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Česká chuťovka 2021Jak aktuální!
Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky, praví jedno 

moudré úsloví. Přesto se v dějinném sledu události 
stále opakují, ač s jemnými či hrubšími obměna-
mi. Na Říp sice přišel se svou uondanou družinou 
první praotec Čech, ale když vystoupal na tuto pa-
mátnou horu náš někdejší prezident, s družinou 
v padnoucích oblecích ochranky, myslel si, že je 
prvním praotcem naší doby nové. Pak odešel do 
penze a nám zbyl praotec jen jeden. Naštěstí to byl 
ten Čech unavený hledáním domoviny. Význam-
né pražské defenestrace máme taky dvě. Ta první 
dne 30. 7. 1419 poskvrnila vstup do Novoměstské 
radnice a odstartovala husitství. Druhá pak 23. 5. 
1618 na Pražském hradě, o dvě stovky let pozdější, 
vymezila začátek třicetileté války. Obě byly před-
zvěstí hrůzných časů, nekonečných šarvátek, bitev, 
religiózní nesnášenlivosti, hladu, nouze a nesmír-
ného utrpení všech. Nová doba je však pestřejší, 
události jsou originálnější, jejich krutost dávno 
ne jen středověká, ale motivy činů a výsledek vždy 
stejný. Atentáty a likvidace odpůrců jsou na jedno 
brdo – sarajevský atentát na arcivévodu Ferdinan-
da s jeho ženou Žofi í, likvidace posledního ruské-
ho cara Mikuláše s jeho rodinou, starosty Chicaga 
Antonína Čermáka v Miami, Trockého stalinskou 
sekerkou v Mexiku a prezidenta J. F. Kennedyho 
a jeho bratra Roberta. Výčet není zdaleka úplný. 
Jen trochu zpochybňuje to úsloví o jedné řece. 
Opakuje se téměř vše. Může za to člověk, jeho dvě 
ruce, dvě nohy, jeden mozek. A touhy. Být bohatší, 
silnější, mocnější, být první. A když se to hodí do 
jednoho pytle, vyleze z toho společnost, která se 
chová, jak umí. Někdy lépe, že se na to dá koukat, 
někdy to na velké hledění není. Žijeme nyní v řece, 
ve které jsme už kdysi dávno byli. Blahobyt, žádný 
hlad, lidi se na sebe usmívají sice méně, než by 
mohli, ale nepláčou. Ale starosti jsou velké. Po-
dobný čas tomu dnešnímu byl před rozpoutáním 
první světové války. 

Od mojí sestry Elišky dostávám průběžně in-
ternetové šoty a různé společenské postřehy. Je to 
celoživotní kantorka-češtinářka a má k literatuře 
blízko od útlého mládí. I tu najednou přišlo od 
ní toto dílko, napsané velkým českým autorem už 
v roce 1913. 

Eduard Bass – Drahota 

Sládci klejí: „Zatroleně,
chmel už zase stoupl v ceně,
chceme-li jen skromně žít,

pivo musí podražit!“

„Mouka dražší, vizte ceny!“
křičí pekař ustrašený,

„chceme-li jen skromně žít,
housky nutno podražit!“

„Ale nám se nejhůř daří,“
naříkají uzenáři. 

„Chceme-li jen skromně žít,
buřty nutno podražit!“

Pan domácí hned se straší:
„Maso, pivo, chléb je dražší,
chceme-li jen skromně žít,
činži nutno přirazit.“

Kdopak by se toho nelek?
Stát tím trpí jako celek,

aby mohl vyjíti, 
nutno daně zvýšiti. 

Konsumentu nelze více
nežli jít a oběsit se.

Učiň to však neprodleně,
dokud špagát nestoup v ceně.

Jak aktuální! Jen ta paralela na nevyřčený ča-
sový sled tehdejší doby hodně znervózňuje. Moc 
bych se přimlouval, jen nevím kde, abychom za 
rok 1913 nechodili. A zaníceně doufám, že to úslo-
ví o řece, do níž nejde vstoupit dvakrát, přece je-
nom pro tento případ aspoň trochu platí. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

Do 12. kola Programu rozvoje venkova 
(PRV) chce Ministerstvo zemědělství (MZe) 
přidat k současným více než 5 miliardám 
ještě nejméně půl miliardy korun. Tyto pe-
níze jsou určeny na podporu chovu skotu, 
a tedy zvýšení konkurenceschopnosti živo-
čišné výroby.

„Do dvanáctého kola hlavního programu 
pro zemědělce přidáme ještě nejméně půl mi-
liardy korun, které jsme získali z národních 
zdrojů. Plánujeme podpořit živočišnou výrobu. 
Příspěvky budou určené na výstavbu a rekon-
strukce stájí, chovatelských zařízení, skladů 

a na pořízení technologií. Konkrétně budou 
moci zemědělci získat peníze například na do-
jírny nebo oplocení pastvin,“ řekl ministr ze-
mědělství Miroslav Toman. 

Záměrem je zvýšit konkurenceschopnost 
českého zemědělství. Navýšení dotace schvá-
lila Porada vedení ministra zemědělství. Nyní 
bude návrh projednán na Monitorovacím výbo-
ru PRV, který je složený se zástupců minister-
stev, nevládních organizací a Evropské komise. 

O příspěvky z první části 12. kola PRV 
mohli zemědělci a potravináři žádat v červnu 
a červenci letošního roku. Více než 5 miliard 
korun bylo určeno na posílení soběstačnosti 

ovoce a zeleniny, včetně brambor, ale i živo-
čišné výroby. 

Dotace směřovaly nejen na primární produk-
ci, ale i na její zpracování. Zájemci tak mohli 
požádat o prostředky například na vybudování 
skladů pro ovoce a zeleninu, na nákup speci-
álních strojů pro ovocnářství a zelinářství, na 
ochranné sítě proti ptákům nebo na nosné kon-
strukce do sadů. Část dotací mohli získat také 
mladí začínající zemědělci do 40 let na rozjezd 
svého podnikání. Příspěvky pomohly i akcím 
sloužícím ke vzdělávání a rozšiřování znalostí.

MZe

Ministerstvo zemědělství zvýší dotaci ve 12. kole
 Programu rozvoje venkova 

Ministr zemědělství Miroslav Toman 
schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 
2021. Také v letošním roce se budou vyplá-
cet zálohy na jednotnou platbu na plochu 
zemědělské půdy ve výši 70 %. 

Kromě jednotné platby na plochu zeměděl-
ské půdy (SAPS) jsou to také platby pro země-
dělce dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, platby pro mladé 
zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na 
produkci (VCS). 

Sazba na SAPS v roce 2021 bude 3 331,68 Kč/
ha a sazba platby pro zemědělce dodržující ze-
mědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí (tzv. greening) je stanovena ve výši 
1 833,32 Kč/ha. 

Stejně jako v předchozích letech chce Mi-
nisterstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené 
podpoře mladých zemědělců, a proto je zacho-
vána vyšší sazba pro platbu pro mladé zeměděl-
ce, která tvoří 50% částku ze sazby na SAPS.
Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro le-
tošní rok je 1 665,84 Kč/ha. 

Ministr zemědělství schválil také sazby pro 
jednotlivé platby VCS, jejichž prostřednictvím 
bude letos vyplaceno na citlivé komodity více 
než tři miliardy korun. 

Výše jednotlivých podpor přímých plateb 
jsou přepočteny podle směnného kurzu Evrop-
ské centrální banky stanoveného k 30. 9. 2021, 
který letos byl 25,495 Kč/EUR. 

Snížení jednotkových sazeb v porovnání 
s rokem 2020 je způsobeno kromě směnného 
kurzu zejména snížením celkových rozpočto-
vých stropů určených na přímé platby a pře-
vodem 0,8 % fi nančních prostředků z přímých 
plateb na platby v rámci Programu rozvoje 
venkova. 

Z národních zdrojů evropské platby doplňují 
přechodné vnitrostátní podpory poskytované na 
zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, 
přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka 

a ovce a kozy. Přechodné vnitrostátní podpory 
jsou vypláceny jen těm zemědělcům, kterým 
je v daném roce přiznána jednotná platba na 
plochu zemědělské půdy. Sazby pro tyto platby 
budou zveřejněny během listopadu 2021. 

Všechny z uvedených dotací bude vyplácet 
Státní zemědělský intervenční fond. 

Sektor Sazba
(Kč/jednotka)

Škrobové brambory 14 198,88
Chmel 15 273,41
Ovoce 
velmi vysoká pracnost 11 380,63

Ovoce vysoká pracnost 7 975,42
Zelenina 
velmi vysoká pracnost 9 880,78

Zelenina vysoká pracnost 3 230,45
Konzumní brambory 4 470,96
Cukrová řepa 6 807,24
Bílkovinné plodiny 1 858,56
Masná telata 7 979,53
Dojnice 3 659,99
Ovce a kozy 4 204,17

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb 
pro rok 2021

Vážení čtenáři,
na straně 7 odpovídá 

na naše otázky 
 Katarína Navrátilová,

generální ředitelka 
Tesco Stores ČR, a. s.

Dne 2. listopadu 2021 proběhlo v Rytířském sále Valdštejnského paláce slavnostní předávání ocenění soutěže Česká chuťovka. Na fotografi i 
zástupci fi rem vítězných masných výrobků spolu se senátorem Jiřím Voseckým a ředitelem SVS Zbyňkem Semerádem.
 Bližší informace o události přinášíme uvnitř listu na stranách 12–15.
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PEKÁRNA LIČNO 
Lično 16

517 41 Kostelec nad Orlicí
www.beas.cz

PEKÁRNA CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Choustníkovo Hradiště 89

544 42 Choustníkovo Hradiště
www.pekarnahradiste.cz

I V LETOŠNÍM ROCE
JSME SPOLEČNĚ
ZÍSKALI NOVÁ OCENĚNÍ
V NÁRODNÍ SOUTĚŽI CHLÉB ROKU 2021
V TĚCHTO KATEGORIÍCH

CHLÉB
900 – 1200G

1.MÍSTO

NOVINKA
ROKU

1.MÍSTO

CHLÉB
BEZ HRANIC

2.MÍSTO

4. 10. – Ústřední nákazová komise (ÚNK), 
kterou svolal ministr zemědělství Miroslav 
Toman, projednávala aktuální nákazovou si-
tuaci v České republice a okolních státech. 
Nejvážnějším rizikem pro tuzemské chovy je 
africký mor prasat (AMP) šířící se v Německu
a Polsku v blízkosti českých hranic. Nejbližší 
výskyt AMP u prasat divokých je v Německu 
cca 25 km od české hranice. Po čtyřech mě-
sících se objevilo nové ohnisko ptačí chřipky
v malochovu drůbeže na Příbramsku, jedná 
se o subtyp H5N1, který může být přenosný 
i na člověka.

V Německu, kde se vyskytuje AMP v nejkratší 
vzdálenosti 25 km od naší hranice, byla navíc 

v září „prolomena“ pomyslná hranice dálnice A4 
a byl potvrzen pozitivní případ u divočáků jižně 
od dálnice, tedy směrem k hranici s ČR. V sou-
sedním Polsku se nákaza přiblížila k cca 40 km 
od české hranice.

V nejrizikovějších oblastech Libereckého 
a Ústeckého kraje (Frýdlantský a Šluknovský vý-
běžek) byla již v loňském roce vymezena zóna 
intenzivního lovu divočáků. Cílem tohoto opat-
ření je snížení hustoty populace prasat divokých, 
k čemuž lovce motivuje zástřelné ve výši 2000 Kč
za ulovený kus. K důslednému vyhledávání 
uhynulých kusů a jejich včasnému odklízení 
přispívá nálezné 3000 Kč za kus. V období od 
16. 11. 2020 do 27. 9. 2021 zažádali lovci v oblas-
ti s intenzivním odlovem o zástřelné za 3788 pra-
sat divokých. Zároveň bylo zažádáno o zvýšené 
nálezné za nález 121 uhynulých či sražených ku-
sů. Všechna ulovená či nalezená a sražená divo-
ká prasata byla vyšetřena na AMP s negativním 
výsledkem.

„Nákazová situace ve vztahu k africkému mo-
ru prasat se v okolních zemích, zejména v Ně-

mecku a Polsku, bohužel stále zhoršuje. Jedním 
z klíčových preventivních opatření před zavleče-
ním nákazy do České republiky je snížení popu-
lace prasat divokých v rizikové oblasti severních 
Čech. Proto vybízíme myslivce k ještě vyššímu 
odlovu, a to nejen v oblasti s intenzivním od-
lovem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

„Státní veterinární správa má zpracovaný 
plán zavádění veterinárních opatření pro případ 
zvyšujícího se rizika nebo samotného znovuzavle-
čení afrického moru prasat do České republiky. 
Už v minulosti se jako velmi efektivní ukázala 
kombinace intenzivního odlovu divočáků, ne-
prodleného hlášení uhynulých prasat a odebírá-
ní vzorků. Samozřejmostí je přísné dodržování 
pravidel biologické bezpečnosti jak při lovu, tak 
v chovech prasat domácích. Nezastupitelnou roli 
pro důsledné sledování nákazy má celorepubli-
kový monitoring nákazy,“ uvedl ústřední ředitel 
SVS Zbyněk Semerád.

Druhým tématem, které ÚNK diskutovala, byl 
aktuální výskyt ptačí chřipky. V České republi-

ce bylo po více než čtyřech měsících potvrze-
no nové ohnisko ptačí chřipky, které se objevi-
lo v malochovu drůbeže v obci Trhové Dušníky 
na Příbramsku. Chovatel nahlásil úhyn pěti hus 
ze svého malochovu. V něm se dále nacházelo 
16 slepic a 11 kachen. Veterinární inspektoři ne-
prodleně zahájili v chovu šetření, přijali před-
běžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšet-
ření do Státního veterinárního ústavu Praha. To 
následně potvrdilo subtyp ptačí chřipky H5N1, 
přičemž tato varianta může být potenciálně ne-
bezpečná pro člověka. Proto krajská veterinár-
ní správa informovala příslušnou hygienickou 
stanici, která má kompetenci přijímat navazující 
opatření k zamezení přenosu na člověka.

Zbývající drůbež v chovu byla utracena. 
Kolem ohniska bylo vymezeno tříkilometrové 
ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo do-
zoru. V těchto pásmech jsou vyhlášena mimo-
řádná veterinární opatření, která omezí přesuny 
drůbeže, je zde zakázáno pořádání hromadných 
akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které 
představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

Ústřední nákazová komise v boji s africkým morem prasat 
doporučila intenzivní odlov

Ministerstvo zemědělství a Policie ČR se 
dohodli na úpravě sazebníku za upytlače-
nou zvěř a ryby. Ceny se zvyšují poprvé za 
11 let. Nové taxy za nelegálně ulovenou zvěř 
a ryby platí od data vydání sazebníků, tedy 
od 5. října 2021. 

Hodnota nelegálně zabitého jelena ev-
ropského stoupne podle nových pravidel na 
33 700 korun z dosavadních 29 300 korun, 
prasete divokého na 26 705 z 22 900 ko-
run a srnce obecného na 28 000 ze součas-
ných 15 900 korun. Sazba se mění u všech 

druhů lovné zvěře, včetně ptáků a ryb. 
Nový ceník se přizpůsobuje infl aci za 11 let, 

kdy prošel poslední úpravou, a především od-
ráží rostoucí částky, které jsou nutné k nápra-
vě situace a pořízení náhrady za neoprávněně 
ulovenou zvěř. Taxy tak zahrnují nejenom sa-
motnou hodnotu zvěře, ale i nutnou práci vete-
rinářů, myslivců, náklady na pořízení pastí, ka-
ranténní péči nebo odchyt a vypuštění nových 
jedinců zvěře. 

Sazebník poslouží jako vodítko pro policii 
při jejím rozhodování v případech pytláctví. 
Refl ektuje nedávné zvýšení hranice z 5 na 10 ti-

síc korun výše škody, která je podle trestního 
zákoníku limitem pro možné stíhání za trestný 
čin. Pokud někdo způsobí škodu vyšší než 10 ti-
síc korun, řeší už tento případ soud a obviněné-
mu hrozí vězení, což se týká i pytláctví. Pokud 
je škoda nižší než 10 tisíc, má přestupek na sta-
rosti správní orgán, většinou obec, která může 
provinilci například udělit pokutu. 

Sazebník za ryby je platný pro ryby upyt-
lačené v rybářských revírech i za ty z rybní-
kářství. Ceny se odvíjejí podle druhu, věkové 
kategorie a skupin ryb. Tento sazebník rovněž 
poslouží k vyplácení kompenzací za škody způ-

sobené mimořádnými situacemi, jako jsou na-
příklad povodně, sucho nebo havarijní úhyny 
a náhrady při zdolávání nebezpečných nákaz 
podle zákona o veterinární péči. 

Na novém ocenění zvěře a ryb spolupracova-
lo kromě Ministerstva zemědělství a Policie ČR 
také Státní zastupitelství a odborné instituce 
(Výzkumný ústav lesního hospodářství a my-
slivosti, Oddělení rybářství a hydrobiologie 
Mendelovy univerzity v Brně, Fakulta rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, Rybářské sdružení ČR, Český 
rybářský svaz, Moravský rybářský svaz). 

Národní dotace do zemědělství a potravi-
nářství by měly v roce 2022 dosáhnout část-
ky 5 miliard korun. Peníze přispějí například 
k lepším podmínkám v chovech zvířat, na vý-
sadbu sadů, podporu potravinových bank, 
zpracování zemědělských produktů a zvý-
šení konkurenceschopnosti. Národní země-
dělské dotace za poslední roky rostou, od 
roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy 
korun. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo zá-
sady pro vyplácení národních dotací do zeměděl-
ství a potravinářství v roce 2022. 

„Zásady pro vyplácení dotací v příštím roce 
jsme tentokrát připravili už v září. Chceme tak 
zemědělcům a potravinářům usnadnit život, aby 
věděli ve větším předstihu, s jakou podporou mo-
hou příští rok počítat. Národní dotace jsou pro 
ně důležitý zdroj, s jehož pomocí zlepšují péči 
o chovaná hospodářská zvířata nebo mohou své 
hospodaření rozšířit o zpracování zemědělských 
produktů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Národní dotace jsou určené i na podporu vzdě-
lávání, včelařství, prevenci před zavlečením ne-
bezpečných nákaz do chovů hospodářských zví-
řat, zlepšování genetického potenciálu zvířat, 
prevenci před šířením chorob polních a speciál-
ních plodin, výstavbu a obnovu závlah, podporu 
mimoprodukčních funkcí rybníků, činnost potra-
vinových bank, obnovu ekologických ovocných 
sadů a podporu vysoce kvalitní produkce mléka, 
masa a brambor. 

Od roku 2017 národní zemědělské dotace ros-
tou. Zatímco v roce 2017 MZe vyplatilo přibližně 
3,4 miliardy korun, příští rok by mělo zeměděl-
cům a potravinářům poskytnout 5 miliard korun. 

ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE
2017–2022

Cílem národních podpor je přispět na zeměděl-
skou a potravinářskou činnost, která je důležitá 
a společensky prospěšná například tím, že udr-
žuje zaměstnanost na venkově, zabraňuje šíře-
ní chorob zvířat a rostlin nebo pomáhá chránit 
životní prostředí. Pro zemědělce a potravináře 
ale tato činnost znamená zvýšené náklady, a tím 
ohrožuje jejich konkurenceschopnost na trhu. 

Dotační programy pro rok 2022 jsou pokra-
čováním systému dotací z předešlých let. Ze-
mědělcům, potravinářům, obcím i neziskovým 
organizacím se budou dotace vyplácet v příštím 
roce na základě schválených žádostí. Proplácet je 
bude Státní zemědělský intervenční fond, kromě 
programu Genetické zdroje, jehož administrace 
nadále spadá přímo pod MZe. 

NÁRODNÍ DOTACE 
PRO ROK 2022:

*) Prostředky na program budou v případě vzni-
ku škod způsobených mimořádnými událostmi 
stanoveny na základě usnesení vlády ČR.

MZe

2017 2018 2019 2020 2021 2022

vyplaceno vyplaceno vyplaceno vyplaceno schválená 
alokace návrh rozpočtu

3,4 mld. Kč 3,9 mld. Kč 4,4 mld. Kč 4,4 mld. Kč 5 mld. Kč 5 mld. Kč

Název programu 

Rok 2022

Dotace 
k hospodář. 

výsledku
(neinvestiční)

Dotace 
na pořízení 

dlouhodobého 
hmotného ma-

jetku (kapitálové 
výdaje)

tis. Kč
Podpora včelařství 105 000 –
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách – 35 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů – 95 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 
v režimu ekologického zemědělství – 15 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat  260 000 –

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 282 000 18 000
Genetické zdroje 78 500 –
Nákazový fond 1 403 100 –
Poradenství a vzdělávání 155 700  700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000 –
Podpora technologických platforem 
v působnosti rezortu MZe 23 000 –

Podpora zpracování zemědělských produktů 
a zvyšování konkurenceschopnosti 
českého potravinářského průmyslu

 – 750 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000 –
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 23 000 –
Podpora činnosti potravinových bank 
a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 46 900 36 100

Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 420 000 –

Zlepšení životních podmínek v chovu 
hospodářských zvířat 1 146 000 –

Podpora obcím na zajištění nákladů péče 
o zvířata umístěná do náhradní péče 3 000 –

Rámcový program pro řešení rizik 
a krizí v zemědělství 0 *) –

4 050 200 949 800

Celkem 5 000 000

V příštím roce podpoří 
Ministerstvo zemědělství zemědělce 

5 miliardami z národních dotací

Účinnější zbraň na pytláky: Ministerstvo zemědělství společně s Policií ČR 
zvýšilo sazby za nelegálně ulovenou zvěř 
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Vítězem čtrnáctého ročníku soutěže střed-
ních škol s veterinárním zaměřením Pohár 
ústředního ředitele Státní veterinární správy 
(SVS) se stali studenti Tauferovy střední od-
borné školy veterinární v Kroměříži. Tauferova
veterinární škola získala své první vítězství 
v historii soutěže. Pohár vítěznému týmu pře-
dal ve středu 13. 10. ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Soutěž se uskutečnila od 10. 10. do 13. 10. 
2021, tak jako v předchozích letech, ve Školicím 
středisku Státního veterinárního ústavu Praha 
v Lysolajích. Kromě vítězné školy se letos sou-
těže účastnili reprezentanti dalších pěti středních 
škol s veterinárním zaměřením z České repub-
liky. 

Čtyřčlenná družstva studentů se postupně 
utkala ve čtyřech soutěžních disciplínách včet-
ně praktické části v laboratořích. Závěrečná 
prezentace byla na téma „Mé budoucí odborné 
zaměření a mé dosavadní veterinární vzdělání 
v praxi“. Soutěžící hodnotila pětičlenná odborná 
porota složená ze zástupců Veterinární univerzi-
ty a Státní veterinární správy. Její předsedkyní 

byla doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., 
děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie 
Veterinární univerzity Brno. 

Zvláštní cenu poroty za nejpozoruhodnější vý-
kon jednotlivce obdržela Kristýna Václavíková 
reprezentující školu z Boskovic. Porotu zaujala 
výsledkem písemného testu i prezentací na od-
borné téma.

„Pevně věřím, že většina soutěžících bude 
ve studiích veterinárních oborů pokračovat i 
po maturitě a poroste nám tak nová generace 
kvalitních veterinárních lékařů. Úroveň před-
vedených výkonů a prezentací soutěžících lze 
hodnotit jako velmi nadstandardní, což je pro 
naši profesní budoucnost pozitivní příslib,“ 

Studenti z Kroměříže zvítězili v soutěži Pohár ústředního ředitele SVS

Podzim představuje tradiční období inten-
zivnějšího lovu zvěře, kdy se daleko častě-
ji než po zbytek roku objevuje v restauracích 
nebo obchodech zvěřina. Jako komodita ži-
vočišného původu spadá do oblasti zájmu ve-
terinárního dozoru. Následující text suma-
rizuje pravidla pro uvádění zvěřiny na trh 
z pohledu veterinárního dozoru a jeho úlohu 
v této oblasti.

Varianty, jak se může dostat zvěřina legální 
cestou do tržní sítě, jsou v podstatě dvě. První je 
prostřednictvím tzv. přímého prodeje v malém 
množství, druhá prostřednictvím zvěřinového 
závodu. U obou variant musí být zvěřina před 
uvedením na trh prohlédnuta. V případě prodeje 
v malém množství je legislativa mírnější a stačí 
prohlídka ze strany tzv. proškolené osoby. Ne-
prohlédnutý kus může konzumovat pouze uživa-
tel honitby nebo oprávněný účastník lovu, avšak 
na vlastní riziko a jen ve své domácnosti. Druhy 
vnímavé na parazita svalovce neboli trichinelu 
(především divoká prasata) musí být vyšetřeny 
na její přítomnost ve všech případech, i pokud 

je zvíře určeno ke spotřebě v domácnosti lov-
ce. Laboratoře, které mají k tomuto vyšetření 
oprávnění, lze zjistit na webu Státní veterinární 
správy (SVS).

Ve zvěřinových závodech prohlíží všechna tě-
la ulovené volně žijící zvěře veterinární dozor, 
tedy zaměstnanci SVS. SVS také eviduje všech-
na vyšetření prasat na trichinelu, za první polo-
letí 2021 to bylo bezmála 82 000 prasat divo-
kých. 

Zvěřinu v kůži nebo peří v malých množ-
stvích může prodávat/dodávat jen uživatel honit-
by a zvěř musí pocházet z jeho honitby. V rámci 
tohoto režimu mohou uživatelé honiteb prodávat 
zvěřinu konečnému spotřebiteli přímo či pro-
střednictvím maloobchodní prodejny. Mohou 
zvěřinu dodat také do maloobchodního zařízení, 
které je pro tuto činnost registrováno. Drobnou 
zvěř, jako jsou například zajíci či bažanti, je mož-
né prodávat také na tržnicích.

Prohlídka proškolenou osobou musí být pro-
vedena co nejdříve po ulovení. Pokud proškolená 
osoba podle určitých znaků zjistí, že by maso 
mohlo představovat zdravotní riziko, musí infor-

mace předat uživateli honitby a ten musí zvěřinu 
(tělo i s orgány a hlavou) buď předložit k prohlíd-
ce veterinárnímu inspektorovi, nebo, není-li to 
možné, zvěřinu vyřadit jako nevhodnou k lidské 
spotřebě.

Od května 2020 je možné v rámci přímého pro-
deje (v malém množství) prodávat až 4 000 kusů 
velké volně žijící zvěře a 100 000 kusů drobné 
volně žijící zvěře odlovených v jedné honitbě za 
rok. „Legislativní změna má motivovat myslivce 
k vyššímu odstřelu přemnožené spárkaté zvěře, 
ale také zvýšit spotřebu zvěřiny, která se v Česku 
pohybuje jen okolo jednoho kilogramu na hlavu 
ročně, a tím podpořit lokální podnikatele,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Provozovatel, který chce zvěřinu stahovat 
a prodávat jako maso nebo vyrábět ze zvěřiny 
výrobky, vše pouze v omezeném množství, a do-
dávat je v místě výroby jen konečnému spotře-
biteli (jen 33 % z omezené produkce je možné 
prodat do dalšího maloobchodu), musí být regis-
trován u krajské veterinární správy (KVS) jako 
maloobchodní zařízení určené pro zacházení se 
zvěřinou. Stejným způsobem musí být regist-

rována i restaurace, která chce nakoupit zvěři-
nu v kůži nebo peří a na místě ji zpracovat na 
pokrmy. Pokud by provozovatel chtěl zvěřinu 
stahovat a prodávat bez jakéhokoliv omezení, 
musí být KVS schválený a registrovaný jako 
zařízení pro nakládání se zvěřinou (zvěřinový 
závod), a být tak pod stálým veterinárním do-
zorem. Pro představu například v uplynulém 
roce provedli veterinární inspektoři ve zvěři-
nových závodech téměř 24 000 prohlídek srnčí 
zvěře, přes 27 000 jelení, 8 500 dančí, více než 
2 000 mufl oní a 33 500 prohlídek černé zvěře. 
Čísla se týkají počtu prohlídek, nikoliv kusů 
zvěře.

Kontrolováni veterinárním dozorem jsou ta-
ké myslivci. V letošním roce u uživatelů honiteb 
veterinární inspektoři provedli zatím 161 kont-
rol, z toho v 10 případech zjistili nějakou záva-
du. Nejvíce pochybení se týkalo nevyšetřování 
prasat divokých na trichinelu. SVS kontroluje 
také osoby proškolené k provádění zdravotních 
a hygienických kontrol zvěřiny. Těch letos za-
tím zkontrolovala celkem 113. Závady nebyly 
zjištěny. 

Státní veterinární správa zaměřuje dozorovou činnost i na zvěřinu

Státní veterinární správa informuje, že od 
11. 10. 2021 spustila novou verzi systému 
TRACES, jednotného systému Evropské unie 
pro certifikaci a sledování zásilek zvířat na 
území EU. Nová verze systému (s označením 
TRACES NT), která je jednou ze složek inte-
grovaného systému pro úřední kontroly, je od 
16. 10. 2021 jediným funkčním systémem pro 

certifikaci zásilek zvířat a zárodečných pro-
duktů v rámci EU.

Všechny hospodářské subjekty působící 
v oblasti obchodování se zvířaty, zárodečnými 
produkty a některými kategoriemi vedlejších 
živočišných produktů – chovatelé, obchodníci, 
vývozci, přepravci, plemenářské subjekty a další 

provozovatelé, které potřebují systém TRACES 
nadále plnohodnotně využívat tak jako dosud 
(s přístupem tzv. ekonomického operátora), se 
musí předem do nového systému zaregistrovat 
a nově založit svůj uživatelský účet. 

Návod k registraci a založení účtu hos-
podářského subjektu do TRACES NT a také pří-
ručka k předvyplnění a předložení části I. vete-

rinárního osvědčení jsou dostupné na interneto-
vých stránkách SVS.

Poskytnutím informací o zásilce prostřednic-
tvím systému TRACES NT splní provozovatelé 
svou povinnost týkající se hlášení přemísťová-
ní chovaných suchozemských zvířat a vodních 
živočichů do jiných členských států Evropské 
unie. 

Od poloviny října přechází certifi kace 
a sledování zásilek zvířat na novou verzi TRACES

Evropská komise (EK) 6. října 2021 vyhlá-
sila výběrové řízení na nákup, skladování 
a dodávky živé oslabené vakcíny proti kla-
sickému moru prasat. Lhůta pro doručení na-
bídek je do 17. listopadu 2021. Do výběrové-
ho řízení se mohou přihlásit i české subjek-
ty, proto informaci Státní veterinární správa 
zveřejňuje na svém webu. 

V dubnu letošního roku vstoupil v účinnost 
legislativní balík navázaný na nařízení (EU) 
2016/429, o nákazách zvířat a o změně a zruše-
ní některých aktů v oblasti zdraví zvířat („práv-
ní rámec pro zdraví zvířat“). Na základě čl. 
48 odst. 1 tohoto nařízení může EK v souvislosti 
s některými nákazami zvířat zřídit unijní banky 
antigenů, očkovacích látek a diagnostických pří-
pravků za účelem skladování a obměny zásob 

vybraných biologických produktů, včetně oč-
kovacích látek, a odpovídat za správu takových 
zásob.

Očkování je základním nástrojem pro preven-
ci, kontrolu a eradikaci vybraných nákaz (tzv. 
nákazy uvedené na seznamu dle nařízení [EU] 
2016/429), mezi nimi i klasického moru prasat. 
V případě nutnosti by banka vakcín proti klasic-
kému moru prasat usnadnila dostupnost očko-

vacích látek a rychlou vakcinační odpověď tím, 
že by zaručila dodávky, pokud by neexistova-
la okamžitá alternativa, nebo by překlenula ob-
dobí, než si členský stát nebo třetí země budou 
moci zakoupit vlastní očkovací látky proti této 
nákaze.

www.svscr.cz
SVS

Evropské komise vyhlásila tendr na vakcínu proti klasickému moru prasat

PEN_CESKA_CHUTOVKA_inz_Potr_zpravodaj_255x372_zrc.indd   1 26.10.21   17:00

zhodnotil letošní ročník soutěže ústřední ředitel 
SVS. 

Kvůli nepříznivému vývoji epidemické situ-
ace a přijatým vládním ochranným opatřením 
proti šíření COVID-19 byl loňský ročník zru-
šený a přesunutý na letošní rok. I letošní roč-
ník byl nakonec přijatými opatřeními ovlivněn, 
neboť několik dní před konáním soutěže by-
lo Slovensko zařazeno mezi „červené“ země 
s vysokým rizikem nákazy, což ztížilo vstup na 
území ČR týmům dvou středních škol ze Sloven-
ska (Košice a Nitra), které nakonec svou účast 
zrušily.

POŘADÍ NA PRVNÍCH 
TŘECH MÍSTECH:

1.  Tauferova střední odborná škola veterinární 
Kroměříž

2.  Vyšší odborná škola a Střední škola Boskovice
3.  Vyšší odborná škola a Střední zemědělská 

škola Benešov
Všichni účastníci soutěže
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Na 5 otázek odpovídá:

 Katarína Navrátilová,
generální ředitelka Tesco Stores ČR, a. s.

1.  V letošním roce slaví společnost Tesco 25 let 
působení na českém trhu. V jaké se nyní na-
chází kondici a kam chcete vy osobně fi rmu 
směřovat a profi lovat?
Po náročném období transformace a zjedno-

dušení našeho podnikání naším strategickým cí-
lem je přivést Tesco v Česku k opětovnému růstu. 
Začali jsme otevírat nové obchody. V září jsme 
otevřeli nový supermarket v Jesenici u Prahy a ná-
sledně i hypermarket v Kutné Hoře. Zároveň mo-
dernizujeme stávající prodejny a dále posilujeme 
online prodej tak, aby si zákazníci mohli pohodl-
ně a kdykoliv nakoupit kvalitní potraviny a další 
produkty potřebné k běžnému životu. S více než 
180 prodejnami Tesco a 130 franšízovými pro-
dejnami Žabka je naše maloobchodní síť snadno 
dostupná pro dvě třetiny české populace. Ještě 
širší okruh zákazníků pak dokážeme oslovit díky 
online prodeji. Prostřednictvím společnosti Tesco 
mají naši zákazníci přístup ke všemu, co potře-
bují, a to za méně a každý den – od klíčového 
základního zboží po velké týdenní nákupy. Také 
provozujeme 17 čerpacích stanic. To vše z nás činí 
jeden z hlavních maloobchodních řetězců v zemi.

2.  Tesco má zatím jako jediný klasický retai-
lový řetězec i plnohodnotnou službu pro on-
line nákupy potravin. Jak se daří této vaší 
službě a jaké s ní máte plány do budoucna?
Naše strategie multikanálového prodeje se 

v době pandemie velmi osvědčila a zákazníci 
měli a stále mají možnost nakupovat v různých 
formátech našich kamenných obchodů a využívat 
i různé možnosti online nákupu potravin. Obrov-
ským přínosem této služby je jednoznačně úspora 
času. Tesco navíc nabízí široký sortiment více 
než 16 000 produktů, a to za stejné ceny jako 
v kamenných obchodech. Kvalita vybraných pro-
duktů je jako při osobním nákupu, o jejich výběr 
se starají vyškolení kolegové, kteří objednávky 
připravují a jsou pomyslnýma očima a rukama 
zákazníka. Zákazníci mají nyní další možnost ne-
chat si nákup doručit v den objednání. Chceme 
i nadále tuto službu rozvíjet na základě potřeb 
zákazníků, aby jejich nakupování bylo ještě pří-
větivější, pohodlnější a dostupnější. V nadchá-
zejících týdnech a měsících představíme další 
vylepšení a rozšíření této oblíbené služby.

3.  Česko zasáhla nebývalá míra infl ace, která 
se propisuje do všech oblastí lidského živo-
ta. Jak se to zatím projevilo v koncových 
cenách potravin ve vašich obchodech? 
Nárůst nákladů v oblasti energií, logistiky, 

obalových materiálů nebo zvyšujících se mezd 
hlásí všichni naši dodavatelé. Momentálně při-
cházejí s novými ceníky, kdy navrhují zvýšení 
cen z důvodů zmíněných vícenákladů. Budeme 
dělat vše, abychom v maximální možné míře tlu-
mili všechny skokové nárůsty vstupních cen. 

4.  Řetězcům v Česku bývá často vyčítáno, že 
v honbě za co nejnižší cenou často nedosta-
tečně podporují lokální dodavatele. Jak vy 
vnímáte tyto výhrady?
Tento argument slyším poměrně často a ráda 

bych se vůči němu znovu ohradila. Dlouhodo-
bě podporujeme české farmáře a máme naváza-
né dlouholeté korektní obchodní vztahy s řadou 
z nich. V případě začátku sezony české sklizně 
ovoce či zeleniny vždy upřednostňujeme lokální 
producenty před dovozem. Máme skutečně vel-
mi širokou nabídku lokálních produktů, jako je 
český chřest, jablka, rajčata, brambory, borůvky, 
jahody, maliny, meruňky, cibule, česnek, salá-
ty, kořenová zelenina, košťálová zelenina a další 
produkty. U čerstvých potravin podíl od českých 
producentů přesahuje 70 %. Řada českých doda-
vatelů dokonce využila možností naší meziná-
rodní sítě a exportuje své výrobky na zahraniční 
trhy, kde společnost Tesco, resp. její sesterské 
společnosti, působí, přičemž v roce 2019 činil 
celkový vývoz zboží od českých dodavatelů po-
travin do prodejen sesterských společností Tesco 
mimo Českou republiku 5 miliard Kč. Snažíme 
se společně posouvat kvalitu produktů a využívat 
moderní technologie. 

5.  V květnu letošního roku jste avizovali no-
vou strategii zdravého stravování, kdy chce-
te pomáhat zákazníkům jíst zdravěji a co 
nejvíce jim nakupování zdravých potra-
vin usnadnit. Na co konkrétně se zákazníci 
Tesca mohou těšit?
Reagujeme na měnící se životní styl zákaz-

níků a rostoucí poptávku po zdravějších a udr-
žitelnějších potravinách. Zároveň myslíme i na 
v dnešní době stále více napnuté domácí rozpočty 
a hledáme způsoby, jak nabízet veškeré potravi-
ny i ostatní položky za co nejdostupnější ceny. 
Chceme, aby vyvážená strava v Tescu nebyla 
otázkou peněženky. Představili jsme tři závazky 
týkající se ještě intenzivnější propagace zdravých 
potravin na prodejnách i v rámci nákupní služby 
Tesco Online. Již loni jsme zákazníkům předsta-
vili akci na ovoce a zeleninu, kdy každý týden 
nabízíme pět různých položek ze sortimentu ovo-
ce a zeleniny za bezkonkurenční cenu. V brzké 
době chceme ztrojnásobit prodeje rostlinných al-
ternativ masa a průběžně upravujeme receptury 
u výrobků vlastních značek tak, abychom všude 
tam, kde je to možné, snížili na minimum obsah 
soli, tuku i cukru, a naopak přidali ještě více ovo-
ce, zeleniny a vlákniny. Cílem je, aby měl každý 
zákazník – nehledě na to, kde a jak u nás naku-
puje – ještě lepší přístup k dostupným, zdravým 
a udržitelným potravinám. 

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.

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

Katarína Navrátilová (46)
Vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě.
S kariérou ve společnosti Tesco je spjatá více než 20 let, začínala jako koordinátorka nákupu.
Od té doby prošla řadou pozic na komerčním oddělení, zastávala roli obchodní ředitelky 
v Tesco Kipa v Turecku. Následně byla členkou vedení středoevropského Tesca v pozici 
personální a následně i produktové ředitelky. Od letošní dubna je generální ředitelkou Tesco 
Stores v České republice.

ČESKÁ CHUŤOVKA A DĚTSKÁ CHUŤOVKA

ZÍSKALI
JSME OCENĚNÍ

2021

Vychutnejte si s námi radost z ocenění skvělé chuti 
i kvality našich výrobků ve 13. ročníku soutěže 
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek. 

Odborná komise přidělila našim výrobkům cenu
„Česká chuťovka“ již po šesté v řadě.

85%
www.vodnanskadrubez.cz
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Ochutnáte také?

Dne 5. října 2021 zahájil předseda Českého 
svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík již 
v pořadí 11. konferenci masného průmyslu 
Meating 2021. Ta se letos konala opět v ho-
telu OREA Congress Brno, dříve Voroněž. 
Svaz touto akcí také připomněl 30. výročí 
svého založení a existenci tisíciletého řez-
nického řemesla v českých zemích. Minulý 
rok se konference nekonala, a tak byl o tu le-
tošní mimořádný zájem. Účast 460 účastníků 
je obdivuhodná. Podobnou akcí se nemů-

že pochlubit žádný jiný potravinářský obor 
u nás. Konferenci Meating 2021 podpořila 
celá řada partnerů. Titulárním partnerem byla 
společnost PRIA SYSTEM s. r. o. a dalších 
54 partnerů. Řada z nich měla v předsálí před-
náškové haly výstavky a prezentace, kde byla 
možnost předvést své nejnovější výrobky vy-
užitelné v masném průmyslu, ale také o nich 
diskutovat se zájemci. 

Hlavní náplní konference byly přednášky 
významných odborníků jak státní správy, tak 

zájmových organizací, ale i ze školství a doda-
vatelských fi rem zabývajících se potravinářskou 
a zejména masnou problematikou. Obsahově 
byla nejvíce prezentována oblast potravinářské 
legislativy, vzdělávání a obchodu. Na pořadu 
byly i technické disciplíny a ekologie.

Velkému zájmu se těšila soutěž „Šunka nej-
vyšší kvality Meating 2021“. 

Při slavnostním večeru, který moderovala 
Martina Kociánová, byly předány ceny vítě-
zům soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna 

roku 2021 a oceněni nejlepší studenti oboru 
zpracování masa. Předána byla též ocenění za-
sloužilým a čestným členům masného oboru. 
Slavnostní večer hudbou provázela cimbálová 
muzika Ivoše Farkaše. 

Bližší informace o této akci 
budou uvedeny v článku 

MVDr. Radka Slance v časopisu 
Potravinářská Revue 7/2021.

Redakce

Vydařená konference řezníků Meating 2021 

Reprezentanti společnosti IDC – FOOD během přednášky

Slavnostní přípitek předsedy Svazu Předsednický stůl v průběhu konference

Oceněná prodejna Plzeňského kraje Veselá nálada ve foyer hotelu u stánku PRIA SYSTEM

Bohatá účast na konferenci 
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Rozhovor s obchodní ředitelkou HVP 
Ing. Vladimírou Ondrákovou

H V P  M Á  P O J I Š T Ě N Í  P R O  K A Ž D É H O

V předchozím období nás všechny ovlivnila 
pandemická situace, jak se dařilo Hasičské 
vzájemné pojišťovně?

Naše pojišťovna i nadále pokračuje v plnění 
nastavených cílů, především na udržení trendu 
plnění obchodního plánu a profi tability, uchová-
ní početného pojistného kmene v oblasti pojiš-
tění staveb, domácností a odpovědnosti u práv-
nických i fyzických osob, včetně marketingové 
podpory. 

Snahou je rozšíření distribučních kanálů a za-
měřování se na obyvatele venkova, což jsou naši 
tradiční a dlouhodobí klienti, kterým rozumí-
me. Jsem ráda, že neustále zajišťujeme perfekt-
ní servis klientům a obchodním partnerům také 
v oblasti likvidace pojistných událostí a samo-
zřejmě i ve správě pojistných smluv. 

Přibývají klienti stejným tempem jako před 
pár lety?

Za uplynulé období se nám změnil zažitý ži-
votní režim a k běžným, nám dobře známým, ne-
jistotám přibyly i nové. Zároveň jsme ale mohli 
poznat své potřeby i z jiného úhlu. 

Spolu s plněním pracovních povinností z do-
mova, zajištěním distanční výuky našich dětí ne-
bo hledáním nových možností trávení volného 
času došlo také ke změnám ve vybavení domác-
ností a rekreačních objektů. 

Řada našich klientů na tyto změny již zare-
agovala a jistě přibydou i další, kteří si ověří, zda 
jejich stávající pojistná smlouva nově pořízené 
předměty plně pokrývá. 

Nové impulsy ke změně pojistné smlouvy také 
přináší nová nebo ne tak běžná pojistná nebez-
pečí, což je například nedávné řádění tornáda na 
Moravě. Samozřejmě, že v tak extrémní situaci, 
jako je běsnění tornáda, je na prvním místě sta-
rost o zdraví a životy blízkých, ale zajistit bydlení 
je hned další v pořadí.

Ačkoliv pojištění staveb a domácností běžně 
kryje také škody způsobené vichřicí, následky řá-
dění tornáda nutí k zamyšlení, je-li pojistné krytí 
dostatečné i pro dosud ne tak běžnou událost.

Jaké občanské retailové pojištění máte pro zá-
kazníka?

Námi nabízené Komplexní pojištění občanů 
je dobrou volbou pro pojištění trvale obydlené 
i rekreační domácnosti, pojištění rodinného do-
mu nebo bytu a samozřejmě také staveb, které 
s hlavní stavbou souvisí, případně i garáže, která 
stojí někde úplně jinde. Pojištění se může vzta-
hovat i na domácí zvířata chovaná pro radost 
a samozřejmě také na odpovědnost za újmu způ-
sobenou jinému, které lze opět sjednat tak, aby 
vyhovovalo potřebám všech členů domácnosti 
a pokrývalo škody, které mohou vzniknout při 
provozu domácnosti, rekreaci nebo volnočaso-
vých aktivitách.

Nabízíme také Rodinné úrazové pojištění. Ze 
zkušenosti víme, že nejvíce úrazů se stává doma, 
a patříte-li mezi lidi, kteří se občas rádi hýbou 
jen tak pro zábavu, pro zdraví nebo zážitek, pak 
i pro vás platí, že čím jste neposednější, tím je 
možnost úrazu větší. U našeho Rodinného úra-
zového pojištění se s možností úrazu z nejrůzněj-
ších příčin počítá a i toto pojištění lze průběžně 
upravovat podle toho, jak se vaše rodinné zájmy 
a aktivity mění.

Určitě myslíte i na podnikatele a drobné živ-
nostníky? 

Všechny naše pojistné produkty jsou připrave-
ny tak, aby pojištění bylo jednoduché, přehledné 
a dostatečně variabilní. A to je asi nejvíce třeba 
u podnikání. Obzvlášť v případě, že jde o pod-
nikání malé, kde se každá koruna počítá. Dob-
rou volbou může být naše Pojištění podnikatelů 
Fortel, se kterým si živnostníci mohou pojistit 
především rizika, která je ohrožují nejvíce, a mají 
možnost přidat či ubrat další podle toho, jak se 
bude jejich podnikání rozvíjet nebo měnit. Samo-
zřejmou součástí je také pojištění odpovědnosti, 
protože způsobená škoda může být pro podnikání 
likvidační.

Co nabízíte pro zájemce o pojištění bytových 
domů?

Pro vlastníky bytových domů, tedy fyzic-
ké i právnické osoby, například společenstva 

vlastníků nebo bytová družstva, máme v na-
bídce Pojištění bytových domů. I toto pojiště-
ní je charakteristické jednoduchostí sjednání 
a nabízí řadu praktických připojištění k některé 
z vybraných variant pojištění. U bytového do-
mu tak může být pojištěna nejen vlastní stav-
ba a její vybavení, ale i technologické součásti, 
skla, elektronika a samozřejmě i odpovědnost 

za škody, které zahrnuje odpovědnost z vlast-
nictví bytového domu a odpovědnost statu-
tárních orgánů bytového družstva nebo sdru-
žení vlastníků. Sjednat lze také základní 
asistenční služby na urgentní plynařské, insta-
latérské, topenářské, sklenářské a zámečnické 
zásahy.

O jaký typ pojištění je dnes největší zájem? 
A jak přistupují k pojištění města a obce, nej-
různější spolky a organizace?

Nejvíce převažujícím pojištěním je pojištění 
majetku. Obce a města svůj majetek samozřej-
mě pojišťují a stejně tak pojišťují i odpovědnost 
nejen obecních zaměstnanců, ale také volených 
zastupitelů. Naše Pojištění samosprávných cel-
ků je pro potřeby měst a obcí vhodným nástro-
jem, protože jím lze pojistit budovy, jejich vy-
bavení, strojní a vozový park a také specifi cký 
majetek, jako jsou inženýrské a speciální stav-
by, veřejné osvětlení, městský mobiliář nebo 
třeba parkovací automaty.

Obdobný druh pojištění máme pro organizace 
typu bytových družstev, která také potřebují pojis-
tit majetek družstva, včetně technického vybavení 
domů, a i tady, samozřejmě, včetně odpovědnosti 
za škodu vzniklou z vlastnictví bytového domu 
a odpovědnosti statutárních zástupců družstva.

Organizace obecně, ať jde o organizace malé, 
působící jen místně, nebo o organizace s celo-
státní působností, přistupují k pojištění odpo-
vědně. Snaží se pojistit si majetek, ale mají také 
zájem o úrazové a odpovědnostní pojištění. To 
platí především u dobrovolnických organizací, 
které provozují veřejně prospěšnou činnost, jako 
je pomoc sociálně nebo zdravotně slabším, práce 
s mládeží. Samostatnou kapitolou jsou samozřej-
mě sbory dobrovolných hasičů, pro které máme 
připravené pojištění, které zahrnuje nejen hasič-
skou přípravu dospělých a mládeže, ale například 
i pořádání soutěží nebo společenských akcí. Stej-
ně tak máme pojištění pro myslivce, které nabízí 
víc než jen povinně pojištěnou odpovědnost za 
škodu způsobenou výkonem práva myslivosti.

Co byste popřála v dnešní době čtenářům?
Všem čtenářům bych popřála především hod-

ně zdraví! Pokud možno, život bez roušek a neu-
stále možnost osobního potkávání se při různých 
příležitostech. 

Redakce
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To tvrzení je myslím oprávněné, pokud 
srovnáme letošní ročník České chuťovky s tě-
mi předchozími. Všechny překážky, které nám 
pandemie a zejména restriktivní opatření s ní 
spojená nastavěly za téměř dva roky do cesty, 
jsme zatím víceméně úspěšně překonali, i když 
někdy to bylo jen „o prsa“, jako když se na-
příklad loni vládním nařízením uzavřely školy 
pouhý týden po tom, co obě hodnotitelské po-
roty stačily posoudit v „Podskalské“ více než 
280 vzorků potravin.  Až do úplného fi nále, 
tj. slavnostního předávání ocenění, jsme už 
sice takto šťastně nedoběhli, tam nás defi ni-
tivní vládní uzávěra jakýchkoliv hromadných 
akcí naopak o přibližně podobně těsný časo-
vý úsek předběhla, nicméně všichni ocenění 
potravináři pochopili, že jinak než poštou své 
diplomy dostat nemohou, takže jsme nezazna-
menali v tomto směru ani jednu výhradu. A to 
i přesto, že každoroční společné setkání pova-
žujeme společně s tradičními účastníky soutěže 
za opravdové vyvrcholení celoročního snažení, 
a všem nám tak bylo líto, že k němu už dojít 
nemohlo. Byla to pro nás však svým způso-
bem i zkouška věrnosti „chuťovkářů“ tomuto 
jedinečnému projektu, která se mohla vyjevit 
naplno právě teprve letos na podzim při dalším 
soutěžním ročníku, tentokrát ozdobeném poně-
kud napínavou pořadovou třináctkou. Ale ne-
rad bych to tímto zakřikl, protože v době, kdy 
tento článek píšu, už máme sice opět šťastně 
hodnocení výrobků za sebou a všichni držitelé 
ocenění už své výsledky znají, ovšem mno-
zí mediální poslové zaručeně špatných zpráv 
opět s chutí a neskrývaným škodolibým náde-
chem začínají naznačovat, že opět bude hůř. 
Až budete tyto řádky číst, už bude všem jas-
né, zda jsme nakonec cílovou pásku protrhli 
i s oním symbolickým radostným protřepáním 
lahve sektu, přesto už nyní pevně doufám, že 
tentokrát zdravý rozum zvítězí nad přehnaně 
úzkostlivou opatrností těch, co tak rádi sebe 
i druhé straší temnými scénáři.

Pojďme tedy ale konkrétně k tomu, co 
ukázal letošní třináctý ročník České chuťov-
ky a jedenáctý ročník Dětské chuťovky. Tím 
nejdůležitějším asi je, že nejlepší čeští po-
travináři nijak nepolevili ve svém vytrvalém 
zlepšování kvality a chuti svých potravin ani 
v „podstrojování“ svým zákazníkům řadou 
inovativních výrobků, kterými úspěšně získá-
vají jejich přízeň. V letošní České chuťovce se 
tak opět snoubila tradice s ohromnou kreativi-
tou zúčastněných výrobců, kdy je až neuvěři-
telné, jak mnozí z nich dokáží přicházet rok co 
rok s novými nápady, aniž by cokoliv ubírali 
na doslova mistrovské starostlivosti o co nej-
lepší konečný výsledek. Takový závěr si mů-
žeme dovolit vyslovit i proto, že Česká chu-
ťovka se těší ohromné loajalitě potravinářů, 
kteří se do ní rádi vracejí. Máme samozřejmě 
radost z každého nového účastníka, ale neuvě-
řitelných 98 % z letošních 53 držitelů ocenění 
(což je stejný počet jako loni) je těch, kteří 
už soutěží v minulosti alespoň jednou prošli. 

Nejvíc nás těší samozřejmě to, když se někdo 
vrací s železnou pravidelností, ale velkou ra-
dost máme i z těch, kteří se rozhodnou sou-
těžit třeba jen občas, když například přijdou 
s další novinkou na trh, kterou si chtějí z hle-
diska chuti otestovat a v případě úspěchu jej 
pak prezentovat ve svém marketingu. A snad 
mohu napsat, že se Česká chuťovka těší ne-
obyčejné přízni opravdových mistrů svého 
oboru, kteří se do ní rádi vracejí, protože vědí 
proč. Nemohu v této souvislosti nezmínit slo-
va vyhlášeného mistra řeznického z Globusu, 
p. Pavla Holečka, pronesená nedávno v roz-
hovoru zveřejněném v Potravinářské Revue: 
„V době, kdy se zákazníci ptají na obsah tzv. 
masa ve výrobku, aniž by věděli, co to vlastně 
znamená, je osvěžující zjistit, že někoho zají-

má, jak to chutná. Česká chuťovka je skvělou 
zpětnou vazbou na naši práci od lidí, kteří vě-
dí, o čem mluví, a to prostě potěší…“ A nás 
samozřejmě nejen těší takto vyjádřený vztah 
uznávaného odborníka, ale i mnohých dalších, 
k projektu Česká chuťovka, zároveň nás však 
podobné vnímání povzbuzuje a zavazuje i do 
budoucna, aby si soutěž své renomé, které si 
za uplynulých 13 let získala, i nadále udržela.   

Letos tedy udělila hodnotitelská komise 
185 diplomů České chuťovky, což je identic-
ký výsledek s předchozím ročníkem svědčící 
o tom, že si Česká chuťovka již zachovává 
jakýsi svůj obvyklý standard a při svém od-
zkoušeném formátu i udržitelný rozměr. Dět-
ská porota letos přiznala 16 Dětských chuťo-
vek 12 výrobcům, přičemž přihlášeno bylo 

30 výrobků oproti loňským 50. To je sice ur-
čitý pokles počtu přihlášených, ovšem vzhle-
dem k možnostem dětských hodnotitelů se to 
jeví jako vcelku rozumné množství. Letošní 
dětští porotci se jen zdáli o něco vybíravější 
než ti předešlí, o to víc si však mohou úspěšní 
výrobci svých získaných ocenění považovat. 
Nejen chutě dospělých, ale i jejich představy 
o chutích dětí se navíc často od těch autentic-
kých dětských preferencí až překvapivě liší.  
Proto považujeme Dětskou chuťovku, která 
je svým pojetím i ve světovém měřítku zcela 
ojedinělým projektem, za vynikající zpětnou 
vazbu pro výrobce, kteří chtějí cílit některé 
své výrobky právě na děti. 

Počet udělených Českých chuťovek za 
třináctiletou historii soutěže se tak rozrostl 
na celkově již úctyhodných 1 380 a poděli-
lo se o ně dosud 227 soutěžitelů. Dětských 
chuťovek bylo uděleno již 241, přičemž 
pochlubit se jimi může 97 producentů. Pře-
hledný seznam nejen letošních, ale i všech 
předchozích vítězů stejně jako řadu dalších 
informací si mohou zájemci vyhledat na webu 
www.ceskachutovka.cz a k dispozici je ta-
ké databáze vítězů soutěže Česká chuťovka 
a Dětská chuťovka, která usnadní přehledné 
vyhledávání oceněných potravin i výrobců za 
celou historii soutěže podle zadaných kritérií 
na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka.

Obecně se dá říci, že Česká chuťovka se 
v posledních letech ustálila na jakémsi opti-
málním počtu soutěžitelů, který nám umož-
ňuje rozvíjet soutěž v již obvyklé tradiční 
kvalitě. I přes náročnost posuzování soutěž-
ních vzorků potravin členy obou porot soutěž 
neztrácí svůj charakteristický a tolik ceněný 
„srdcařský“ ráz, což bývá zdůrazňováno pře-
devším při závěrečném společném setkání 
všech oceněných a hostů na slavnostním od-
poledni v Senátu. Často nás spokojení drži-
telé Českých a Dětských chuťovek nadšeně 
ujišťují o tom, že podobná atmosféra se hned 
tak někde nevidí, pokud vůbec. A to je vlastně 
největší odměna a vzpruha pro všechny, kdo 
se o celý projekt průběžně celoročně starají.

To vše je totiž i letos výsledkem soustavné 
týmové práce řady nadšenců, od členů pří-
pravného výboru a hodnotitelské komise přes 
stálé spolupracovníky, organizátory a part-
nery projektu až po ty, kteří poskytují sou-
těži pravidelně svou záštitu i odbornou ga-
ranci a kteří jsou uvedeni na dalších místech 
v tomto vydání. Všichni si zaslouží naše velké 
poděkování i vděčnost, protože bez nikoho 
z nich by se s tak skromnými prostředky nedal 
podobný projekt uskutečnit a nevydobyl by si 
tak pevné místo mezi uznávanými značkami 
kvality českých potravin, jaké již nesporně 
má. A hlavně – Česká chuťovka i po letošním 
ročníku zůstává stále značkou, která si na nic 
nehraje!

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

13. ročník soutěže

Česká chuťovka 2021

Č E S K Á  C H U Ť O V K A  –  Z N A Č K A ,  K T E R Á  S I  N A  N I C  N E H R A J E

O D B O R N Ý  G A R A N T :                                          G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                             Z Á Š T I T A :       Z Á Š T I T A :

České chuťovce se nezkrátil dech 
ani během dlouhotrvající covidové kalvárie
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Česká chuťovka 2021

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o. Chléb Mistrovský
Rohlík Mlynářský žitný

Bartoňova pekárna s. r. o Podmáslový chléb 400 g
Retro bageta 220 g

BEAS, a. s.
Chléb Kuba vícezrnný
Chléb podmáslový
Rohlíček s mandlovou náplní

Globus ČR, v. o. s. Chléb řemeslný 900 g
Rohlík žitný 65 g

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Trvanlivé tyčinky solené Bella Italia – bylinkové
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. BIO Žitnopšeničný chléb

KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o.

Koláč s ovocem 65 g – různé druhy (s jahodami, s meruňkami, 
s borůvkami)
Krekry BBQ 160 g
Krekry s příchutí česneku 160 g 
Švýcarka 90 g – různé náplně (skořice, mák, ořech, tvaroh)

Mondelez Czech Republic s. r. o. Opavia Fidorka Hořká s oříškovou náplní, 30 g
Opavia Kolonáda lázeňské oplatky lískooříškové, 175 g

PENAM, a. s.
Ranní chlebík s vitamínem D
Toustový chléb tmavý vícezrnný
Vánoční koleda s máslem

UNITED BAKERIES a. s. Severské bulky cereální
4 Buchty s náplní makovou

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.
Albert Raw tyčinka citron kokos
Albert Raw tyčinka pomeranč kakaové boby
Nature‘s Promise Bezlepkové karamelové sušenky

Globus ČR, v. o. s. Dort čokoládový De luxe 1300 g
KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Celozrnné čajové pečivo se sladidlem balené 600 g
MEDMORAVIA s. r. o. Čmeldovo medové cukroví
Nechvátalová Eva – Café Charlotte Dort rybíz mascarpone

Dort Ricotta
M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.
Česká chuť jogurt malina
Česká chuť jogurt broskev
Nature’s Promise Healthy Life Ovčí jogurt borůvka

BEL Sýry Česko a. s. Smetanito smetanové 150 g
Smetanito se zeleninou a šunkou 150 g

Kaufl and Česká republika v. o. s. K-Jarmark plátkový sýr z Vysočiny přírodní 150 g
Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. Balsýr – vakuově balený

Penny Market s. r. o.

Boni Dezert se šlehačkou s čokoládovou příchutí 200 g
Boni Dezert se šlehačkou s vanilkovou příchutí 200 g
Boni Jogurt ochucený 150 g broskev/maracuja
Boni Jogurt ovocný s bifi do kulturou 130 g mango – maracuja
Boni Jogurtové smoothie 230 g banán, zázvor, červená řepa
Boni Jogurtové smoothie 230 g jablko, hruška, banán, špenát
Boni Jogurtové smoothie 230 g jablko, pomeranč, banán
Boni Smetanový jogurt 150 g borůvka
Boni Smetanový jogurt 150 g jahoda
Boni Smetanový jogurt 150 g lesní směs
Boni Smetanový jogurt 150 g višeň

WERA NOVA s. r. o. Plombir Ruská zmrzlina
M A S N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.
Retro Královský šunkový speciál 72%
Retro Sváteční klobása 
Retro Tlačenka

Beskydské uzeniny, a. s. Krkovice z pece
Pečená šunka nejvyšší jakosti

BIVOJ a. s. ŠUNKA BRUSCHETTA
Globus ČR, v. o. s. Debrecínská pečeně Globus

Luncheon Meat Globus polokonzerva

Hudera a syn s. r. o.
Střešovická chorizo klobása se zeleným pepřem
Střešovická nepikantní klobása
Střešovická pikantní klobása
Topinková pomazánka

Kaufl and Česká republika v. o. s.

Nevinná klobása s červeným vínem 
Paprikový lalok
Pražská uzená kýta
Uzené koleno z kýty
Uzený bok s česnekem

Kostelecké uzeniny a. s.
Kostelecký lovecký uherák, 300 g 
Poctivé vídeňské párky, 180 g
Staročeské koleno ve vlastní šťávě, 800 g
Sváteční kolínko bez kosti na pečení, cca 900 g

Krahulík 
– MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s.

Kuřecí Gyros
Moravský vrabec
Šunková tlačenka
Venkovská tlačenka

Krušnohorské uzeniny 
J + J Radoš s. r. o.

Masová tlačenka 
Šunka Lada

MASO UZENINY PÍSEK, a. s Písecký pršut
MASO UZENINY POLIČKA, a. s. KAMENECKÁ KLOBÁSA

ZÁMECKÁ KLOBÁSA

NATURA BOHEMICA II. s. r. o.
Slaninové čatní – s chilli
Slaninové čatní – s portským vínem
Slaninové čatní – s uzenou paprikou

PEJSKAR & spol., spol. s r. o.
Hovězí steak do ruky 45 g
Lovecký salám s uzeným špekem
Pravá farmářská klobása 
Šunková klobása delikates

Penny Market s. r. o.

Karlova koruna Pražská šunka 
Řezníkův talíř Bok pečený 100 g
Řezníkův talíř Dušená šunka standard 200 g
Řezníkův talíř Klobása uherská 200 g
Řezníkův talíř Koleno šunkové shaved 100 g
Řezníkův talíř Lovecký 500 g
Řezníkův talíř Poličan 500 g
Řezníkův talíř Pražská šunka nejvyšší jakosti shaved 100 g
Řezníkův talíř Slanina anglická 100 g
Řezníkův talíř Špekáčky výběrové 600 g
Řezníkův talíř Šunka výběrová 100 g
Řezníkův talíř Šunkový salám zauzený 100 g

Petr Landa Uzeniny Beta 

Klobása s barevným pepřem
Párek polský 
Párek selský
Párek turistický 
Sous Vide Hovězí guláš
Sous Vide Moravský vrabec
Sous Vide Vepřový gyros
Sous Vide Vepřové koleno

RS maso CZ, s. r. o.

Drůbeží klobása s čedarem a jalapeňos
Horská klobása s pepřem
Klobása lovecká s pepřem
Kozomínské škubni si
Šebestiánské šrůtky
Taliány

Řeznictví Tichý s. r. o.
Anglická slanina
Játrový sýr
Turistická klobása 
Zabijačková paštika s medvědím česnekem

SKALIČAN a. s.
Bavorská klobáska na gril
Klobása na gril s jalapeňo a sýrem
Masová tlačenka
Ostravská klobása

STEINEX a. s.
Hot dog chilli 10 x 60 g MOL mražený
Hot dog kabanos 10 x 60 g MOL mražený
Hot dog sýrový 10 x 60 g MOL mražený

Steinhauser, s. r. o.
Dětská medová šunka
Moravská klobása 
Šunkové párky
Vepřové párky se sýrem

Uzenářství a lahůdky Sláma s. r. o. Farmářské párky se sýrem
Řezníkova klobása

Uzeniny Příbram, a. s.

Dřevorubecká klobása 
Hovězí carpaccio
Maso z udírny
Vepřové mleté polotovar z přeštického prasete
Vepřový steak z přeštického prasete – krkovice bez kosti
Vepřový steak z přeštického prasete – pečeně bez kosti

VÁHALA a spol. s r. o. Slanipárky
Špekáček od  Slaniny

Vodňanská drůbež, a. s.
Kachní prsa Sous-vide
Originál česká kachní klobása
Vodňanská kuřecí BAVORSKÁ sekaná

VOMA, s. r. o.
Anglická slanina 
Debrecínské párky
Gothaj salám

WHALLEY a. s. Vepřové maso na česneku 90% 300 g
O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Bouda 1883 – Originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová Chřest nakládaný zelený

TITBIT, s. r. o.
Čalamáda!
Čilipasta 
Pečená paprika

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

FRUJO, a. s. 
Sirup – MALINA
Sirup – MARACUJA
Sirup – POMERANČ SE SKOŘICÍ A HŘEBÍČKEM Sirup – PUNČ

PIVOVAR SVIJANY, a. s. Svijanský Vozka černý rybíz a limetka 
P I V A

Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a. s.

Rebel černý 
Rebel Hořká 11
Rebel Original Premium

Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Originál 
Chotěboř Tankové

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
DUX
Svijany „450“ – prémiový ležák
ŠLIK

Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s.
Bakalář nealko za studena chmelený 
Bakalář světlá desítka
Bakalář světlý ležák

Žatecký pivovar, spol. s r. o. Malastrana Bock
V Í N A

Albert Česká republika, s. r. o.
Moravian Collection Frankovka, pozdní sběr, 0,75 l
Moravian Collection Pálava, pozdní sběr, 0,75 l
Moravian Collection Rulandské šedé, pozdní sběr, 0,75 l

ANNOVINO VINAŘSTVÍ 
LEDNICE s. r. o.

Lednické cuvée bílé polosladké 
Lednické cuvée bílé polosuché

VÍNO BLATEL, a. s. Muškát moravský, pozdní sběr 2020
Merlot, výběr z hroznů

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
Bapa s. r. o. Koprová omáčka s hovězím masem, houskový knedlík
Globus ČR, v. o. s. POLÉVKA KULAJDA 800 g

KAND s. r. o.
Kečup Delikates curry 520 g 
Kečup Delikates jemný 520 g
Kečup Delikates ostrý 520 g

Kaufl and Česká republika v. o. s. K-Jarmark hovězí maso s rajskou omáčkou a kolínky, 510 g
Knedlíky Láznička s. r. o. Měšťanský houskový knedlík Láznička

Meruňkový knedlík Láznička z tvarohového těsta
MEDMORAVIA s. r. o. Med květový s podílem snůšky hrušky, 

lípy, černé třešně a dalších ovocných stromů
ORIGINÁLNÍ BRAMBŮRKY s. r. o. Originální hospodské brambůrky s příchutí uzeného masa 

s křenem

Penny Market s. r. o.
Crip Crop Raw tyčinka čokoládové boby 
Crip Crop Raw tyčinka malina
Crip Crop Raw tyčinka passion fruit

DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2021
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s. Tvaroháček s náplní tvarohovo višňovou
Trojhránek tvarohový se skořicí

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Trvanlivé tyčinky solené – Pohodovky
Kaufl and Česká republika v. o. s. K-Jarmark Honzovy buchty s makovou náplní, 240 g 

K-Jarmark Honzovy buchty s tvarohovou náplní, 240 g
KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Vánoční kobliha s nugátem 70 g

PENAM, a. s. Plundrová špička s náplní rakytníkovou
Špička s náplní krémovou a malinovou

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o. Kitbis Perník malinový 
Kitbis Tropical Mix
M A S N É  V Ý R O B K Y

BIVOJ a. s. ŠUNKA BABY
PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Pejskarova taštička 480 g
Steinhauser, s. r. o. Dětská medová šunka
Uzeniny Příbram, a. s. Dětské párečky

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y
Bouda 1883 – Originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová Ostružiny extra džem

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
Knedlíky Láznička s. r. o. Měšťanský houskový knedlík Láznička

CENA NOVINÁŘŮ 2021
Výrobce Název výrobku

BEAS, a. s. Chléb Kuba vícezrnný
GLOBUS ČR, v. o. s. Luncheon Meat Globus polokonzerva
Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a. s. Rebel Hořká 11
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Je to 25 let, kdy se otevřel v Čes-
ku první hypermarket Globus. Nyní 
Globus přichází s moderním a doko-
nale pohodlným konceptem hyper-
marketu pro zákazníky, který po-
skytne nový zážitek z nakupování. 
Nákupní plocha je rozdělena na pře-
hledné sekce, které umožní kom-
plexní nabídku sortimentu na dané 
téma. A změny jsou i v úspoře spo-
třeby energií. Prvním hypermarke-
tem v novém pojetí je Globus v Čes-
kých Budějovicích, rekonstrukcí 
prošel i hypermarket v Praze Čako-
vicích. Inspirací k nové podobě byly 
úspěšné obchody v Evropě.

Globus nastartoval novou vlnu mo-
dernizace svých obchodních domů re-
konstrukcí hypermarketu v Českých 
Budějovicích předloni. Tento koncept 
obchodu, který se ukázal na jihu Čech 
jako velmi úspěšný a zákazníky vítaný, 
se právě dokončil i v Praze Čakovicích. 
„Podstatou nového prostoru je funkč-
ní a velice příjemný prostor se širokou 
nabídkou regionálních i mezinárod-
ních, ale zejména vlastních produktů 
pod značkou Poctivá výroba Globus, 
které vyrábíme přímo v prostorách naší 

prodejny,“ řekl za hypermarkety Glo-
bus Jochen Baab, jednatel společnosti.

PŘEHLEDNÉ SVĚTY
Globus ve svém novém koncep-

tu snižuje výšku regálů pro větší pře-
hlednost a přidává grafi cké prvky pro 
lepší orientaci uvnitř. Aby nakupování 
bylo ještě pohodlnější, rozdělil Globus 
sortiment do tzv. světů. „Sortiment je 
uspořádán tak, aby zákazníci našli spo-
lu související zboží u sebe. Máme napří-
klad Svět lahůdek, tedy sýry a delikatesy 
hned vedle vinotéky,“ řekl. Podle něj tak 
zákazníci šetří díky snadné orientaci čas 
při nákupu. „Ze zpětné vazby zákazní-
ků víme, že se v novém interiéru Glo-
busu v Českých Budějovicích cítí vel-
mi pohodlně, a věříme, že změnu ocení 
po dokončení rekonstrukce i zákazníci 
v pražských Čakovicích,“ poznamená-
vá Baab. Modernizací prošly v Praze 
Čakovicích i další oblíbené zóny, 
například Ovoce a zelenina, Pekárna 
a Řeznictví. Rozšířen je oblíbený Zdra-
vý svět a novinkami budou například 
Svět domácnosti nebo Dětský svět. Spe-
cialitou je nové Drůbeží řeznictví, kte-
ré přímo navazuje na klasický řeznický 
pult. Výroba masa přímo na prodejně je 
jednou z největších hodnot, které v Glo-
busu přinášíme našim zákazníkům. 

POHLED DO POCTIVÉ VÝROBY 
GLOBUS

Zážitek z nakupování navíc umocní 
otevření prostoru s pohledem do vlast-
ních výrob Globusu. „Naše výroby jsou 
koncipovány tak, aby zákazník přímo 

na místě viděl, kdo a jak mu jeho zboží 
připravuje. Zákazníci uvidí, jak se válí 
těsto, jak cukrářka zdobí dort, jak řez-
ník připravuje maso k obědu nebo kole-
gyně z lahůdek krájí sýr. Rovněž přípra-
va jídel v naší restauraci probíhá přímo 
před zraky zákazníků. V tom je Globus 
jedinečný,“ vysvětlil Jochen Baab.

VÍC MEZINÁRODNÍCH 
I TUZEMSKÝCH POTRAVIN VČETNĚ 

KVALITNÍHO KUŘECÍHO MASA 
Na moderní nákupní ploše s de-

signem evropského formátu našel nově 
své speciální místo sortiment z meziná-
rodní kuchyně. „Takto ucelená nabídka 
mezinárodních a exotických potravin ne-
ní běžná. Přitom zejména mladí zákaz-
níci jsou zvyklí v kulinářství objevovat 
a experimentovat, proto se soustředíme 

i na jejich přání,“ řekl Baab. V kontra-
stu se světovou kuchyní je v Globusu 
i v novém pojetí interiéru hypermarketu 
zachována široká nabídka regionálních 
potravin. Každý z patnácti Globusů má 
desítky stálých dodavatelů z vlastního 
regionu a neustále hledá další. „Chceme 
i nadále nabídku regionálních produk-
tů rozšiřovat, oslovujeme farmy, které 
mohou nabídnout našim zákazníkům za-
jímavé a kvalitní regionální potraviny. 
S českými dodavateli i ve zmiňovaném 
Drůbežím řeznictví, které jsme nově ote-
vřeli právě v Čakovicích. Zákazníci jistě 
ocení tuzemské drůbeží maso z pomalu 
rostoucích kuřat,“ dodává Jochen Baab. 

ÚSPORA ENERGIÍ
V novém konceptu Globusu se myslí 

i na ekologii a zrak zákazníků. Svět-

la jsou pouze LED, jsou úspornější na 
spotřebu energie a v každém koutu sví-
tí jinou intenzitou a barevným tónem. 
Nedochází tak k přesvícení celé nákup-
ní plochy, což je příjemnější i pro zrak 
nakupujících. Součástí rekonstrukce 
hypermarketu v pražských Čakovicích 
je výměna stěžejních technologií. Vý-
razným příspěvkem k úspoře energie je 
uzavíratelný chladicí nábytek pro pro-
dej čerstvých potravin.

HYPERMODERNÍ 
I DÍKY ZÁKAZNÍKŮM

„Děkujeme zákazníkům za trpěli-
vost, se kterou s námi celou moderni-
zací procházejí. Věříme, že výsledkem 
bude jejich spokojenost při nákupu 
v moderním prostředí,“ řekl Baab. 
Součástí modernizace hypermarketu 
v pražských Čakovicích je také pří-
prava prostor k vyzvednutí nákupu 
z e-shopu iGlobus.cz. Ten úspěšně pro-
vozuje Globus v hypermarketu Zličín 
a e-shop bude rozvíjet dál.

Dílčí nebo celkovou moderniza-
cí prošly, anebo postupně projdou, 
všechny hypermarkety Globus. K vel-
kým úpravám v posledních letech 
došlo ve všech patnácti hypermarke-
tech Globus i při budování restaurací 
a kaváren, které prodávají potraviny 
vlastních výrob tamějších pekařů, cuk-
rářek, řezníků a kuchařů. Každoročně 
na rekonstrukce a inovace Globus vy-
naloží investice v řádu desítek milionů 
korun.

GLOBUS ČR, k. s.

Hypermarkety Globus se mění, 
uvnitř nich se budou zákazníci pohybovat mezi „světy“

Každoročně se u nás vyhodí tak-
řka sto kilogramů potravin na osobu.
V domácnostech pak vyhodí každý 
z nás v průměru 25 kilogramů jídla. 
Přitom podle statistik si 12 procent 
lidí, převážně seniorů a samoživite-
lů, nemůže finančně dovolit mimo
jiné každodenní konzumaci masa. 
I proto PENNY dlouhodobě bojuje 
proti plýtvání. Podporuje Českou fe-

deraci potravinových bank, přispívá 
do potravinových bank a v letošním 
roce spustilo ve spolupráci s fede-
rací projekt HEZKY ČESKY BEZ PLÝT-
VÁNÍ.

Cílem projektu, na který PENNY le-
tos na jaře věnovalo 8 milionů korun, 
je snížit plýtvání potravinami, zefektiv-
nit jejich distribuci potřebným a rozší-
řit distribuční síť potravinových bank. 
A protože k největšímu plýtvání dochá-
zí v samotných domácnostech, kde se 
vyhodí přibližně 30 procent všech po-
travin, dalo si PENNY za cíl zvyšovat 
také povědomí lidí o využití už na prv-
ní pohled nepotřebných potravin. I to je 
jeden z důvodů, proč je tváří PENNY 
v boji proti plýtvání kuchař Martin 
Škoda. „Nejsem vyučený kuchař. Od 
mládí je to moje hobby, které se stalo 
mým povoláním. A protože sám mám 
zkušenosti, jak uvařit nic z ničeho, tak 

je pro mě přirozené a logické, že boju-
ji proti plýtvání,“ říká Martin Škoda 
a dodává: „V našich kuchyních vždy 
najdeme starý chleba a další potravi-

ny, o nichž si myslíme, že je už nedoká-
žeme zužitkovat. Často přitom stačí tak 
málo, a dokážeme z nich uvařit velmi 
chutné jídlo.“

Martin Škoda proto tentokrát pozval 
do své kuchyně Veroniku Láchovou, 
ředitelku České federace potravino-
vých bank, aby společně ukázali, jak 
lze snadno a rychle uvařit pečenou 
zeleninu s omáčkou ze starého chle-
ba nebo jogurtovou polévku s cizrnou. 
„Právě chleba a jogurt patří k potra-
vinám, které v domácnostech vyhazu-
jí lidé nejčastěji. Obecně to pak jsou 
ovoce a zelenina, pečivo a jeho zbyt-
ky, balené potraviny včetně obalu, a to 
jak rostlinného, tak živočišného půvo-
du,“ říká Veronika Láchová a dodává: 
„Zpracování potravin v domácnostech 
je jedna z cest boje proti plýtvání. Pro 
nás je pak důležitá podpora společnosti 
PENNY, která za posledních 5 let vě-
novala na rozvoj naší infrastruktury 

a zázemí bezmála 20 milionů korun. 
Jen díky tomu se řadíme na evropskou 
špičku v rámci potravinových bank 
a za současné složité situace můžeme 
naši síť dál rozvíjet a být potřebným 
blíž po celé zemi.“

Do potravinových bank PENNY při-
spívá pravidelně řadu let a je současně 
tradičním partnerem Sbírky potravin. 
Nejinak tomu bude i letos na podzim, 
když se do Sbírky potravin konané 
20. listopadu zapojí opět více než 
60 obchodů po celé zemi. 

Od počátku roku 2018 pomoc po-
třebným prostřednictvím PENNY pře-
kročila hranici 400 tun potravin a dro-
gistického zboží. V době pandemie 
podpořilo Sbírku potravin mimořádný-
mi dary přesahujícími 10 000 000 ko-
run, tedy více než 150 tunami potra-
vin, a prostřednictvím přímé pomoci 
přispělo dalšími 60 tunami pomoci. 

Penny Market s. r. o.

Uvařit si můžeme i ze starého chleba

Praha – Tesco neustále zlepšuje 
své služby a reaguje na měnící se 
potřeby svých zákazníků. V rámci 
online nakupování rozšiřuje závozo-
vé oblasti, doplňuje nabízený sorti-
ment zboží a nově také nabízí doru-
čení v den objednání. Služba je nyní 
k dispozici v hlavním městě. 

Obliba online nakupování neustále 
roste a stále více lidí využívá mož-
nosti nakupovat z pohodlí domova. 
Obrovským přínosem této služby je 
jednoznačně úspora času. Tesco na-
víc nabízí široký sortiment více než 
16 000 produktů, a to za stejné ceny 
jako v kamenných obchodech. Kvalita 

vybraných produktů je jako při osob-
ním nákupu, o jejich výběr se starají 
vyškolení pickeři, kteří jsou pomyslný-
ma očima a rukama zákazníka. Zákaz-
níci mají nyní další možnost nechat si 
nákup doručit v den objednání. Platí to 
i v případě Služby Klikni&Vyzvedni.

„Naším cílem je umožnit všem na-
šim zákazníkům kvalitní a pohodlné 
nakupování. Proto je pro nás důležité 
neustále zdokonalovat naše poskyto-
vané služby. Jedním z takových vylep-
šení je další možnost doručení v den 
objednání. Prostřednictvím naší služby 
Tesco Online nákupy nabízíme výběr 
nejoblíbenějších zákaznických pro-
duktů, a to kdykoli. Zákazník si může 
vybrat, zda chce doručení dnes, zítra 
nebo až za 3 týdny. Zkrátka vše, co 
potřebujete, kdykoliv,“ vysvětluje Pa-
trik Dojčinovič, provozní ředitel Tesco 
pro ČR.

Služba Tesco Online nákupy dokáže 
velmi pružně reagovat na měnící se po-
třeby českých zákazníků. Svědčí o tom 
také novinky a změny, které byly v po-
slední době realizovány:
�  Zásadní navýšení (zdvojnásobení) 

kapacity závozů prostřednictvím 
externího dodavatele – logistické 
služby DoDo.

�  Rozšířená dostupnost v regionech 
Děčín, Ústí nad Labem, Vysočina, 
Přerov a Prostějov.

�  Rozšíření sortimentu spotřebního 
zboží – sortiment pro domácnost, 
papírnictví, malé domácí elektro-
spotřebiče, elektrické výrobky pro 
osobní péči, baterie, žárovky a hrač-
ky pro děti.

�  Nárůst počtu objednávek o 100 % (srov-
nání 1. března 2020 a 1. března 2021).

�  Expresní doručení do 30 minut ve 
spolupráci s Dáme jídlo z pražských 

prodejen Tesco Expres, z prodejen 
Žabka ve spolupráci s Bolt, Wolt 
a Dáme jídlo.

�  Online nakupování je v současné do-
bě k dispozici více než 6,4 milionu 
zákazníků v České republice.

�  Doručení nákupu bez tašek – nyní je 
předdefi novaná jako primární volba.

�  Možnost doručení nákupu bez ná-
hrad – zákazník si může vybrat, že 
ve svém nákupu nechce náhradní po-
ložky.

�  Online Baby klub – členové získa-
jí přístup k prémiovým nabídkám 
a slevám pro sebe i svou rodinu. 

�  Záruka kvality – naši pickeři vybírají 
pro zákazníky to nejlepší a neustá-
le kontrolují kvalitu zboží, zákazník 
má pak vždy možnost vrátit cokoliv, 
co nechce převzít. 
Tesco Online nákupy se bude i na-

dále rozvíjet na základě potřeb zákaz-
níků, aby jejich nakupování bylo ještě 
přívětivější, pohodlnější a dostupněj-
ší. Tesco již v nadcházejících týdnech 
a měsících představí další vylepšení 
a rozšíření této oblíbené služby.

Tesco Stores ČR a. s.

Vše, co potřebujete. Kdykoliv.
Vylepšená služba Tesco online nákupy
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Bližší informace jsou uveřejněny na internetové stránce http://cps.vscht.cz

nebo je možné získat informace na tel. č. 220 443 831

nebo na curdal@vscht.cz (přehlídky – doc. L. Čurda) 

a 220 443 268 nebo stetinaj@vscht.cz (konference – doc. J. Štětina).

Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha

ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a Českou společností chemickou

pořádá

ve dnech 26. a 27. ledna 2022

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SÝRŮ

A KONFERENCI

MLÉKO A SÝRY

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce a těší se na setkání 
na 19. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry.

Mediální partneři: Mlékařské listy, Potravinářská Revue, Potravinářský zpravodaj, Výživa a potraviny

www.kompek.cz

Tradiční pekařská a cukrářská výroba z Kladna

Získali jsme ocenění Česká chuťovka pro výrobky:

●  Švýcarka 90 g – různé náplně (skořice, mák, ořech, tvaroh)
●    Koláč s ovocem 65 g – různé druhy 

(s jahodami, s meruňkami, s borůvkami)
●  Krekry BBQ 160 g
●  Krekry s příchutí česneku 160 g
●  Celozrnné čajové pečivo se sladidlem balené 600 g
 
Dětská chuťovka:
●  Vánoční kobliha s nugátem 70 g

Historicky první summit OSN o potravino-
vých systémech konaný 23. 9. 2021 v New 
Yorku vyzval k jejich radikální změně z důvo-
du špatné, neefektivní a neetické funkčnosti. 
Summit řešil cesty, jak revoluční změnu pro-
vést, a co bude její součástí. 

Proč je třeba potravinové systémy1 změnit?  
Získávání a výroba potravin jsou zodpovědné za 
přibližně třetinu všech emisí skleníkových plynů 
a jejich produkce zabírá takřka polovinu obydle-
né plochy planety! Je proto bezpodmínečně nutné 
snížit dopady zemědělské produkce na životní pro-
středí. Odpovědné instituce, včetně OSN, si kladou 
otázku, jak zajistit dostatek potravin pro rostoucí 
populaci a zároveň nezničit ekosystém Země. 

Průmyslová živočišná výroba je zodpovědná 
za:
–  pokles biologické pestrosti (je zásadní pro sta-

bilitu ekosystémů)
–  neetické zacházení se zvířaty (velkochovy, jatka)

–  emise skleníkových plynů v množství převyšu-
jícím přímé emise ze všech letadel, vlaků a au-
tomobilů na světě dohromady
  „Výzkumy jasně ukazují, že celosvětové sníže-

ní spotřeby masa a mléčných výrobků je nezbyt-
né. Musíme přejít na zemědělství šetrné k přírodě 
s důrazem na kvalitu života chovných zvířat, jako 
je ekologické zemědělství, pastevní chovy nebo 
smíšené systémy pěstování plodin a chovu hos-
podářských zvířat,“ uvedla Romana Šonková, 
zástupkyně CIWF v ČR2.

Naděje se v posledních letech upíná k vývoji 
nových technologií produkce, ať už v rostlinné, 
či živočišné výrobě. Problémy konvenční vý-
roby masa (ekologické, zdravotní, etické) mají šanci vyřešit právě nové technologie k výrobě 

kultivovaného masa, což v budoucnu sníží po-
třebu velkochovů a zajistí lidstvu dostatek živo-
čišné produkce za přijatelné ceny.

V roce 2020 vyzval Bill Gates vlády, aby hle-
daly a podporovaly tyto alternativní cesty jako 
jediné řešení přicházející ekologické krize, na 
které se současné zemědělské systémy s produkcí 
masa ve velkochovech podílejí.

V poslední dekádě vznikly multimilionové do-
larové start-upy usilující o vývoj kultivovaného 
masa a stále se čeká na vítěze, který představí 
technologii produkce v dostatečně velkém mě-
řítku za tržně akceptovatelnou cenu. 

Mezi tyto inspirativní vědecké týmy patří 
i česká společnost Bene Meat Technologies3. Ro-
man Kříž, předseda představenstva, k výzvě OSN 
dodává: „Jde určitě o jednu z největších výzev 
lidstva tohoto století. Nakrmit kvalitně miliardy 
lidí a přitom pomoci zvířatům i životnímu prostře-
dí – těžko najít něco užitečnějšího, co by člověk 
mohl dělat. Biotechnologie budou za dvě deseti-
letí největším segmentem světového hospodářství, 
větším, než jsou dnes technologické společnosti.“

AMI Communications, spol. s r. o.

1  Potravinový systém – systém obsahující všech-
ny suroviny, procesy a infrastrukturu souvisejí-
cí se zemědělstvím, obchodem, maloobchodním 
prodejem, dopravou a spotřebou potravinář-
ských výrobků

2  CIWF – Mezinárodní organizace Compassion 
in World Farming

3  Bene Meat Technologies, česká start-upová fi r-
ma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro 
výrobu kultivovaného masa (KM) v průmyslovém 
měřítku. BMT usiluje o vývoj technologie produ-
kující KM formou množení živočišných buněk bez 
použití surovin z usmrcených zvířat a záro-
veň umožňující provozovatelům nabídnout tento 
produkt za ceny dostupné spotřebitelům.

Dlouholeté know-
-how, širší nabídka lo-
kálních výrobců i vý-
razná modernizace 
vlastních provozoven. 
To jsou jedny z hlav-

ních důvodů, proč vstup zahraničních řetězců 
do segmentu malých prodejen příliš neovlivní 
tuzemské obchodníky s potravinami. V oteví-
rání poboček nadnárodních řetězců v men-
ších obcích naopak vidí výhody. Věří, že se 
díky tomuto jevu začnou ještě více smazávat
rozdíly mezi takzvaným moderním a tradič-
ním trhem.

Řada zahraničních řetězců v posledních měsí-
cích oznámila, že plánuje v Česku zavádět kon-
cepty menších prodejen. Některé pak již tyto pro-
vozovny otevřely. Pro české prodejce a obchodní 
sítě to na první pohled znamená zesílení konku-
rence nadnárodních obchodních korporací, které 
se v některých případech mohou dotknout i loka-
lit mimo velká města. Podle předsedy Družstva 
CBA Romana Mazáka však tento záměr zahra-
ničních řetězců nemůže být dlouhodobě úspěš-
ný. „Faktem je, že řetězce malé formáty neumějí. 
Nemají přizpůsobené zásobování ani sortiment. 
Ukázalo se to už před téměř deseti lety, kdy jed-
na britská obchodní síť koupila v Česku více než 
padesát prodejen malého formátu. Už tehdy jsme 

říkali, že je to nesmysl, a výsledek nám dal za 
pravdu. Dnes jich zbylo sotva deset,“ uvedl pří-
klad Mazák.

Podle něj je největším limitem menších provo-
zoven zahraničních řetězců jejich fi xace na ma-
teřskou společnost. Většina zboží se totiž odvíjí 
od centrální nabídky všech prodejen, v menších 
obcích může být navíc kvůli horšímu zásobování 
o některé položky okleštěná. „České prodejny 
naopak jednoznačně těží z úzké spolupráce s lo-
kálními výrobci potravin. V odlišných regionech 
tak máme nasmlouvaných sedm různých pekařů 
a zákazníkovi garantujeme, že bude mít pečivo 
vždy čerstvé. O obrovském výběru nemluvě. Na-
proti tomu zahraniční řetězce se musí podřizovat 
přání centrály a unifi kovat nabídku, u zmíněného 
pečiva tak kvůli tomu často využívají polotova-
ry,“ doplnil Mazák.

MODERNIZACE 
ČESKÝCH PRODEJEN

České obchodní sítě se v mnoha případech 
snaží těm zahraničním konkurovat celkovou mo-
dernizací. Vylepšují proto celkový vizuál prodej-
ny z venkovní strany i uvnitř, doplňují moderní 
chladicí či mrazicí boxy, rekonstruují osvětlení 
nebo přeskládávají sortiment podle posledních 
trendů. CBA takto remodeluje okolo dvaceti 
prodejen ročně. Kromě atraktivnějšího vizuálu 
provozovnám tyto změny pomáhají i ekonomic-

ky, součástí remodelingu je totiž i optimalizace 
nákladů. I díky úspornějším spotřebičům se tak 
prodejna ve fi nále může překlopit do černých čí-
sel.

Vstup zahraničních řetězců do segmentu ma-
loformátových prodejen v menších městech či 
obcích řada odborníků chápe jako souboj tak-
zvaného moderního a tradičního trhu. Podle 
předsedy Družstva CBA je však dělení trhu na 
tyto dva segmenty zastaralé. Prodejny jsou totiž 
zpravidla tradiční pouze svým umístěním, niko-
liv pojetím. Pokud totiž nabízí moderní remode-
lované prostředí, připojení pokladního systému 
na centrální software nebo terminály pro platby 
kartou, fungují podle Mazáka v řadě případů lépe 
a rychleji než moderní trh. „Takových prodejen 
máme v naší síti sto, není tedy důvod nás pau-
šálně zahrnovat do tradičního trhu. Zastiňujeme 
naopak zahraniční řetězce, protože kromě mo-
derního vybavení nabízíme výrazně příznivější 
trvalé ceny,“ řekl.

VÝHODA VE SJEDNOCENÍ TRHU
CBA proto vidí na záměru zahraničních ře-

tězců provozovat malé prodejny také některé 
výhody. Díky rozšíření tohoto segmentu o nad-
národní hráče se v budoucnu bude ještě více 
stírat rozdíl právě mezi tradičním a moderním 
trhem. Zatímco zahraniční řetězce preferu-
jí nově malé formáty prodejen, CBA se v po-

sledních letech soustředí na otevírání prodejen 
s prodejní plochou od 400 do 800 metrů čtve-
rečních, zejména ve větších městech. Pokud 
se díky tomu začne podle Mazáka mluvit o tu-
zemském retailu jako o jednotném trhu, bude 
to mít pozitivní efekt zejména pro české ob-
chodníky. Ti totiž často trpí právě rozdělením 
na tradiční a moderní trh, a distributoři zboží 
jim proto nabízí výrazně horší obchodní pod-
mínky.

Rozšíření sítě zahraničních řetězců o malofor-
mátové prodejny nevidí Mazák jako nijak výraz-
né riziko pro české sítě. Podle něj je pravděpo-
dobné, že nadnárodní korporace budou mít na 
některých místech částečný prostor na to, aby 
prodejnu nejen postavili, ale také zprovoznili. 
Příklady z praxe však podle něj ukazují, že v sou-
časnosti může bez problému koexistovat menší 
prodejna tradičního trhu v bezprostřední blízkos-
ti několika zahraničních řetězců. „Například na 
severní Moravě se naše provozovna nachází jen 
pár desítek metrů od největšího tuzemského dis-
kontu. Obratově je přitom jedna z největších, kte-
rou zásobujeme. Disponuje osmi tisíci položkami 
a má rekordní prodeje. Už jen proto z menších 
prodejen nadnárodních řetězců strach nemáme, 
naopak se může do budoucna ukázat, že tento typ 
provozoven zvládáme v Česku nejlépe,“ uzavřel 
Roman Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

V OSN panuje shoda na nutnosti změnit potravinové systémy
B U D E  U M Ě L É  M A S O  J E D N Í M  Z  Ř E Š E N Í ?

Malé prodejny zahraničních řetězců české obchodníky neohrozí. 
Ti těží z know-how i nabídky lokálních potravin

Kultivované svalové buňky 

Letošní úroda brambor dosáhne okolo 
815 tisíc tun, což je o 35 tisíc tun méně než 
loni. Pro pokrytí poptávky na trhu bude proto 
nutné ze zahraničí dovést zhruba 150 tisíc tun 
konzumních brambor, což se s největší prav-
děpodobností promítne i do výsledné ceny. 

Letošní neobvykle chladné jarní počasí mě-
lo za následek opoždění sklizně raných bram-
bor. Člen představenstva Agrární komory České 
republiky Ing. Petr Hanka k tomu uvádí: „Skliz-
ňová, a tudíž i prodejní sezona čerstvých bram-
bor trvá od začátku června do listopadu, tedy 
zhruba 25 týdnů. Každý týden zpoždění tak zna-
mená čtyřprocentní výpadek v tržbách.“ 

Je zřejmé, že opožděná vegetace letos ze-
mědělce citelně zasáhla. Petr Hanka k nesnad-
né situaci dodává: „Zkrácení sezony o jeden až 
dva týdny je pro pěstitele velký problém. Neskli-
zená produkce z první poloviny června tlačila 
v letních měsících ceny konzumních brambor 
dolů. O prázdninách byly velkoobchodní ceny 
v České republice jedny z nejnižších v Evro-
pě a nízké výkupní ceny brambor drtí pěstitele 
i nyní.“ 

V současné době prodávají pěstitelé kilogram 
brambor za zhruba 3 koruny. Při nákupu „ze dvo-
ra“ spotřebitel za kilogram zaplatí 8 až 10 ko-
run. V maloobchodech české rodiny zaplatí mezi 
10 až 15 korunami, v akcích řetězců pak mezi 
5 a 9 korunami. „Předpokládáme, že v době, kdy 
se začne obchodovat s naskladněnou produkcí, 
dojde k mírnému navýšení farmářské ceny kon-
zumních brambor,“ doplňuje Ing. Josef Králíček, 
předseda Českého bramborářského svazu. 

Plochy konzumních brambor v zemědělském 
sektoru oproti loňsku mírně poklesly a dosahu-
jí 14,5 tisíce hektarů. Tuzemská produkce tak 
nepokryje celkovou spotřebu a okolo 150 tisíc 
tun konzumních brambor bude potřeba dovézt 
ze zahraničních trhů, nejčastěji z Německa, 

Francie či Holandska. „Důvodem pro potřebu 
dovozu je kromě nedostatečné výměry pěsteb-
ních ploch i dlouhodobě podfi nancované tech-
nologické zázemí pěstitelů, zejména nedosta-
tek skladovacích kapacit,“ vysvětluje Ing. Petr 
Hanka. „Cenová nestabilita dělá z konzumních 
brambor velmi rizikovou plodinu. Aktuální pro-
dejní akce v obchodních řetězcích, kdy se kilo-
gram praných brambor prodává hluboko pod 
hranicí výrobních nákladů, může vést pěsti-
tele k dalšímu snižování pěstebních ploch,“ 
dodává.

Dlouhodobým cílem bramborářského sektoru 
je nicméně nadále stabilizovat a postupně navy-
šovat produkční plochy brambor a do budouc-
na tak zajistit i vyšší soběstačnost. Ta se v Čes-
ké republice nyní pohybuje kolem 70–80 %.
Čeští zemědělci totiž mnohdy dávají přednost 
pěstování jiných plodin před bramborami, ať 
už z důvodu vysoké rizikovosti, vyšší pracnos-
ti, či nejistého odbytu. Ministerstvo zemědělství 
však stále zůstává u svého pozitivního výhle-
du do budoucnosti. V souladu se svojí strategií 
předpokládá, že by Česká republika měla úpl-
né soběstačnosti u této komodity dosáhnout do 
roku 2030. 

BEZ PODPORY ZEMĚDĚLSKÉHO SEKTORU 
SE BRAMBORÁŘI NEOBEJDOU

K rozšíření produkčních ploch pro pěstování 
brambor je potřeba dlouhodobá státní podpora 
pěstitelů. Brambory jsou zařazeny mezi tzv. cit-
livé komodity, na které zemědělci dostávají vyšší 
dotace. Vzhledem k velikosti českého trhu jsou 
ceny zemědělských výrobců výrazně ovlivněny si-
tuací v zahraničí a zahraniční hladinu více či méně 
kopírují. Není výjimkou, že pro mnohé farmáře se 
pěstování brambor dostalo pod hranici rentability. 

V letošním roce bylo zahájeno pěstování 
a zpracování konzumních brambor v režimu ja-
kosti Q CZ. Ing. Josef Králíček poznamenává: 
„Žadatelé (pěstitelé a zpracovatelé konzumních 
brambor), kteří se do tohoto programu přihlásili 
a splní na základě certifi kace stanovená kritéria, 
mohou požádat Ministerstvo zemědělství o při-
dělení ochranné známky Q CZ. Zároveň mohou 
požádat na základě nového dotačního progra-
mu Státní zemědělský intervenční fond o fi nanč-
ní podporu na částečnou úhradu vícenákladů.“ 
Úspěšný program, o který letos požádalo 
106 subjektů, bude pokračovat i v dalších letech. 

PEPR Consulting, s. r. o.

I přes usilovnou snahu pěstitelů úroda brambor letos poklesla

Vícevrstevná struktura množícího se hladkého 
svalstva
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Praha – Přínosy farmářských trhů, důraz 
na prodej lokálních potravin, absence zá-
jmu českých politiků nebo podpora místních 
výrobců a pěstitelů – to byla hlavní témata 
Česko-německé konference, kterou 15. října
pořádala Asociace farmářských tržišť České
republiky v Praze 7 v holešovickém Vnit-
roblocku za podpory Česko-německého fondu
budoucnosti.

David Kolman z Kozí farmy Krasolesí je pra-
videlným účastníkem farmářských trhů 12 let. Na 
konferenci představil svůj příběh, pozitiva trhů 
pro jeho podnikání i problémy posledních měsí-
ců. „Od chvíle našeho vzniku v roce 2007 jsme 
prodávali ze dvora a spolu se vzrůstající produk-
cí jsme zvažovali jak dál. V roce 2010 jsme se 
setkali s lidmi, kteří tenkrát rozjížděli farmářské 
trhy, připojil jsem se na zkoušku a dnes jsme již 
dvanáctý rok součástí farmářského trhu na Ná-
plavce. Ukázalo se, že je to ideální platforma, jak 
nabízet naši produkci. Důležitý je osobní kontakt 
se zákazníky, zboží přestalo být anonymní. V sou-
časnosti prodáváme i do restaurací včetně jedné 
michelinské. Všechno díky tomu, že byla možnost 
představit zboží přímo na ulici,“ popsal. Zároveň 
upozornil, že v Česku chybí dostatečná politická 
podpora farmářů. „Farmářské trhy jsou velice 
důležitou platformou pro malovýrobce a města 
by měla podporovat jejich existenci pro udržení 

malovýrobců. V okolních státech je tradice trhů 
úplně na jiné úrovni. V Praze není politická vůle 
věnovat pozornost speciálně farmářům. Farmář-
ské trhy jsou v Praze bohužel často v jakémsi pro-
vizoriu veřejného prostranství, farmářský trh ale 
potřebuje kontinuální prodej a podporu města. 
S účastí se totiž pojí i další náklady, například 
stoupající náklady na dopravu. Někteří farmáři 
musí vstávat i ve tři ráno a ujet desítky až stovky 
kilometrů z jiných krajů, aby do Prahy pravidelně 
přiváželi čerstvou zeleninu, květiny, maso, mléko, 
ovoce,“ zdůraznil.

Na konferenci vystoupili vedle samotných 
farmářů a organizátorů farmářských trhů také 
politici, jejichž podpora je pro provoz trhů ve 
městech nepostradatelná. Mezi účinkujícími ne-
chyběla ani Christiane Heissová, radní městské 
části Berlína, která se v době covidu v Berlíně 
zasadila o to, že se žádné trhy neuzavřely, ale 
mohly se přizpůsobit novým hygienickým pod-
mínkám. „Umožnili jsme pořadatelům bezplat-
né rozšíření plochy tak, aby mohly být dodrže-
ny větší vzdálenosti mezi stánky, ale trhy jsme 
plošně nerušili. Chceme, aby trhy fungovaly 
na dopravních uzlech, byly dostupné pěšky, na 
kole, veřejnou dopravou. Jde nám hlavně o to, 
abychom trhy udrželi, nemusíme na nich vydělá-
vat jako město. Jde nám o to udržet pestrost, na 
trzích v naší části Berlína se prodává například 
80 druhů rajčat. Pořádání trhů je náročné na 
řízení i udržení pořádku. Naším největším pro-
blémem je parkování,“ uvedla Christiane Heiss.

Za českou stranu na konferenci promluvi-
la Hana Třeštíková, místostarostka Prahy 7 pro 
kulturu, sport a sousedské vztahy a radní hlavní-
ho města Prahy. Ta představila dlouhodobý plán 
podpory kreativity obyvatel Prahy 7, do kterého 
patří projekt Art District 7. Jeho cílem je mimo 
jiné propojení ziskových i neziskových kultur-
ních a uměleckých subjektů, poskytovatelů slu-

žeb, fi rem nebo škol. Mezi aktivity projektu patří 
i podpora místního farmářského trhu Heřmaňák 
na Řezáčově náměstí v Holešovicích. Ten byl 
prvním trhem v Praze, jehož organizátoři od za-
čátku kladli důraz na ekologické chování zákaz-
níků: kupující jsou motivováni nosit své vlastní 
obaly, donést sedlákovi zpět suché skořápky od 
vajec nebo recyklovat prázdné nádoby. Na trhu 
se často kromě farmářů prezentují také místní 
umělci, podnikatelé a tvůrci. „Jednoduše dáváme 
aktivním místním lidem prostor a neházíme jim 
klacky pod nohy. Berlín je pro nás velká inspira-
ce, jak se snoubí kultura a spolupráce s městskou 
částí,“ řekla Hana Třeštíková.

Na konferenci dorazili i organizátoři farmář-
ských trhů z celého Česka. Mezi nimi také Tomáš 
Popp, místopředseda Asociace farmářských trhů 
a pořadatel farmářských trhů v Plzni, který před-
stavil fungování plzeňských trhů. „Na úplném 
počátku se farmáři báli, že nebudou mít dostatek 

zákazníků. Nebyla to ale pravda. Plzeňské trhy 
jsou v současnosti nezastupitelnou součástí od-
běru pro místní farmáře a pěstitele. Farmářské 
trhy nejsou jen víkendová zábava. Pro farmáře 
jsou podle jejich vyjádření nejlepším odbytovým 
místem, protože jim umožní prodat své výrobky 
přímo a bez ztráty na maržích pro obchodníka. 
Pro začínající prodejce fungují jako inkubátory: 
vyzkouší si, jestli to, co nabízejí, bude mít úspěch. 
Proto je důležitá spolupráce se zastupiteli. V Plzni
to chápou, máme výbornou spolupráci s městem, 
které našim prodejcům poskytlo stánky, i Plzeň-
ským krajem,“ uvedl.

Ekologický přínos farmářských trhů ve svém 
projevu zdůraznil Jiří Sedláček, předseda Aso-
ciace farmářských trhů, předseda spolku Ar-
chetyp a pořadatel farmářských trhů Náplavka, 
Heřmaňák a Kubáň. „Díky farmářským trhům 
podporujeme lokální zemědělce, potraviny se ne-
převáží z dalekých krajin. Také náš organismus 
mnohem lépe rozumí plodinám sklízeným v sezo-
ně a v plné zralosti,“ vysvětlil.

Další inspiraci do budoucna dodali českým or-
ganizátorům Dirk Dieter a Ingo Johnson z Deut-
sche Marktgilde. Ti ve své prezentaci představili 
společnost, která organizuje trhy po celém Ně-
mecku s cílem vytvořit alternativu k supermarke-
tům nebo diskontním řetězcům, poskytnout regio-
nální zboží a nakupování v příjemné atmosféře. 
„K tomu, aby se lidé zdrželi déle, máme připra-
veno občerstvení, hotová jídla. Na trhu můžete 
všechno cítit, ochutnat, uvidět, je zde čerstvé, re-
gionální zboží. V Německu je jasný trend, že se 
lidé zajímají o původ, regionalitu potravin. Až 
80 procent spotřebitelů upřednostňuje regionál-
nost. Neméně důležité jsou sociální kontakty bě-
hem nakupování, lidskost oproti odcizeným su-
permarketům,“ řekli v závěru konference.

pear_media

Praha – Z průzkumu společnosti Médea 
Research* pro Zálohujme.cz vyplývá, že drti-
vá většina populace (98 %) souhlasí s tím, že 
bychom měli více využívat odpad jako zdroj 
k výrobě nových výrobků. Pojmům, které 
s tímto přístupem souvisí – cirkulární ekono-
mika nebo oběhové hospodářství, ale většina 
lidí příliš nerozumí. O téma ekologie a udr-
žitelnosti se přitom Češi nebývale zajímají. 

Pojmy cirkulární ekonomika či oběhové hos-
podářství zaznívají ve veřejném prostoru čas-
těji. O cirkularitě mluví stále více fi rem a na 
vládní úrovni vzniká strategický rámec cirku-
lární ekonomiky České republiky. Z průzkumu 
se ale zdá, že pro většinu lidí jsou to zatím ab-
straktní pojmy, pod kterými si toho neumí moc 
představit. 60 % lidí dokonce pojmy cirkulární 
ekonomika nebo oběhové hospodářství dosud 
nikdy neslyšelo. 21 % lidí si pod tímto termí-
nem nepředstaví nic. V otevřených otázkách 
pak ale zazněly i nečekaně fundované odpovědi 
a vzkazy, které svědčí o tom, že je to pro lidi 
důležité téma. Poté, co respondenti dostali na 

výběr, správnou defi nici cirkulární ekonomiky 
zvolilo 90 % lidí. 

CIRKULARITA JE VÍCE 
NEŽ RECYKLACE

„Cirkulární ekonomika je koncept, ve kterém 
je téměř eliminován odpad. Namísto toho jsou 
materiály opakovaně využívány k výrobě pro-
duktů a ty jsou dále recyklovány. Recyklací ne-
dochází u materiálů ke ztrátě kvality (nebo jen 
minimální). Vzniká tak nekonečná smyčka cir-
kulujícího materiálu,“ uvádí Andrea Brožová, 
mluvčí iniciativy Zálohujme.cz. Průzkum ukázal, 
že Češi často považují pojem cirkularita a recyk-

lace za synonyma. Přitom recyklace je jen jedním 
z bodů celé cirkulární smyčky. 

ČEŠI TLESKAJÍ PET LAHVÍM 
Z PET LAHVÍ

Ačkoli jsou odborné pojmy občas poněkud ne-
čitelné, Češi samotný princip cirkularity podpo-
rují. Devět z deseti dotázaných ocenilo aktivitu 
výrobců, kteří přišli s PET lahvemi, na jejichž 
výrobu používají recyklovaný materiál z pou-
žitých PET lahví. „Pro to, aby v Česku mohli 
všichni výrobci vyrábět nové PET lahve z těch již 
použitých, zatím bohužel nemáme dostatek mate-
riálu. PET lahve ze žlutých kontejnerů jsou v sou-
časnosti v drtivé většině recyklovány na textilní 
vlákna nebo směsné plasty. Problém je v tom, že 
takto vzniklé výrobky už znova recyklovat nelze. 
Ale když z PET lahve vyrobíte opět PET lahev, 
tak tento proces můžete opakovat téměř done-
konečna,“ vysvětluje Andrea Brožová, mluvčí 
iniciativy Zálohujme.cz.

NÁPOJOVÝ PRŮMYSL 
– CHYBÍ ZÁLOHOVÝ SYSTÉM

Samotný nápojový průmysl je k plně cirkulár-
nímu principu výroby velmi blízko. V součas-
nosti je schopen splnit dvě ze tří podmínek pro 
to, aby nápojové obaly mohly cirkulovat stále 
dokola a netvořil se tak zbytečný odpad. 

Ke splnění třetí podmínky (efektivní a transpa-
rentní sběr použitých obalů pomocí zálohového 
systému) je potřeba legislativních změn.

Plošný zálohový systém, do kterého se zapo-
jí všichni výrobci, je jednou ze tří nezbytných 
podmínek pro to, aby byl nápojový průmysl plně 
cirkulární. Jeho zavedení podporují dvě třetiny 
respondentů.

„Výrobci musí začít již u ekodesignu, tedy vy-
rábět takové obaly, které jsou snadno recyklova-
telné, navázat transparentním a účinným zpětným 
odběrem použitých výrobků – ideálně pomocí 
zálohového systému, a smyčku uzavřít recykla-
cí z lahve do lahve,“ upřesňuje Andrea Brožová 
a dodává, že uzavřením cirkulární smyčky by-
chom uměli vrátit do oběhu až 90 % všech pro-
daných PET lahví a plechovek a snížit dopad vý-
roby a spotřeby nápojových obalů skoro o 30 %. 

AMI Communications, spol. s r. o.

* Průzkum společnosti Médea Research, k. s.,  pro-
bíhal od 21. 7. do 29. 7. 2021 . Sběr dat probíhal
formou online dotazování za pomoci respon-
denty samostatně vyplněného online dotazníku 
(metoda CAWI – Computer Assisted Web Inter-
viewing).  Dotazování bylo provedeno prostřed-
nictvím online panelu respondentů společnosti
Médea Research.  Vzorek 500 respondentů.

Češi chtějí cirkulární Česko, samotnému pojmu ale rozumí málokdo

Českým farmářům chybí podpora politiků. Vzor hledají v Německu

VELETRH
PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 
A GASTRONOMII

15. – 17. 2. 2022
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

www.salima.cz
www.salimatech.cz

Praha – Popcorn, káva, karamel nebo jab-
lečný koláč – to jsou nové příchutě čoko-
lády Milka, které na podzim spolu s novými
sušenkami Opavia uvádí na český trh společ-
nost Mondelez International. Na trh uvede také
nové skořicové sušenky Opavia Spekulky, 
které budou mít skořicovou příchuť. 

„Jako národ rádi zkoušíme novinky,“ uvedla 
Lenka Čermáková, ředitelka marketingu. „Tento 
podzim budeme nově nabízet malé tabulkové čo-
kolády v limitované edici a v neobvyklých chuťo-

vých kombinacích. Pro milovníky kávy jsme při-
pravili příchuť Milka Coff ee & Cookie. Podzim 
a pečení u babičky připomene příchuť jablečného 

koláče, sušenek a karamelu. Atmosféru domá-
cího bijáku dokreslí čokoláda Milka s příchutí 
popcornu.“

NOVÉ SPEKULKY S CHUTÍ SKOŘICE
„Spekulky se zařadí vedle nejoblíbenějších 

Opavia sušenek jako Esíčka, Koka a Derby,“ 
uvedl Jozef Tomečko, manažer značky Opavia. 
„Při vytváření receptury jsme se s týmem inspi-
rovali tradičními nizozemskými skořicovými su-
šenkami Speculaas, které se pekly na Mikuláše. 
Skořicové a příjemně křupavé Spekulky od Opa-
vie navodí správnou atmosféru vždy, u kávy nebo 
čaje, s kamarády nebo rodinou.“

SOUTĚŽ O ČERVENÝ KUCHYŇSKÝ ROBOT 
S ČOKOLÁDAMI FIGARO

Spotřebitelskou soutěž si pro své příznivce 
v listopadu přichystaly čokolády Figaro. Účastnit 
se můžete po nákupu jakéhokoli výrobku značky 

Figaro. Zákazník určitě ocení i letošní novinky – 
Figaro 65 % kakaa, Figaro hořkou pomerančovou 
nebo skvěle se rozpouštějící Figaro mléčnou pole-
vu na domácí pečení. Pro milovníky bonboniéry 
Tatiana jsme připravili tematický zimní design. 
Nejen že si opravdu pochutnáte, ale ještě máte šan-
ci vyhrát Červený kuchyňský robot značky ETA 
Gratus Storio. Čeká na stránkách www.fi garo.cz 
na deset výherců či výherkyň. PR Native

Podzimní novinky: čokoláda Milka a sušenky Opavia

-
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Čeští pekaři oslavili Světový den chleba
E X T R É M N Ě  R O S T O U C Í  V S T U P N Í  N Á K L A D Y  N U T Í  P E K A Ř E

P R O M Í T N O U T  J E  D O   C E N  C H L E B A  A   P E Č I V A

Světový den chleba je  každoročně připo-
mínán 16. října jako svátek základní lidské 
potraviny a oslava pekařské profese. Přes-
tože kvalita českého chleba a bohatý sorti-
ment na trhu jsou jedny z nejlepších v Ev-
ropě, vyhlížejí čeští pekaři do budoucna 
s obavami. Náklady na výrobu chleba letos 
skokově rostou a pekaři budou muset upra-
vit ceny svých produktů, aby zajistili jejich 
výrobu a vysokou kvalitu pro spotřebitele. 

ČEŠI MAJÍ KVALITNÍ 
A LEVNÝ CHLÉB

Český chlebový trh je v současnosti jeden 
z nejvyspělejších v Evropě, co se týče sorti-
mentní nabídky a kvality chleba. Chléb u nás 
vyrábí okolo 700 klasických pekáren. Ročně 
se vyrobí 275 tisíc tun chleba, denně 1 milion 
upečených kusů. Spotřeba chleba se po dlou-
holetém poklesu ustálila na hodnotě 40 kg na 
osobu a rok. Měsíčně utratí průměrný Čech za 
chléb okolo 120 Kč. Spotřebitelská cena 1 kg 
chleba je v Česku velmi nízká – dle aktuálních 
údajů ČSÚ jde o 29,76 Kč, což je v rámci států 
EU 5. nejlevnější chléb.

ZVYŠUJÍ 
SE FARMÁŘSKÉ CENY

„Výkupní cena potravinářské pšenice vzrost-
la oproti loňskému roku podle posledních údajů 
z letošního srpna o téměř 17 % na 4 821 korun 
za tunu. Cena semen řepky olejné se za stejné 
období zvýšila v meziročním srovnání o 19 % 
na 11 739 korun za tunu. To se promítne do cen 
surovin, které jsou zásadní pro pekařskou výro-
bu. Tento cenový nárůst připisujeme především 
návaznosti českého trhu na globální trh, na 
němž se zvyšují ceny rostlinných komodit. Na 
výkupní ceny mléka pak současně může mít vliv 
zvýšená poptávka po mléčném tuku v době vá-
nočních svátků. Popsaný růstový trend ohledně 
takzvaných farmářských cen zdaleka nekopíru-
je růst výrobních nákladů zemědělských prvo-
výrobců. Zvyšují se mzdové náklady, ceny ener-
gií, obalových materiálů, krmných směsí nebo 
minerálních hnojiv. Zemědělci se tak dlouhodo-
bě potýkají s nízkými výkupními cenami, které 
se v některých případech pohybují dokonce pod 
výrobními náklady,“ upozorňuje prezident Ag-
rární komory ČR Jan Doležal.

CENA BY MĚLA ODPOVÍDAT 
KVALITĚ POTRAVIN 

„Kvalitní potravina je taková potravina, kte-
rá je bezpečná a je vyrobena z kvalitních slo-
žek. Společným jmenovatelem kvality potravin 
je čerstvost, původ, tradice výroby a tradiční 
použití surovin k jejich výrobě. Mimochodem 
vědecké pracoviště týdeníku The Economist za-
řadilo české potraviny mezi nejbezpečnější na 
světě. Za námi skončily například Německo, 
Francie, Velká Británie a další významné ev-
ropské země. Páté místo je skvělé místo a máme 
být na co pyšní! Potravinářská komora České 
republiky dlouhodobě podporuje kvalitní čes-
ké potraviny. Chceme motivovat naše výrob-
ce k neustálému zlepšování. A to i v součas-
né době, kdy dochází k výraznému zvyšování 
většiny vstupních nákladů. Současně hledáme 
cesty, jak motivovat českého spotřebitele, aby 
si z široké nabídky výrobků uměl vybrat kvalitní 
české potraviny,“ uvedla Dana Večeřová, pre-
zidentka Potravinářské komory ČR.

TRENDY 
NA CHLEBOVÉM TRHU

Po covidovém období, kdy se krátkodobě 
zvýšil zájem spotřebitelů o balený chléb v zá-
kladních druzích, si Češi chtějí na chlebu opět 
pochutnat. Roste zájem o kvalitní kvasový 
chléb – a za vyšší kvalitu si zákazníci rádi při-
platí. Cena chleba je důležitým faktorem při 
nákupu jen pro 15 % kupujících. Zvyšuje se po-
ptávka po chlebech se zdravotními benefi ty, ja-
ko je chléb vícezrnný, celozrnný či chléb s vyš-
ším podílem žitné mouky. Již 1/3 veškerých 
prodejů tvoří chlebové speciály se specifi ckým 
složením surovin, které se od běžných chle-
bů liší také hmotností či neobvyklým tvarem. 

V rámci gastroturistiky a chalupaření roste ob-
liba čerstvých, nebalených chlebů od lokálních 
řemeslných pekáren. Trendem je vyrábět chléb 
„na míru“ pro specifi cké zákaznické skupiny – 
požadavkem trhu jsou menší balené porce pro 
single domácnosti, chléb určený pro grilování, 
chléb vhodný pro večerní konzumaci atd. 

ROSTOUCÍ NÁKLADY 
OVLIVNÍ CENY PEČIVA

Od počátku letošního roku dramaticky ros-
tou vstupní náklady, které negativně ovlivňu-
jí ekonomiku pekáren. Cena hlavní suroviny 
mouky stoupla od jara meziročně o 25 %, cena 
oleje o 65 %, cena cukru o 15 %. Balení pekař-
ských výrobků se prodražilo v průměru o 30 %.
Pekařský obor je energeticky velmi nároč-
ný – proto má zvýšení cen elektrické energie 
a zemního plynu o téměř 100 % tvrdý dopad 
do ekonomiky fi rem. Stejně tak růst cen PHM 
je pro pekárny, které rozvážejí své výrobky 
do obchodů i 3x denně, zdrcující. A klíčovým 
nákladem je i navyšování mezd zaměstnan-
ců pekáren, které je nezbytné proto, aby by-
la zajištěna výroba a každodenní zásobování 
obchodů.

„Od začátku letošního roku stouply pekár-
nám celkové náklady o cca 30 %. Realizač-
ní ceny základních výrobků, jako je chléb či 
rohlík, přitom dle ČSÚ dlouhodobě stagnují. 
Tato situace je pro pekárny neudržitelná. Po-
kud by neuvedly do souladu rostoucí náklady 
s cenami svých výrobků, desítky z nich by mu-
sely ukončit podnikání. To by výrazně ochu-
dilo český pekařský trh, který je přitom jeden 
z nejvyspělejších v Evropě,“ konstatuje výkon-
ný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Jaro-
mír Dřízal a doplňuje: „Nezbytná úprava cen 

pekařských výrobků by spotřebitele neměla 
výrazněji fi nančně zasáhnout. Například prů-
měrný Čech zkonzumuje ročně 40 kg chleba, 
jehož spotřebitelská cena je 30 Kč za kg. Pří-
padné zvýšení cen pekařů v úrovni rostoucích 
nákladů by znamenalo měsíčně výdaj 30 Kč 
navíc. Stejně tak spotřebitelská cena rohlíku 
v marketu 1,90 Kč je z pohledu pekařů neúměr-
ně nízká. Řetězce by mezi sebou neměly soutě-
žit o nejnižší cenu rohlíku, ale o jeho vysokou 
kvalitu.“

VÝSLEDKY NÁRODNÍ SOUTĚŽE 
CHLÉB ROKU

Organizátoři na tiskové konferenci před-
stavili letošní vítěze národní soutěže Chléb 
roku 2021, která se konala 15. září v Pardu-
bicích. Nejlepší chléb kategorie Novinka roku 
a Chléb o hmotnosti 900–1200 g vyrábí pekár-
na Choustníkovo Hradiště fi rmy BEAS, a. s. 
V hmotnostní kategorii 500–800 g se letos stal 
vítězem chléb z pekárny Racek, s. r. o., Přerov. 
Mezi chlebovými speciály kategorie Chléb bez 
hranic uspěla pekárna Odkolek Praha společ-

nosti United Bakeries, a. s. U mladé genera-
ce zabodoval letos v kategorii Chléb mladých 
bochník z Karlovy pekárny s. r. o. – provoz Žid-
lochovice. Výsledky prestižní soutěže, které se 
zúčastnilo přes osm desítek soutěžních chlebů, 
ukázaly, že se u nás vyrábí chléb vysoké kva-
lity. Tuto skutečnost potvrdil při zahajovacím 
ceremoniálu i ústřední ředitel Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce Martin Klanica. 

Více informací o akci naleznete na 
https://www.svazpekaru.cz/

/category/pro-media/

Jaromír Dřízal, výkonný ředitel 
Svazu pekařů a cukrářů v ČR

Beas, a. s., představil své úspěšné chleby

Pohled na předsednický stůl 

Výstavka chlebů Karlovy pekárny z Židlochovic
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Káva se těší oblibě ve všech koutech světa,
1. říjen byl proto Mezinárodní organizací 
pro kávu (ICO) vyhlášen Mezinárodním dnem 
kávy. Kávová kultura zaznamenává velký boom
i v České republice. Průzkum Instant Research 
agentury Ipsos ze září 2021 ukázal, že život 
bez kávy si neumí představit 6 z 10 lidí, 88 %
Čechů vypije alespoň jeden šálek denně.
Nejraději si kávu dopřáváme po probuzení 
a během dopoledne, pro téměř třetinu Čechů 
je neodmyslitelnou součástí pracovního dne. 
Zkušenosti ukazují, že stále více osob vnímá 
dostupnost kvalitní kávy na pracovišti jako 
žádaný zaměstnanecký benefit. 

BRAZÍLIE VÉVODÍ 
SVĚTOVÉ PRODUKCI KÁVY

Podle údajů1 Mezinárodní organizace pro kávu 
bylo v minulém sklizňovém období (2019/2020) 
vyprodukováno bezmála 10 milionů tun kávy. 
Pozici největšího producenta kávy potvrdila Bra-
zílie s 3 492 660 tunami vyprodukované kávy, 
tedy více než třetinou z celkové produkce. Dru-
hým největším kávovým producentem byl Viet-
nam, třetí příčka patřila Kolumbii. 

SKANDINÁVCI VEDOU ŽEBŘÍČEK 
KONZUMENTŮ KÁVY

Káva je po ropě druhou nejvíce vyváženou 
komoditou na světě. Z celosvětového objemu 
se na spotřebě kávy Evropa podílí třetinou a je tak 
největším trhem s kávou2. Nejvyšší roční spotřeba3 
na obyvatele je ve skandinávských zemích. 
V přepočtu na osobu zkonzumují nejvíce kávy 
Finové (12 kg), průměrný Fin si dopřává téměř 
čtyři šálky kávy denně. Káva je ve Finsku tak 
oblíbená, že pro fi nské zaměstnance jsou zákonem 
stanoveny dvě desetiminutové přestávky na kávu. 
Prvních devět pozic v žebříčku konzumentů kávy 
zůstává na evropském kontinentu. U nás spotřeba 
kávy od roku 2015 roste, podle posledních údajů 
se meziročně zvýšila o 5,4 %. Češi tak ročně 
zkonzumují průměrně 2,2 kg kávy na osobu4. 

1. říjen je mezinárodním dnem kávy. 
Život bez ní si nedokáže představit 6 z 10 Čechů

POSUN V KÁVOVÝCH 
PREFERENCÍCH ČECHŮ

„Vedle růstu samotného za pozornost stojí
i změny v jednotlivých kávových kategoriích.
Ze zpětné vazby od zákazníků je patrné, že 
přestože stále nejvíce Čechů konzumuje in-
stantní nebo mletou kávu, jejich preferen-
ce se čím dál více posouvají ke kávě zrnkové. 
Dlouhodobě roste také obliba kapslové ká-
vy,“ říká Lumír Františák, sales manager JDE 
Professional, pod níž spadá značka prémiové 
kávy L’OR. Podle průzkumu5 Instant Research 
agentury Ipsos provedeném v září 2021 kon-
zumuje zrnkovou kávu z plně automatického 
kávovaru téměř 20 % lidí. Některou z forem 
kapslové kávy upřednostňuje 9 % dotáza-
ných. 

KÁVOVÉ ZVYKLOSTI 
ČECHŮ

Průzkum rovněž odhalil, že život bez kávy si 
nedokáže představit 6 z 10 lidí. 

Pro velkou část dotázaných (31,4 %) je káva 
zdrojem energie a vzpruhou k lepšímu soustře-
dění se. Je nedílnou součástí startu dne a snídaně 
(19,2 %), bývá spojená s chvílemi odpočinku, ať 
už v práci (10,7 %), nebo doma po příchodu ze 
zaměstnání (9,8 %). Pro mnohé (11,7 %) se stalo 
pití kávy rituálem. V neposlední řadě nedají Češi 
dopustit na její lahodnou chuť (14,7 %). 

88 % dotázaných si denně dopřává alespoň je-
den šálek kávy, nejčastěji však vypijí 2–3 kávy 
(53,1 %). Pouze u jednoho šálku zůstává 23 % 
dotázaných, naopak 4 a více káv si užívá 11,9 %
Čechů.

Češi jsou zvyklí pít kávu spíše v první půlce 
dne. Více než polovina z nás si kávu dává nejčas-
těji ráno, u snídaně nebo jednoduše po probuzení. 
Každý čtvrtý Čech kávu popíjí nejraději během 
dopoledne. Po obědě se na šálek kávy těší 10,4 %
lidí. Obdobný počet dotázaných (13,7 %) si 
dopřává kávu nejraději během odpoledne. Jen 
necelé procento lidí kávě holduje ve večerních 
hodinách.

Češi pijí kávu nejčastěji u sebe doma (67,2 %). 
Nezanedbatelná část z nás si ale kávu dopřává 
v práci (29,1 %). Ruku v ruce s aktuálními trendy 
napříč kategoriemi kávy a posunem spotřebitel-
ských preferencí k zrnkové potažmo kapslové ká-
vě se mění i role kávy na pracovišti. „Není výjim-
kou, že zaměstnanci očekávají na pracovišti kávu 
na úrovni kávy z kavárny. Kvalitní káva se stává 
podstatným zaměstnaneckým benefi tem. I to byl 
jeden z impulsů, proč jsme se rozhodli přinést na 
trh nový koncept pro B2B segment L’OR Pro-
fessional,“ dodává Lumír Františák ze společ-
nosti JDE. L’OR Professional nabízí prémiovou 
zrnkovou a kapslovou kávu do profesionálních 
kávovarů. Tyto kávovary jsou v rámci komplexní 
služby na pracoviště zdarma zapůjčeny a je zajiš-
těna i jejich odborná údržba. Každé společnosti 
od 30 po tisíce zaměstnanců je sestavena nabídka 
přímo na míru.

PEPR Consulting, s. r. o.

1    https://www.ico.org/historical/1990%20onwards
/PDF/1a-total-production.pdf

2     https://www.cbi.eu/market-information/coff ee/
trade-statistics

3  https://worldpopulationreview.com/country-
-rankings/coff ee-consumption-by-country

4   https://www.czso.cz/documents/10180/122733916
/2701392001.pdf/6a6c85ce-5334-409b-93e1-
-fab400fc542e?version=1.3

5   Průzkum Instant Research agentury Ipsos prove-
dený v období 16.–22. září na vzorku 1050 osob,
muži a ženy, celá ČR

Tržby v pohostinství za poslední čtvrtletí 
vzrostly oproti předchozímu kvartálu o 73 pro-
cent a průměrná tržba na podnik o 44 pro-
cent, důvodů k radosti ale obchodníci v ob-
lasti stravování, pohostinství a ubytování stále
příliš nemají. Počet osob, které restaurační
zařízení navštěvují, sice přes léto dosáhl tra-
dičního vrcholu, přesto restaurace pocítily
téměř desetiprocentní úbytek hostů. Vyplývá 
to z údajů společnosti Storyous, která vytváří
komplexní restaurační systém. Skokově se 
také zdražují potraviny, což budou muset do 
svých koncových cen promítnout i restaurace.
Podnikům navíc stále chybí personál.

„Lidé se do restaurací nevrátili. Alespoň ne do 
té míry, jak chodili před koronavirou pandemií. 
Léto bývá společně s předvánočním obdobím pro 
restauratéry tradičně tím nejsilnějším v roce. Z na-
šich údajů nám vychází, že letošní letní čísla jsou 
sice těmi nejvyššími, ale není moc s čím srovnávat, 
když podniky měly několik měsíců kvůli vládním 
opatřením zavřeno, případně jim fungovalo pouze 
výdejní okénko. Oproti roku 2019 došlo v průměru 

o desetiprocentní pokles návštěvnosti. Liší se to 
samozřejmě regionálně. V některých krajích je ten 
úbytek hostů téměř 15 procent,“ říká CEO společ-
nosti Storyous Igor Třeslín.

Nejhůře je na tom Praha s téměř patnáctipro-
centním poklesem návštěvnosti podniků, která 
od loňského roku zažívá citelný úbytek turistů, 
zejména těch zahraničních. Srovnatelná čísla vy-
kazuje ještě Vysočina, následuje Pardubický kraj 
s dvanácti procenty. Nejlépe si podle údajů spo-
lečnosti Storyous vedou Olomoucký a Jihomorav-
ský kraj, které si oproti roku 2019 naopak polepši-
ly o více než 10 procent. Více návštěvníků evidují 
ještě podniky v Královéhradeckém, Jihočeském 
a Středočeském kraji. Za nejpravděpodobnější 
příčinu tohoto nárůstu považuje Storyous turis-
mus ve vybraných lokalitách těchto krajů a fakt, 
že řada Čechů v posledních dvou letech vyměnila 
zahraniční dovolenou za tuzemskou. Jižní Mora-
va, Šumava a Krkonoše jsou navíc oblíbenými do-
volenkovými destinacemi. Čísla přirozeně nejde 
generalizovat, bavíme se o průměru, konkrétní re-
staurace můžou mít v návaznosti na svou klientelu 
a jejich zvyklosti zkušenost rozdílnou.

LIDÉ PŘI NÁVŠTĚVĚ RESTAURACÍ 
UTRATÍ O 9 PROCENT VÍCE NEŽ VLONI

Z dat společnosti Storyous dále vyplývá, že 
celkové tržby v oblasti ubytování, stravová-
ní a pohostinství za třetí kvartál letošního roku 
(červenec, srpen, září) v mezičtvrtletním porov-
nání vzrostly o 73 procent. V porovnání s prvním 
kvartálem letošního roku dokonce o 278 procent, 
byly tedy téměř čtyřnásobné. Oproti loňskému 
roku se pak jedná o téměř 23procentní nárůst. 
Lidé při jedné návštěvě v restauraci utratili zhru-
ba o 9 procent víc než ve stejném období v roce 
2020. Průměrná tržba na podnik se však ve tře-
tím kvartálu 2021 zvýšila pouze o 3,6 procenta 
(vůči roku 2020). Příčina je jasná – hosté přesta-
li chodit do restaurací v takové míře jako před 
koronavirem. Důvodů může být celá řada – lidé 
se například stále bojí chodit, aby se nenakazili 
koronavirem, začali si více vařit doma, protože 
pracují z domu ve větší míře než před pandemií, 
nebo jsou nuceni šetřit. Provozovatelům navíc 
rostou náklady.

Přestože podniky za sebou mají doposud nej-
silnější měsíce roku, respektive měsíce, kdy po 

dlouhé době mohly plnohodnotně fungovat, vy-
hráno zdaleka nemají. S nastupujícím podzimem 
počty návštěvníků klesají. Do budoucna je navíc 
potřeba připravit se na další zdražování. V po-
hostinství stále také chybí personál a restaurace 
mnohdy musí omezovat otevírací dobu nebo re-
dukovat své menu.

„Restauracím vznikly velké fi nanční ztráty, je-
likož byly extrémně dlouho limitované vládními 
restrikcemi a ty byly pro gastronomii fatální. Pro-
vozovatelé se nyní snaží zajistit existenci a ob-
novit zisk, s čímž souvisí i postupné zvedání cen. 
Zvyšuje se totiž i cena surovin a dodavatelských 
služeb, což se na fi nálním zdražování v rámci tr-
hu jednoznačně podepisuje také. Lidé by ale na 
restaurace neměli zanevřít. Klíčové je teď hlavně 
to, aby nedošlo k další uzávěře s tím, jak rostou 
počty nakažených. Na základě našich zkušeností 
ze Španělska, kde také působíme, víme, že restau-
race můžou při dodržování bezpečnostních opat-
ření plnohodnotně fungovat i během koronaviru. 
Podzim bude pro řadu podniků klíčový a rozho-
dující,“ vysvětluje Třeslín.

Storyous

Praha – Česká značka rostlinných produktů 
Tudlee vylepšila své sýrové alternativy, a její 
zákazníci si tak nově pochutnají na nutričně 
vyvážených „sýrech“, které chutnají stejně 
skvěle jako ty klasické z živočišného mléka. 
Nová receptura vznikla ve spolupráci se znač-
kou SINEA a vztahuje se na plátkové a mazací
sýry, které jsou díky novému dochucení sýro-
vější než kdy dříve.

Česká značka SINEA má od svého počátku cíl 
kultivovat trh s rostlinnými produkty a svým 
partnerům pomáhá vyvíjet ty nejchutnější 
produkty. I v tomto případě pomohla s vylepšením 
původní receptury rostlinných sýrů Tudlee. Re-
aguje tak na vzrůstající poptávku po zdravých 
potravinách bez cholesterolu. Sýry Tudlee díky 
jeho nulovému obsahu rozhodně nepatří jen do 
ledniček těch, kdo rostlinné výrobky nemohou 
či nechtějí jíst, ale smlsne si na nich kdokoliv.

Nová receptura plátkových sýrů má stejně jako 
ta původní tři příchutě ve stogramovém balení: 
Original, Provensálské bylinky a Uzené. 

Důvodem, proč jsou sýrové alternativy značky 
Tudlee premiantem ve složení i v chuti, je přidání 

fava proteinu. Ten se získává z fava fazolí, jež 
nejsou tak náročné na pěstování jako sója a kro-
mě vitaminů, vápníku a železa obsahují 5 gramů 
bílkovin na 100 gramů fazolí. Navíc nemá fava 
protein nepříjemnou pachuť, jakou lze cítit napří-
klad u toho hrachového, a právě proto se budete 
s fava proteinem v rostlinných produktech pravdě-
podobně setkávat stále častěji. 

Bloček Original můžete díky sýrové chuti 
i konzistenci nastrouhat do salátů nebo těstovin. 
Složení: Pitná voda, modifi kované škroby, kokoso-
vý tuk, proteinový izolát z fava fazole, maltodex-
trin, jedlá sůl, aroma, kvasničný extrakt, barvivo. 

Alternativy sýrů značky Tudlee navíc neobsa-
hují laktózu, lepek ani palmový olej. V základu 

nové i původní receptury je olej kokosový, který 
je nyní ještě lépe ochucený. Veškerý sortiment, 
který zakoupíte od značek SINEA i Tudlee, se 
navíc pyšní nulovým obsahem geneticky mo-
difi kovaných ingrediencí a výrobou v České re-
publice.

Na pečivo i jako základ omáček při vaření ur-
čitě oceníte devadesátigramové rostlinné poma-
zánky, které také mají nové složení. K dostání 
jsou ve dvou příc hutích: Cheddar Style, Tomato 
& Basil. 

Tyto chutné sýrové alternativy zakoupíte 
v obchodech se zdravou výživou nebo třeba na 
Rohlík.cz.

nejsmeagentura.cz

Tržby v pohostinství vzrostly, do restaurací ale chodí míň lidí 
než před covidem

Nová receptura rostlinných sýrů Tudlee si získá i ty největší skeptiky 
vůči rostlinným alternativám
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V letošním roce jsme 11. září za vel-
mi příznivého počasí oslavili jubilejní
30. ročník Mlékárenského dne v Přiby-
slavi, který je v rámci České republiky 
ojedinělou výstavou svého druhu. První
ročník se konal 12. září 1992. Cílem
bylo pomoci mlékárnám propagovat mléčné
výrobky a návštěvníky seznámit s vý-
robky, které si zrovna v místním ob-
chodě nekoupí. A k tomu se nabízel
krásný prostor bývalých pivovarských 
sklepů.

Letošního ročníku se účastnilo rekordních 
23 mlékáren. Jmenovitě A.W. spol. s r. o.,
Loštice; „AGRO-LA“, spol. s r. o., Jindři-
chův Hradec; BEL Sýry Česko, a. s., Že-
letava; BIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibo-
řice; BOHEMILK, a. s., Opočno; Brazzale 
Moravia a. s., Tři Dvory; Dvorský statek 
s. r. o., Olešenka; Farma Bezděkov – Milo-
slav Čermák; FARMA RODINY NĚMCOVY 
s. r. o., Netín; Choceňská mlékárna s. r. o.;
LUKA a. s., Vysoké Studnice; MADETA 
a. s., České Budějovice; Mlékárna Hlinsko, a. 
s.; Mlékárna Olešnice a. s.; Mlékárna Polná 
spol. s r. o.; Mlékárna Žirovnice spol. s r. o.;
Moravia Lacto a. s., Jihlava; Polabské mlé-
kárny a. s., Poděbrady; Savencia Fromage 
& Dairy Czech Republic, a. s.; STATEK 
HORNÍ DVORCE s. r. o.; Sýrárna brat-
ří Brunnerů s. r. o., Jarošov nad Nežárkou; 
Sýrárna Danka – Ing. Dagmar Řezníková, 
Červená Lhota; Tavírna sýrů Salix s. r. o., 
Bečváry.

Ve středu 9. 9. 2021 zahájil starosta měs-
ta Přibyslav Martin Kamarád tiskovou kon-
ferenci k 30. ročníku Mlékárenského dne 
v Přibyslavi, tentokrát v sále přibyslavské-
ho zámku. Starosta představil publikaci 
pod názvem „Dlouholetá tradice mlékáren-
ství na Vysočině pokračuje“, kterou vydalo 
město Přibyslav u příležitosti 30. ročníku 
Mlékárenského dne. V úvodu uctili účast-
níci památku Ing. Oldřicha Obermaiera 
a Ing. Věry Svačinové, kteří v letošním ro-
ce zemřeli. Na tiskové konferenci vystou-
pil za Českomoravský svaz mlékárenský z. 
s. Ing. Jiří Kopáček, CSc., který sdělil, že 
české mlékárenství prošlo v době covidové 
překvapivě velmi pozitivním vývojem, který 
přinesl zvýšení spotřeby mléka a mléčných 
výrobků na historicky rekordní úroveň 262,5 
kg na osobu a rok 2020. A to i přes skuteč-
nost, že tržby v gastronomii propadly až 
o 80 %; spotřebitelé však zvýšili domácí 
spotřebu a podpořili maloobchodní prodej. 
V letošním roce je pod významným tlakem 
růst nákladů – prvovýrobci volají po zvýše-
ní nákupní ceny mléka, enormně narostly 
ceny obalů a rostou ceny energií a pohon-
ných hmot. Nicméně sektor je konsolido-
vaný, významně inovuje, a to zejména ve 
prospěch zdravého životního stylu. Roste 
zejména obsah bílkovin, snižuje se tučnost, 
slanost a obsah přidaného cukru, výrobky 
se fortifi kují vitaminy, vlákninou a minerál-
ními látkami, jsou obohaceny probiotickou 
složkou a řadí se často mezi funkční potra-
viny. Nákupní cena mléka je nyní na 8,85 Kč
/litr. 

Za Kraj Vysočina na tiskové konferenci 
vystoupil náměstek hejtmana Kraje Vysoči-
na pro oblast lesního a vodního hospodář-
ství, zemědělství a životního prostředí Ing. 
Lukáš Vlček. Sdělil, že cílem je přesvědčo-
vat spotřebitele o kvalitě a zdravém význa-
mu mléčných výrobků a zároveň podporovat 
krátké dodavatelské řetězce (místní farmáře 
a zemědělce) tak, jak se to daří našim souse-
dům v Německu a Rakousku. Náměstek ing. 
Vlček se před zahájením tiskové konference 
účastnil v Základní škole Přibyslav vyhlášení 
Výtvarné a literární soutěže, kterou vyhlásilo 
město Přibyslav ve spolupráci s Krajem Vyso-
čina na témata spojená s mlékem, mléčnými 
výrobky a Mlékárenským dnem. Rovněž 
Kraj Vysočina poskytl výstavu s názvem 
„Co víte o mléce?“, která byla instalována 
v divadelním sále Základní školy Přibyslav. 
Všechny výtvarné práce a slogany si měli 
možnost návštěvníci prohlédnout v rámci Dne 
otevřených dveří Základní školy Přibyslav. 
Vítězný slogan zní: „Vanilkový Pribináček 
nemá ani jeden háček“.

Na tiskové konferenci dále hovořili za Mi-
nisterstvo zemědělství Ing. Martin Štěpánek 
a Ing. František Sládek z Potravinářské komory 
ČR. Informovali o dotačních titulech, normách 
a o problémech s obaly. Nechybělo ani vystou-
pení známého agrárního analytika Petra Havla, 
který zdůraznil, že marketing a osvěta v oblasti 

mlékárenství je velice důležitá, zvláště na 
sociálních sítích, aby si spotřebitelé uvědomili 
nejen uhlíkovou stopu, ale i zdravotní pozitivní 
mléčnou stopu. Zástupci mlékáren představili 
své novinky, pohovořili také o problémech 
v covidové době. Mezi účastníky panovala 
velmi milá a přátelská atmosféra.

Ve středu 9. 9. 2021 se sešla také odborná 
komise, která byla složena ze špičkových od-
borníků, převážně docentů z VŠCHT Praha, 
a nechyběl ani zástupce Vyšší odborné ško-
ly potravinářské a Střední průmyslové školy 
mlékárenské z Kroměříže. Komise hodnoti-
la rekordních 68 vzorků mléčných výrobků 
přihlášených do soutěže. Z tohoto důvodu 
se musela rozdělit na dvě skupiny, aby stihla 
všechny vzorky kvalitně ohodnotit. Nejvíce 
výrobků bylo přihlášeno ve druhé kategorii, 
celkem 23. Z každé kategorie uvádíme nej-
lepší tři výrobky. Je zřejmé, že spolu mohou 
soupeřit jak velké mlékárny, tak drobné ro-
dinné farmy. Ceny, které byly předány mlé-
kárnám na pódiu v sobotu dopoledne a které 
opět vyrobila sklárna Valner Glass, byly ne-
tradiční, pod skleněným poklopem se ukrý-
valy skleněné tvarůžky. Předávání diplomů 
oceněným se také účastnili Ing. Jiří Kopáček, 
CSc., a hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítěz-
slav Schrek. Předtím ovšem, jako již tradičně, 
děti zazpívaly písničku Pramen zdraví z Posá-
zaví. U příležitosti 30. výročí Mlékárenského 
dne v Přibyslavi byla udělena zvláštní cena 
Václavu Dejmalovi, který byl v přípravném 
výboru prvního ročníku Mlékárenského dne 
v Přibyslavi a návštěvníkům radničního skle-
pení po dlouhá léta prezentoval výrobky, 
zejména nejdříve Pribiny a poté Mlékárny 
Polná. 

V letošním roce proběhly i ochutnávky 
a prezentace mléčných výrobků v radničním 
sklepení a ve farní stodole. Nově se nám před-
stavily tři mlékárny, a to MADETA, z toho 
máme velkou radost, protože jsme ji na 
Mlékárenský den lákali již několik let. Dále 
Sýrárna bratří Brunnerů a Sýrárna Danka Ing. 
Dagmar Řezníkové, která vyrábí produkty 
pouze sama. U farní stodoly se opět stloukalo 
máslo ze smetany, kterou darovala Mlékárna 
Polná. Na náměstí mohli návštěvníci ochutnat 
výrobky oceněné značkou Regionální potra-
vina.

Návštěvníkům i ze vzdálených měst, kteří 
čile nakupovali na náměstí mléčné výrobky, 
zahrály hudební skupiny Michal Tučný Re-
vival Band, Meteor „Z Prahy“ a přibyslav-
ská country kapela Terasa. Pro děti byl při-
praven bohatý doprovodný program. Hasiči 
již po druhé úspěšně uspořádali Odpoledne 
s hasiči.

Překvapení přinesla divácká soutěž o Při-
byslavský krajáč. Vzhledem k tomu, že spo-
lečnost Savencia neměla na prezentačním 
stánku otevřené produkty, nezískala po třia-
dvacáté za sebou Přibyslavský krajáč. První 
místo obsadila společnost A.W. z Loštic, na 
druhém místě se umístil Dvorský statek z Ole-
šenky a třetí příčku obsadil STATEK HORNÍ 
DVORCE.

Děkujeme všem spolupořadatelům Při-
byslavských slavností a vystavovatelům za 
účast na jubilejním 30. ročníku Mlékáren-
ského dne v Přibyslavi. Příspěvek zakončím 
sloganem, který se umístil na druhém mís-
tě: „Lepší máslo na chlebě nežli máslo na 
hlavě“.

Jana Krejčová,
Městský úřad Přibyslav

30. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi

1. Mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky

1 DIP 140 g paprika s jalapeňos; 
česnek s bylinkami

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.,
Poděbrady

2 BIO Smetanový jogurt 10 %, 150 g POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady

3 Opočenský prémiový jogurt 150 g 
(malina, černý rybíz, hruška s karamelem) BOHEMILK, a. s., Opočno

2. Čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky včetně tavených sýrů (slané)

1 Čerstvý kozí sýr 
s provensálským kořením BIO

Dvorský statek s. r. o., 
Olešenka

2 Čerstvý ovčí sýr s feferonkami STATEK HORNÍ DVORCE s. r. o.

3 Apetito Tvarohové 100 g Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic, a. s.

3. Dezerty a pomazánky sladké
1 Tvarohová pochoutka 

s pistácií a malinou Farma Bezděkov, Miloslav Čermák

2 Lipánek 150 g 
(čokoládová, vanilková pomaz.) MADETA a. s., České Budějovice

3 Tvarohový dezert s příchutí čokolády Sýrárna Danka, Ing. Řezníková, 
Červená Lhota

4. Přírodní sýry zrající

1 Sedlčanský Hermelín originál 100 g Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic, a. s.

2 Sýr na pánev 100 g 
(klasik, bylinky se šunkou) MADETA a. s., České Budějovice

3 Olomoucké tvarůžky 
Pozdrav z Loštic 500 g A.W. spol s r. o., Loštice
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Praha – Dvanáctý ročník soutěže 
CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál 
roku byl ve znamení řady změn. Mezi 
nejúspěšnějšími z 13 zúčastněných 
byly velké, zavedené pivovary i pi-
vovary malé nebo ty, které na trhu 
působí krátce. Přihlášených 55 piv 
byl historicky nevyšší počet. Portfo-
lio tradičních značek bylo rozšířeno 
o řadu novinek, které významně obo-
hatily soutěž. 

Kategorie neobvyklých piv vystřída-
la na prvním místě v počtu vzorků dlou-
hodobě dominující silná světlá piva.

I letošní ročník potvrdil úspěchy pi-
vovaru PRIMÁTOR a. s. z Náchoda. 
Osm jeho značek se umístilo na stup-
ních vítězů, podobně jako v minulém ro-
ce, kdy však konkurence byla mnohem 
menší. Druhý nejvyšší počet ocenění si 
odnesla piva skupiny Plzeňský Prazdroj, 
a. s., a PIVOVAR SVIJANY, a. s., po 
pěti oceněních. Na třetím místě byl Ro-
dinný pivovar Bernard se čtyřmi pivy.

V kategorii světlá silná piva (13,0 % 
a více EPM) bylo posuzováno 13 vzor-
ků. Ocenění za 1. místo získal PIVO-
VAR SVIJANY, a. s., za pivo Svijany 
20 %. Mezi polotmavými a tmavými 
silnými pivy, kterých bylo přihlášeno 9,
zvítězilo pivo HEROLD – CZECH 
BLACK LAGER z pivovaru HEROLD
Březnice a. s. Pivo Cotel Irish Dry 
Stout zvítězilo v kategorii svrchně kva-

šených piv typu ale (ALE, IPA, APA, 
stout, porter), v níž soutěžilo 7 značek. 
Uvařili jej v novém Pivovaru Proud ze 
skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s. V ka-
tegorii míchaných ochucených piv (al-
koholická i nealkoholická) mezi 7 sou-
těžícími pivy zvítězil Svijanský Vozka 
YUZU a Bergamot, jehož výrobcem je 
PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Do kategorie neobvyklých piv 
přihlásily pivovary 18 piv. První místo 
získalo pivo PEPPER YOUR SAISON 
z Pivovaru Proud ze skupiny Plzeň-
ský Prazdroj, a. s. Respektovanou ce-
nu poroty za nejvíce, celkem šestnáct, 
nominací obdrželo pivo Svijanský Voz-
ka YUZU a Bergamot. 

RNDr. Jana Olšovská, Ph.D., 
z Výzkumného ústavu pivovarského 
a sladařského, a. s., reprezentující od-
borného garanta soutěže, která soutěž 
vedla, mj. řekla: „Stoupající počet piv 
v naší soutěži odráží fakt, že si piv-
ní speciály našly své místo na českém 
trhu.“ A ještě poznamenala: „A jejich 
vysoká kvalita svědčí o tom, že jejich vý-
robu zvládají čeští sládci na výbornou.“

Ing. Josef Vacl, CSc., ze společnosti 
PORT spol. s r. o., která je vyhlašovate-
lem soutěže, komentoval letošní ročník 
takto: „Situace na trhu piv u nás v sou-
vislosti s pandemií žádá po pivovarech 
nejen udržení již tradiční vysoké kvali-
ty piv, ale i inovace, které konzumenti 
stále více chtějí.“ A dále uvedl: „Je jen 
dobře, že pivovary na jejich požadavky 
reagují, a právě takové soutěže, jako je 
naše, jim pomáhají nové výrobky kon-
frontovat s těmi tradičními a současně 
s produkcí konkurence.“

Hodnotiteli soutěžních vzorků byl 
opět dvacetičlenný degustační tým 
složený ze dvou komisí. První, tzv. 
panel expertů, tvořilo dvanáct škole-
ných degustátorů např. ze Zemědělské 
univerzity v Praze, Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze, Chme-
lařského institutu v Žatci a VÚPS. 
Porota byla doplněna sládky z malých 

pivovarů, kteří dlouhodobě spolupra-
cují se senzorickým panelem VÚPS. 
Pivní vzorky posuzoval i osmičlenný 
panel významných osobností z oborů 
mimo pivovarství, které se však pivu 
a pivovarské problematice dlouhodobě 
věnují, jako novináři, lékaři, marketin-
goví experti a další.

Diplomy byly předány v Pivovar-
ském domě v Praze dne 14. října 2021.

www.beerresearch.cz
www.certum.cz

PORT spol. s r. o.,
Výzkumný ústav 

pivovarský a sladařský, a. s.

Mezi pivními speciály letos uspěly stálice i novinky

Degustace piv v Senzorickém centru 
VÚPS, a. s.  Foto: PORT/jv

Svijany – Před čtyřmi lety jednu, 
později dvě a letos už tři várky sil-
ného světlého piva DUX uvařil Pivo-
var Svijany, aby uspokojil poptávku 
po tomto výjimečném pivu, které se 
vaří jen jednou do roka u příleži-
tostí tradičních Dnů českého piva.
Svátek všech milovníků zlatavého
moku a oslava tradice českých hos-
pod pod patronací Českého svazu
pivovarů a sladoven probíhala od 
23. do 30. září celý týden a po celé 
zemi. DUX při nich byl opět na čepu 
vybraných více než dvou set svijan-
ských restaurací a 28. září jej mohli
jako obvykle ochutnat i návštěvníci
Svatováclavských slavností přímo 
na Zámku Svijany.  

Patronem českého piva jmenoval 
sv. Václava v roce 1357 Karel IV., 
který se v českých zemích vedle pěs-
tování vinné révy zasloužil i o rozvoj 
pivovarnictví. Již v té době byl kníže 
považován také za patrona sladovníků. 
V roce 2013 jej v této roli opět připo-
mněl Český svaz pivovarů a sladoven 
a založil tradici Dnů českého piva, kte-
ré se konají vždy na konci září kolem 
jeho svátku. 

Od té doby na tento nový každoroč-
ní svátek napjatě čekají všichni mi-

lovníci českého piva, starých dobrých 
českých hospod a české gastronomie. 
Pivovary si od něj slibují, že přivede 
více lidí zpět k čepovanému pivu v zá-
jmu zachování tak unikátního jevu, ja-
kým je tradiční česká hospoda. Pivaři 
zase během pivních slavností dostá-
vají možnost ochutnat mnoho zajíma-
vých speciálních piv, často i v kombi-
naci s novými kulinářskými požitky 
v jednotlivých restauracích nebo při 
dnech otevřených dveří v zúčastně-
ných pivovarech. 

„Po vynucené covidové přestávce 
už je načase, aby se lidé začali vra-
cet od pití doma k dobrému a správně 
ošetřenému točenému pivu v restaura-
ci. Hospody a restaurace hrály v živo-
tě našeho národa vždy důležitou roli, 
byla by nesmírná škoda, kdyby jejich 
skvělá tradice měla postupně zanikat. 
Proto maximálně podporujeme Svaz 
pivovarů a sladoven ve snaze o její ob-

novování. Dnes je toho zapotřebí více 
než kdykoli dříve,“ řekl ředitel Pivova-
ru Svijany Roman Havlík. „Věřím, že 
naše jedinečné pivo DUX, které odka-
zuje ke knížeti Václavovi a které bylo 
letos během Dní českého piva opět na 
čepu ve více než dvou stech svijan-
ských restaurací a hospod, bylo pro 
naše fanoušky dostatečným magnetem, 
aby se v některé z nich zastavili.“  

DUX: SILNÉ, ALE JEMNÉ 
JANTAROVÉ PIVO 

Pivovar Svijany zařadil DUX do 
svého stálého výrobního sortimentu 
po jeho úspěšné premiéře před čtyř-
mi lety a pravidelně jednou do roka ho 
vaří tak, aby byl v září v nejlepší for-
mě. Řada fanoušků svijanského piva 
si už bez něj začátek podzimu neumí 
ani představit. 

„DUX patří se svými 5,5 procen-
ta alkoholu mezi silnější piva, je pl-

ný a hutný, ale současně také hladký 
a jemný. Pro dosažení výrazné jan-
tarové barvy a vyvážené hladké chu-
ti jsme zvolili kombinaci vybraných 
humnových sladů, znalci jistě ocení 
i jemnou chmelovou hořkost žatecké-
ho chmele odrůdy Sládek doplněné-
ho tradičně pěstovaným Osvaldovým 
klonem Žateckého poloraného čer-
veňáku z našich vlastních chmelnic. 
Stejně jako všechna svijanská piva je 
samozřejmě nepasterovaný,“ přibli-
žuje DUX svijanský sládek Petr Men-
šík. „Letos jsme jej uvařili již tři várky 
o celkovém objemu 600 hektolitrů,“ 
dodává. 

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI VE SVIJANECH 

Vrcholem Dnů českého piva přímo 
ve Svijanech byly 28. září Svatovác-
lavské slavnosti. Po tradičním pří-

jezdu sv. Václava vypukl na Zámku 
Svijany tradiční řemeslný jarmark do-
provázený šermířskými a kejklířský-
mi vystoupeními. Součástí bohatého 
programu byla třeba přehlídka pivních 
šatů, projížďky v historickém kočá-
ru či koncert skupiny Přehmat. Piva-
ře na svijanských Svatováclavských 
slavnostech potěšila slavnostní nara-
žení sudu, škola čepování, degustace 
a pivní soutěže. „Pro fanoušky jsme 
během slavností také letos připravili 
prohlídky pivovaru za zvýhodněnou 
cenu,“ uvedl ředitel Pivovaru Svi-
jany Roman Havlík. „Ve 14:30 byla 
na programu i speciální prohlídka 
se sládkem Petrem Menšíkem, s nímž 
účastníci mohli navštívit i místa, které 
nejsou při běžných exkurzích pivovaru 
přístupná.“ 

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Po roce je tu opět DUX: Svijany ho letos vaří už tři várky   

CEREVISIA SPECIALIS 

– PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2021 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Kategorie: SVĚTLÁ SILNÁ PIVA (13,0 % a více EPM)
Ocenění Pivovar Značka

1 PIVOVAR SVIJANY, a. s. Svijany 20 %
2 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR 16 Exkluziv
2 PIVOVAR SVIJANY, a. s. Baron 15 %
2 PIVOVAR SVIJANY, a. s. DUX
3 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR 21 Imperial

Kategorie: POLOTMAVÁ A TMAVÁ SILNÁ PIVA
(13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC a vyšší)

Ocenění Pivovar Značka
1 Pivovar HEROLD 

Březnice a. s.
HEROLD 
– CZECH BLACK LAGER

2 Pivovar Nymburk, s. r. o. Postřižinské pivo 
– Něžný Barbar

2 Pivovar Nová Paka a. s. Podkrkonošský speciál tmavý
3 PIVOVAR SVIJANY, a. s. Svijanská Kněžna 13 %

Kategorie: SVRCHNĚ KVAŠENÁ PIVA TYPU ALE 
(ALE, IPA, APA, stout, porter)

Ocenění Pivovar Značka
1 Pivovar Proud

Plzeňský Prazdroj, a. s. Cotel Irish Dry Stout 14°
2 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR Stout
2 Pivovar Proud

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Soutock 14°, 
žitná IPA

3 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR APA
3 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR IPA

Kategorie: MÍCHANÁ OCHUCENÁ PIVA (alkoholická i nealkoholická)
Ocenění Pivovar Značka

1 PIVOVAR SVIJANY, a. s. Svijanský Vozka YUZU 
a Bergamot 

2 Rodinný pivovar Bernard, a. s. Bernard Višeň
2 Rodinný pivovar Bernard, a. s. Bernard Švestka
3 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR YUZU

Kategorie: NEOBVYKLÁ PIVA 
Ocenění Pivovar Značka

1 Pivovar Proud
Plzeňský Prazdroj, a. s. PEPPER YOUR SAISON

2 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR Weizen
2 Rodinný pivovar Bernard, a. s. Bernard, černý ležák 
2 Pivovar Velké Popovice

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Kozel Mistrův Tmavý 
s čokoládovými slady

2 PRIMÁTOR a. s. PRIMÁTOR Tchýně
2 Rodinný pivovar Bernard, a. s. Bernard, Kvasnicový ležák 11°

3 Pivovar Radegast Nošovice
Plzeňský Prazdroj, a. s. Radegast Ratar

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ 
POROTY: 

Svijanský Vozka YUZU 
a Bergamot 16 nominací, 

z toho 10 nominací na 1. místo

Naráží se DUX
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Praha – Závod vý-
čepních, kteří musí 
co nejrychleji vyběh-
nout s deseti nače-
povanými půllitry ze 
sklepa až do první-
ho patra restaurace 
U Pinkasů, příznačně

nazvaný Pinkasova noční můra, se 
letos konal už pojedenácté. Do jed-
noho z nejoriginálnějších pivních 
závodů světa se zapojilo 26 výčep-
ních z českých i zahraničních re-
staurací. Každoročně tak vzdávají
hold všem, kteří se v této pražské
hospodě již od roku 1843 starali 
o maximální kvalitu čepovaného piva
a roznášeli ho hostům přímo ze 
sklepa.  

Dvacet šest výčepních z celé České 
republiky i ze zahraničí se 5. října sešlo 
v pražské Restauraci U Pinkasů k jede-
náctému ročníku Pinkasovy noční můry. 
Cílem závodu je za co nejkratší čas nače-
povat 10 půllitrů piva a vyběhnout s ni-
mi 41 schodů ze sklepa do prvního patra. 
Kromě rychlosti hodnotí odborná porota 
i kvalitu doneseného načepovaného piva. 

Závod výčepních se poprvé běžel 
v roce 2010 na počest Jakuba Pinka-
se. Ten v roce 1843 učinil zásadní krok 
pro zvýšení kvality čepovaného piva. 
„V té době se pivo čepovalo do džbánu, 
ze kterého si ho hosté u stolu nalévali 
do sklenic. Jakub Pinkas ale začal če-
povat přímo do půllitrů ve sklepě, odkud 
je následně obsluha vynášela hostům. Ze 

sklepa, kde bylo pivo u ledu, běhali do 
prvního patra, čímž zdolávali 41 schodů. 
Za celodenní směnu překonali až pěta-
dvacet tisíc schodů. Díky tomuto nové-
mu způsobu servírování dostávali hosté 
pivo vychlazené a čerstvé,“ připomíná 
historické kořeny soutěže Karel Dou-
bek, ředitel společnosti Adria – Neptun 
provozující Restauraci U Pinkasů.

Letošní 11. ročník Pinkasovy noč-
ní můry se konal 5. října. Právě v tento 
den roku 1842 uvařil sládek Josef Groll 
v Plzni první várku proslulého plzeňské-
ho ležáku, který brzy ovládl celý pivní 
svět. Závody odstartovala ve dvě hodi-
ny odpoledne kvalifi kace. 26 výčepních 
s 6 načepovanými půllitry absolvova-
lo trasu na prostranství před hospodou, 
15 nejrychlejších postoupilo do pod-
večerního fi nále. To se běželo jako za 
starých časů s deseti vlastnoručně na-
čepovanými velkými pivy ze sklepa do 
prvního patra pražské restaurace. „Oce-
ňujeme a vážíme si každého, kdo se snaží 
podávat hostům naše pivo v té nejvyšší 
kvalitě. I proto neustále učíme výčepní, 
jak se o pivo správně postarat, jak ho na-
čepovat. Bez jejich zájmu a nadšení by 
ale naše snaha byla marná. Dá se říct, 
že výčepní od Pinkasů byli v této oblasti 
vzory pro ostatní už v 19. století, a proto 
vnímáme ‚Běh‘ především jako ocenění 
poctivých výčepních, kteří dokázali za-
jistit skvělou kvalitu piva i v nelehkých 
podmínkách,“ říká Václav Berka, eme-
ritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje. 

Do soutěže se letos zapojili kromě 
tuzemských i výčepní z Velké Británie, 

Německa, Polska, Rumunska, Maďar-
ska, Švédska a Koreje. Všichni se sna-
žili doběhnout co nejrychleji a s co 
nejlépe načepovaným pivem. Kvalitu 
naservírovaného piva letos hodno-
tila tříčlenná odborná porota v čele 
s emeritním vrchním sládkem Plzeň-
ského Prazdroje Václavem Berkou. 
Vítězem letošní Pinkasovy noční mů-
ry se stal Igor Kolivoško z restaurace 
Červený Jelen v Praze. „Děkuji všem 
za tuto soutěž i za skvělou organiza-
ci, moc jsem si to užil. Účastním se 
Pinkasovy noční můry už několik let 
a jsem šťastný, že jsem letos vyhrál. 
Pro mě je to splněný sen. Moje další 
meta, které chci dosáhnout, je už jen 
vítězství v soutěži Master Bartender,“ 
říká vítěz soutěže. Kromě poukazu do 
e-shopu Plzeňského Prazdroje, pouka-
zu na konzumaci v Restauraci U Pinka-
sů a 50 l sudu piva Pilsner Urquell se 
mu dostalo cti a zvěčnění jména na ko-
žené výčepní zástěře, která visí v hor-
ním patře restaurace vedle výčepu a na 
které jsou umístěna jména všech vítězů 
předešlých ročníků. 

Bison & Rose, s. r. o.

Výčepní se utkali v tradičním závodě Pinkasova noční můra

Praha – Změny klimatu, výkyvy 
počasí a zejména nepředvídatelné 
srážky v posledních letech výrazně 
ovlivňují pěstování českého chme-
le. Řešení přináší nový projekt PRO 
CHMEL. Ten propojil experty z celé-
ho světa a za pomoci nejmoderněj-
ších technologií pomůže pěstitelům 
k efektivnějšímu zavlažování chmel-
nic. Hlavním cílem je zachovat čes-
ký chmel v dostatečném množství 
a kvalitě i do budoucna. 

Na projektu spolupracují společnos-
ti Plzeňský Prazdroj, Asahi, Micro-
soft a Agritecture s pěstiteli ze žatec-
ké chmelařské oblasti. Nejmodernější 
technologie mají chmelařům pomoci 
mapovat srážky, vlhkost a obsah ži-
vin v půdě, a to až na úroveň jednot-
livých částí chmelnic. Ukážou i to, jak 
rostliny chmele reagují na jednotlivé 
změny počasí i stav vody a minerálů. 
Projekt přinese softwarové řešení, kte-
ré bude pěstitelům poskytovat detail-
ní informace pro optimální pěstování 
rostlin. Ukáže jim, kdy a jak intenziv-
ně se mají jednotlivé části chmelnic 
zavlažovat, aby rostliny prospívaly 
a pěstitelé zároveň neplýtvali vodou, 
které je zejména v některých částech 
Žatecka nedostatek. Nové aktivity na-
vazují na projekt Chytrá chmelnice, 
který přinesl první výsledky již během 
letošní sklizně.

KLIMATICKÉ ZMĚNY 
CHMELU NESVĚDČÍ

Chmel je více než mnohé jiné plo-
diny závislý na dostatku vláhy. Jestliže 
je jí málo, rostlina strádá. Pokud má 
vody dost, dokáže během dvou mě-
síců narůst až do výšky sedmi metrů. 
A úroda je pak bohatá a kvalitní. To je 
případ i letošní sklizně. Z údajů vy-
plývá, že by úroda mohla přesáhnout 
hranici osmi tisíc tun suchého chme-
le. „Tolik se v Česku naposled sklidilo 
v roce 1996. Tehdy ale byla podstatně 
vyšší výměra chmelnic. Letos na tom 
má hlavní podíl počasí, které bylo pro 

chmel víc než příznivé. Pršelo každý 
měsíc, a to i v jinak suchých místech 
na Žatecku. Takové počasí bychom si 
přáli každý rok. Bohužel je to ale zase 
extrém. Sice pozitivní, ale ze zkušenos-
ti posledních deseti patnácti let víme, 
že za rok to může být o desítky pro-
cent opět horší právě kvůli výkyvům 
počasí. A pro nás by bylo lepší, kdyby, 
stejně jako v minulosti, byly roky vy-
rovnané,“ říká Zdeněk Rosa, předseda 
představenstva Chmelařství, družstva 
Žatec.

V posledních deseti letech produkce 
chmele každoročně výrazně kolísá, a to 
právě vlivem nestálosti počasí a nedo-
statku vody. Příkladem je rok 2012, kdy 

české chmelnice vyprodukovaly jen 
4,3 tisíce tun sklizně, zatímco o čtyři 
roky později přes 7,7 tisíce tun. Tedy 
rozdíl v úrodě o 44 %, přičemž plocha 
chmelnic se změnila jen o 8,5 %.

„Proto jsme museli některé plo-
chy v poslední dekádě kvůli klesající 
hladině spodních vod dokonce zcela 
opustit. Nic na tom nemění ani silné 
lijáky loňského, ale vlastně i letošního 
léta. Pokud totiž prší jen někde, jen ně-
kdy a v podobě prudkých přívalových 
dešťů, je to na škodu. Voda totiž může 
mechanicky poškodit rostlinu, nestačí 
se vsáknout, odteče a rostlina trpí su-
chem dál,“ přibližuje situaci Zdeněk 
Rosa.

Proto vznikl projekt PRO CHMEL, 
který inicioval dlouhodobý partner 
českých chmelařů Plzeňský Prazdroj 
s mateřskou společností Asahi. „Bez 
chmelu by pivo nechutnalo tak, jak ho 
známe. Dává mu hořkou chuť i typic-
kou vůni. Spolu s vodou a ječmenem jde 
o zásadní surovinu, o kterou se musíme 
starat, aby si miliony lidí v Česku i ve 
světě mohly stále vychutnávat české 
pivo. V posledních letech jsme pěsti-
tele podporovali prostřednictvím pro-
jektu Chytrá chmelnice, který mapoval 
srážky v jednotlivých oblastech. Chtěli 
jsme se ale dostat ještě dál a nabídnout 
chmelařům co nejpřesnější data o pů-
dě a klimatických podmínkách nejen 
na konkrétní chmelnici, ale dokonce 
i řádek od řádku,“ popisuje Ivan Tuč-
ník z Plzeňského Prazdroje, vedoucí 
projektu PRO CHMEL. 

CHMELOVÉ EKG
Prazdroj myšlenku rozvíjel ve spo-

lupráci se společností Microsoft. Spo-
lečně projekt také fi nancují. Microsoft 
poskytl grant ve výši 190 tisíc dolarů 
z programu AI for Earth, obdobnou 
částkou se podílí také Prazdroj do-
hromady s Asahi. Společně oslovili 
ještě specialistu na chytrá technolo-
gická řešení pro zemědělskou výrobu, 
americkou společnost Agritecture. Ta 
v příštích dnech umístí na prvních 
chmelnicích meteostanice a do půdy 
senzory. Na jaře příštího roku je pak 
aplikuje i na rostliny chmele, které bu-
dou tou dobou už růst nad zemí. „Jde 
o takové chmelové EKG, které poskyt-
ne unikátní informace o tom, co český 
chmel potřebuje. Během celého jedno-
ho růstového cyklu až do sklizně 2022 
budeme sbírat data o vlivu počasí na 
růst chmele,“ vysvětluje výkonný ře-
ditel Agritecture Henry Gordon-Smith. 

Použité technologie umožní zís-
kat unikátní vstupní databázi dat. Tu 
doplní Microsoft o satelitní snímky 
i analýzu historických údajů o klima-
tu v jednotlivých mikroregionech. Obě 
technologické společnosti pak spolu 
vyvinou software s mobilní aplikací, 
který bude za pomoci umělé inteligen-
ce umět sesbíraná data vyhodnotit tak, 
aby pěstitelům poradila, při jakých kli-
matických podmínkách a na kterých 
částech chmelnic mají zavlažovat. To 
by mělo vést nejen k úsporám vody, ale 
zejména k zachování kvality chmele 
i vypěstovaného množství. „Svět čelí 
stále novým a novým environmentálním 

výzvám, proto se našimi technologiemi 
i grantovým programem snažíme pod-
porovat jejich řešení. Věříme, že se nám 
podaří pomoci i českému chmelu. V dal-
ším kroku bychom chtěli pěstitelům na-
bídnout nástroj, který by dokázal blížící 
se změny počasí v mikroregionech pre-
dikovat a s předstihem chmelařům ří-
kat, kde nezalévat a v které části chmel-
nice naopak v příštích dnech vláhu 
přidat. Doufáme, že díky planetárnímu 
počítači – nástroji, který budujeme s cí-
lem pomoci lidem pochopit ekosystém 
kolem nich prostřednictvím dostupných 
dat – budeme schopni lépe monitoro-
vat a modelovat dopad klimatu i lidské 
činnosti na růst chmele,“ doplňuje Alex 
Mitro ze společnosti Microsoft Česká 
republika a Slovensko.

PO ČR ZAMÍŘÍ PROJEKT 
I DO ZAHRANIČÍ

Projektu PRO CHMEL se v prv-
ní vlně účastní šest pěstitelů z oblasti 
Žatecka. Ti byli ve spolupráci s Chme-
lařským institutem a Svazem pěstitelů 
chmele ČR vybráni tak, aby pokryli co 
možná nejširší škálu půdních a klima-
tických podmínek, v nichž se na Ža-
tecku chmel pěstuje. Počítá se přitom 
s tím, že technologické řešení, které 
vznikne po příští sklizni, budou moci 
používat i další chmelaři nejen na Ža-
tecku, ale z celého světa. Na projektu již 
nyní spolupracuje zhruba 30 expertů ze 
tří kontinentů; tj. od Singapuru po San 
Francisco, od Bělehradu po Quebec.

Svengali Communications, s. r. o.

Prazdroj a Microsoft spojily experty 
z celého světa na pomoc českému chmelu

Zleva sládek Václav Berka, František Novotný z restaurace U Pinkasů a vítěz 
Pinkasovy noční můry Igor Kolivoško
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Krušovice – Jeden z deseti nejstarších ev-
ropských pivovarů, Královský pivovar Krušo-
vice, slaví kulatiny. Pivo se tady vaří bez pře-
stání od roku 1581. Výročí 440 let od založení 
si místní pivovarníci připomínají novým ne-
alkoholickým pivem, znovuotevřením muzea, 
ale také speciální zásilkou krušovického piva
pro evropské královské dvory.

Krušovičtí slaví 440. výročí od založení pivo-
varu v průběhu celého roku. „Prvním milníkem 
v oslavách bylo představení nového Královsky 
hořkého nealka. Tím jsme splnili přání pivařů, 
kteří volali po nealku hořkém jako ležák. Při pří-
pravě nové receptury jsme se právě na hořkost 
zaměřili. Řešili jsme, nejen jak výrazná bude, ale 
i jaký bude její charakter. Chtěli jsme dodat na 
trh pivo s vyšší, ale příjemnou hořkostí, a proto 
bylo důležité najít ten správný poměr použitých 
chmelů. Z reakcí našich konzumentů mám pocit, 
že se nám to podařilo,“ říká Michal Rouč, ředitel 
Královského pivovaru Krušovice.

Přídomek „královský“ si krušovický pivovar 
nese už odpradávna. Pivo se tady vaří už od ro-
ku 1581 a největší slávu a královskou tradici mu 
zajistil císař a český král Rudolf II. Ten totiž pi-
vovar o dva roky později koupil pro Českou ko-
runu a nechal krušovické pivo dovážet na Praž-
ský hrad.

PŘIPIJÍ SI I EVROPŠTÍ PANOVNÍCI
To nejdůležitější z celé 440leté historie pivo-

varnického řemesla v Krušovicích, od dob Rudol-
fa II. až po současnost, se mohou příznivci kru-
šovického piva dozvědět v pivovarském muzeu, 
které před časem opět otevřelo. „Návštěvníci po-
znají, jaké nástroje se ve sladovnictví a chmelař-
ství používají, ochutnají nejrůznější druhy sladů 
a zkusí rozpoznávat typické vůně a  zvuky, které 

k vaření piva pa-
tří,“ zve na ná-
vštěvu do muzea 
Michal Rouč.

Kromě toho se 
pivovar Krušo-
vice chystá své 
výročí  oslavi t 
i s dalšími králov-
skými rody v Ev-
ropě. „Vzhledem 
k tomu, že k na-
šemu pivovaru 
neodmyslitelně už 
od nepaměti pat-
ří jeho královský 
původ, vybrali 
jsme sedm evrop-
ských královských 
dvorů a plánuje-
me jim prostřed-
nictv ím je j ich 
ambasád poslat 
speciální zásilku 
krušovického piva 

na ochutnání. A při té příležitosti je pozveme, aby 
se alespoň na dálku k oslavám našeho význam-
ného jubilea připojily,“ dodává ředitel pivovaru 
Krušovice Michal Rouč. 

Ogilvy

České Budějovice – Světlá výčepní desít-
ka stanula na stupních vítězů v tuzemské de-
gustační soutěži Pivo České republiky 2021 
a pro Pivovar Samson vybojovala stříbrnou 
medaili. Druhá největší degustační soutěž 
u nás má tradici již 25 let. Každoroční klá-
ní se konalo jako součást XXXI. mezinárod-
ního pivního festivalu 2021 v Českých Budě-
jovicích. 

Degustační soutěž proběhla pod dohledem 
renomovaných garančních a certifi kačních au-
torit. Soutěžilo se ve 39 kategoriích a Samson 
desítka uspěla v kategorii Světlé výčepní pi-

vo. Pivovar Samson v soutěžích kvality uspěl 
po rozsáhlé modernizaci provozu již poněkoli-
káté. 

„V nedávné době uspěla naše piva na mezi-
národním poli v Londýně v soutěži World Beer 
Awards, nyní slavíme úspěchy i u nás. Stříbr-
ná pečeť dokazuje, že jsme hrdým konkurentem 
českým pivům, která jsou celosvětově uznávaná. 
Takového uznání si velmi vážíme,“ říká generál-
ní ředitel Pivovaru Samson Daniel Dřevikov-
ský.

Pivovar Samson si z mezinárodního degustační-
ho klání World Beer Awards letos odvezl medailí 
hned pět. Oceněn byl speciál BOCK, Samson le-
žák jedenáctka i tradiční dvanáctka, dále Nachme-
lený ležák a z nízkoalkoholických piv Pito. Svět-
lá desítka v degustačních soutěžích uspěla letos 
poprvé.

„Dlouhodobě se zaměřujeme na modernizaci 
výroby, která by nám měla zajistit stálou a konzi-
stentní produkci dobrého piva. Ocenění v degus-
tační soutěži nám dělá radost, ale bereme ho také 
jako velký závazek, abychom tuto kvalitu piva 
udrželi,“ doplňuje manažerka kvality Pivovaru 
Samson Martina Lustová.

„Naše desítka je jednoduše klasika. Je nutné 
dbát na nejpřísnější dodržování technologických 
postupů a správně vybalancovat chuť. Uznání 
v degustační soutěži je pro nás motivací do bu-
doucna a nesmírně si jej vážíme,“ tvrdí sládek 
Pivovaru Samson Radim Lavička. 

Pivovar Samson s. r. o. patří do společ-
nosti AB InBev, která je největším světo-
vým výrobcem piva. Mezi další značky to-
hoto koncernu patří například Stella Artois, 
Corona, Leff e či Beck´s. Samson je nejstarším 
českobudějovickým pivovarem, což hrdě zdů-
razňuje i na svých nových etiketách. Stabilně 
vysokou kvalitu produkce Pivovaru Samson 
dokazují mnohá ocenění z prestižních degustač-
ních soutěží. Čelní příčky ve svých kategoriích 
získává Samson nejen opakovaně v Londýně 
na World Beer Awards, ale ceny si dále přive-
zl z Austrálie (Australian International Beer 
Awards), Belgie (Brussels Beer Challenge) 
a soutěží Pivo České republiky či z degusta-
cí českých pivních znalců v rámci První pivní 
extraligy.

EMC a. s.

Stříbrný Samson. Jeho světlá desítka uspěla v české degustační soutěži

Nealko novinka i pivo pro panovníky. 
Královský pivovar Krušovice 

oslavuje 440 let
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 okyselující přípravky
 antioxidanty
 konzervační látky

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition
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Vyhrajte na rok

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte ŠKODA KAROQ
na rok a tisíce dalších cen týden co týden. 

akademiekvality.cz 

3×
ŠKODA KAROQ 
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Doslova hvězdou letošního roční-
ku Mondial des Pinots bylo poloslad-
ké Rulandské bílé ve výběru z hroznů 
ročníku 2018, č. š. 8365, z viniční trati 
Weinperky, vinařská obec Miroslav. 
„V soutěži to bylo poprvé, kdy Ruland-
ské bílé získalo hned několik ocenění. 
Pinot z produkce společnosti Znovín 
Znojmo získal nejen velkou zlatou me-
daili a titul nejlepšího Rulandského 
bílého, ale také ocenění nejlepšího ví-
na soutěže s výjimečným hodnocením 
93,6 ze 100 bodové stupnice,“ vypočet-
la technická ředitelka soutěže Emeline 
Zuff erey.

V konkurenci více než tisícovky 
vzorků od 335 producentů z dvaceti 
zemí světa je to pro Znovín i Českou 
republiku mimořádný úspěch. „Získat 
titul šampiona a jednu z desíti uděle-
ných velkých zlatých medailí na pres-
tižní soutěži vín světového formátu, 
která je velmi úzce zaměřená na jed-
nu z nejpopulárnějších a nejvíce ce-
něných odrůd na světě, to se skuteč-
ně podaří jen zcela výjimečně,“ těšilo 
sommeliera Znovínu Znojmo Martina 
Šmída.

Další znovínské víno, které mezi-
národní porota ověnčila, tentokrát zla-
tou medailí, je polosuché Rulandské 
šedé v pozdním sběru ročníku 2019, 
č. š. 9316, z vinice Dívčí vrch ve Stra-
choticích, tedy moderní víno z řady 
kulatých Pinotů π-3,14, vyrobených 
za pomocí kryomaceračního naležení 
rmutu. Znovín Znojmo tato vína pro-
dukuje ve spolupráci s Matematicko-
-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy 
v Praze.

Podle Martina Šmída dokáží morav-
ské Pinoty, zvláště ty ze Znojemska, 

konkurovat ostatním zemím a rozvi-
nout svůj potenciál. „Ten je spojený 
s mnohdy naprosto ideálním terroir, 
ale i mikroklimatem na jednotlivých 
viničních tratích,“ objasnil sommelier 
Znovínu Znojmo.

Důležitou roli sehrávají i bohaté 
zkušenosti znovínských vinohradní-
ků a sklepmistrů. „Oni dokonale znají 
a ovládají své řemeslo. Bez jejich vní-
mavého přístupu se jen stěží narodí vel-
ké a krásné víno,“ dodal Martin Šmíd.

Konkrétně na těchto vítězných Pi-
notech má zásadní podíl i sklepmistr 
Radomír Hodeček s týmem ze sklepa 
v Jaroslavicích. „Je dobrou zprávou, 
že tyto skvostné moravské Pinoty ma-

jí velké úspěchy. Jsem rád, že jsme si 
potvrdili a ukázali světu výjimečnost 
rulandských vín z naší malé země v sa-
mém srdci Evropy,“ těšilo Radomíra 
Hodečka.

Martin Šmíd navštívil Mondial des 
Pinots v roli hodnotitele. „Soutěž pa-
tří do elitní skupiny osmnácti nejpres-
tižnějších konkurzů vín. Vína hodnotí 
špičkové osobnosti z branže, i proto má 
zisk jakékoliv medaile velkou hodnotu. 
Přičteme-li k tomu všemu ještě švýcar-
skou preciznost s důrazem na detail, je 
úspěch znovínských vín ještě zářivěj-
ší,“ řekl Martin Šmíd.

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Nejlepší Rulandské na světě je ze Znovínu Znojmo. 
Rulandské bílé z viniční tratě Weinperky získalo titul absolutního šampiona

 na mezinárodní soutěži Mondial des Pinots 2021 ve Švýcarsku!

Sommelier Znovínu Znojmo Martin Šmíd (první zleva) s paní Nathalie Fran-
zé, projektovou manažerkou soutěže Mondial des Pinots, a panem Michaelem 
Balmerem, šéfem soutěže Mondial des Pinots

Foto: Mondial des Pinots / Valentin Flauraud

Vítězná vína na Mondial des Pinots 2021 – Rulandské bílé 2018, č. š. 8365, 
a Rulandské šedé 2019, č. š. 9316

Foto: Znovín Znojmo / Lubomír Budný

Sierre, Znojmo  – Vína Znovínu Znojmo opět potvrdila, že patří k meziná-
rodní špičce. Koncem září 2021 fantasticky uspěla na prestižní světové sou-
těži vín Mondial des Pinots ve švýcarském Sierre, která je jedinou soutěží 
vín na světě zaměřenou pouze na vína vyrobená z odrůd rodiny Pinotů (v tu-
zemsku známé jako rulandské). Rulandské bílé ročníku 2018 z viniční trati 
Weinperky, vinařská obec Miroslav získalo velkou zlatou medaili, nejvyšší 
hodnocení a titul absolutního šampiona soutěže. Toto víno porazilo i červe-
né a šedé Pinoty z nejvyhlášenějších vinařských oblastí. Zlatou medaili pak 
mezinárodní porota přidělila i Rulandskému šedému ročníku 2019 z vinice 
Dívčí vrch ve Strachoticích.

Valtice – Již 
22 let se dí-
ky naší nejvyšší 
soutěži vín Salo-
nu vín – národní 
soutěže vín ČR 

každoročně dozvídáme 100 nej-
lepších moravských a českých vín 
pro daný rok. Výběru nejlepší stov-
ky předchází odborná hodnocení, 
jejichž 1. kolo proběhlo od 11. do 
15. října ve Valticích. 

Celkem bylo do podoblastní Národní 
soutěže vín 2021 přihlášeno 2 402 vín, 
z nichž na základě výsledků hodnoce-
ní získalo 2 229 vín nominaci do dal-
ší fáze soutěže, tedy možnost usilovat 
o umístění v Salonu vín ČR 2022. Toho 
využilo 1 456 vín a ta v centru Excelen-
ce ve Valticích absolvovala hodnocení 
prvního již celostátního kola soutěže. 
Do druhého fi nálového kola hodnocení 
z něj postoupilo 400 nejlepších vzorků. 

„Salon vín je jedinečná prezentace 
moravských a českých vín s unikátním 
systémem jejich hodnocení. Za 22 let 
své existence a vylepšování odborné 
úrovně se stal respektovanou zárukou 
prvotřídní kvality vín nesoucí tento 
titul,“ sdělil Ing. Pavel Krška, ředitel 
Národního vinařského centra a pořada-
tel soutěže, a dodal: „Už hodnocení vín 
v prvním kole posuzuje relativně úzkou 
špičku moravských a českých vín, pro-
tože všechna jsou nadprůměrně kvalit-
ní. Klíčová je tedy úroveň hodnocení 
a hodnoticích komisí, které jsou slože-

ny z nejlepších a pravidelně proškolo-
vaných odborníků. Každé víno je posu-
zováno několikrát, několika komisemi, 
a tak je i výsledek hodnocení naprosto 
objektivní.“

Druhé fi nálové kolo pak proběhne 
24. a 25. listopadu rovněž ve Valticích 
a určí Šampiona, tedy nejlepší víno 
České republiky pro rok 2022, vítěze 
jednotlivých kategorií, nejlepší kolek-
ci, vítěze zlatých medailí, tedy nejlep-
ších sto vín do degustační expozice 
Salon vín, a držitele stříbrných medailí 
(vína, která postoupila do druhého ko-
la hodnocení a získala min. 84 bodů). 
Celkový počet udělených medailí je li-
mitován na max. 30 % z počtu vín při-
hlášených do prvního kola.

Soutěž se v průběhu let vyvíjela, 
až se ustálila na trojkolovém systému 
hodnocení. První fáze hodnocení pro-
bíhá obvykle od června do srpna v jed-
notlivých moravských vinařských po-
doblastech (Znojemská, Mikulovská, 
Velkopavlovická, Slovácká) a ve vi-
nařské oblasti Čechy. Jde o nominační 
kola Národní soutěže vín, tedy prvního 
stupně naší největší a nejvyšší soutě-
že vín. Následuje, právě připravované, 
1. už celostátní kolo Salonu vín – ná-
rodní soutěže a celá soutěž vyvrcholí 
2. fi nálovým kolem a výběrem abso-
lutních vítězů.

Budoucí Šampion a každý držitel ti-
tulu Zlatá medaile Salon vín 2022 tak 
musí postupně projít třemi koly pro-
fesionálního hodnocení držiteli mezi-
národních degustačních zkoušek dle 
evropských ISO norem, což zaručuje 
objektivitu a vysokou úroveň celé sou-
těže. I díky tomu je Salon vín – národ-
ní soutěž vín výkladní skříní českého 
a moravského vinařství a titul Šampio-
na je nejvyšší soutěžní metou pro víno 
v České republice. Prestižní ocenění 

zlatými a stříbrnými medailemi Salo-
nu vín – národní soutěže vín jsou pak 
nezpochybnitelnou garancí nejvyšší 
možné kvality vín.

Na vlastní soutěž navazuje od února 
následujícího roku Salon vín coby ce-
loroční degustační expozice nejlepších 
sta vín. Zde je možné prostřednictvím 
několika typů degustačních programů, 
včetně tzv. „volné degustace“, progra-
mů řízených sommelierem a individu-
ální degustace z prezentačního automa-
tu, ochutnat nejlepší vína pro daný rok.

NOMINACE DO 1. KOLA 
Pro postup do 1. kola Salonu vín 

– národní soutěže vín, tedy už celo-
státního kola soutěže, musí jednotlivé 
kategorie vín dosáhnout určitého po-
čtu bodů v základních podoblastních 
soutěžích, tedy:
�  Kategorie A, D, E, G (vína bílá suchá 

a polosuchá, vína růžová a klarety, 
vína červená suchá a polosuchá, šu-
mivá vína) – 80 bodů a více

�  Kategorie B a F (vína bílá polo-
sladká a vína červená polosladká) 
– 82 bodů a více

�  Kategorie C (vína sladká) – 84 bodů 
a více

SLOŽENÍ SALONU VÍN 
Ocenění zlatou medailí Salonu vín 

ČR získá ve druhém kole 100 vín podle 
těchto kritérií:
�  80 vín celkem v kategoriích vín bí-

lých a červených suchých a polo-
suchých, která budou dále vybrána 
podle plochy vinic v jednotlivých 
vinařských podoblastech (oblasti), 
a to:
–  3 nejlépe hodnocená vína z vinař-

ské oblasti Čechy
–  14 nejlépe hodnocených vín z vi-

nařské podoblasti Znojemské
–  22 nejlépe hodnocených vín z vi-

nařské podoblasti Mikulovské
–  21 nejlépe hodnocených vín z vi-

nařské podoblasti Velkopavlovic-
ké

–  20 nejlépe hodnocených vín z vi-
nařské podoblasti Slovácké

�  11 nejvýše hodnocených vín v ka-
tegoriích bílých a červených polo-
sladkých

�  5 nejvýše hodnocených vín v kate-
gorii vín sladkých

�  2 nejvýše hodnocená vína v katego-
rii růžových vín a klaretů

�  2 nejvýše hodnocená vína v katego-
rii sektů 

TERMÍNY (PLÁN)
�  11.–15. 10. 2021 – hodnocení prv-

ního kola Salonu vín – NSV 2022 / 
Centrum Excelence

�  24.–25. 11. 2021 – hodnocení dru-
hého kola Salonu vín – NSV 2022 / 
Centrum Excelence

�  Přelom leden/únor 2022 – slavnostní 
předání diplomů a otevření nového 
ročníku expozice Salonu vín (bude 
upřesněno)

Omnimedia, s. r. o.

Salon vín – národní soutěž vín ČR 
vstoupil do 22. ročníku hodnocením 1456 vín
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Začátkem října zaznamenali mo-
ravští a čeští vinaři další významný 
mezinárodní úspěch, tentokrát ve 
Francii na soutěži Le Mondial des 
Vins Blancs Strasbourg. Z této pres-
tižní soutěže vín si odvážejí ocenění
za nejlepší suchý Tramín soutěže
pro Tramín červený 2018, výběr 
z hroznů, z B/V vinařství a dalších 
30 medailí. Účast našich vinařů 
proběhla za finanční podpory Vinař-
ského fondu a organizačního zajiš-
tění Národního vinařského centra. 

Stejně jako v loňském roce se nej-
úspěšnějším tuzemským vinařstvím 
stalo B/V vinařství z moravských 
Ratíškovic. Opět po roce získalo ve 
Štrasburku ocenění za nejlepší suchý 
Tramín soutěže za svůj Tramín červe-
ný 2018, výběr z hroznů. Kromě toho-
to ocenění si vinařství odváží krásné 
4 zlaté a 3 stříbrné medaile. 

„Pozvání na hodnocení takového for-
mátu si vždy vážím a letos bylo vidět, že 

všichni mají radost, že se po covidových 
komplikacích mohli účastnit hodnotitelé 
z celého světa. Osobně si také užívám, že 
hodnotíme Tramíny přímo v oblasti Al-
sace, odkud je mám nejradši. Srdečná 
atmosféra a perfektní organizace dopl-
ňuje velmi profesionální hodnocení,“ 
komentoval průběh soutěže Josef Vali-
hrach, který byl letos na soutěži také jed-
ním z porotců, a dodal: „Letos byl zisk 
jakékoli medaile opravdovým úspěchem. 
Komise byly přísné a dle nového regle-
mentu OIV se posunuly bodové hranice, 
například zlato začínalo na 89 bodech.“

Na soutěži se také mimořádně da-
řilo Vinařství Josef Valihrach, které si 
odváží 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Po 
jedné zlaté medaili ještě obdržela vinař-
ství Bohemia sekt, Portz Insel, Rochuz, 

Vinselekt Michlovský 
a Znovín Znojmo. Cel-
kem si moravská a česká 
vína rozdělila 11 zlatých 
a 19 stříbrných medailí.

V letošním roce naši 
vinaři obstáli v konku-
renci 660 bílých vín ze 
20 zemí světa. Soutěž pro-
běhla 2. a 3. října tradičně 
ve Štrasburku. Sedmde-
sát vinařských odborníků 
z 21 zemí udělilo celkem 
185 medailí ve 12 soutěž-
ních kategoriích. Meziná-
rodní vinařská soutěž Le 
Mondial des Vins Blancs
Strasbourg je organizo-

vána pod patronátem OIV (Mezinárod-
ní organizace pro révu vinnou a víno) 
a VINOFED.

Více o soutěži na 
www.mondial-vins-blancs.com

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

Nejlepší suchý Tramín červený je z Moravy!

b

Vinařství Víno Ocenění

B\V vinařství Tramín červený 2018, výběr z hroznů Nejlepší suchý Tramín soutěže
Zlatá medaile

B\V vinařství Pálava 2019, výběr z hroznů Zlatá medaile
B\V vinařství Tramín červený Reserva 2018 Zlatá medaile
B\V vinařství Pinot Gris Barrigue 2018 Reserva Zlatá medaile
BOHEMIA SEKT Bohemia Sekt Prestige 36 Brut 2015 Zlatá medaile
PORTZ INSEL Ryzlink vlašský 2018, výběr z cibéb Zlatá medaile
Vinařství Josef Valihrach Chardonnay 2018, moravské zemské víno Zlatá medaile
Vinařství Josef Valihrach Ryzlink rýnský 2010, moravské zemské víno Zlatá medaile
Vinařství Rochuz Tramín červený 2020, pozdní sběr Zlatá medaile
VINSELEKT 
MICHLOVSKÝ

Crémagne Blanc de Noir, 
jakostní šumivé víno, Extra brut 2010 Zlatá medaile

Znovín Znojmo Sauvignon 2020 VOC Znojmo Zlatá medaile
B\V vinařství Ryzlink vlašský 2018 Reserva Stříbrná medaile
B\V vinařství Chardonnay 2018 Stříbrná medaile
B\V vinařství Ryzlink rýnský 2018 Stříbrná medaile
BOHEMIA SEKT Bohemia Sekt Prestige Brut 2019 Stříbrná medaile
BOHEMIA SEKT Bohemia Sekt Louis Girardot Brut 2017 Stříbrná medaile
BOHEMIA SEKT Bohemia Sekt Prestige Chardonnay 2017 Stříbrná medaile
CHÂTEAU BZENEC Ryzlink rýnský 2017 VOC Bzenec Stříbrná medaile
Sonberk Pálava Slámové „Vin de Paille“ 2020 Stříbrná medaile
Spielberg Chardonnay 2018 Austerutz Stříbrná medaile
Spielberg Sylvánské zelené 2019 Austerutz Stříbrná medaile
Vinařství Josef Valihrach Tramín červený 2017, moravské zemské víno Stříbrná medaile
Vinařství Josef Valihrach Cabernet Blanc 2019, moravské zemské víno Stříbrná medaile
Vinařství Pavlov Ryzlink vlašský 2017, výběr z hroznů Soliter Stříbrná medaile
Vinařství Pavlov Chardonnay 2017, výběr z hroznů Soliter Stříbrná medaile
Vinařství Rochuz Ryzlink rýnský 2020, pozdní sběr Stříbrná medaile
VINSELEKT MICHLOVSKÝ Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr – PREMIER Stříbrná medaile
Znovín Znojmo Chardonnay 2019, pozdní sběr Stříbrná medaile
Znovín Znojmo Rulandské bílé 2018, výběr z hroznů Stříbrná medaile
Znovín Znojmo Sylvánské zelené 2020, pozdní sběr Stříbrná medaile

Moravským a českým vinařům se 
jako v předchozích ročnících zada-
řilo na prestižní světové soutěži vín 
AWC Vienna. Letos si z jejího již 
18. ročníku odvážejí úctyhodných 
293 medailí a k tomu ještě 108 Oce-
nění dobré kvality „Seal of Appro-

val“. Účast našich vinařů proběhla za 
finanční podpory Vinařského fondu
a organizačního zajištění Národního 
vinařského centra. 

Z celkového počtu 428 přihláše-
ných moravských a českých vín bylo 
oceněno 75 vín zlatými a 218 stříbr-
nými medailemi, 108 vín ještě obdr-
želo Ocenění dobré kvality („Seal of 
Approval“). Nejúspěšnějším se letos 

stalo vinařství Vinselekt Michlov-
ský, které utržilo hned 24 medailí, 
z toho 7 zlatých a 17 stříbrných. Na 
pomyslném druhém místě se umís-
tilo vinařství Vinofol se 6 zlatými 
a 1 stříbrnou medailí. Po čtyřech zla-
tých si ještě odvážejí ANNOVINO – 
vinařství Lednice a vinařství Štěpán 
Maňák. 

„Na medailové úspěchy jsme si za 
poslední ročníky AWC Vienna už po-

měrně zvykli, nicméně úspěch ve for-
mě některého z ocenění pro 401 z 428 
přihlášených vín z České republiky 
znamená přece jen něco více. Tato me-
zinárodní soutěž vín přináší zajíma-
vé srovnání úrovně středoevropských 
vín a letošní ročník jednoznačně uká-
zal, že ta moravská patří v regionu 
mezi ta vůbec nejlepší,“ komentoval 
úspěch vinařů Ing. Pavel Krška, ředi-
tel Národního vinařského centra.

V letošním roce naši vinaři obstá-
li v konkurenci 12 525 vín od 
1 641 producentů ze 44 zemí z celého 
světa. Hodnocení soutěže AWC Vienna 
se konala ve Vinařské škole v Kloster-
neuburgu a slavnostní vyhlášení pro-
běhlo ve výstavním paláci vídeňské 
radnice 24. října 2021. 

www.awc-vienna.at
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Více než 400 ocenění z Vídně pro naše vína!

Brno – V pon-
dělí 25. října ab-
solvovala odborná
porota v Centru 
Excelence ve Val-
ticích hodnocení
vín usilujících 
o možnost použí-
vat známku Sva-

tomartinské 2021. Při letošním prv-
ním kole hodnocení uspělo téměř 96 
% přihlášených vín, což je historic-
ky nevětší úspěšnost. Dokládá to vý-
jimečně vysokou kvalitu letošních 
vín. Už za necelý měsíc se tak mů-
žeme těšit na více než 2,2 mil. lahví 
tohoto svěžího a aromatického mla-
dého vína.

Do prvního kola hodnocení bylo 
přihlášeno 280 vín od 62 vinařských 
fi rem, což jsou hodnoty ukazující ná-
vrat k počtům běžným před loňským, 
pandemií velmi poznamenaným rokem. 
Náročné požadavky na kvalitu z nich 

splnilo hned 268 vín. Prvním kolem tedy 
neprošlo jen 12 vín, tedy pouhých 4,3 %
přihlášených vzorků. Jejich výrobci 
však budou mít možnost s víny dále pra-
covat a ucházet se s nimi znovu v kole 
druhém.

„Měl jsem možnost letos ochutnat již 
velkou část Svatomartinských vín a mo-
hu s čistým svědomím říct, že letošní roč-
ník bude jeden z nejlepších co do kvality 
za celou svou historii,“ prozradil první 
informace o kvalitě ročníku Ing. Marek 
Babisz, hlavní sommelier Národního 
vinařského centra, a dodal: „Bílá vína 
budou vynikat výraznou aromatikou 
a svěžestí. Müller Thurgau bude charak-
teristický převážně po tropickém ovoci 
jako kiwi, grapefruitu, dále po bělomasé 
broskvi a angreštu. Veltlínské červené 
rané pak po medu, banánu a zahradním 
ovoci. Muškát moravský bude mít vůni 
a chuť po tropickém ovoci jako man-
darinky, pomeranče a po kandovaném 
ovoci. U růžových vín bude charakter 
velmi podobný jako u bílých vín, tedy vý-
razná ovocnost a svěžest. Vůně a chutě 
budou připomínat zralé třešně a višně, 
maliny, jahody a granátové jablko. Čer-
vená vína budou velmi hravá se svěží 
kyselinkou a ve vůni a chuti budou při-
pomínat luční květy, višně, třešně, černý 
rybíz a švestková povidla.“

Z 268 vín, která prošla prvním kolem 
hodnocení úspěšně, a budou tedy mo-
ci nést známku Svatomartinské 2021, 
je 126 bílých, 72 růžových, 65 čer-
vených vín a 5 klaretů. Nejvíce za-
stoupenou odrůdou je Müller Thurgau 
(68 vzorků), následovaný Modrým 
Portugalem (44), Muškátem morav-
ským (41) a shodně Svatovavřineckým 
rosé a Zweigeltrebe rosé (35). Přesný 
počet letošních Svatomartinských vín 
a úspěšných vinařství budeme znát po 
druhém kole hodnocení. Lze očekávat, 
že během něj přibyde větší podíl červe-
ných vín, na který si letos řada vinařů 
vyčlenila více času. 

„Jakkoli to podle zpravodajských 
relací možná příliš nevypadá, co se 
týče vína, zejména toho Svatomar-
tinského, svět se zdá se vrací do časů 
před pandemií. Zájem vinařů se vrá-
til a s ním i více než dva miliony lahví 
Svatomartinských vín, na která už čeká 
doslova celá země,“ sdělil Ing. Jaroslav 
Machovec, ředitel Vinařského fondu, 
který ochrannou známku Svatomartin-
ské vlastní a každoročně ji propůjčuje 
vinařům, a dodal: „Po loňském slo-
žitém roce si je, věřím, letos užijeme 
tak, jak jsme zvyklí, tedy ve společ-
nosti známých a blízkých doma i na 
společenských akcích. Letošní svátek 

sv. Martina připadá na čtvrtek, kdy se 
opět potkáme na Svatomartinském koš-
tu v Brně. A na slavnostní čtvrtek hned 
naváže víkend a s ním slavnosti, svato-
martinská menu v restauracích a ne-
spočet možností si Svatomartinskými 
víny připít.“

Všem akcím a oslavám dominuje 
Svatomartinský košt v Brně, který po 
loňském nuceném výpadku letos opět 
organizuje Vinařský fond 11. 11. od 
11 hodin na brněnském náměstí Svo-
body jako největší ochutnávku Svato-
martinských vín u nás. Svatomartinský 
košt tak tradičně nabídne 100 vzorků 
Svatomartinských vín od 100 různých 
vinařů. Vinařský fond zároveň podpo-
ruje řadu dalších svatomartinských ak-
cí po celé republice. Podrobnější infor-
mace a přehled letošních akcí naleznete 
v kalendáři na webu Vína z Moravy, 
vína z Čech. Vše se ale bude zároveň 
odvíjet od aktuální epidemiologické si-
tuace a případných omezení.

SVATOMARTINSKÉ VÍNO
Pouze vína, která díky své kvalitě 

uspějí u hodnocení, budou mít možnost 
nosit známku Svatomartinské 2021. Při 
bodování musí proto víno získat 80 bo-
dů z celkových 100 bodů. Hodnotí se 
čistota vína, barva, vůně, chuť a celko-

vý dojem. Kontrola kvality ale dvou-
kolovým hodnocením nekončí. Bude 
probíhat i nadále u nalahvovaných vín 
v obchodní síti, aby měli všichni jisto-
tu, že vína, která prošla hodnoceními, 
jsou ta stejná, jako se objeví v lahvích 
v obchodech, vinotékách či restaura-
cích.

Tak jako každoročně se dá odha-
dovat nejvyšší zastoupení bílých Sva-
tomartinských vín (Müller Thurgau, 
Veltlínské červené rané a Muškát mo-
ravský), kterých bude na trhu cca 50 %,
následovat budou růžová (Modrý Por-
tugal, Svatovavřinecké a Zweigeltre-
be) cca 27 % a červená vína (Modrý 
Portugal a Svatovavřinecké) 23 %.

Značka „Svatomartinské“ byla re-
gistrována v roce 1995 a od roku 2005 
je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten 
v letošním roce již posedmnácté ve 
spolupráci s Národním vinařským cen-
trem organizuje propagaci těchto vín 
pod jednotným logem. Svatomartinská 
vína jsou tak označena na etiketě zná-
mým symbolem sv. Martina na koni.

Více o moravských 
a českých vínech: 

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.

Slunečné září zajistilo skvělá 
Svatomartinská vína ročníku 2021!
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Fosfor se zúčastňuje většiny metabolicky významných dějů. V lidském organismu má zejména funkci stavební, aktivační, regulační, katalytickou a zastává nezastupitelnou úlohu v energetickém 
metabolismu člověka. Mezi potraviny s vysokým obsahem fosforu patří zejména luštěniny, vnitřnosti, ryby, čokoláda, sýry, ořechy nebo vejce. Extrémně vysoký obsah (dokončení v tajence).

KŘÍŽOVKA

VÍCE NEŽ POLOVINA NĚMECKÝCH 
SPOTŘEBITELŮ SE SNAŽÍ VYHÝBAT 

POTRAVINÁŘSKÝM ADITIVŮM 
Průzkum Německého spolkového institutu pro 

posuzování rizik (BfR) osvětlil vnímání potravinář-
ských přídatných látek spotřebiteli. Vyplývá z něj, 
že 55 procent obyvatel Německa se snaží při náku-
pu potravin těmto přísadám vyhýbat. Potravinářská 
aditiva procházejí v Evropě přísným hodnocením. 
Mohou být použita pouze tehdy, pokud jejich za-
mýšlené použití není spojeno s žádným poškozením 
zdraví. Přesto se, podle výsledků průzkumu, mnoho 
lidí obává možných negativních zdravotních účin-
ků. Současně se o potravinářských přídatných lát-
kách necítí být dostatečně dobře informováni.

Ať už jde o barviva, konzervanty, emulgátory, či 
sladidla – deklarované obsahy přísad na etiketách 
potravin, nápojů a jiných zpracovaných produktů 
často potravinářské přídatné látky obsahují. Aditi-
va jsou defi nována jako látky s nutriční hodnotou 
nebo bez nutriční hodnoty, které se přidávají do po-
travin pro technologické účely. Barviva například 
ovlivňují vzhled, emulgátory texturu či sladidla 
chuť, což jsou vlastnosti, které většina respondentů 
studie hodnotí jako důležité nebo velmi důležité. 
Přesto se více než polovina snaží při nákupu potra-
vin těmto přísadám vyhýbat. U významné části re-
spondentů je vnímané zdravotní riziko aditiv vyšší 
než přínos. Platí to zejména pro sladidla, barviva 
a zvýrazňovače chuti (každý více než 40 procent).

K hlavním rizikům, která si respondenti s potra-
vinářskými aditivy spojují, patří především možná 
nesnášenlivost a podpora vzniku rakoviny a obezity. 
Výsledky dále ukazují, že populace hodnotí své zna-
losti aditiv jako nízké. Na jednu stranu se lidé necítí 
dobře informováni, například o funkcích nebo mož-
ných zdravotních rizicích, na druhou stranu výsledky 
ukazují, že i běžně používané přídatné látky jsou pro 
mnohé neznámé. Více než 40 procent respondentů 
uvádí, že nezná glutamát sodný a sladidlo aspartam.

Ne všichni znají primární funkční skupiny jed-
notlivých aditiv. Většina sice ví, že karoten se pou-
žívá jako barvivo, ale jen asi čtvrtina respondentů si 
uvědomuje, že kyselina mléčná slouží hlavně jako 
konzervační látka.

Pojem potravinářská přídatná látka je defi nován 
v nařízení (ES) č. 1333/2008. Tyto mohou být v EU 
používány pouze tehdy, pokud byly dříve schvále-
ny. Předpokladem schválení je, že látka je pro za-
mýšlené použití zdravotně nezávadná. Kromě toho 
musí existovat technologická potřeba této přísady 
a její používání nesmí uvádět spotřebitele v omyl. 
Potravinářská přídatná látka schválená v EU má 
číslo E a musí být uvedena v seznamu přísad.

Spotřebitelé chtějí vědět, co konzumují, proto 
stále častěji vyhledávají produkty s tzv. „čistou eti-
ketou“ (clean label) se snadno srozumitelným krát-
kým seznamem přísad. To vyžaduje, aby průmysl 
dodával určitý typ přírodních produktů. Tento trend 
se prolíná s dalšími současnými požadavky klade-
nými spotřebiteli na potravinářský průmysl, a to na 
nabídku zdraví prospěšných potravin či pozornost 

věnovanou původu potravin a přísad. Pro spotřebi-
tele jsou přitažlivé výrobky „zcela přírodní“, „mi-
nimálně zpracované“ a „bez GMO“. A poptávka po 
bezpečných, transparentních a udržitelných přírod-
ních řešeních je hlavní hnací silou inovací zabezpe-
čujících lepší ochranu přírody.

Boj proti plýtvání potravinami a prodloužení tr-
vanlivosti však zůstávají i nadále základními kame-
ny přirozené ochrany zdrojů.
Bfr.bund.de: Colourful, extended shelf life, and fl a-
vourful – What does the population think about fo-
od additives? (press release 38/2021, 07.09.2021)

NOVÝ KONCENTRÁT ŠŤÁVY 
Z KAKAOVÝCH BOBULÍ OABIKA 

NA TRHU
Francouzský výrobce prémiové čokolády Val-

rhona a švýcarsko-ghanská začínající fi rma Koa 
Switzerland při vývoji nových produktů využívají 
v souladu se současným trendem upcyklované su-
roviny. Společnosti spolu vyvinuly Oabiku, což je 
nový koncentrát šťávy z kakaových plodů (bobulí) 
pro kuchaře a profesionály z oblasti gastronomie. 
Jedná se o koncentrát ovocné šťávy o cukernatosti 
72° Brix, který byl vytvořený speciálně pro odvětví 
potravinářských služeb. Podle výrobců je to výro-
bek o nejvyšší cukernatosti na trhu s potravinami, 
má hedvábnou konzistenci a opaleskující jantaro-
vou barvu. Kromě svého lehce pikantního fl avoru 
se Oabika vyznačuje také kandovanými, medovými 
tóny. Podle výrobců Oabika představuje „nový zá-
žitek s hladkou strukturou a jedinečnou chutí“ a je 
vhodná pro mnoho aplikací. Lze ji použít při přípra-
vě želé, pěn, polev, omáček, glazur, krémů, zmrzlin, 
sorbetů, ganache a nápojů. Na trh v evropských ze-
mích, Asii, USA a na Středním východě má být tato 
sladící přísada uvedena koncem listopadu.

Po úspěchu společnosti Koa s kakaovou ovocnou 
šťávou a sušenými kakaovými bobulemi je nový 
koncentrát vyvinutý ve spolupráci s Valrhonou ino-
vací, která doplňuje řadu přísad vyrobených z ka-
kaových plodů. Jedním z cílů obou společností je 
upcyklování kakaových plodů a výsledkem kromě 
nových přísad i zvýšení příjmů farmářů pěstujících 
kakaovníky. Dostupnost koncentrátu šťávy z kaka-
ových bobulí pro kuchaře a další profesionály z ob-
lasti gastronomie znamená milník v oblasti valoriza-
ce kakaových plodů a v hospodaření pěstitelů kakaa. 
Rostoucí poptávka po kakaových přísadách bude 
jistě mít pozitivní ekonomický dopad i na celou sku-
pinu zemí, v nichž se kakaovník pěstuje.

Dužinu obklopující kakaové boby (semena) ne-
bylo donedávna možné v producentských zemích 
kvůli nedostatku infrastruktury a technologie zpra-
covávat. Při konvenčním zpracování kakaových 
plodů byla k fermentaci použita pouze malá část 
bílé dužiny. Společnost Koa našla v úzké spoluprá-
ci s 1600 drobnými farmáři nový způsob šetrného 
zpracování celých plodů, nikoliv pouze semen.

„Když používáme kakaovou dužinu, poskytujeme 
drobným majitelům dodatečný příjem a současně 
vytváříme pracovní místa pro mladou populaci na 
ghanském venkově,“ vysvětluje Daniel Otu, pro-

vozní ředitel Koa v Ghaně. Pro Koa je spolupráce 
s Valrhonou považována za úspěch. Spoluzaklada-
tel a generální ředitel Anian Schreiber říká: „Jako 
začínající společnost jsme hrdí na to, že můžeme 
spolupracovat s renomovanou a zavedenou značkou 
čokolády, jako je Valrhona, která sdílí naše poslání 
převzít odpovědnost v zemích pěstujících kakao a po-
sunout ji na další úroveň. Uvedením Oabiky na trh 
demonstrujeme, jak odpovědnost k lidem a planetě 
jdou ruku v ruce. Povzbuzujeme ostatní, aby usilo-
vali o taková partnerství, aby společně řešili některé 
z nejnaléhavějších výzev potravinového systému.“

Etické a udržitelné získávání přísad pro výrobu 
čokolády je ostatně klíčovou hybnou silou náku-
pů napříč cukrovinkářským odvětvím. To souvisí 
i s heslem „Triumfy transparentnosti“ pro top trendy 
Innova Market Insights pro rok 2021. Tato agentura 
zabývající se průzkumem trhu zdůrazňuje, že zvý-
šení transparentnosti za účelem splnění rozvíjejících 
se etických, ekologických a „clean label“ požadav-
ků spotřebitelů je zásadní.

Významní hráči v oboru čokolády včetně Nestlé 
a Mondelēz nedávno podepsali Kodex chování EU 
pro odpovědné podnikání a marketingové praktiky, 
který stanoví opatření pro větší dostupnost zdra-
vých a udržitelných potravin. Letošní Světový den 
čokolády, který se slaví 7. července, také přinesl 
do popředí debaty problémy se získáváním zdrojů.

Mezi výrobky nedávno uvedené na trh, které 
splňují požadavky na udržitelnou čokoládu, patří 
veganská KitKat společnosti Nestlé a upcyklovaná 
poleva WholeFruit společnosti Barry Callebaut.
www.confectionerynews.com, www.valhrona.com 

METODY SNIŽOVÁNÍ 
OBSAHU SODÍKU V CHLEBU

Kombinace redukce množství kuchyňské so-
li v receptuře, fyzikálních modifikací, náhražek 
sodíku a zvýrazňovačů chutě je nejlepší způsob, 
jak snížit obsah sodíku v chlebu, aniž by došlo ke 
změně jeho chuti a schopnosti těsta kynout. Vy-
plývá to z nové studie týmu z University of Illino-
is, která si klade za cíl osvětlit, jakými postupy lze 
snížit množství sodíku v potravině, která je jeho 
hlavním potravním zdrojem u dospělých v USA. 
Přehledový článek byl zveřejněn v časopise Inter-
national journal of food science and technology.

„Většina lidí nejenom v USA konzumuje příliš 
mnoho soli. Američtí dospělí jí konzumují denně 
dvojnásobné množství, než doporučují dietní po-
kyny. Chléb se nemusí zdát jako zjevný viník, avšak 
kvůli vysoké denní spotřebě a relativně vysokému 
obsahu soli jsou pekařské výrobky hlavním zdrojem 
sodíku v potravě,“ píše v úvodu článku hlavní řeši-
telka projektu Aubrey Duntemanová.

„Chléb je jednou z hlavních složek stravy mnoha 
lidí, přičemž strávníci většinou denně nesnědí jenom 
jednu porci, ale spíše více. Asi 70 procent sodíku 
v amerických potravinách se nachází v balených 
a zpracovaných potravinách. A předním zdrojem je 
právě chléb a pečivo, takže snížení soli v dané kate-
gorii by z hlediska zdravé stravy velmi pomohlo. Sůl 
je základní živina. Konzumujeme jí však více, než 

bychom měli, stejně jako cukru a tuku. Nadměrná 
konzumace soli potom vede k hypertenzi a dalším 
kardiovaskulárním chorobám,“ doplňuje spoluautor 
studie Soo-Yeun Lee, profesor potravinářské vědy 
na University of Illinois.

Kuchyňská sůl je základní složkou při výrobě 
chleba. Je nezbytná pro správné fungování kvasnic 
a přispívá ke struktuře a chuti chleba. Duntemanová 
a Lee vypracovali rozsáhlý přehled odborné litera-
tury o postupech snižování obsahu sodíku v pekař-
ských výrobcích. Identifi kovali čtyři hlavní kate-
gorie: redukce soli v receptuře bez jakéhokoli další 
modifi kace, fyzikální modifi kace, použití náhražek 
sodíku a použití zvýrazňovačů chutě.

Základnější metodou je pouhé snížení množství 
soli v produktu. To může, v závislosti na původní 
koncentraci soli a ekvivalentu v receptuře, do určité 
míry vyhovovat. Vždy však bude existovat mini-
mální množství soli, které je zapotřebí jen z hledis-
ka funkčního, aby kvasinky dobře pracovaly. Je to 
tedy metoda omezená, ale vysokou hladinu příjmu 
sodíku může snížit. 

Další metodou je fyzikální modifi kace, jejíž pod-
statou je nerovnoměrná distribuce soli v produktu.

„Když má člověk neustálý podnět, nastává sen-
zorická adaptace. Pokud je tedy sůl v krajíci chle-
ba rovnoměrně rozložená, jak konzument pozře více 
soust, budou chutnat méně slaně, protože konzument 
je již po prvních několika prvních kousnutích na chuť 
adaptovaný. Ale pokud je distribuce soli nerovno-
měrná, v krajíci se střídají více a méně solené vrstvy, 
konzumenti budou sousta vnímat jako slanější. Tímto 
způsobem lze tedy získat stejný chuťový efekt ovšem 
s menším množstvím soli,“ vysvětluje se ve studii.

Třetí metoda zahrnuje nahrazení kuchyňské soli, 
tedy chloridu sodného (NaCl), jinými látkami, jako je 
chlorid hořečnatý (MgCl2), chlorid vápenatý (CaCl2) 
nebo chlorid draselný (KCl). Toto je jedna z nejčas-
těji používaných metod v průmyslu, ale lze ji pou-
žít pouze do určité koncentrace náhražek, než chléb 
z těchto látek získá nepříjemnou kovovou pachuť.

Základem čtvrté metody je úprava chutě pomocí 
látek zvýrazňujících chuť, jako jsou byliny a ko-
ření, nebo dokonce glutamát sodný (MSG). Vědci 
poznamenávají, že vícezrnný chléb také umožňuje 
větší redukci soli než chléb bílý, protože sám o sobě 
je chuťově výraznější.

Duntemanová a Lee dospěli k závěru, že nej-
lepší přístup ke snížení sodíku v chlebu bude kom-
binace uvedených metod. První ze čtyř, tj. pros-
té snížení obsahu soli v receptuře, je již vlastně 
technicky zapojena do dalších tří metod. Další ka-
tegorie, tj. částečná či plná náhrada soli jinou pří-
sadou, se intenzivně studuje na řadě pracovišť. 
Proto autoři doporučují další výzkum provádět 
v oblasti fyzikálních modifikačních metod zvý-
raznění chutě a způsobu kombinace těchto metod. 

Aubrey Dunteman et al.: Sodium reduction tech-
nologies applied to bread products and their impact 
on sensory properties: a review. International jour-
nal of food science and technology, 56 (2021), 
s. 4396–4407, https://doi.org/10.1111/ijfs.15231.

Mgr. Tatiana Oldřichová
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