 62 procent respondentů 

(40 procent platební kartou a 22 procent mobil-
ním telefonem). Platbu kartou Češi preferují také 
v případě restaurací a barů (73 %) i při drobných 
platbách na tuzemských výletech (62 %) nebo 
parkovného (53 %).

„Pro každého z nás je čas velmi cennou ko-
moditou a určitě ho rádi trávíme jinak než ve 
frontách. Oproti dřívějším dobám, kdy naku-
pující ve frontách rozčilovala platba kartou, se 
situace po deseti letech bezkontaktních plateb 
otočila, a naopak emoce zdvihá primárně právě 
zdlouhavé přepočítávání hotovosti. Bezkontaktní 
platby nabízejí nejen úsporu času, ale i pohodlné 
a bezpečné řešení obzvláště v letních měsících, 
kdy všichni chodíme nalehko a cestujeme,“ uve-
dl Michal Čarný, generální ředitel společnosti 
Mastercard pro Českou republiku a Sloven- 
sko.

V případě výběru pokladny preferuje 40 pro-
cent respondentů pro rychlejší odbavení náku-
pu automatickou pokladnu bez obsluhy. Naopak 
k pokladně, kde je uvedeno, že nepřijímají kar-
ty, ale pouze hotovost, by si nestoupla hned více 
než třetina (37 %) respondentů. Při nakupování 
v supermarketu se Češi také snaží odhadnout ve-
likost nákupů jednotlivých zákazníků v různých 
frontách. K pokladně, kde mají lidé nejmenší ná-
kupy, by bez zaváhání zamířilo 44 procent re-
spondentů.

Bison & Rose, s. r. o.

1  Letní průzkum připravila pro Mastercard agen-
tura G82. Sběr dat probíhal v červnu 2021 na 
vzorku 301 osob z České republiky ve věku 
18–55 let.

Průzkum chování Čechů v nákupních frontách: Aby ušetřili čas, 
upřednostňují bezhotovostní platby a samoobslužné pokladny

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin 
zvýhodňují při dojednávání obchodních pod-
mínek nadnárodní řetězce před tuzemský-
mi obchodními sítěmi. Vycházejí přitom ze 
zastaralého rozdělení na takzvaný tradiční 
a moderní trh. Zahraniční řetězce tak naku-
pují zboží výhodněji, tento fakt ale nepro-
mítají do cen pro zákazníky. Pracují téměř 
s pětinásobnou obchodní přirážkou oproti 
českým obchodníkům a často při cenotvor-
bě postupují ve vzájemné shodě. Řešením by 
v tomto směru měla být větší aktivita anti-
monopolního úřadu.

Dělení obchodu s potravinami na takzvaný 
tradiční a moderní trh začíná být zastaralé. Tu-
zemské prodejny jsou v současnosti zpravidla 
tradiční pouze svým umístěním, když se nachází 
v menších obcích. Využívají však značné množ-

ství moderních technologií a rozdíl mezi oběma 
segmenty trhu tak smazávají. O to více je zaráže-
jící, že tohoto dělení se stále drží dodavatelé zbo-
ží. Při dojednávání obchodních podmínek mají 
ve většině případů dva různé týmy, kdy jeden jed-
ná se zahraničními řetězci a druhý s tuzemskými 
prodejnami. Výsledkem bývá výrazně nerovný 
přístup vůči českým obchodníkům.

Tyto dva týmy se častokrát ani neznají, tak-
že neví, jaké podmínky jsou stanoveny pro je-
den nebo druhý kanál obchodu. Výsledkem jsou 
ale obrovské rozdíly v obchodních podmínkách. 
Dle našich statistik pouze 30 procent dodavatelů 
uzavírá s naší sítí plus minus shodné obchodní 
podmínky jako se zahraničními řetězci. Zbylých 
70 procent má se shodným nastavením pro oba seg-
menty problém a zvýhodňuje nadnárodní řetězce.

Ačkoliv ty jsou z hlediska nákupních cen 
oproti českým sítím zvýhodněny, zdaleka to ne-
znamená, že by tento nepoměr poznal ve finále 
samotný zákazník. Často je to totiž přesně na-
opak. Většina zboží je paradoxně levnější u čes-
kých obchodníků, v řadě případů i o polovinu. 
Z porovnání základních cen obou segmentů tak 
plyne, že nadnárodní řetězce pracují s obchod-
ní přirážkou až 150 procent, zatímco u českých 
prodejen nejčastěji činí 32 procent. Rozdíl mezi 
oběma částmi trhu je v tomto směru absolutně ex-

trémní. Jen pro zajímavost, když nadnárodní ře-
tězce v Česku ve větší míře začínaly v roce 1995, 
obchodovaly s přirážkou 20 procent.

OMEZENÝ ROZVOJ  
OBSLUŽNOSTI VENKOVA

Enormní rozdíl ve výši obchodní přirážky 
pak má i další konsekvence. Nižší ceny u čes-
kých prodejen samozřejmě znamenají nižší zisky 
i marže. Pokud by byly vyšší, mohly by české sítě 
více investovat do svých provozoven a daleko 
lépe zajišťovat potravinovou obslužnost venkova 
a menších obcí. Nadnárodní řetězce o toto zájem 
nejeví a své obrovské zisky posílají mateřským 
společnostem do zahraničí. V této situaci se tak 
řada českých prodejen drží zuby nehty nebo je 
ztrátová. Nicméně zdražování, které by se blíži-
lo cenám zahraničních řetězců, jednoduše není 
na stole. Prodávat potraviny za tak vysoké ceny, 
navíc často v ekonomicky slabších oblastech, je 
amorální.

V tomto směru by proto měla být výrazně sil-
nější role antimonopolního úřadu, který by na-
stavování obchodních podmínek mezi dodavateli 
a zahraničními řetězci řešil. Důkladnější přístup 
tohoto úřadu je pak nutný i z dalšího důvodu. 
Zahraniční řetězce totiž při tvorbě cen postupu-
jí ve vzájemné shodě, a to napříč jednotlivými 

vlastnickými skupinami. U celé řady položek sta-
novují na halíř naprosto identické prodejní ceny. 
V některých lokalitách tak spotřebitel prakticky 
nemá možnost koupit konkrétní zboží levněji – 
nabízejí ho totiž pouze zahraniční sítě, navíc za 
shodnou cenu. Nejvýrazněji se tento alarmující 
postup ukázal v období omezeného pohybu v ně-
kterých regionech uprostřed pandemie, kdy lidé 
absolutně neměli na výběr.

KOMPLEXNÍ ZÁKON TÝKAJÍCÍ  
SE POTRAVIN V ČESKU

Rozdílný přístup u stanovování obchodních 
podmínek není obecně jediným problémem, 
který souvisí s kolísající potravinovou obsluž-
ností venkova. Zmínit lze i zneužívání podná-
kladových cen, dvojí kvalitu potravin či otevírá-
ní prodejen o nedělích a svátcích. Nejen na tyto 
problémy musí v budoucnu reagovat komplex-
ní zákonná úprava řešící problematiku potravin 
v Česku. Za jejím vznikem však musí stát odbor-
níci z oboru, nikoliv politická reprezentace. Ta se 
doposud soustředila jen na některé jednotlivosti 
a nedomýšlela finální dopady svých rozhodnutí. 
Negativní vliv to přitom ve většině případů bo-
hužel mělo na české obchodní sítě.

Roman Mazák,  
předseda Družstva CBA CZ 

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen 
a zahraničních řetězců je enormní

Řada výrobců potravin sice deklaruje ak-
tivní přístup k ekologii, velká část z nich ale 
selhává v tom nejzákladnějším – rozvozu zbo-
ží. Z továren totiž výrobky směřují nejprve 
do centrálních skladů, odkud následně putují 
k jednotlivým velkoobchodům. Nesmyslnost 
tohoto řešení se naplno ukazuje u velkoob-
chodů mimo hlavní město. Kamiony se zbožím 
zbytečně jezdí po republice tam a zpět, namís-
to toho, aby zavezly zboží napřímo. Znamená 
to přitom nejen značnou ekologickou zátěž, 
ale ve finále i dražší zboží. Pokud by sys-
tém logistiky byl efektivnější, mohlo by díky 
snížení nákladů zlevnit zhruba o 5 procent.

Palčivá otázka ekologie je významným té-
matem i v odvětví potravinářství. Řada výrob-
ců potravin se tak snaží jít naproti udržitelnos-
ti a uchylovat se například k omezování plastů, 
biopřístupu či většímu využití recyklovatelných 
materiálů. Velmi často přitom ale selhávají u na-
prostého základu, kterým je způsob zásobování. 

„Řada dodavatelů se vůbec nedívá na ekologii 
z hlediska logistiky. Zboží naprosto nesmyslně 
vezou nejdříve do centrálního skladu, který je 
nejčastěji v Praze, ze kterého poté dané komodity 
putují k velkoobchodům. V našem případě se tak 
lze setkat i s tím, že zboží vyrobené v Olomouci 
míří namísto velkoobchodu v nedalekém Šumper-
ku nejdříve do hlavního města, kde se přeloží do 
jiného kamionu a ten až poté zaveze do našeho 
šumperského skladu,“ nastínil předseda Družstva 
CBA Roman Mazák.

Podle něj se přitom problém týká výrobců na-
příč různými sortimentními skupinami – od nápo-
jů přes cukrovinky až po slané pochoutky. Zároveň 
v tomto směru nelze ani rozlišovat mezi nadná-
rodními a tuzemskými producenty. „Obzvláště 
zarážející je to u světoznámých značek a koncer-
nů, které často mají ustanovené i vlastní oddělení 
zaměřené na environmentální přístup či politiku. 
Když ale na ně apelujeme, ať v rámci logistiky še-
tří životní prostředí tím prakticky nejjednodušším 
způsobem, opáčí, že to není možné,“ sdělil Mazák.

Tento přístup k logistice přitom znamená nejen 
vyšší ekologickou zátěž, ale ve finále také dražší 
zboží. „U příkladu zboží vyrobeného v Olomouci 
to znamená 500 zbytečných kilometrů pro jeden 
kamion navíc. Z hlediska spotřeby paliva se ne-
jedná o malou položku, k tomu je ale nutné při-
počíst také náklady na řidiče, které stále rostou, 
stejně tak mýto a překládku zboží do jiného kami-
onu, tedy opět náklady na lidskou práci. Z našich 
propočtů vychází, že pokud by se tyto zbytečné 
mezikroky vynechaly a zboží bylo zaváženo pří-
mo do našeho skladu, může být ve finále o pět 
procent levnější. Na první pohled to není mož-
ná úplně závratná částka, v jádru jde nicméně 
o princip – pokud deklarují ekologický přístup, 
musí být schopní takto uvažovat i při rozvozu 
zboží. O ekonomickém hledisku nemluvě,“ řekl 
předseda Družstva CBA.

Podle propočtů družstva se problém se zavá-
žením zboží přes centrální sklad výrobce týká 
tisíců kamionů ročně, které se tímto způsobem 
pohybují po České republice. „Řešením v tomto 

směru jsou jednoznačně pokuty, poněvadž to jed-
nak škodí životnímu prostředí, ale přetěžuje to 
i síť tuzemských komunikací. Zboží musí jít přímo 
z továren do jednotlivých – v našem případě vel-
koobchodních – skladů. Přístup ale musí změnit 
dodavatel, buď sám od sebe, nebo právě přísnější 
regulací,“ uvedl Mazák.

Toto počínání přitom podle něj ukazuje i na 
nesmyslnost většího počtu sazeb daně z přida-
né hodnoty u různých výrobků. Výsledná cena 
je totiž kvůli neochotě výrobců okleštit nákla-
dy o zbytečnou logistiku stejně vyšší. „Je to jen 
další argument pro to, aby byla u všech potravin 
jednotná daňová sazba. Ostatně ukázalo se to 
i v nedávné době pandemie při prodeji ochran-
ných pomůcek. V tomto případě zase předvedly 
nehorázný přístup některé nadnárodní řetězce, 
které tyto produkty prodávaly za extrémně vyso-
ké ceny, ačkoliv byly osvobozeny od daně. Místo 
ní se však do ceny promítla obrovská obchodní 
přirážka,“ uzavřel Roman Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Efektivnější logistika může zlevnit potraviny o 5 procent. 
Jejich výrobci ovšem stále zbytečně zatěžují životní prostředí

Pocta Vincentce
Praha (PROTEXT) – Minerální voda a spo-

lečnost Vincentka si v posledních letech 
připomněly celou řadu významných výročí. 
Bylo tomu 365 let od první písemné zmín-
ky doktora filozofie a medicíny Jana Ferdi-
nanda Hertoda, když se v roce 1669 ve své 
naučné knize zmínil o slaných vodách luha-
čovických. V roce 2020 uplynulo 200 let od 
začátku čerpání Vincentky do skla. A pak 
je tady historie nedávná, když v roce 2018 
Vincentka oslavila 20. výročí své novodobé 
éry, která přinesla celou řadu významných 
změn. Kromě významného rozvoje své pro-
dukce do širokého portfolia produktů (nos-
ní spreje, pastilky, zubní pasty, hydratační 
krémy nebo sirupy) přišla Vincentka s celou 
řadou dobrých skutků.

„V průběhu své existence jsme si uvědomili 
potřebu projevit úctu, pokoru a respekt k da-
ru přírody, kterým Vincentka je,“ říká ředitel 
firmy pan Jan Šumšal. A tak díky společnosti 
Vincentka tryská pomoc luhačovickému regio-
nu formou filantropických aktivit, kterými fir-
ma podporuje řadu obecně prospěšných, spo-
lečenských a kulturních akcí. Za tuto činnost 
získala firma cenu Bona Via od Nadace Via, 
která se uděluje těm, kteří jsou na dobré cestě 
a pomáhají druhým. V kategorii Dobrá firma 
vybírá Nadace inspirativní příběhy malých 
a středních firem, které svou dobročinností 
mění své okolí a společnost k lepšímu. Právě 
v této kategorii se v roce 2019 stala Vincent-
ka vítězem. Dobré skutky ji provázejí i v do-
bě pandemie. Vincentka, a. s., zaslala v rámci 

podpory v době pandemie Krajské nemocnici 
Tomáše Bati ve Zlíně, nemocnicím v Uher-
ském Hradišti a FN Motol v Praze zdarma 
zásilku minerální vody a nosních sprejů Vin-
centka. A tady je jedna z odpovědí obdarova-
ných nemocnic – KNTB ve Zlíně: „Spoustu 
času tráví náš personál při péči o pacienty na 
covidových stanicích ve speciálních ochran-
ných oblecích, ve kterých je během chvilky 
neuvěřitelné horko. Dodržovat pitný režim je 
tedy pro naše zdravotníky velmi důležité. Pro-
to jim přišla vhod zásilka minerální vody od 
společnosti Vincentka, a. s., z Luhačovic, kte-
rá do zásilky přidala i nosní spreje pro zvlh-
čení nosní sliznice, která zase dostává zabrat 
při nošení respirátorů. Děkujeme za podporu, 
jsme rádi, že na nás myslíte. Vaše KNTB.“  

Neméně sympatické odpovědi a poděkování 
přišly z Uherského Hradiště a také od přednos-
tů klinik v pražském Motole, přednosty ORL 
kliniky prof. MUDr. Jana Plzáka a přednosty 
pneumologické kliniky doc. MUDr. Libora  
Fily.

Ve středu 11. 8. 2021 vzdali poctu Vincent-
ce samotní její zaměstnanci a příznivci, kteří 
se zúčastnili přímo v sídle společnosti a v mo-
derní plnírně natáčení videoklipu a písničky 
Vincentka, která je oslavou této jedinečné 
minerální vody. Třeba svou sympatickou po-
dobou tahle písnička léčivému účinku mine-
rálky ještě něco navíc přidá. V brzké době 
budou mít příležitost setkat se s písničkou na 
sociálních sítích všichni příznivci Vincen- 
tky.

Šumperk – V soutěži o nejlepší českou bio-
potravinu je rozhodnuto. Titul Česká biopo-
travina roku 2021 si odnáší Bio tvaroh z Eko-
farmy Javorník. Mezi další oceněné produkty 
patří cibulové chutney, jehněčí steak nebo 
jablečný mošt. Překvapila steaková masa.  
O titul v jubilejním dvacátém ročníku bojo-
valo 123 biopotravin a biovín. Akci pořádá 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM  
SE STAL TRADIČNÍ 
MLÉČNÝ VÝROBEK

V soutěži určené tuzemským producentům 
biopotravin hodnotí produkty odborná porota. Ta 
letošní měla 18 členů a volila nejlepší produkty 
v pěti různých kategoriích a také vybírala celko-
vého vítěze. Tím se stal BIO Tvaroh z Ekofarmy 
Javorník, který současně zvítězil i ve své kategorii 
Biopotraviny živočišného původu. Na český trh jej 
ekofarma dodává od roku 2015. „Než se dostane 
k zákazníkům, trvá jeho výroba kolem 24 hodin. 
Zákazníci ho seženou v obchodech ve Zlínském 
kraji, ale například i v Praze nebo na e-shopu,“ 
prozrazuje Marta Buzašová, vedoucí mlékárny 
Ekofarmy Javorník. A jak jej mají zákazníci nej-
raději? „Našlehaný s mlékem a cukrem jako tva-
rohový krém. A pak také do šlehaných tvarohových 
dezertů, do pomazánek a na pečení zákusků a kolá-
čů,“ usmívá se paní Buzašová, pro kterou zname-
ná získání titulu Česká biopotravina roku ocenění 
dlouhodobé práce a dobrý signál do budoucna.

„BIO Tvaroh vyhrál bezpochyby nejen dí-
ky své dokonalé chuti, která je opravdu jemná 
a lahodná, ale důležitým kritériem byl rozhodně 
i způsob balení v recyklovatelném obalu, který 
se k bioprodukci prostě skvěle hodí. Dříve far-
ma dávala tvaroh do plastové krabičky. Až v po-
slední době přešla na nový, papírový obal, což 
celkovému hodnocení marketingového konceptu, 
vzhledu a obalu výrobku ze strany poroty velmi 

prospělo,“ uvedla k vítěznému produktu Kateři-
na Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu eko-
logických zemědělců, který soutěž organizuje. 

ZAZÁŘIL JEHNĚČÍ STEAK, 
CIBULOVÉ CHUTNEY 

I JABLEČNÝ MOŠT
V dalších kategoriích v soutěži Česká bio-

potravina roku 2021 zvítězil Mošt BIO Jablko 
Jadernička od Marka Šenkeříka z Moštárny Va-
lašské Klobouky, a to v kategorii Biopotravi-
ny rostlinného původu, BIO cibulové chutney 
z Ekofarmy Lejčkov v Jihočeském kraji, které 
bojovalo v kategorii Biovýrobky pro gastrono-
mii, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky. 
V kategorii Biovíno pak vyhrál Ryzlink rýnský, 
pozdní sběr 2018, z Vinařství Barabáš a nejmlad-
ší kategorii Steakových mas ovládl Jehněčí T-Bo-
nek steak BIO z Farmy Rudimov.

PŘEKVAPILA 
STEAKOVÁ MASA

Právě steaková masa byla pro organizátory 
soutěže velkým překvapením. „Letošní steaky 
byly neskutečné. Celá tato kategorie se velmi roz-
rostla a nabídka je v tuzemsku přímo úchvatná. 
Zejména u T-bone steaků mě ohromila nejenom 
kvalita, ale i množství farem, které je začaly na-
bízet. A k vítěznému jehněčímu steaku prostě není 
co dodat. To je prostě úžasný zážitek,“ říká Ka-
teřina Urbánková. 

DVACETILETÝ MILNÍK 
V HISTORII SOUTĚŽE

Od roku 2002 byly oceněny desítky biopo-
travin. Klání o nejlepší biopotravinu roku při-
tom prošlo stejně velkým vývojem jako samotné 
ekologické zemědělství v Česku. „Od začátku 
soutěže se samozřejmě mnohé změnilo. Přede-

vším došlo ke změně kategorií, které dnes plně 
korespondují s rozšířením sortimentu biopotravin 
nabízených na tuzemském trhu, a stabilně se také 
zvyšuje množství přihlášených výrobků. Několi-
krát se také obměnila porota a její koncept fun-
gování, kdy se snažíme, aby v ní byli jak zástupci 
médií a spotřebitelů, tak odborníci na biopotravi-
ny jako takové. Letos jsme se například zaměřili 
na sociální přesah jednotlivých přihlášených vý-
robků a už nyní víme, že chystáme i velké novinky 
do nové dekády, tedy od 21. ročníku,“ komentuje 
vývoj soutěže Urbánková.

A předseda poroty Pavel Maurer k tomu dodá-
vá: „Za těch dvacet let, co zasedá naše porota, 
se toho hodně stalo. Veřejnost pochopila, že BIO 
není ‚jen zrní a rakytníková šťáva pro ulítlé ve-
getariány‘, ale také skvělý biolovečák, sýry, moš-
ty, biosteaky, biovíno, že je to celosvětový trend 
respektující naše zdraví a udržitelný rozvoj celé 
planety. Za dvacet let se též vytříbily názory naší 
poroty, významně se zprofesionalizovala a získá-
vá stále větší respekt mezi bioproducenty. A o to 
nám vždy šlo.“

CO PŘINÁŠÍ OCENĚNÍ 
ČESKÁ BIOPOTRAVINA ROKU?

Úspěch v soutěži Česká biopotravina roku 
znamená pro všechny oceněné producenty dů-
ležitou zpětnou vazbu a mediální zájem. A nejen 
to – vítězné biopotraviny jsou prezentovány na 
řadě akcí nejen v Česku, ale i v zahraničí. Na jaře 
příštího roku tak budou moci „náš“ BIO Tvaroh 
z Javorníku ochutnat návštěvníci Biofachu – nej-
většího světového veletrhu biopotravin na svě-
tě. U nás pak všechny oceněné biopotraviny lidé 
ochutnají nebo koupí například na Festivalu BIO 
vín a sýrů, který se uskuteční 25. září v Mikulově.

Soutěž pořádá PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců pod  záštitou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana a ústředního ředitele Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce Martina 
Klanici.

www.pro-bio.cz

PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců

Českou biopotravinou roku 2021 je tvaroh z Javorníků

http://lesensky.cz/
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Praha – Již dvanáctý ročník sou-
těže speciálních a neobvyklých piv 
vyrobených komerčními pivovary 
v České republice CEREVISIA SPECI-
ALIS – Pivní speciál roku zve k sou-
těži. 

Organizátoři očekávají, že dlouho-
dobý trend v růstu počtu pivních spe-
ciálů na trhu piva v České republice by 
mohl znamenat rekordní zájem produ-
centů piva. Zajímavé bude, objeví-li 
se mezi soutěžními vzorky i stále po-
pulárnější alkoholický nápoj hard sel-
tzer, do něhož řada pivovarů, hlavně 
na americkém, ale i evropském trhu, 
vkládá naděje na získání nových kon-
zumentů.

Přihlášená piva bude hodnotit dva-
cetičlenná hodnotitelská komise rozdě-
lená na dvě subkomise. První, dvanác-
tičlenný tým expertů je složený z členů 
odborného senzorického panelu VÚPS 
doplněných o nezávislé odborníky 
z dalších odborných institucí, jako 
např. z VŠCHT Praha Zemědělské uni-
verzity v Praze, Chmelařský institut, 
s. r. o., nebo ze školených degustátorů 
ze Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce. Druhý, osmičlenný panel re-
prezentantů tvoří významné osobnosti, 
které pivo a pivovarskou problematiku 
dobře znají, ale nezabývají se jeho hod-
nocením profesionálně, jsou to lékaři, 
novináři i zástupci jiných profesí. De-
gustace se opět uskuteční 5. a 6. října 
2021 v Senzorickém centru VÚPS, a. s. 

„Jsem moc zvědavá, jakými vzorky 
nás letos pivovary překvapí,“ uvedla 
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D., vedou-
cí analytické zkušební laboratoře ve 
VÚPS, a. s., která je hlavní organizá-
torkou soutěže. „A už se moc těším na 
osobní setkání jak s partou porotců, tak 
se zástupci pivovarů, o které jsme loni 
byli ošizeni,“ dodala Jana Olšovská.

Tradičně se bude soutěžit v katego-
riích světlá speciální piva (13,0 a více 
% EPM), dále polotmavá a tmavá spe- 
ciální piva (13,0 a více % EPM, barva  

20 j. EBC a vyšší) a v kategorii neobvyk-
lá piva. Do ní patří různá svrchně kvaše-
ná piva a dále např. pšeničná piva, mí-
chaná piva (beercoolery), ochucená piva 
vyráběná v našich podmínkách neob-
vyklou technologií, míchané nápoje na 
bázi nealkoholického piva. Vyhlašova-
telem soutěže je společnost PORT spol. 
s r. o., odborným garantem je Výzkum-
ný ústav pivovarský a sladařský, a. s. 
Uzávěrka přihlášek je 17. září 2021.

„Doufáme, že se potvrdí trend po-
sledních let a pivovary pošlou do sou-
těže řadu zajímavých a jako vždy dopo-
sud kvalitních pivních speciálů, neboť 
právě těch je na trhu stále více. Pivo-
vary se nebojí experimentovat a lákají 
novinkami tradiční, ale i nové milovní-
ky piva,“ uvedl Ing. Josef Vacl, CSc., 
ze společnosti PORT spol. s r. o. „Loň-
ský ročník přes pandemii účast pivova-
rů v soutěži neovlivnila a byli bychom 
rádi, kdyby se mezi přihlášenými vzor-
ky objevil třeba i hard seltzer,“ doplnil 
Josef Vacl.

V ročníku 2020 v kategorii světlá 
silná piva ocenění za 1. místo získal 
PRIMÁTOR 16 Exkluziv z pivovaru 
PRIMÁTOR a. s. Mezi polotmavými 
a tmavými speciálními pivy zvítězila 
Svijanská Kněžna 13 % z PIVOVARU 
SVIJANY, a. s., PRIMÁTOR India Pa-

le Ale vyhrál mezi svrchně kvašenými 
pivy. V kategorii míchaná ochucená 
piva se o první místo se podělila piva 
Birell Pomelo Grep, který uvařili v Pl-
zeňském Prazdroji, a. s., a Holba Hor-
ské byliny Nealko z produkce pivova-
ru Holba. Mezi neobvyklými pivy byla 
nejúspěšnější piva Volba sládků Evro-
pa 2 z produkce Plzeňského Prazdroje, 
a. s., a pivo PRIMÁTOR Weizen. 

Respektovanou cenu předsedkyně 
poroty za nejvíce, celkem osmnáct 
nominací u obou porot, obdrželo pivo 
PRIMÁTOR 16 Exkluziv. 

Podmínky soutěže a další informa-
ce o soutěži budou pivovarům zaslá-
ny. Výsledky soutěže budou oznámeny 
14. října 2021 na setkání s úspěšnými 
pivovary.

Více o soutěži na 
www.beerresearch.cz 

a www.certum.cz. 

PORT spol. s r. o.,
Výzkumný ústav  

pivovarský 
a sladařský, a. s.

Soutěž Pivní speciál roku 2021 očekává řadu novinek

Karlovy Vary – Nevšední a atrak-
tivní podívanou připravil návštěvní-
kům Karlovarského filmového festi-
valu Běh výčepních. Mlýnskou ko-
lonádou se podobně jako ve filmu 
Vrchní prchni! prohnaly desítky vý-
čepních předpisově oblečených do 
bílých košil, černých motýlků a vý-
čepních zástěr. Účastníky Běhu byli 
výčepní z celé republiky v čele s fi-
nalisty soutěže Pilsner Urquell Mas-
ter Bartender. Jednotným startovním 
číslem 903 vzdali hold legendárnímu 
Emilu Zátopkovi, který právě s tím-
to číslem získal tři zlaté medai-
le na olympiádě v Helsinkách v ro-
ce 1952. 

Několik desítek nejlepších výčep-
ních z celé České republiky se se-

šlo u Mlýnské kolonády v Karlových 
Varech k druhému ročníku Běhu vý-
čepních. V 17 hodin ho odstartoval 
reportér Janek Rubeš spolu se scená-
ristou a senátorem Davidem Smolja-
kem. Výčepní proběhli trasou o délce  
400 m, která vedla Lázeňskou ulicí 

a Mlýnskou kolonádou. Ačkoli o spor-
tovní výkony primárně nešlo, nejrych-
lejší běžec Přemysl Machala z restau-
race Kozlovna Mezi Trhy v Opavě si 
odnesl diplom a věcné ceny. „Vyhrál 
jsem, ale bylo to těsné. Ke konci mě 
dohnal kolega Ota Macháček, takže se 

o výhru rozdělíme. Je to pro mě vždy 
čest, že můžu reprezentovat Plzeň i svo-
ji hospodu, obzvláště tady na festivalu 
v Karlových Varech,“ říká Machala.

Kromě typických bílých košil s čer-
nými motýlky a kožených výčepních zá-
stěr vyběhli výčepní se startovním čís-
lem 903 na zádech. „Pilsner Urquell 
je partnerem filmu Zátopek, který letos 
světovou premiérou zahajoval filmový 
festival ve Varech. I proto se letošní Běh 
výčepních nese v duchu Emila Zátopka. 
Ikonickým číslem jsme chtěli vzdát po-
ctu našemu legendárnímu běžci, který 
podobně jako plzeňský ležák šířil dobré 
jméno a dovednost českých lidí ve svě-
tě,“ říká Kateřina Hašková, manažerka 
značky Pilsner Urquell. S nejlepšími 
výčepními se mohli návštěvníci kar-
lovarského filmového festivalu osobně 
potkat v návštěvnické zóně, kde mě-
li možnost si vychutnat čepované pi-
vo do skla v nejvyšší kvalitě od fina-
listů soutěže Pilsner Urquell Master  
Bartender. 

V průběhu festivalu se na po-
čest Emila Zátopka v pivním stanu 
dvakrát denně, vždy od 18:42 hod. 

a 20:42 hod., střetli mistři výčep-
ní v maratonu čepování 42 šnytů na 
čas. Načepovaná piva si pak zdarma 
vychutnali návštěvníci stanu. Zóna 
Pilsner Urquell před hotelem Ther-
mal nabízela jak zastřešený prostor, 
ve kterém byly umístěny celkem  
4 výčepy a občerstvení, tak i prostor-
nou terasu, aby si lidé mohli užít po-
slední prázdninové večery venku. 
Uvnitř byly k vidění i unikátní mědě-
né varhany, které hrají vždy k zahájení 
maratonu čepování.

Pivo Pilsner Urquell je od roku 
2019 oficiálním pivem Mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Va-
rech. „Pilsner Urquell je dlouhodobě 
součástí české kultury a nejednoho 
českého filmu. Podobně jako naše pi-
vo je i karlovarský festival symbolem 
a reprezentantem české kultury ve svě-
tě. Naším posláním zde je přispět ke 
světové úrovni festivalu tím, co umíme 
nejlépe, tedy nabídnout návštěvníkům 
skvělé české pivo, krásně načepované 
nejlepšími výčepními,“ řekl emeritní 
vrchní sládek Plzeňského Prazdroje 
Václav Berka.

Festivalovou atmosféru v Karlových Varech oživil Běh výčepních

Plzeň – Fakultní nemocnice Pl-
zeň se v posledních týdnech potý-
ká s nedostatkem krve. Vyzvala pro-
to všechny, kdo mohou, aby ji přišli 
darovat. Výzvu iniciovanou ve spo-
lupráci s plzeňským fotbalovým klu-
bem a plzeňským pivovarem vysly-
šelo téměř tisíc dárců. Všem pak 
společně poděkovaly Viktoria Plzeň 
a Gambrinus vstupenkami na fotba-
lový zápas s Karvinou, na kterém si 
navíc mohli vychutnat čepované pi-
vo. 

O prázdninách nemocnice často 
čelí nedostatku krve a letos je situa-
ce kvůli pandemii COVID-19 ještě 
horší. Mnoho pravidelných dárců je 
na dovolených a ti, kteří byli očko-
vaní proti COVID-19, mohou daro-
vat krev až s časovým odstupem. Na-
víc jako vždy v létě roste počet úrazů 
až o desítky procent oproti běžnému 
období a prázdniny z tohoto důvo-
du bývají srovnávány s lyžařskou  
sezonou.

„Letní měsíce jsou vždy z hlediska 
krevních zásob komplikované. Pro-
to jsme rádi, že naši výzvu dárcům 
podpořily i Viktoria Plzeň a Gambri-
nus a pomohly nám je účinně oslovit. 
Zvláště jsme rádi, že přišlo 75 prvo-
dárců, protože dle našich zkušeností se 
z nich většina bude vracet, a tím opět 
rozšíříme naši dárcovskou základnu,“ 
říká MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., 
ředitel FN Plzeň.

Fotbalový klub Viktoria Plzeň a pi-
vovar Gambrinus se rozhodly společ-
ně dárcům poděkovat. Všichni, kteří 

přišli darovat krev od pondělí 9. 8. do 
pátku 20. 8. do transfuzní stanice FN 
Plzeň, dostali dvě vstupenky na zápas 
Viktorie Plzeň s Karvinou a voucher 
na čepované pivo Gambrinus, které 
si mohli vychutnat na stadionu během 
utkání. Celkem se jich k odběru v tom-
to období dostavilo 919.

„S Fakultní nemocnicí v Plzni spolu-
pracujeme na různých projektech dlou-
hodobě, proto jsme se rozhodli pomoci 
i v současné situaci. Jsme rádi, že naše 
společná výzva oslovila tolik lidí, a dě-
kujeme ještě jednou všem, kteří tímto 
způsobem pomáhají zachraňovat živo-
ty,“ říká Oliver Jáchymovský, manažer 
značky Gambrinus.

„Snažíme se dlouhodobě pomáhat, 
i proto jsme rádi, že naše společná 
akce splnila záměr. Ještě jednou dě-
kuji našim fanouškům, kteří se k nám 
přidali a ukázali viktoriánské srdce. 
Doufám, že si zároveň užili návštěvu 
Doosan Areny a budou se rádi vracet 
nejen k nám, ale i do transfúzní stanice 
na darování krve, která bude i nadále 

potřeba,“ dodává mluvčí klubu Václav 
Hanzlík. 

Viktoria Plzeň a Gambrinus společ-
ně pomáhají dlouhodobě. V minulosti 
společně uskutečnily například projekt 
Plzeňští Hrdinové či Gambrinus a Vik-
torka vrací pomoc Plzeňákům (zaříze-
ní návštěvní místnosti na Onkologické 

a radioterapeutické klinice FN Plzeň), 
nedávno zase připravily pro fanoušky 
hlasování o největší momenty klubové 
historie, které budou vyvedeny na limi-
tované edici plechovek. V plánu jsou 
do budoucna i další zajímavé a chari-
tativní projekty.

Bison & Rose, s. r. o.

Téměř tisíc dárců krve v Plzni vyslyšelo výzvu Fakultní nemocnice. 
Všem poděkovala Viktorka i Gambrinus 

Přestože se nejedná o jméno slavné kape-
ly, Nicknack je už 10 let ikonou českých fes-
tivalů. Za vznikem zálohovaných kelímků stá-
la touha dvou bratrů kultivovat hudební akce 
a zbavit je zbytečné záplavy odpadu. Z malé 
brněnské firmy se stal lídr ve výrobě vratných 
kelímků s více než třemi tisícovkami klientů. 

Nápad na výrobu ekologických kelímků se 
zrodil v hlavách bratrů Hanákových v roce 2010. 
Nelíbilo se jim, že české festivaly vedle dobré 
hudby tradičně doprovází i nepořádek z plasto-
vých kelímků od piva. Martin s Michalem našli 
inspiraci v Německu. Na koncertě kapely U2 se 
poprvé setkali se systémem, kdy si návštěvníci 
koncertu koupí kelímek za zálohu. Když prázdný 
kelímek vrátí, další nápoj dostanou do nového, 
přičemž ten první putuje na umytí a pak se může 
použít znovu. 

Po několika měsících vlastních návrhů se v ro-
ce 2011 z kelímků Nicknack poprvé mohli napít 
návštěvníci malého festivalu v Tišnově. Záhy se 
kelímky dostaly na největší tuzemské hudební 
festivaly, například Colours of Ostrava, Masters 
of Rock, Hip Hop Kemp nebo i slovenskou Po-
hodu. Do „kelímkové revoluce“ se později za-
pojily i zoologické zahrady, sportovní kluby či 
česká města. 

PRAKTICKÝ SUVENÝR 
Firma se stala průkopníkem ve svém oboru 

a samotný výraz „nicknack“ zase synonymem 
pro vratný kelímek. Ten je díky svému unikát-

nímu tvaru a praktickému závěsnému klipu od 
roku 2017 patentovaný v rámci celé Evropské 
unie. „Od počátku jsme chtěli na trh přivést uni-
kátní kelímek, který si lidé budou moct zavěsit 
za opasek nebo za batoh, a mít tak volné ruce, 
aby například mohli zatleskat interpretovi,“ ří-
ká Martin Hanák, který firmu zakládal společně 
s bratrem Michalem a kamarádem Petrem Do-
jmazovem. 

V anglickém slangu slovo „nicknack“ označu-
je suvenýr. A právě tím se plastový kelímek často 
stává. Lidé si domů z každé akce můžou odnést 
kelímek potištěný originální grafikou, například 
logem své oblíbené kapely. To, že si lidé kelímky 
nechávají, potvrzují i čísla. „Každý rok pošleme 
do oběhu zhruba 600 tisíc kelímků, z toho se nám 
jedna čtvrtina nevrátí,“ doplňuje Michal Hanák, 
jeden ze současných čtyř společníků firmy.

OD PŮLLITRU NA PIVO  
PO KELÍMEK NA KÁVU

O brněnské plastové kelímky je zájem po 
celé Evropě. Nicknacky tak znají například 
v Německu, Polsku, Rumunsku, Itálii či ve 
skandinávských zemích. Firma vyrobila cel-
kem už přes 11 milionů kelímků z tvrzeného 
plastu, které ušetřily přes jeden tisíc tun plas-
tového odpadu. Ostatně ohled na životní pro-
středí byl jedním z hlavních důvodů, proč se 
bratři do kelímkového byznysu v roce 2011  
pustili. 

Aby přechod na zálohované kelímky svým 
klientům co nejvíce usnadnili, od počátku jim 
nabízeli kompletní servis. Kelímky proto nejen 
prodávají či pronajímají, ale zajišťují i jejich 
přepravu, umývání a uskladnění. Aby to měli ke 
všem klientům blízko, vedle brněnského mycí-
ho centra a skladu, otevřeli v roce 2018 novou 
linku v Ostravě a o dva roky později také v Pra-
ze. V důsledku pandemie koronaviru a zákazu 
hromadných akcí, na které kelímky dodávali, 
však museli ostravskou linku uzavřít.

Pandemie ale paradoxně vedle pátrání po 
úsporách vedla také k pátrání po novinkách. 
Minulý rok tak do rodiny plastových kelímků 
přibyl i HOT CUP, kelímek, ve kterém si lidé 
budou moci vychutnat teplé nápoje. Svou na- 
bídku firma rozšířila také o panáky opatřené 
úchytným klipem, kterých za jeden půllitr lidé 
zavěsí až sedm. Obě tyto novinky lidem zpří-
jemní pobyt na oblíbených akcích a planetě 
navíc uleví od dalšího návalu jednorázových  
plastů. 

LESENSKY.CZ s. r. o.

Češi pijí na festivalech „jinack“ už 10 let: vratné kelímky Nicknack 
ušetřily už přes tisíc tun odpadu

České Budějovice – Pivovar Samson za-
zářil na londýnském klání mezinárodní de-
gustační soutěže World Beer Awards. Nej-
starší budějovický pivovar dosáhl nového 
rekordu a z letošního ročníku soutěže si 
přivezl hned pět medailí. 

Navázal tak na úspěchy z minulých let, a to už 
počtvrté v řadě. Jako nejlepší pivo ve své kate-
gorii byl vyhlášen speciál Samson BOCK a zla-
to v segmentu nealkoholických a nízkoalkoho-
lických piv získalo i Pito. Stříbro si z Londýna 
veze Samson ležák jedenáctka. Bez ocenění ne-
zůstala ani novinka Nachmelený ležák i tradič-
ní dvanáctka s bronzovými medailemi. BOCK 

a Pito navíc postupují do celosvětového kola. 
World Beer Awards je mezinárodně uznáva-
ná prestižní degustační soutěž, která vybírá ta 
nejlepší piva v nejrůznějších kategoriích. Patří 
k absolutní špičce pivních evropských klání. 
O výsledcích soutěže rozhoduje odborná poro-
ta, jejíž členové z celého světa jsou kapacitami 
ve svém oboru. 

Pivovar Samson si v minulém roce z Londý-
na přivezl stříbrnou medaili za speciál BOCK 
v kategorii nejlepší ležák typu „Bock“. O rok 
dříve to zase byly dvě zlaté medaile, jedna za 
nejlepší nealkoholické pivo České republiky 
a druhá za nejlepší tmavý ležák, jeden celosvě-
tový titul World’s Best Lager Bock pro Samson 
BOCK a ještě bronzová medaile za světlý ležák 
českého typu vařený v České republice. V roce 
2018 to byla zlatá pro Samson ležák za nej-
lepší ležák českého typu a stříbrná pro Pito za 
nejlepší nealkoholické pivo v České republice.

„Takový úspěch nemá v novodobé historii 
našeho pivovaru obdoby. Pět ocenění z takto 
uznávané celosvětové soutěže nám udělalo ob-

rovskou radost. Zároveň cítíme velikou zodpo-
vědnost v další práci, abychom vysokou kvalitu 
udrželi a dále se zlepšovali,“ říká Daniel Dře-
vikovský, generální ředitel Pivovaru Samson. 
„Zájmy spotřebitelů jsou pro nás vždy na prv-
ním místě a budeme i nadále vynakládat veš-
keré úsilí, abychom dodávali ta nejlepší piva,“ 
doplňuje. Pivovar pokračuje ve zlepšování své-
ho zázemí: do konce roku bude zrekonstruo-
vána sudová linka a celkovou renovací letos 
prošla také pivovarská prodejna, kde je kro-
mě kompletního sortimentu k mání například 
i čerstvě stáčený nepasterovaný ležák.

„Největší radost mám z ocenění Nachmele-
ného ležáku. Jedná se o pivo opravdu jedinečné 
chuti. Má výrazné chmelové aroma, přičemž je 
ale výborně pitelné a zanechává lahodný dojem 
po napití. Vybalancovat takovou harmonii už vy-
žaduje opravdové zkušenosti. A náš tým v testu 
na mezinárodní soutěži obstál,“ hodnotí sládek 
Pivovaru Samson Radim Lavička. Novinka Na-
chmelený ležák byla uvedena na trh minulý rok. 

EMC a. s.

Pět medailí pro pivovar Samson z degustační soutěže 
World Beer Awards
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Šampionem Národní soutěže vín 
vinařské oblasti Čechy se letos stal 
Ryzlink rýnský 2016, pozdní sběr, 
ze Školního statku Středočeského 
kraje. Národní soutěž vín jako ce-
lek je největší a nejvyšší soutěž 

vín v České republi-
ce, probíhá pod ga-
rancí Svazu vinařů 
ČR, za organizační-
ho zajištění Národ-
ním vinařským cen-
trem a za finanční 
podpory Vinařského 
fondu. Soutěž ve vi-
nařské oblasti Čechy 
pořádá Cech českých  
vinařů.

Školní statek Stře-
dočeského kraje, který 
sídlí v Mělníku, slaví 
s Ryzlinkem rýnským 
2016, pozdní sběr, ti-

tul českého šampiona a také vítězství 
v kategorii bílých suchých a polosu-
chých vín. Je to již poněkolikáté, kdy 
Školní statek Středočeského kraje do-
sáhl na nejvyšší soutěžní metu v kon-
kurenci dalších českých vín. Dříve to 
bylo třeba v roce 2018 nebo 2017. Vý-
jimečnost vín tohoto vinařství navíc 
letos podtrhlo ještě vítězství v katego-
rii bílých polosladkých vín. Šampion 
získá navíc barikový sud od partnera 
soutěže, České zemědělské univerzity 
v Praze.

„Jedná se o 5 let starý Ryzlink rýn-
ský, krásně vyzrálý. Má harmonickou 
chuť s velmi příjemnou mineralitou, 
doplněnou o výjimečnou šťavnatou ky-
selinu. Typický rýňák pro Mělnicko,“ 
přiblížil Šampiona Ing. Marek Babisz 
z Národního vinařského centra, který 
se účastnil hodnocení, a dodal: „Ve fi-
nálovém rozstřelu hodnocení naprosto 
dominoval a jasně zvítězil.“

ŠAMPION 
A VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ:

Kategorie A – bílá vína suchá 
a polosuchá
Ryzlink rýnský 2016, pozdní sběr – 
Školní statek Středočeského kraje 
(Mělník)

Kategorie B – bílá polosladká vína 
Kerner 2017, pozdní sběr – Školní 

statek Středočeského kraje (Měl- 
ník)

Kategorie D – růžová vína 
a klarety
Fratava rosé 2020, české zemské víno 
– Vinařství Bohuslav Schoř

Kategorie E – červená vína suchá
Pinot Noir BARRIQUE Selection 
2018, jakostní víno odrůdové – Vinař-
ství Bettina Lobkowicz

Nejlepší kolekce 
Školní statek Středočeského kraje 
(Mělník)

Odborné hodnocení 122 vín z Čes-
ké vinařské oblasti hostila v prosto-
rách sklepního hospodářství v Měl-
níku Česká zemědělská univerzita. 
Hodnocená vína obdržela 9 velkých 
zlatých, 29 zlatých a 1 stříbrnou me-
daili. Do celostátního kola Salonu 
vín – národní soutěže vín bylo no-
minováno z vinařské oblasti Čechy 
111 vín. Nominovaná vína budou 
spolu s ostatními postupujícími víny 
z vinařské oblasti Morava soutěžit 
o postup do finále a titul absolutního 
Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, 
celoroční degustační expozici vín ve 
Valticích.

Více o soutěži a kompletní výsledky  
na www.narodnisoutezvin.cz

Nejlepším vínem v Čechách se stal Ryzlink rýnský z Mělníka

V pořadí druhé hodnocení Ná-
rodní soutěž vín na Moravě patřilo 
vínům z Mikulovské vinařské pod-
oblasti. Po dva dny hodnotili pro-
fesionální degustátoři v Národ-
ním vinařském centru ve Valticích  
651 vín z této podoblasti, aby vy-
brali a ocenili ta nejlepší. Šampi-
onem zvolili Chardonnay 2017, vý-
běr z hroznů, z Vinařství Pavlov.

Šampionem podoblasti a také nej-
lepším vínem v kategorii suchých 
a polosuchých bílých vín se stalo 
Chardonnay 2017, výběr z hroznů, 
z Vinařství Pavlov, které se nachází 
ve stejnojmenné vinařské obci. Kro-
mě ocenění pro nejlepší víno získá 
šampion také zvláštní odměnu v po-
době barikového sudu, který vítězi 
věnuje partner, město Mikulov.

„Vínu Chardonnay 2017, výběr 
z hroznů, z viniční trati Turold z na-
ší prémiové kolekce Solitér Vinařství 
Pavlov, se již podařilo získat několik 
významných ocenění, tak nás i tento 
úspěch nesmírně těší. Díky mimo-
řádné vyzrálosti hroznů, ze kterých 
vzniklo, má vůně rozinkový až medo-
vý charakter s tóny lískových oříšků. 
Ve spojení s vyzrálostí, plnou struk-
turovanou chutí, dokreslenou botry-
tickými tóny se jedná o výjimečné 
víno s velkým potenciálem,“ sdělil 
Ctibor Čech, sklepmistr Vinařství  
Pavlov.

Do soutěže bylo přihlášeno cel-
kem 651 vín od 77 vinařů a vinař-
ských firem, které 16. a 17. srp- 
na tradičně v Centru Excelence ve 

Valticích hodnotilo 
14 komisí složených 
z vinařských odbor-
níků. Z přihlášených 
vín získalo 26 vel- 
ké zlaté, 193 zlaté  
a 2 vína stříbrné me-
daile. Do celostátní-
ho kola Salonu vín 
– národní soutěže 
vín postoupilo z Mi-
kulovské vinařské 
podoblasti 595 vín. 
Nominovaná vína 
budou spolu s po-
stupujícími ze Slo-
vácké, Velkopavlo-
vické a Znojemské 
vinařské podoblasti, 
reprezentující vinař-
skou oblast Morava, 

a víny nominovanými z vinařské 
oblasti Čechy soutěžit o postup do 
finále a o titul absolutního Šampio-
na a umístění v Salonu vín ČR, ce-
loroční degustační expozici vín ve 
Valticích.

ŠAMPION  
A VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ:

Kategorie A – bílá vína suchá 
a polosuchá
Šampion a vítěz kategorie: 
Chardonnay 2017, výběr z hroznů – 
Vinařství Pavlov

Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: Rulandské šedé 
2017, výběr z hroznů – CHÂTEAU 
VALTICE – Vinné sklepy Valtice

Kategorie C – sladká vína 
(bílá, růžová i červená) 
Vítěz kategorie: 
Cépage Tramín červený 2015, výběr 
z cibéb – NOVÉ VINAŘSTVÍ

Kategorie D – růžová vína 
a klarety
Vítěz kategorie: 
Modrý Portugal Sparkling rosé 2020, 
moravské zemské víno – Vinařství 
Kolby

Kategorie E – červená vína suchá 
a polosuchá
Vítěz kategorie: 
Cabernet Sauvignon Oak aged 2018, 
výběr z hroznů – Vinařství Štěpán  
Maňák

Kategorie G – jakostní šumivá vína 
Vítěz kategorie: 
Chateau Bzenec brut 2016, jakost-
ní šumivé víno s. o. – CHATEAU 
BZENEC

Nejlepší kolekce
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN 
MIKULOV

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Tradičně, jako třetí v pořa-
dí, proběhlo na Moravě hodnoce-
ní Národní soutěže vín – Znojem-
ské vinařské podoblasti. Nejlepším 
vínem, a tedy letošním Šampionem 
se zde stalo červené víno, konkrét-
ně Merlot 2018, výběr z hroznů, 
z Vinařství Trpělka a Oulehla.  

Ziskem titulu Šampion se Merlot 
2018, výběr z hroznů, z Vinařství Tr-
pělka a Oulehla, které sídlí v obci No-
vé Bránice nedaleko Dolních Kouni-
cích, stalo zároveň vítězem kategorie 
červených suchých vín. Kromě oce-
nění pro nejlepší víno získá Šampion 
také zvláštní odměnu v podobě bari-
kového sudu. Ten vítězi věnují part-
neři, město Dolní Kounice a Bratrstvo 
vinařů a kopáčů 1737.

„Toto víno zrálo 24 měsíců na ba-
rikových sudech. Je granátové barvy, 
ve vůni má tóny černých třešní a suše-
ných borůvek, v závěru aroma čokolá-

dy a jemného dřeva. Takové noblesně 
sladěné víno vhodné pro slavnostní 
tabuli,“ informovala o vítězném víně 
Petra Oulehlová z Vinařství Trpělka 
& Oulehla.

Zajímavostí je, že vítěz kategorie 
bílých vín suchých a polosuchých měl 
ve finálové fázi stejné hodnocení jako 
vzorek Ryzlink rýnský 2018, pozdní 

sběr, od ZNOVÍN ZNOJMO, a o ví-
tězi tak rozhodlo až prosté hlasování 
členů tzv. superkomise.

ŠAMPION 
A VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ:

Kategorie A – bílá vína suchá 
a polosuchá
Vítěz kategorie: 
Ego No. 75 Rulandské bílé 2019, 
výběr z hroznů – Zámecké vinařství 
Bzenec s. r. o.

Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: 
Ryzlink rýnský 2017, VOC Znojmo – 
Vinařství Hanzel

Kategorie C – sladká vína 
(bílá, růžová i červená)
Vítěz kategorie: 
Tramín červený 2017, výběr z cibéb – 
ZNOVÍN ZNOJMO

Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: 
Coccinelle rosé 2020, pozdní sběr – 
Vinařství Žiška

Kategorie E – červená vína suchá
Šampion a vítěz kategorie: 
Merlot 2018, výběr z hroznů 
– Vinařství Trpělka a Oulehla

Kategorie G – jakostní šumivá vína
Vítěz kategorie: 
Bohemia Sekt Prestige brut 2018,  
jakostní šumivé víno s. o. – BOHEMIA 
SEKT

Nejlepší kolekce
Zámecké vinařství Bzenec s. r. o.

Do soutěže bylo přihlášeno cel-
kem 329 vín, z nichž získalo 11 vel-
ké zlaté, 97 zlaté a 4 stříbrné medaile. 
O výsledku rozhodlo 7 komisí slože-
ných z vinařských odborníků, kteří 

vína hodnotili 24. srpna 
v Centru Excelence ve 
Valticích. Do celostátního 
kola Salonu vín – národ-
ní soutěže vín postoupilo 
292 vín. Nominovaná ví-
na budou spolu s postupu-
jícími z Velkopavlovické, 
Mikulovské a Slovácké 
vinařské podoblasti, repre-
zentující vinařskou oblast 
Morava, a víny nomino-
vanými z vinařské oblasti 
Čechy soutěžit o postup 
do finále a titul absolut-
ního Šampiona a umístění 

v Salonu vín ČR, celoroční degustační 
expozici vín ve Valticích.

Více informací na 
www.narodnisoutezvin.cz  

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Merlot z vinařství Trpělka a Oulehla je nejlepším vínem na Znojemsku

jícími z

Na Mikulovsku je nejlepším vínem 
Chardonnay z Vinařství Pavlov

Foto: Školní statek MělníkPOCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition

http://www.narodnisoutezvin.cz
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.narodnisoutezvin.cz
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Degustátoři slovenské soutěže  
Víno TERRA WAG 2021 zvolili šampi-
onem vítěze kategorie šumivých vín 
Mucha Sekt Rosé Sec. Pro suchý rů-
žový sekt od společnosti Soare sekt 
je to již třetí medaile v letošním  
roce. Tradiční lokální klání hostila 
slovenská Šaľa již po šesté a jeho  
výsledky budou slavnostně vyhlášeny  
v září. 

O medaile na této soutěži se utka-
lo přes 200 vzorků vín od těch nejlep-
ších vinařů. Přihlášená vína degusto-
valo pět komisí po pěti členech, kteří 
hodnotili vzhled vína, barvu, vůni, 
čistotu, chuť atd. Jednotlivá vína byla 
hodnocena body a soutěžilo se v sedmi 
různých kategoriích. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků této odborné degustace 
proběhlo 9. září 2021 ve městě Šaľa 
a veřejnost mohla vína ochutnat na ve-
řejné degustaci, která se uskutečnila 
10. a 11. září 2021 na nádvoří místního  
kostela. 

„Naše sekty vynikají nejen skvělými 
chuťovými kvalitami, ale také na první 
pohled zaujmou neotřelým designem 
každé láhve, který čerpá z Muchovy 
nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu. 
Produkty značky Mucha Sekt získávají 

pravidelně medaile na mezinárodních 
soutěžích, jako je Mundus Vini, Berli-
ner Wine Trophy, nebo domácí Prague 
Wine Trophy či TOP 77 vín v České re-
publice. TERRA WAG nyní náš Mucha 
Sekt Rosé Sec vyhlásila vítězem kate-
gorie a především šampionem soutě-
že, čehož si nesmírně ceníme,“ přibli-
žuje úspěchy posledních let Zdzisław 
Dalecki, ředitel společnosti Soare  
sekt a. s. 

Zákazníci si mo-
hou vybírat z pestré 
nabídky stylových 
sektů z kolekce Al-
fonse Muchy, která 
obsahuje jak alkoho-
lické, tak nealkoho-
lické varianty. Sor-
timent je doplněn 
o jedinečnou kolekci 
tichých odrůdových 
vín ART DU VINS 
inspirovanou každo-
denním bytím, tvo-
řivostí a úspěchem 
Alfonse Muchy bě-
hem jeho působení ve 
Francii. 

Každá lahev na so-
bě nese jiné Muchovo 

dílo. Prvním z jeho dekorativních pa-
nó byly Les Saisons z roku 1896, sé-
rie čtyř děl, která zobrazovala témata 
spojená právě se čtyřmi ročními ob-
dobími. „Pro etiketu našeho produk-
tu Mucha Sekt Rosé Sec bylo vybrá-
no Muchovo dílo Léto, které umělec 
zobrazil jako svůdnou brunetku s čer-
venými květy vlčích máků ve vlasech. 
Žena se navíc opírá o vinnou révu, což 
jen dokresluje nerušenou atmosféru 
odpočinku a spokojenosti. Stejně tak 
je možné vnímat i tento náš výjimečný 
suchý sekt, pro který je charakteristic-
ká jemná perlivost, delikátní aroma 
a svěží ovocné tóny. Skvěle se hodí ke 
kanapkám, lehkým jídlům i dezertům 
a nepřekonatelný je jako osvěžení do 
parného letního odpoledne i pro smy-
slný večer ve dvou,“ říká brand man-
agerka Soare sekt Barbara Kozielová.

V červenci uplynulo 161 let od Mu-
chova narození. „Jsem velmi rád za 
dlouholetou spolupráci naší nadace se 
společností Soare sekt. Vítězství v ka-
tegorii šumivých vín a titul šampiona, 
který zde Mucha Sekt Rosé Sec získal, 
je jasným důkazem, že značka Mucha 
Sekt má slovenským i českým spotře-
bitelům opravdu co nabídnout. Navíc 
i spojení naší rodiny se světem dobré-

ho vína trvá už spoustu let. První zmín-
ka o něm totiž sahá až do patnáctého 
století, konkrétně do roku 1488, kde 
Voršila Muchapeková ‚poručila vino-
hrad v Rovni strýci svému Muchovi 
a k tomu tři drejlinky vína‘. Můj děde-
ček Alfons Mucha prožil mnoho krás-
ných časů se sklenkou dobrého vína 
v ruce,“ doplnil k zisku zlaté medaile 
John Mucha, prezident Mucha Foun-
dation.

Soare sekt a. s.

Mucha Sekt Rosé Sec šampionem Víno Terra Wag 2021

V  kon f e -
renčním cen-
tru Roches-
ter Institute  
of Technology 
v Henriettě ve 
státě New York 
skončil další 
ročník mezi-

národní soutěže Great Ameri-
can International Wine Competi-
tion. Hned dvě moravská vína se 
zde stala šampiony, tedy nejlepší-
mi víny kategorie a sedm dalších 
získalo platinové medaile. K to-
mu naši vinaři přidali ještě 17 zla- 
tých, 78 stříbrných a 38 bronzo-

vých medailí a potvrdili tak, že 
se jim v Americe tradičně velmi  
daří.

Titulem Best of Gewürztraminer 
se nově může pyšnit Tramín červe-
ný 2019, výběr z hroznů, z vinařství 
Štěpán Maňák ze Žádovic. Cenu za 
šampiona podpořilo vinařství ješ-
tě platinovou medailí za Cabernet 
Sauvignon 2017 a zlatou medailí za 
Maňák Cuvée Grand Reserva 2018. 
Best of Pinot Gris pak bylo vyhlá-
šeno Rulandské šedé 2020, pozdní 
sběr, z Vinařství Václava Zapletala 
z Velkých Bílovic. Platinové medai-
le si vysloužila ještě vinařství KO-
SÍK, Dvořáček LTM, Žůrek, Znovín 
Znojmo, Vinofol a Osičkovo VRO 
Group s. r. o.

„Americké hranice jsou privátní 
turistice stále velmi přivřené. Do-
pravit tam palety s víny opravdu 
není jednoduché, ale stále to ještě 

umíme. A za to úsilí to stojí, protože 
výsledek ve formě ocenění našich vín 
je skutečně vynikající,“ komentoval 
soutěž JUDr. Luboš Bárta, MBA, 
šéfredaktor časopisu SOMMELIER, 
který účast moravských vín na 
soutěži organizoval a dodal: „Le-
tošní ročník ovlivněný pandemií 
se mohl pochlubit 953 víny z de-
seti zemí, která hodnotila komise  
z 20 zkušených porotců z USA a Ka-
nady. Nikdo jiný bohužel nemohl kvů-
li nařízeným restrikcím přijet.“

V hodnoticí komisi zastupova-
la české a slovenské barvy vinařka 
s Nového Mexika Michele Padberg, 
která projela řadu vinařství na Mora-
vě i na Slovensku a v tisícimetrové 
výšce hor Nového Mexika pěstuje 
odrůdy jako Veltlínské zelené, Ryz-
link nebo Müller Thurgau.

Great American International 
Wine Competition je jednou z nej-
prestižnějších soutěží v Americe 

díky své kvalitě i charitativní zá-
kladně. Pořadatelská nadace Raise 
a Glass™ je newyorskou nezisko-
vou organizací, která byla vytvořena 
s cílem pomáhat zachraňovat a zlep-
šovat životy dospělých a dětí na ce-
lém světě. Své poslání naplňuje tím, 
že shromažďuje a daruje zaslouži-
lým charitativním organizacím cen-
ný majetek, tedy tisíce oceněných 
lahví vína, piva a lihovin, které vyu-
žívají při svých benefičních galave-
čerech, večeřích, aukcích a dalších  
akcích.

„Na konci soutěží si otevřené lah-
ve rozeberou dobrovolníci, na nichž 
stojí servis, a vůbec celá organiza-
ce. Všechny neotevřené láhve, a jsou 
jich tisíce, jsou roztříděny a věnová-
ny charitativním organizacím na je-
jich fundraisingové akce. Proměňují 
se tedy nepřímo v peníze na správ-
ný účel a motivují dárce,“ říká Ron 
Dougherty, předseda nadace a ředi-

tel soutěže, a dodává: „Vzpomeňme 
třeba nadaci Intervol, která skupuje 
nepoužitý zdravotnický materiál a po-
sílá jej do chudých zemí, kde ho nutně 
potřebují, nebo tábor pro znevýhod-
něné děti organizovaný newyorským 
Rotary Clubem. Díky tomu, co dě-
láme, jsme našim charitativním or-
ganizacím za poslední čtyři roky 
umožnili získat více než 1 milion dola- 
rů.“

Českou a slovenskou účast na 
soutěži tradičně organizuje redakce 
časopisu SOMMELIER. Účast mo-
ravských a českých vín finančně pod-
poruje Vinařský fond.

Více o soutěži:  
wine.raiseaglassfoundation.com

Více o moravských 
a českých vínech na 

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Dva šampioni a sedm platinových medailí 
pro moravská vína z New Yorku! 

Praha – Celkem 
25 stánků, z toho 
20 vinařů přede-
vším z Moravy, de-
gustace růžových 
vín a klaretů, gas-
tronomie snoubí-
cí se s růžovým ví-
nem, bohatý do-

provodný program – takový bude 
desátý ročník festivalu Růžový máj. 
Ten proběhne stejně jako loni až za-
čátkem podzimu 25. září. 

Na festivalu se bude stáčet to nej-
lepší růžové víno z Moravy, ale i Čech. 
„Moravské a české ‚růžovky‘ patří do 
světové extratřídy. Díky příznivým kli-
matickým podmínkám a pečlivé práci 
na vinici i ve sklepě se Česko může 
pochlubit špičkovou kvalitou svěžích 
a aromatických růžových vín. Nejob-

líbenější růžová vína jsou vína mladá, 
z posledního a předposledního ročníku. 
A právě ta nejlepší vína budou moci ná-
vštěvníci festivalu ochutnat,“ řekl Jiří 
Sedláček, ředitel festivalu Růžový máj.

Sezona osvěžujících, lehkých a ovo-
citých růžových vín startuje už na jaře. 
Ta nejlepší se pravidelně degustovala 
v polovině května na festivalu Růžo-
vý máj. Už druhým rokem museli ale 
organizátoři kvůli epidemiologické si-
tuaci festival přesunout na září. „Kro-
mě termínu se v loňském roce změnilo 
i místo konání festivalu a i letos pro-
běhne degustace růžových vín v Praze 7 
v Pražské tržnici v termínu 25. září. 
Důvodem, proč jsme ani v letošním ro-
ce neplánovali návrat na pravý břeh 
Vltavy, je omezené množství termínů 
na pražské náplavce a významnou roli 
hrají také cenové podmínky prostor,“ 
vysvětlil Jiří Sedláček.

Festival odstartuje v sobotu 25. září 
v 10 hodin, slavnostní zahájení proběh-
ne o hodinu později. Na festival při-
veze svá nejlepší růžová vína 20 mo- 

ravských a českých vinařů, kteří ná-
vštěvníkům dovezou přes 2500 lahví 
vína. „Vína se jako vždy budou degus-
tovat výhradně z festivalových sklenic 
české výroby. Festival tak chce mini-
malizovat plastový odpad a je jasné, 

že ze skla chutná víno mnohem lépe. 
Degustační set, který zahrnuje 0,35l 
sklenici, degustační kartu s přehledem 
vinařů a dalšími informacemi a tužku, 
bude možné zakoupit v předprodeji ne-
bo v den festivalu na pokladně za sto 

korun. Pokud ovšem návštěvník nechce 
degustovat víno, ale například pít jen 
nealko nebo si jen pochutnat ve stán-
cích s občerstvením, nic si kupovat ne-
musí, vstup na festival včetně kultur-
ního programu je zdarma,“ řekl Jiří 
Sedláček.

Vedle stánků nabízejících růžová 
vína bude na místě pět stánků nabíze-
jících gastronomii hodící se právě k rů-
žovým vínům. „Na festivalu se o gas-
tronomii postará pět fastfoodových 
specialistů. V nabídce budou mimo jiné 
kuřecí křídla, stripsy, tortilly, burgery, 
saláty, grilovaná a trhaná masa, také 
rolovaná zmrzlina a káva,“ popsal Jiří 
Sedláček.

Festival Růžový máj ale není jen 
o pití vína a skvělé gastronomii, při-
praven je i bohatý doprovodný pro-
gram. „Součástí Růžového máje jsou 
každoročně čtyři hudební formace. I le-
tos tradičně zahajujeme cimbálovkou 
a pokračujeme jazzem,“ uzavřel Jiří 
Sedláček. 

pear_media

Jubilejní ročník festivalu růžových vín: 
20 vinařů přiveze do Prahy 2,5 tisíce lahví oblíbeného rosé

Dvoudenní hodnocení vín v repre-
zentačních prostorách Multifunkč-
ního centra zámku Lednice určilo 
výsledky 15. ročníku mezinárodní 
soutěže vín pořádané v České re-
publice – Oenoforum 2021. Nej-
lepším bílým vínem soutěže se le-
tos stalo moravské víno, další tři 
šampioni pak putují na Slovensko. 
Oenoforum je pořádáno Svazem vi-
nařů ČR jako největší a jediná 
mezinárodní soutěž vín v České  
republice pod patronátem OIV – Me-
zinárodní organizace pro víno a vino- 
hradnictví.

Titul Šampion bílých vín získal Ryz-
link vlašský, traditional line, Purmice, 
výběr z hroznů 2019, z Vinařství Mik-
rosvín Mikulov. Toto moravské vinař-
ství obdrželo také ocenění za nejlepší 
kolekci soutěže. Nejlepším červeným 

vínem soutěže se stal Dunaj 2018 ze 
slovenského vinařství VINS s. r. o., 
nejlepším mladým vínem je Veltlínské 
zelené, akostné 2020, z Panonia Wi-
nery/Vinárstvo Golguz a poslední ti-
tul Šampion za nejlepší cuvée připadl 
cuvée 3 Burgundy, akostné značkové 
2020, z vinařství Víno Mrva & Stan-
ko, a. s.

NAŠI VINAŘI ZVÍTĚZILI 
VE TŘECH KATEGORIÍCH:

�  V kategorii bílých suchých vín 
ročníku 2020 zvítězilo víno Sau-
vignon, pozdní sběr 2020, od Bc. 
Pavla Tréšková – ENTRÉE vinař- 
ství.

�  V kategorii bílých suchých vín roč-
níku 2019 a starší zvítězilo víno 
Ego No. 75 Rulandské bílé, výběr 
z hroznů 2019, ze Zámeckého vinař-
ství Bzenec.

�  V kategorii bílých polosuchých vín 
zvítězilo víno Ryzlink vlašský, tra-
ditional line, 2 tratě, výběr z hroznů 
2019, z Vinařství Mikrosvín Miku-
lov.

„Letošního, již 15. ročníku soutěže 
se účastnilo 560 vín z České republi-
ky a zahraničí. Byla tak naplněna naše 
dlouhodobá ambice přijímat maximál-
ně 600 vzorků, aby byl dostatečný pro-
stor pro hodnocení a zůstal důraz na 
kvalitu přihlášených vín,“ sdělil k sou-
těži Ing. Martin Půček, výkonný ředitel 
pořadatelského Svazu vinařů, a dodal: 
„Jedná se o největší světovou soutěž 
vín na území České republiky, nad kte-
rou převzala patronát OIV – Meziná-
rodní organizace pro víno a vinohrad-
nictví se sídlem v Paříži, a proto jsem 
opravdu velmi rád, že naše moravská 
vína získala i letos významná ocenění.“

Společnosti TWP Glass a Cork Ja-
nosa, které jsou partnery soutěže, se 
rozhodly podpořit vinaře postižené 
červnovým tornádem formou poskyt-
nutí daru v podobě skleniček a zátek 
– a to vinařství Dvořáček LTM, vinaři 
Richardu Tichému a vinařství Marada.

VINAŘI JSOU SRDCAŘI!
V rámci soutěže byla také prezento-

vána vzniklá iniciativa „Národní den ví-
na a zdraví – vinaři jsou srdcaři“, která 
si připomíná praxi světoznámého kar-
diologa profesora Milana Šamánka a je-

ho tezi, že přiměřená konzumace vína 
není organismu škodlivá. Naopak, obo-
hacuje zdravý životní styl a je odvěkou 
součásti našich kultur. Tuto myšlenku, 
se kterou se pořadatelé také plně zto-
tožňují, reprezentoval na soutěži další 
přední český kardiochirurg prof. Jan  
Pirk. 

„Milan byl úžasný člověk s vel-
kým srdcem a zdravým rozumem. Ja-
ko dětský kardiolog a lékař světového 
významu zachránil život milionů dětí 
na světě, mimo jiné i založením prv-
ního dětského kardiocentra na světě. 
A protože i vinaři mají dobré srdce, 
rozhodli jsme se podporovat dál tuto 
myšlenku. Naším symbolem je ‚vinná 
růže‘ a jejím prostřednictvím budou 
nejen vinaři přispívat na rozvoj Dět-
ského kardiocentra v Motole a léčbu 
dětských srdíček,“ sdělil David Šťast-
ný, velký kamarád Milana Šamánka, 

který se rozhodl pokračovat v jeho 
práci na propagaci zdravého životní-
ho stylu, zdravého rozumu a propojení  
vinařů.

Od letošního roku se tak bude slavit 
vždy 25. května, v den svátku sv. Urbana, 
oblíbeného patrona vinařů, také Národ-
ní den vína a zdravého životního stylu.

Organizátorem a pořadatelem sou-
těže je Svaz vinařů ČR. Soutěž pod-
poruje Vinařský fond České republi-
ky, Národní vinařské centrum, o. p. s., 
a další organizace. Nad soutěží převzal 
záštitu hejtman Jihomoravského kraje 
Mgr. Jan Grolich. Generálním partne-
rem a akci již třetím rokem podporuje 
společnost Vinařský ráj.

Více informací o soutěži  
a konferenci na  

www.oenoforum.cz nebo na  
www.facebook.com/oenoforum/

Čtyři vítězové mezinárodní soutěže vín Oenoforum jsou z Moravy

Nejlepším biovínem je Ryzlink rýnský ze Znojemska
Ve Vinařském centru Excelence 

ve Valticích proběhlo hodnocení již 
20. ročníku soutěže Biovíno roku. 
Šampionem, a tedy nejlépe hodno-
ceným biovínem roku 2021 se stal 
Ryzlink rýnský 2018, pozdní sběr, 
z Vinařství Barabáš, které sídlí ve 
Strachoticích nedaleko Znojma. Bio- 
víno roku je součástí celostátní sou-
těže Česká biopotravina 2021.

Kromě celkového Šampiona soutěže, 
tedy Ryzlinku rýnského 2018, pozdní 
sběr, z Vinařství Barabáš byly vyhláše-
ni ještě Šampion bílých vín, Šampion 
červených vín a Nejlepší kolekce vín. 

Nejlepším bílým vínem se stal Ryzlink 
vlašský Organic 2018, pozdní sběr, z vi-
nařství VINO CIBULKA – Portz Insel 
s. r. o., nejlepším červeným Rulandské 
modré 2018, výběr z hroznů, z Rodin-
ného vinařství Pavel Binder a nejlepší 
kolekci vín získalo rodinné Bio vinař-
ství Víno Marcinčák Mikulov.

„Víno je z historicky ceněné viniční 
trati Strachotický vrch. Zrálo dlouho 
na jemných kvasinkách v dubovém su-
du. Má sytě zlatožlutou barvu, chuť je 
plná, komplexní s pikantní kyselinkou 
a tóny ušlechtilého dřeva, doplněná 
charakteristickou petrolejovou dochu-
tí,“ přiblížil Šampiona Ing. Jiří Bara-

báš, majitel Vinařství Barabáš. Soutěž 
si klade za cíl porovnání a odborné 
zhodnocení biovín z různých vinař-
ských oblastí, obcí a tratí v České re-

publice. Celkem se do letošního roční-
ku přihlásilo 68 moravských a českých 
vín, která obdržela 44 zlatých a 15 stří-
brných medailí. 

„Soutěž Biovíno roku je nejprestiž-
nější soutěží biovín v České republice 
a je součástí celostátní soutěže Česká 
biopotravina roku. Všechna hodnoce-
ná vína byla mimořádně kvalitní a do-
sáhla vysokého bodového hodnocení,“ 
sdělil k soutěži Ing. Petr Marcinčák, 
majitel rodinného vinařství Víno Mar-
cinčák. 

Veřejná prezentace a možnost ochut-
nání těchto vín byla 10.–12. září v rám-
ci Pálavského vinobraní v Mikulově, 

spolu s víny z Národní soutěže vín – 
Mikulovské vinařské podoblasti.

Biovíno roku pořádá PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců, Sdružení vi-
nařů mikulovské vinařské podoblasti, 
EKOVÍN – Svaz integrované a ekolo-
gické produkce hroznů a vína a Svaz vi-
nařů ČR. Účastnit se jí mohou všechna 
biovína z České republiky, která mají 
certifikát ekologického zemědělství 
a splňují základní statut soutěže. Od-
borným vedoucím hodnocení a odbor-
ným garantem soutěže vín je Libor Na-
zarčuk, hodnocení vín provádí komise 
složené z řad odborné veřejnosti. 

Omnimedia, s. r. o.

Základní kolo Národní soutěže 
vín, největší a nejvyšší soutěže vín 
v České republice, zakončilo hodno-
cení Velkopavlovické vinařské pod-
oblasti. Nejlepším vínem se zde stal 
Tramín červený 2019, výběr z hroz-
nů, z Rodinného vinařství Sedlák 
z Velkých Bílovic. 

Šampionem a také nejlepším su-
chým a polosuchým bílým vínem na 
Velkopavlovicku byl pro letošní rok 
zvolen Tramín červený 2019, výběr 
z hroznů, z Rodinného vinařství Sed-
lák, které sídlí ve vinařské obci Velké 
Bílovice. Kromě ocenění pro nejlepší 
víno získá šampion také zvláštní od-
měnu v podobě barikového sudu, který 
vítězi věnuje partner, město Hustopeče.

„Vzhledem ke kořenitému a zemi-
tému projevu našeho Tramínu jsme se 

rozhodli přibližně 50 % vína fermento-
vat a následně zrát po dobu 9 měsíců 
v barikových sudech. Ve vůni se proje-
vuje nádech kvetoucí růže a zejména 
exotické liči, kořenité aroma a jemné 
náznaky vanilkových tónů. Chuť je vý-
razná, dlouhotrvající s medovým zá-
věrem, která se díky nazrávání vína 
v sudech příjemně zakulacuje. Jedná 
se o velmi komplexní Tramín s potenci-
álem delšího zrání na lahvi,“ přiblížil 
Šampiona Milan Sedlák z Rodinného 
vinařství Sedlák.

V soutěži se pak velice zadařilo ta-
ké vinařství Kamil Prokeš z Velkých 
Němčic, které s odrůdou Ryzlink vlaš-
ský ovládlo hned dvě kategorie soutě-
že. Ocenění pro nejlepší víno v kate-
gorii bílá polosladká vína obdrželo za 
Ryzlink vlašský 2018, výběr z hroznů, 
a v kategorii sladká vína za Ryzlink 
vlašský, ročník 2017, výběr z cibéb. 
Úspěch završilo vinařství ziskem nej-
lepšího sektu pro Dominique blanc de 
noirs 2018, pěstitelský sekt, a také nej-
lepší kolekci vín.

ŠAMPION A VÍTĚZOVÉ 
KATEGORIÍ:

Kategorie A – bílá vína suchá 
a polosuchá

Šampion a vítěz kategorie: 
Tramín červený 2019, výběr z hroznů 
– Rodinné vinařství Sedlák 

Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: 
Ryzlink vlašský 2018, výběr z hroznů – 
Vinařství Kamil Prokeš

Kategorie C – sladká vína 
(bílá, růžová i červená) 
Vítěz kategorie: 
Ryzlink vlašský 2017, výběr z cibéb – 
Vinařství Kamil Prokeš

Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: 
Rosé Bočky 2020, VOC Modré hory – 
VÍNO J. STÁVEK

Kategorie E – červená vína suchá
Vítěz kategorie: 
Rulandské modré 2016, výběr z hroznů 
– Ing. Petr Bíza

Kategorie G – sekty s. o.
Vítěz kategorie: 
Dominique blanc de noirs 2018, pěs-
titelský sekt – Vinařství Kamil Prokeš
Nejlepší kolekce: Vinařství Kamil Pro-
keš

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
753 vín, z nichž 42 vín získalo velké 
zlaté a 213 vín zlaté medaile. Sedm-
náct komisí složených z vinařských 
odborníků hodnotilo vína z Velkopav-
lovické podoblasti ve valtickém Centru 
Excellence od 30. srpna do 1. září. Do 

celostátního kola 
Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín 
postoupilo 710 
vín. Nominova-
ná vína budou 
spolu s postupu-
jícími ze Slovác-
ké, Mikulovské 
a Znojemské vi-
nařské podoblas-
ti, reprezentující 
vinařskou oblast 
Morava, a vi-
nařské oblasti 
Čechy soutěžit 
o postup do finá-
le a o titul abso-
lutního Šampi-
ona a umístění 
v Salonu vín ČR, 
celoroční degu-
stační expozici 
vín ve Valticích.

VÝSTAVA VÍN 
PRO VEŘEJNOST

Možnost ochutnat vína přihlášená do 
Národní soutěže vín Velkopavlovické 
vinařské podoblasti má veřejnost v so-
botu 2. října, již tradičně v Hustopečích 
v hotelu Amande.

VELKOPAVLOVICKÁ 
VINAŘSKÁ 

PODOBLAST
Velkopavlovická vinařská podoblast 

je krajina s členitým reliéfem, která se-
verně od Velkých Bílovic stoupá do 
kopců Hustopečské pahorkatiny a pak 
v úrodných rovinách pozvolna klesá až 
k Brnu. Patří k nejslunnějším a nejtep-
lejším místům České republiky, a proto 
se proslavila mimořádnými červený-
mi víny, zejména Svatovavřineckým 
a Frankovkou. V severní části se daří 
také bílým odrůdám – Veltlínskému 
zelenému, Rulandskému šedému, Tra-
mínu červenému, Pálavě a Muškátu 
moravskému.

Více o soutěži na 
www.narodnisoutezvin.cz 

a www.vinazmoravyvinazceh.cz

Omnimedia, s. r. o.

Tramín červený z Rodinného vinařství Sedlák je Šampionem na Velkopavlovicku 

postoupilo 710 

jícími ze Slovác

https://wine.raiseaglassfoundation.com/
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Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Vápník je důležitý minerál, který lidský organismus potřebuje v hojném množství. Je hlavní součástí kostí a zubů a podílí se i na správném fungování srdce, svalů a nervů. Je obsažen zejména 
v mléčných výrobcích, máku, rybách, zejména v sardinkách a lososu, a také (dokončení v tajence).

KŘÍŽOVKA

EUROPOL:  
DO POTRAVINOVÉHO 

ŘETĚZCE PRONIKLY 
VÝROBKY NÍZKÉ KVALITY

Europol a Interpol odstranily v rámci koordi-
nované operace OPSON 2020 z prodeje více než  
15 000 tun nelegálních potravin a nápojů. Jednalo 
se především o falšovaný med, alkohol a nelegální 
koňské maso.

Podle výkonné ředitelky Europolu Catherine 
De Bolle rozsah zabaveného zboží ukazuje, do 
jaké míry pronikly podvodné a nelegální potraviny 
do potravinového řetězce.

„Padělané a nekvalitní potraviny a nápoje lze 
nalézt na fyzickém trhu i prodávané online. Zvý-
šené zdravotní riziko pro spotřebitele je úměrné 
snížené kvalitě surovin používaných v systému 
zpracování potravin. Podle Europolu je proniknutí 
výrobků nízké kvality do potravinového řetězce 
možná i jedním z důsledků pandemie COVID-19. 
Bylo zadrženo více než 15 000 tun nelegálních 
produktů. Operace OPSON X dokládá důležitost 
spolupráce národních autorit se soukromým sek-
torem při ochraně práv spotřebitelů a kvality pro-
duktů, které dáváme na stůl,“ zdůraznila.

Operace, desátá svého druhu, probíhala od pro-
since 2020 do června 2021 a týkala se donucova-
cích orgánů 72 zemí, včetně 26 členských států 
EU. Operaci podpořil Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF), Generální ředitelství Evrop-
ské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ 
SANTE) a Úřad Evropské unie pro duševní vlast-
nictví (EUIPO) i státní dozorové orgány nad po-
travinami členských zemí a sektoroví partneři ze 
soukromé sféry.

Donucovací orgány provedly společně ko-
lem 68 000 kontrol. Výsledkem tohoto úsilí by-
lo zabavení nelegálních výrobků v hodnotě asi  
53,8 milionu eur. Úřady vydaly v důsledku vyšet-
řování 663 zatykačů a podle odhadů bylo narušeno 
42 zločineckých sítí.

„Odstranění tak obrovského množství nele-
gálních a často nebezpečných produktů z trhu je 
konkrétním příkladem toho, jak mezinárodní poli-
cejní spolupráce dělá svět bezpečnějším místem. 
Potravinářská kriminalita se nemusí vždy jevit 
jako nejvyšší policejní priorita, ale operace jako  
OPSON X ukazují, jak obrovské zisky tyto nelegál-
ní produkty vytvářejí. Zisky pak mohou financovat 
další aktivity organizovaného zločinu,“ řekl Jür-
gen Stock, generální tajemník Interpolu.

Zadržené nelegální produkty v pořadí podle množ-
ství:
�  Alkoholické nápoje
�  Doplňky stravy a přísady
�  Obiloviny, zrniny a odvozené produkty
�  Ovoce a zelenina
�  Cukr a sladké výrobky
�  Maso a masné výrobky

�  Plody moře
�  Mléčné výrobky
�  Drůbeží výrobky
�  Hospodářská zvířata
�  Koření
�  Stolní olej
�  Nealkoholické nápoje
�  Káva a čaj
�  Konzervy
�  Krmiva

VÁŽNOU HROZBOU ZŮSTÁVÁ 
 FALŠOVÁNÍ ALKOHOLU

Europol a Interpol ve společném prohlášení 
podrobně popsaly řadu případových studií, kte-
ré zdůrazňují, jak organizace spolupracovaly se 
státními orgány v boji proti potravinové trestné 
činnosti.

Španělský sbor Guardia Civil a celní orgány pod-
porované Europolem odhalily kupříkladu rozsáhlé 
falšování alkoholických nápojů. Ukázalo se, že zlo-
činecká síť používala ke změně kvality a vzhledu 
nápojů barviva. Tento případ vedl ke 14 zatčením 
a bylo zabaveno 47 660 litrů whiskey a 9 550 lit- 
rů alkoholu na výrobu podvodných produktů.

Padělatelství alkoholických nápojů odhalil ta-
ké italský sbor Carabinieri, podporovaný švýcar-
skou policií a Europolem. Toto vyšetřování mělo 
za následek pět domácích vězení a tři povinnosti 
pobytu.

Cílená opatření v oblasti výroby alkoholu a ví-
na byla provedena v Belgii, Bulharsku, Chor-
vatsku, České republice, Estonsku, Francii, Ně-
mecku, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, 
Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Severní Make-
donii, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunskou, 
Španělsku a Skotsku. Na základě výsledků bylo 
zabaveno celkem 1,7 milionu litrů vína, piva a al-
koholických nápojů. Většina porušení předpisů 
se týkala vína a vodky. Úřady uvedly, že padělání 
alkoholu zůstává vážnou hrozbou pro spotřebitele 
a zároveň negativně ovlivňuje legitimní výrobce.

Včelařství zase ohrožuje falšovaný med. Eu-
ropol doznává, že falšovaný med je v oběhu od  
70. let minulého století, kdy byl široce dostupný 
kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy. Aby 
zločinci zvýšili objemy a nezákonné zisky, přidá-
vali do pravého medu mnohem levnější kukuřičný 
a třtinový sirup. Tato aktivita velmi ovlivňuje trh, 
který je zaplaven padělky, jejichž ceny jsou mno-
hem nižší než u originálních produktů. Včelaři jsou 
proto nuceni postupně snižovat ceny svých výrob-
ků. To může ohrozit jejich aktivity a vést ke sní-
žení produkce medu i populací včel, které udržují.

Cílená opatření v oblasti výroby a prodeje medu 
byla provedena v Rakousku, Belgii, Bulharsku, 
na Kypru, v České republice, Francii, Německu, 
Řecku, Itálii, Lichtenštejnsku, Litvě, Portugalsku, 
Srbsku, Španělsku, Švýcarsku, Spojeném králov-
ství (Skotsku) a v USA.

Europol požadoval, aby státní orgány provádě-
ly kontroly, které by nezákonné produkty mohly 
v dodavatelském řetězci odhalit. Pověřené dozoro-

vé orgány tedy prováděly kontroly vnitřního trhu. 
Týkaly se přímého prodeje hospodářských zvířat, 
sběru a zpracování včelích produktů, velkoobcho-
dů, distributorů, skladů, pouličních trhů, maloob-
chodu a výroby potravin určených k přímé spo-
třebě. Úřady kontrolovaly především analytickou 
detekci cukrového sirupu a kukuřičného sirupu.

Těchto kontrol bylo provedeno 495 a u 7 % byla 
detekována nevyhovující jakost produktů. Celkem 
bylo zjištěno více než 51 000 falšovaných medů.

Dalším velkým problémem zůstává nelegální 
koňské maso. Projekt specializovaný na podporu 
státních orgánů v boji proti prodeji tohoto masa byl 
zahájen již v průběhu předchozí operace OPSON 
IX. Tuto akci vedla Belgie, Irsko a Nizozemsko 
a podpořilo ji GŘ SANTE. Cílená akce s koňskými 
pasy a koňským masem proběhla v Belgii, Chor-
vatsku, Dánsku, Francii, Irsku, Itálii, Španělsku. 
Následné činnosti během operace OPSON X vedly 
k zahájení tří nových vyšetřování v zemích EU.
www.foodnavigator.com 

USA: NÁRODNÍ ATLAS 
PRO URČENÍ LISTERIÍ

Listeria monocytogenes je jedním z nejsmrtel-
nějších patogenů přenášených potravinami. Nyní 
bude snazší vystopovat tuto bakterii, a to pomo-
cí nového nástroje pro genomické a geologické 
mapování vytvořeného vědci z Cornell University 
v USA. Národní atlas vytvořený na základě analý-
zy vzorků půdy vědcům sděluje, kde se v půdě na-
cházejí listerie a další příbuzné druhy bakterií. Tato 
data by mohla průmyslu pomoci vystopovat a určit 
zdroje listerií nacházejících se v přísadách a zaříze-
ních na zpracování potravin a v hotových výrobcích.

Podle vedoucího autora projektu Martina Wied-
manna, profesora bezpečnosti potravin a potravi-
nářských věd na Fakultě zemědělské a přírodních 
věd Cornellovy univerzity, může znalost genomic-
kých informací o izolátech listerií a jejich mož-
ných umístěních v USA pomoci zúžit původ na 
konkrétní region či dokonce lokalitu.

Pokud se například listeria nachází ve zpraco-
vatelském závodě na západě USA a toto zařízení 
použilo přísady pocházející ze vzdáleného místa, 
genetické informace by mohly poskytnout vodítko 
k původu bakterií. Tyto informace lze použít téměř 
jako zpětný odkaz. Není to vždy důkaz, ale k lo-
kalitě výskytu dotyčného typu bakterie to zavede.

Další z autorů atlasu Jingqiu Liao se domnívá, 
že tento průvodce může posloužit jako reference 
pro budoucí studie genomiky populace a prav-
děpodobně prospěje potravinářskému průmys-
lu lokalizací kontaminací listeriemi přirozeného 
přírodního původu.

Výzkum mapující genomiku a lokalizaci listerií 
na území USA byl publikovaný v časopise Nature 
Microbiology. Základem práce bylo systematicky 
sbírat vzorky půdy v USA. Autoři chtěli zachytit 
reálnou územní distribuci, genomovou rozmani-
tost a populační strukturu druhů listerií v přiroze-
ném přírodním prostředí.

Výskyt a přežívání listerií je závislý především 
na půdní vlhkosti, salinitě a koncentraci molybde-
nu, což je stopový prvek nacházející se v mléce, sý-
rech, zrninách, luštěninách, listové zelenině a masu.

Wiedmann poznamenává, že byly zkoumány 
listerie nacházející se na tak rozmanitých místech, 
jako je New York, Colorado a Kalifornie. Před 
vznikem atlasu bylo však porovnávání a hodnoce-
ní rozmanitosti této bakterie pocházející z různých 
lokalit obtížné.

Výzkumná skupina z Cornellovy univerzity 
věděla, že listerie se přirozeně vyskytují v půdě. 
Proto požádala další vědce v USA, aby nabírali 
vzorky půdy z nenarušených míst v přírodě, jako 
jsou nevyužívaná či neosídlená území a národní 
parky. Skupina potom doplnila sbírku vzorky půdy 
získanými na svých vlastních cestách a zjistila, že 
listerie jsou přítomny v celé řadě environmentál-
ních prostředí.

Na základě analýzy těchto vzorků vznikl ce-
lostátní atlas 1854 izolátů listerií představujících  
594 reprezentativních kmenů, umožňujících na 
základě rozmanitosti rozčlenit listerie do 12 fylo- 
skupin, každou s velkými rozdíly v šíři habitatu 
a endemismu. „Kosmopolitní“ fyloskupiny, pře-
vládající na mnoha různých stanovištích, měly ote-
vřenější pangenomy a vykazovaly slabší nerovno-
váhu vazeb, což odráželo vyšší míru zisku a ztráty 
genů a výměnu alel než fyloskupiny s úzkými 
rozsahy stanovišť. Kosmopolitní fyloskupiny také 
měly velkou část genů ovlivněných pozitivní se-
lekcí. Účinek pozitivní selekce byl výraznější v já-
drovém genomu specifickém pro fyloskupinu, což 
naznačuje, že jádrové geny specifické pro linii jsou 
důležitými hybateli adaptace. Tyto výsledky nazna-
čují, že flexibilita genomu a rekombinace jsou dů-
sledkem selekce k přežití ve variabilním prostředí.

Díky sekvenování celého genomu a komplexní 
analýze populační genomiky dostali tedy vědci 
odpověď na otázku, jaké jsou hybné síly ekolo-
gické a evoluční flexibility bakteriálního genomu, 
což bylo zatím nezmapované místo v oblasti mi-
krobiologie.

Listeria mononcytogenes představuje pro po-
travinářský průmysl velkým problém, protože 
onemocnění listeriózou může být i fatální. Cent-
rum pro kontrolu a prevenci nemocí odhaduje, že 
listeriózou onemocní v USA každý rok 1600 li- 
dí, z nich asi 260 zemře. Průmysl proto inovuje 
způsoby, jak zabránit růstu a šíření listerií v po-
travinách a nápojích. Jako součást řešení tohoto 
problému kupříkladu společnost Corbion vydala 
vylepšenou verzi svého modelu Corbion Listeria 
Control Model, který zvyšuje robustnost tohoto 
nástroje a usnadňuje výrobcům potravin kontrolu 
výskytu a růstu listerií v jejich produktech. 
Jingqiu Liao et al.: Nationwide genomic atlas of 
soil-dwelling Listeria reveals effects of selection 
and population ecology on pangenome evolution. 
Nature Microbiology, 6 (2021), s.1021–1030. doi.
org/10.1038/s41564-021-00935-7.

Mgr. Tatiana Oldřichová

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

Srdečně Vás zveme na 

20. mezinárodní konferenci výživy 
a diagnostiky, INDC 2021, 

která se uskuteční v Praze v Hotelu Amarilis, Štěpánská 613/18 

ve dnech 29. 11. – 2. 12. 2021

Pro více informací navštivte webovou stránku konference 

www.indc.cz

Cílem konference je pochopení vztahu mezi výživou a klinickou diagnostikou. 
INDC je již tradičním místem pro setkání lidí, kteří se zajímají o to, jak strava ovlivňuje  

naše zdraví, pocity, pracovní výkonnost a stárnutí. Ročník 2020 přivítá odborníky z oblastí  
výživy, klinické biochemie, potravinářské technologie, analytické chemie a medicíny.

Konference se bude skládat z bloků přednášek a posterových sekcí s vyhodnocením  
nejlepšího posteru. Po loňském úspěchu bude i v letošním roce zařazena přednášková  
sekce pro mladé vědce s oceněním nejlepší přednášky. Celá konference bude probíhat  

v anglickém jazyce. 

TÉMATA: 
probiotika, prebiotika, složky potravy a přírodní látky s blahodárnými účinky  

pro lidské zdraví, analytické metody užívané v nutrici a diagnostice

Doufáme, že svou účastí na konferenci získáte nejen spoustu cenných informací, 
ale také využijete volnočasové aktivity zahrnující objevování krás staré Prahy. 

Včasná registrace / snížený poplatek: 30. září 2021
Registrace přednášek a posterů: 10. října 2021

Možnost registrace online: 

http://www.indc.cz/en/registration/registration-form/

http://www.foodnavigator.com
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potravinářských provozů

   Hygienické odvodnění       

Odvodnění a jeho v role v nárocích na 
hygienu.

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

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

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

ACO. tvoříme budoucnost 
odvodnění
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