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Advent úplně jinak
Pepa Janáček mi poslal soubor nabitý fotkami s názvem 

LAKTOS. Kdo je Josef Janáček, s uměleckým a mile prů-
hledným pseudonymem Ing. Pepa Leoš Janáček, ví hodně 
mlékařských pamětníků, protože co vystudovaný inženýr-
-mlékař z VŠCHT, ale ne už z Kroměříže, se celý život věno-
val tomuto řemeslu. Napřed jako Troják v Holešovicích, pak 
spoustu let na generálním ředitelství u Karla Svobody a Víta 
Bartoška. Několikaletý věrnostní maraton mlékařské kariéry 
završil v Milcom Servisu v Brandýse jako propagátor inovací 
na téma mléčné dresinky. Pepa je ale i skvělý grafik a estét 
s impresionistickým pohledem na svět a praktický zastánce 
historických hodnot. A nyní už aktivní důchodce písmácky 
a organizačně zasahující do půvabné přílabské obce Libě-
chov na Mělnicku. Proč píšu, že ne z Kroměříže. Mezi námi 
mlékaři totiž platí zednářské pravidlo, že kdo nemá Střední 
průmyslovou školu mlékárenskou v Kroměříži, může být sto-
krát políben profesorem Doležálkem či docentem Březinou, 
ale pravým mlékařem není. Tímto handicapem trpí i řada re-
nomovaných. I od Milana Teplého jsem to párkrát slyšel. A to 
je nějaký mlékobaron, který to snad ze všech nás soukmenov-
ců dotáhl nejdál. Je škoda, že tu Kroměříž nemá. Protože 
tolik zapálených mlékařů jako on zas moc není. Dokonce to 
vede k úvaze o popření tohoto zednářského pravidla. 

Ale zpět k onomu souboru LAKTOS. Co to byl Laktos, 
je už dneska nutno připomenout. Byl to podnik pražských 
a středočeských mlékáren, který převzal svůj název z pů-
vodní výrobny zmrzliny Polárka a tavených sýrů na pražské 
Harfě skvěle prosperující už za první republiky. Jeho exis-
tence s přídomkem národní podnik od roku 1961 do roku 
1990 je malým zlomečkem velké historie. Ale velkým zábě-
rem mlékárenství poúnorové doby. Podnik měl v době svého 
zenitu přes dva tisíce zaměstnanců, denní příjem jeden a půl 
milionu litrů syrového mléka a 15 závodů s řadou dalších 
provozoven. A v posledních letech své existence jedinou mo-
derní mlékárnu v Praze v Kyjích, která měla nepochopitelný 
přídomek – závod 16. Pokud někdo z pamětníků tento oříšek 
vyluští, budu mu moc vděčný. I tam se přestěhovalo v roce 
1980 sídlo podniku, které dlouhá léta předtím okupovalo 
prostory Radlické mlékárny na Smíchově. Porevoluční vývoj 
však byl pro většinu mlékáren likvidační, jak dokumentuje 
následující přehled:

Závod 
číslo

Název 
závodu

Současný 
stav

01 Radlická mlékárna Už není
02 Trojská mlékárna Už není
03 Vysočanská mlékárna Už není
04 Hostivická mlékárna Už není
05 Mlékárna Benešov V PROVOZU
06 Mlékárna Čáslav Už není
07 Mlékárna Čejetičky V PROVOZU
08 Mlékárna Kolín Už není
09 Mlékárna Poděbrady V PROVOZU
10 Mlékárna Sedlčany Už není
11 Mlékárna Slaný Už není
12 Tavírna sýrů a Polárky Harfa Už není 
13 Nuselská mlékárna Už není
14 Podnikové dílny Už nejsou
15
16 Kyje – nyní Pragolaktos V PROVOZU

Důvodů je mnoho, ale za ten rozhodující považuji ne-
dostatek silných osobností v čele nově se rodících podni-
ků vzniklých z bývalých závodů. Poslední desetileté vedení 
podniku totiž všechny výrazné manažery systematicky vypu-
dilo. Byl to i můj případ, kdy jsem utekl z Radlické mlékárny 
na Ministerstvo zemědělství a výživy. A tak uvedená tabulka 
nejenže dokumentuje úbytek našich mlékárenských kapacit 
za posledních třicet let, ale nastoluje úvahu, odkud se re-
krutuje nabídka a spotřeba mléčných výrobků, když máme 
spotřebu u nás hodně podobnou skutečnosti roku 1990. Na 
jasnou odpověď nemusí být člověk žádný odborník.

A ještě k těm fotkám z Laktosu od Pepy Leoše. Jednu jsem 
si neodpustil sem nedat. Je na ní ošuntělá vizitka vstupní 
brány Trojské mlékárny a před ní její mistři z výroby. A ještě 
dodatek. Národní podnik Laktos Praha už dávno neexistuje, 
ale jeho někdejší zaměstnanci se scházejí stále vždy dvakrát 
do roka Na staré hospodě v Hloubětíně. Proč? Mezilidské 
vztahy z minulé doby přetrvaly, s mlékárnami to však dopad-
lo daleko hůř. Že by to, co jsem dost nostalgicky napsal, by-
la adventem vyvolaná úvaha? Ani omylem. To způsobil můj 
kamarád Ing. Pepa Leoš Janáček, když mi poslal ty fotky.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Mistři výrobních středisek 
Trojské mlékárny v Praze- 

-Holešovicích 
v Osadní ulici, rok 1971: 

na bobku zleva: 
František Kruntorád – lahvárna, 
Hanka Morysová – výrobní knihy, 

mistr střídač, 
paní Hnátová – laboratoř, 
Víťa Dvořák – máslárna, 

praktikantka Vera z mlékárny 
Pirna u Drážďan, 

Pavel Kovanda – jogurtárna, 

stojící: 
Slávka Heppnerová – lahvárna, 
Ing. Pepa Leoš Janáček a Vašek 

Klepš – 
pasterovna a úprava mléka.

Strategie EU pro lesy do roku 2030 by-
la hlavním tématem diskuze na jednání 
Rady pro zemědělství. Ministři jednomy-
slně schválili závěry ke strategii zamě-
řující se na udržitelné lesní hospodaření 
v oblasti klimatu, životního prostředí nebo 
prevence přírodních katastrof. Disku-
tovali také o aktuální situaci na země-
dělských trzích. Česká delegace, kterou 
vedl náměstek ministra zemědělství Jiří 
Šír, upozornila na neutěšenou situaci 
českých chovatelů prasat, kteří se po-
týkají s historicky nejnižšími cenami za 
posledních několik desetiletí.

Lesnická strategie EU, kterou Evropská 
komise představila letos v červenci, má 
přispět k lepší odolnosti lesů v reakci na 
změnu klimatu, k zachování úlohy lesů při 
zachycování uhlíku, k zachování a obnově 
lesních ekosystémů a zajištění udržitelného 
hospodaření s lesními zdroji. Ministři EU na 

jednání Rady pro zemědělství schválili spo-
lečnou pozici, ve které vítají snahu o koor-
dinovaný přístup. Zároveň však zdůraznili, 
že oblast lesnického hospodářství je v plné 
kompetenci členských států.

„Komise při přípravě strategie poněkud 
nepochopitelně pominula diskuzi s člen-
skými státy, které přitom mají řízení lesů 
plně ve své zodpovědnosti. Musíme proto 
do budoucna naši spolupráci v této oblasti 
posílit, zejména na půdě stálého lesnického 
výboru. Dále jsme na jednání zdůraznili, že 
je potřeba budovat lesy odolné klimatické 
změně, které budou vyváženým způsobem 
plnit environmentální, hospodářské a soci-
ální role,“ uvedl náměstek Šír.

Dalším důležitým tématem byla diskuze 
k situaci na komoditních trzích. Česko upo-
zornilo na špatnou situaci chovatelů prasat 
a zpracovatelů vepřového masa, kteří se po-
týkají s jednou z nejnižších výkupních cen 
v celé EU. Česká strana na nepříznivou si-
tuaci v sektoru vepřového masa dlouhodobě 
upozorňuje a žádá Evropskou komisi, aby 
zavedla mimořádné podpory.

„Výkupní cena vepřového masa je dlou-
hodobě pod výrobními náklady a situaci 
dále zhoršuje africký mor prasat, kvůli kte-
rému cena znovu výrazně klesla. V České 
republice je tento sektor velmi důležitý, pro 

řadu producentů je ale současná situace 
kritická. Dostávají se do velkých ekonomic-
kých problémů. Opět jsme proto požádali 
Evropskou komisi o bezodkladné zavede-
ní mimořádných podpor,“ řekl náměstek 
ministra zemědělství Jiří Šír.

Cenový vývoj souvisí s tím, že některé 
třetí země nechtějí uznávat mezinárodní stan-
dardy, případně omezují dovoz vepřového 
masa z celé EU. Vzniká pak přetlak vepřo-
vého masa na unijním vnitřním trhu, který 
ovlivňuje cenu v celé Evropě. Situaci kom-
plikuje rovněž nárůst cen energií a počáteč-
ních vstupů. Vzhledem k šíření ptačí chřipky 
Česko také požádalo Evropskou komisi o dů-
sledný monitoring situace v sektoru drůbeže.

Česká republika dále na jednání podpo-
řila Slovensko, které vyzvalo k lepšímu na-
stavení metodiky pro řízení populací výsky-
tu medvěda hnědého a vlka euroasijského 
a hledání cesty, jak současně zajistit ochranu 
těchto druhů a zároveň snížit případný ne-
gativní dopad velkých šelem na hospodaření 
ve venkovských oblastech. V rámci jednání 
byla diskutována také příprava ministerské 
konference Světové obchodní organizace 
v oblasti zemědělství. ČR doufá, že úspěšné 
zasedání posílí význam této organizace jako 
garanta pravidel mezinárodního obchodu.

 MZe

Shoda na jednání ministrů zemědělství EU
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Centra společnosti Brenntag pro 
potravinářské aplikace a vývoj
Společnost Brenntag Food & Nutrition chápe, že nalezení té 
správné funkční přísady pro vaše využití může být problém.  
Proto jsme se vám rozhodli podat pomocnou ruku ve světě  
potravin: dodáváme inteligentní řešení a inovativní přístupy, 
které dosahují správné rovnováhy, od chuti a textury produktu 
až po jeho vzhled a trvanlivost.

V popředí vývoje receptur  
a aplikací
Našich 28 vývojových center pro potravinářské aplikace najdete 
po celém světě, přičemž 13 z nich je v regionu Evropy, Blízkého 
východu a Afriky, včetně 3 provozů ve střední a východní Evropě. 

Jsme připraveni poskytnout vám tyto služby v našem aplikačním 
centru v Praze. 

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

Praha – Potravinářská komora České repub-
liky (dále jen „PK ČR“) dlouhodobě zavádění 
nového povinného systému spíše nepodporova-
la. Stávající, již zavedený systém na základě po-
žadavků nařízení Evropského parlamentu a Ra-
dy (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům, poskytuje širokou 

a objektivní informaci o výživové hodnotě jed-
notlivých potravin. PK ČR zastává stanovisko, 
aby zavedení systému značení bylo postaveno 
na vědeckém základě. Pokud toto není splněno, 
pak jakékoliv škálování, a to i na základě ba-
revného kódování, se jeví jako zavádějící. PK 
ČR respektuje výsledky vyplývající ze spotře-
bitelských výzkumů, že pro většinu spotřebitelů 
jsou výživové údaje uváděné na 100 g / 100 ml 
na obalech potravin nesrozumitelné nebo jim 
nevěnují pozornost a současně nedokáží zo-
hlednit reálně konzumované množství. V zájmu 
spotřebitele se tedy jisté zjednodušení jeví jako 
přínosné.

PK ČR je připravena zapojit se do vývoje 
nového systému značení, který musí odpoví-
dat nejmodernějším výživovým doporučením 
renomovaných vědeckých institucí (WHO) ane-
bo vyspělých států, např. doporučení pro obyva-
tele USA.

V případě, že bude o některém ze stávajících 
dobrovolných výživových systémů rozhodnu-
to jako o možném budoucím harmonizovaném 
povinném značení potravin, PK ČR požaduje, 
aby bylo umožněno všem zainteresovaným stra-
nám a aktérům zapracovat změny a připomínky 
v rámci stávajících algoritmů nebo kritérií (vě-
decká a technická úprava schémat), neboť někte-

ré kategorie potravin mohou být diskriminovány. 
Budoucí systém by měl také umožnit vyjádřit nu-
triční hodnoty na porci, což považujeme za jeden 
z klíčových požadavků. 

Zavedení jakéhokoliv povinného systému zna-
čení nutričních údajů by měla předcházet důklad-
ná analýza dopadů, tak aby veškeré finanční a ad-
ministrativní náklady, zejména pro malé a střední 
firmy, byly vyváženy přínosem pro spotřebitele.

Preferujeme jednotný celoevropský systém 
a podporujeme přijetí takového návrhu, který 
bude akceptovatelný a současně proveditelný pro 
všechny hráče na evropském trhu s potravinami. 

PK ČR

Pozice Potravinářské komory České republiky k zavedení standardizovaného 
povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu

Čeští producenti potravin a nápojů vyvá-
žející své produkty do Číny by si měli být 
vědomi nových čínských předpisů, které za-
čnou být implementovány od 1. ledna 2022 
a zavedou povinné registrace těchto podniků 
pro vývoz do Číny. Předpisy se nevztahu-
jí na výrobce potravinářských přídatných 
látek a produktů s potravinami souvise-
jících. Registrovat se musí také výrobci, 
kteří již do Číny exportují.

Legislativně jsou tyto změny ukotveny ve 
vyhlášce číslo 248 Generální správy cel Čínské 
lidové republiky (GACC) nesoucí název Regu-
lations of the People‘s Republic of China on 
the Registration and Administration of Over-
seas Manufacturers of Imported Food. Tato vy-
hláška rozšiřuje dosavadní čtyři kategorie rizi-
kových produktů, kterými jsou maso a masné 
produkty; produkty akvakultury; mléčné 
produkty a ptačí hnízda, o dalších 14 ka- 
tegorií. Jedná se o střívka; produkty včelařství; 
vejce a vaječné produkty; jedlé oleje a tuky; 
plněné těstoviny a pečivo; obilniny; mlýnské 
obilné výrobky a slad; čerstvá a sušená zele-
nina a sušené fazole; koření; ořechy a semena; 
sušené ovoce; nepražené kávové boby a kakao-

vé boby; potraviny pro zvláštní výživu a funkč-
ní potraviny. Výrobci vyvážející produkty 
spadající do některých z těchto kategorií se 
musí registrovat prostřednictvím příslušných 
dozorových orgánů, které doporučí jednotlivé 
firmy k registraci GACC. Podmínkou pro vý-
voz produktů z těchto kategorií je provedení 
auditu systému potravinové bezpečnosti dané-
ho státu ze strany GACC. Například v přípa-
dě masa a masných produktů může být nadále 
překážkou pro vývoz aktuální i minulý výskyt 
onemocnění zvířat v exportujícím státě. Pod-
niky, které byly již v minulosti pro vývoz za-
registrovány na základě zvláštních bilaterál-
ních ujednání mezi českými a čínskými úřady, 
zůstávají nadále registrované a nemusí tento 
proces absolvovat.

Producenti potravin mimo výše uvedených 
18 kategorií se mohou pro vývoz do Číny za-
registrovat sami přes portál www.singlewin-
dow.cn. Přímý vstup do registračního systé-
mu je možný přes odkaz cifer.singlewindow.
cn. Samoregistrace se však nedá považovat za 
dokončenou ihned po vyplnění formulářů, žá-
dost musí ještě projít schválením GACC. Tento 
proces může trvat několik dní a firmy mohou 
sledovat stav své žádosti v systému. Není-
-li zřejmé, jestli konkrétní produkt spadá do 
kategorie vyžadující doporučení dozorových 
orgánů, či pro něj stačí samoregistrace, po při-
hlášení do systému je možné tuto informaci 
dohledat prostřednictvím funkce pro vyhledá-
vání HS kódů nebo názvů produktů. Ačkoli je 
systém již v angličtině, výsledky vyhledávání 
jsou doposud pouze v čínštině, a je tedy nutné 

využít strojového překladu. Čínské HS kódy se 
mohou lišit od těch používaných v EU, iden-
tifikaci správného HS kódu by tedy měla být 
věnována zvýšená pozornost.

Úspěšně zaregistrované podniky následně 
obdrží registrační číslo, které bude od 1. led- 
na 2022 nutné vyplnit do čínských celních 
deklarací, aby mohla být zásilka odbavena. 
Nemusí však platit, že každá společnost obdr-
ží jediné registrační číslo. Registrovány musí 
být i jednotlivé výrobní závody, přestože vyrá-
bějí stejný produkt, a různé kategorie produktů 
vyráběné v rámci stejného závodu. Platí tedy, 
že jedna společnost může mít zaregistrováno 
více výrobních závodů pod rozdílnými čísly, 
ale více výrobních závodů nemůže sdílet jedno 
registrační číslo.

Pro produkty vyrobené od 1. ledna 2022 za-
čne také platit povinnost uvádět registrační čís-
la přidělená GACC či domácími dozorovými 
orgány na vnějším (transportním) i vnitřním 
balení (nejmenší prodejní jednotce) produktů. 
Zboží vyrobené před tímto datem tedy nemusí 
být registračním číslem označeno, i když do 
Číny dorazí až po 1. lednu. Dalším význam-
ným novým předpisem je vyhláška GACC čís-
lo 249 nazvaná Administrative Measures on 
Import and Export Food Safety, která u funkč-
ních potravin a potravin pro zvláštní výživu 
ukládá povinnost natisknout čínskou etiketu 
přímo na balení výrobku. Tato vyhláška také 
stanovuje zvláštní požadavky na značení masa 
a produktů akvakultury. U zbývajících 12 nově 
rizikových kategorií je možné čínskou etiketu 
na balení připevnit pomocí nálepky.

Předmětem registrací jsou podniky produ-
kující, zpracovávající a skladující potraviny 
a nápoje určené k exportu do Číny. Registro-
vat se nemusí obchodníci, kteří nijak výrob-
ky nezpracovávají a pouze zprostředkovávají 
jejich vývoz. Obchodníci by si však měli být 
nových předpisů vědomi a měli by na povin-
nosti z nich vyplývající upozornit jednotlivé 
výrobce. V případě skladů, pokud operují při 
pokojové teplotě a neprobíhá v nich zpracování 
produktů, není registrace nutná. 

V souvislosti s novými podmínkami / re-
gistrací producentů potravin a zemědělských 
produktů do Číny připravuje na 13. prosince  
t. r. zemědělský diplomat ve spolupráci s Mini-
sterstvem zemědělství webinář pro podnikatele 
a veřejnost, kde bude systém blíže představen 
a firmy budou mít možnost klást dotazy (bližší 
informace na www.eagri.cz).

Dle GACC se nová nařízení nevztahují na 
zboží prodávané přes tzv. cross-border e-com- 
merce (CBEC). Pro nové vývozce do Číny tak 
tento prodejní kanál představuje příležitost 
otestovat zájem čínských spotřebitelů o své 
produkty bez nutnosti podstupovat další ad-
ministrativní úkony. Velvyslanectví České re-
publiky v Pekingu ve spolupráci s pekingskou 
kanceláří agentury CzechTrade letos zahájilo 
první ročník projektu národního pavilonu pro 
CBEC a do budoucna se počítá s jeho rozšíře-
ním o další produkty.

Ondřej Plaček,  
zemědělský diplomat,  

Velvyslanectví ČR v Pekingu

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlási-
lo výsledky 5. veřejné soutěže v rámci Pro-
gramu aplikovaného výzkumu MZe na období 
2017–2025 ZEMĚ s počátkem řešení projektů 
v roce 2022. Z 261 hodnocených projektů do-
poručilo k financování 43 návrhů s celkovými 
závazky ve výši 502 milionů korun. 

V příštích čtyřech letech podpoří MZe projek-
ty na zlepšení zemědělství, potravinářství a les-
nictví. Z 261 projektů bude financovat 43 návrhů 

projektů s celkovou dotací ve výši 502 milionů 
korun. 

Projekty jsou zaměřeny například na využití 
družicových snímků pro optimalizaci rostlinné 
výroby, na metody intenzifikace ekologického 
hospodaření na orné půdě, na alternativní postu-
py ochrany brambor proti chorobám a škůdcům 
minimalizující negativní vliv na životní prostředí 
a na multiplexní detekce a identifikace genů zod-
povědných za antimikrobiální rezistenci a pro-
dukci toxinů u významných bakteriálních patoge-

nů v potravinách. Další projekty se budou zabývat 
identifikací přeživších jedinců lesních dřevin na 
kalamitních plochách, jejich záchranou a výzku-
mem jejich rezistence, využitím nových půdo-
ochranných technologií v zemědělské praxi a vli-
vem odlesnění na vodní režim malých povodí.

Projekty Programu ZEMĚ jsou návrhem na 
komplexní výzkumné řešení problematiky ve spe-
cifických podmínkách České republiky a jsou za-
měřeny na zlepšení pozice českého zemědělství, 
potravinářství a lesního a vodního hospodářství. 

Návrhy projektů předkládali výzkumníci na 
MZe od 18. března do 5. května tohoto roku.

Podrobnosti k vítězným projektům najdete v sekci 
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže:

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-
a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-

pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/
verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/

vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/

Ministr zemědělství Miroslav Toman schvá-
lil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní pod-
pory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství 
(MZe) prostřednictvím těchto podpor poskyt-
ne na zemědělskou půdu, pěstování chmele 
a škrobových brambor a chovu masného sko-
tu a ovcí či koz přes 550 milionů korun.

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v tak-
zvaných nových členských státech, mezi kte-
ré patří i Česká republika, slouží k dorovnání 
vybraných komodit, které byly zjednodušením 
plateb v systému jednotné platby na plochu ze-

mědělské půdy znevýhodněny oproti plnému 
systému přímých podpor v původních, tzv. sta-
rých členských zemích Evropské unie. Finanční 
prostředky na tyto platby jsou hrazeny výhradně 
z národních zdrojů, tedy ze státního rozpočtu 
ČR.

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou po-
skytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v da-
ném roce přiznána jednotná platba na plochu ze-
mědělské půdy (SAPS).

 
MZe

Všichni producenti potravin se nově musí pro vývoz do Číny registrovat

Ministerstvo zemědělství vybralo výzkumné projekty 
v 5. veřejné soutěži Programu ZEMĚ. Podpoří je téměř půl miliardou korun

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny.
Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2021

Sektor Sazba 
(Kč/jednotka)

Zemědělská půda (ha) 120,51
Chmel (ha) 3255,10
Škrobové brambory (t) 1091,78
Přežvýkavci (VDJ) 65,83
Krávy bez tržní produkce 
mléka (VDJ) 74,01

Ovce/kozy (VDJ) 45,77

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/
https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/
https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/
https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/
https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/
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šedého, které má tendenci přezrávat. Oteplování spíše umož-
nilo, že se v České republice může pěstovat více odrůd, např. 
Merlot.

Znovínu se nyní dařilo na mezinárodních soutěžích. Zís-
kali jste desítky medailí, v říjnu vaše Rulandské bílé z viniční 
tratě Weinperky v Miroslavi získalo titul absolutního šam-
piona na mezinárodní soutěži Mondial des Pinots 2021 ve 
Švýcarsku.

Letos jsme měli doslova medailové žně. Určitě to 
povzbudí celý náš tým, od vinohradníků, sklepmistrů až po 
obchodní zástupce. Ocenění potvrzují, že znovínská vína mají 
dlouhodobě stabilní kvalitu. Stačí si jen vybrat a ochutnat. 
Pořád zůstáváme v tuzemském vinařském pelotonu na špici, 
občas skočíme úplně do čela.

Znovín Znojmo byl před mnoha lety synonymem pro Tramín 
červený z vaší řady s Ještěrkou zelenou. Potvrzuje se to i teď, 
když pětice znovínských Tramínů získala v Jižní Africe na 
Michelangelo International Wine and Spirits Awards Home 
velkou zlatou medaili?

Tramín je černý kůň Znojemska a v České republice jsou 
vína z něj velice populární. Někteří vinaři o něj nechtějí roz-
šiřovat vinohrady, protože je pěstitelsky náročný. Znovín je 
intenzivně vysazuje. Disponujeme světovými podmínkami. 
Říká se, že Znojemsko je Alsasko východu. Tramínům vyho-
vuje střídání teplot a aromatické látky se lépe vyvíjí.

Proč jsou vína z Tramínu červeného většinou sladká či polo-
sladká? Zkusili jste vyrobit suchý Tramín?

Někdy je vyrobíme, ale pouze pro interní účely. Pokud 
uděláme sušší Tramín do deseti gramů zbytkového cukru, tak 
to naši zákazníci poznají, nejsou na to zvyklí. Letošní ročník 
nabádá k vyšším cukrům. Petr Drozd ze sklepa v Příměticích je 
specialista na Tramíny a nepouští je do vysokých alkoholů. Mají 
okolo jedenácti procent, aby alkohol nepřehlušil „tramínovost“.

Křížový sklep v Příměticích prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Co 
to znamená pro Petra Drozda a jeho tým? Zákazníci Zno-
vínu tento provoz znají z vašich Putování.

Dnes mají světové nástroje, které mohou použít k nasmě-
rování vývoje vína, aby se naplno využil jeho potenciál. Vždy 
ale říkám, že hlavní je sklepmistr a jeho tým. Oni svou peč-
livostí a  osobním přístupem dávají vínu charakter. Pokud 
někdo vyrábí vína podle univerzálního návodu, tak dostane 
globální víno. Duše sklepmistra musí přejít do duše vína.

Redakce
 

MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281 

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GArAnce

Akreditace Českého institutu 
pro akreditaci č. 1086 (laboratoř). 
Povolení SVS ČR dle zák. 166/99 Sb., 
o veterinární péči...
Zapojení do mezinárodního systému 
testování způsobilosti laboratoří.

proVáDíMe:
 AnAlytikA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

–  chemické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, kosmetických 
výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,

 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin. 

Laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

 porADenstVí
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

a systému jakosti dle ISO 9001:2008, včetně vypracování 
dokumentace,

 –  konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře 
přímo v místě firmy žadatele,

 –  činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních 
a normovaných předpisů,

 –  konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly a další odborné konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, potravinářské firmy.

 ekonoMikA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí a úspěchů v roce 2022 

a děkujeme všem našim obchodním partnerům 
za spolupráci v letošním roce.

Svaz obchodu a ceStovního ruchu ČeSké republiky

u prašné brány 1078/1, 110 00 praha 1, 
tel.: +420 224 230 572, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Zdražit potraviny  
si nenecháme

Bubák v podobě zlých obchodů, které odírají malé ze-
mědělce a samy bohatnou z „nekřesťanských“ marží, se 
vrací s železnou pravidelností. Před časem s tímto téma-
tem opět přišli někteří členové Agrární komory, kteří vy-
táhli velký kalibr v podobě hrozby blokády distribučních 
center obchodních řetězců, jestliže se s nimi nedohodnou 
na zvýšení výkupních cen. Chtěl bych tyto pány upozornit, 
aby si v libovolné učebnici ekonomie nastudovali, co je to 
kartelová dohoda. Nic jiného by totiž taková dohoda ne-
byla. Můžete si být zcela jisti, že žádnou ze stran dohody 
by v takovém případě neminula pěkně mastná pokuta od 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. To je jedna strana  
mince.

Pak je tu ještě druhá strana, kterou vnímám z pohledu 
běžného spotřebitele jako mnohem závažnější. V posled-
ní době se na nás ze všech stran valí katastrofické zprávy, 
co zdražilo a co ještě zdraží. Přitom rostou ceny doslova 
všeho od stavebního materiál přes papír, pohonné hmoty, 
energie až po potraviny. Pokud se příští rok dostaneme 
s inflací jen na šest procent, jak aktuálně odhaduje minis-
terstvo financí, budeme si moci gratulovat.

Udělat za této konstelace něco, co by vedlo k dalšímu 
razantnímu zdražování základních potravin, jen proto, že 
si velcí zemědělci chtějí neoprávněně navýšit své zisky, 
může pouze ekonomický sebevrah. Nebo někdo, komu 
nevadí, že statisíce důchodců má stále větší problém vyjít 
se svými penzemi a hladoví, jelikož si nemohou dovolit 
koupit dostatek jídla. A nejde pouze o seniory, ale i o další 
nízkopříjmové skupiny, jako jsou matky samoživitelky. Je 
samozřejmě logické, že se rostoucí ceny vstupů i práce do 
cen musí promítnout. Ale musíme dělat vše pro to, aby se 
nezdražovalo ani o korunu více, než je nutné. 

Pokud bych měl použít příměr, tak stojíme na rozcestí 
a před námi se vinou dvě cesty. Vydat se tou první zname-
ná připustit umělé zdražování potravin, jak si to přejí ně-
kteří velkozemědělci, kterým nestačí jejich stamilionové 
zisky. Namátkou mi na mysli vytanul takový pan Jandej-
sek, který Agrární komoře v letech 2017–2020 šéfoval. Byl 
to právě on, kdo nesmírně horoval za prosazení paskvilu 
zvaného povinné kvóty na české potraviny, kdy agrárníci 
chtěli lidem přikazovat, co si mohou a nesmí koupit. Z je-
ho strany šlo o logický krok, protože dobře ví, kolik by na 
zákonem stanovené povinnosti kupovat jeho kuřata jeho 
holding Rabbit CZ vydělal. 

A pak je tady druhá cesta, cesta spolupráce mezi země-
dělci, potravináři a obchodníky. Tato cesta je samozřejmě 
hodně složitá a náročná, ale na jejím konci je spokojený 
zákazník, kterému přináší relativně stabilní ceny a prů-
běžně rostoucí výběr kvalitních tuzemských potravin. Že 
obchodníci jejich prodej podporují, ví úplně každý, kdo 
chodí nakupovat. Ještě nikdy nebyl v obchodech tak bo-
hatý výběr českých potravin, často od lokálních dodavate-
lů, jako dnes. A uměli bychom jich prodat ještě mnohem 
víc. Záleží jen na zemědělcích, jestli chtějí pěstovat řepku 
a kukuřici do bioplynek, nebo nabízet kvalitní české po-
traviny. Doufám, že zvolí tu druhou možnost. 

Tomáš Prouza,  
prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR

Státní veterinární správa (SVS) ve spolu-
práci s ministerstvem zemědělství s ohledem 
na šíření afrického moru prasat (AMP) v sou-
sedním Polsku rozhodla o výrazném rozšíření 
takzvané oblasti s intenzivním odlovem pra-
sat divokých podél hranic České republiky 
s Polskem. Oblast, v níž je vypláceno zástřel-
né za ulovená divoká prasata a zvýšené ná-
lezné za nalezené uhynulé kusy černé zvěře, 
se proti stávajícímu stavu rozšíří zhruba pě-
tinásobně.

Oblast s intenzivním odlovem byla vymezena 
loni v listopadu po jednání ústřední nákazové 
komise. Až dosud se nacházela v nejrizikověj-
ších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, 
mezi Hřenskem a Harrachovem. Nyní pokračuje 
dál podél česko-polské hranice na východ a za-
sahuje příhraniční oblasti Královéhradeckého, 
Pardubického, Olomouckého a Moravskoslez-

ského kraje. Ve vnitrozemí vymezují oblast sil-
nice pokračující od Liberce přes Železný Brod až 
po Frýdlant nad Ostravicí a hraniční přechod se 
Slovenskem Bílá – Klokočov. Komunikace ve-
dou přes Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Žam-
berk, Hanušovice, Jeseník, Bruntál, Ostravu, 
Frýdek-Místek (viz mapa). Vyhlášení této oblasti 
platí ode dne 1. 12. 2021

„Hlavním impulsem k rozšíření oblasti s in-
tenzivním odlovem jsou aktuální případy hláše-
né z polského vnitrozemí, které svědčí o šíření 
afrického moru prasat napříč polským územím. 
Především došlo k prolnutí dosud oddělených 
oblastí s výskytem AMP na východě a západě 
Polska, to bylo hlavním důvodem pro rozšíření 
oblasti s intenzivním odlovem,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Cílem opatření bylo (a je i nadále) intenzivní 
vyhledávání uhynulých kusů a snižování hustoty 
populace prasat divokých. Motivovat lovce k in-

tenzivnějšímu lovu v této oblasti má zástřelné ve 
výši 2000 Kč za ulovený kus. K ještě důslednější-
mu vyhledávání uhynulých kusů a jejich včasné-
mu odklízení by mělo přispět zvýšení nálezného 
na 3000 Kč za kus. Ve zbytku ČR nálezné nadále 
zůstává na 2000 Kč za divočáka. I po rozšíření 
oblasti zůstane výše vypláceného nálezného i zá-
střelného na uvedené úrovni. Místo současných 

cca 1400 km² se nyní bude týkat honiteb o rozlo-
ze okolo 7200 km².

„Chtěl bych vyzvat všechny myslivce, aby se 
do intenzivního odlovu zapojili. Je nesmírně dů-
ležité snížit co nejvíce populaci divokých prasat, 
bez toho nedokážeme případnému šíření nemoci 
efektivně čelit. Uvědomuji si, že myslivce to stojí 
hodně času, nicméně pokud se na odstřel neza-
měříme nyní, mor může populaci prasat zcela 
zdecimovat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman. Opětovně také apeluje na všechny 
chovatele domácích prasat, aby své chovy do-
statečně zabezpečili a zodpovědně dodržo-
vali veškerá pravidla biologické bezpečnosti  
chovů.

Za dobu existence oblasti s intenzivním od-
lovem v Ústeckém a Libereckém kraji ulovi-
li myslivci 5175 kusů a nálezci nahlásil nález  
146 uhynulých kusů prasat divokých. Vyplaceno 
dosud bylo 9 040 000 Kč.

Státní veterinární správa (SVS) upřesňu-
je mimořádná veterinární opatření s celostátní 
působností, která byla v souvislosti s ptačí chřip-
kou vyhlášena a nařizuje zákaz chovu drůbeže 
ve venkovních prostorech všem chovatelům. 
Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních 
důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit 
a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou vyu-
žít výjimku. Mohou drůbež ponechat po dobu ne-
zbytně nutnou venku, ale musí omezit venkovní 
prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Sou-
časně v co nejvyšší možné míře minimalizovat 

kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, 
například nepouštět chovanou vodní drůbež na 
volné vodní plochy, kde může docházet k jejím 
kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. 
Nezbytné je rovněž zabránit kontaktu chované 
drůbeže s jinou drůbeží např. v sousedním chovu.

„Upravené znění umožňuje chovatelům chovat 
drůbež ve venkovních prostorech, nicméně ape-
lujeme na minimalizaci těchto prostor a prevenci 
před kontaktem s volně žijícími ptáky. Novelizo-
vané znění dává každému chovateli možnost při-
jmout adekvátní a v jeho podmínkách přijatelná 
opatření,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředi-
tel SVS. „Jedná se o preventivní opatření s cílem 
zabránit dalšímu šíření ptačí chřipky, primárním 
cílem není represe,“ dodal Semerád.

Až na výše uvedenou výjimku zůstávají až do 
odvolání v platnosti zbývající opatření. Všich-
ni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů 

a běžců) musí podávat vodu a krmivo chovaným 
ptákům uvnitř hospodářské budovy, případně 
pod přístřeškem, který zabrání jeho kontamina-
ci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak platí 
povinnost chránit skladované krmivo, stelivo 
a vodu před kontaminací trusem volně žijících 
ptáků. Chovatelé registrovaní v ústřední eviden-
ci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářství 
není drůbež či ptáky možno umístit do budov, 
musí o této skutečnosti neprodleně informovat 
místně příslušnou krajskou veterinární správu. 
Tato povinnost naopak neplatí pro neevidova-
né chovy. Nařízení dále chovatelům ukládá 
omezení pohybu v hospodářstvích jen na osoby, 
jejichž účast je nezbytná pro zajištění řádné péče 
o chovanou drůbež.

V České republice bylo od konce září potvr-
zeno již pět nových ohnisek ptačí chřipky v cho-
vech drůbeže. Nákaza byla potvrzena také u ně-

kolika uhynulých volně žijících vodních ptáků 
v různých částech republiky. To svědčí o cirku-
laci viru v populaci volně žijících ptáků a zvýše-
ném riziku výskytu nákazy na celém území ČR. 
Ve většině případů vyšetření prokázalo vysoce 
patogenní variantu subtypu H5N1, která může 
být potenciálně přenosná na člověka. Zatímco 
v předchozích letech začínala vlna ptačí chřipky 
v tuzemsku zpravidla po Novém roce, letos se tak 
děje již o několik měsíců dřív.

K výraznému nárůstu počtu nových ohnisek 
ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak 
v chovech, dochází v celé Evropě. Nebezpečí za-
vlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje 
v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Na 
rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzo-
ván zejména subtyp H5N8, je nyní dominantním 
cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, 
který může být nebezpečný i pro člověka.

SVS upřesňuje MVO v souvislosti s ptačí chřipkou vůči malým chovatelům drůbeže

Oblast, kde se vyplácí zástřelné a nálezné za divočáky, 
se kvůli šíření afrického moru prasat v Polsku od prosince výrazně rozšiřuje
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Jako každý rok s blížícími se vánočními 
svátky Státní veterinární správa (SVS) upo-
zorňuje stánkové prodejce kaprů, že je třeba 
nahlásit minimálně sedm dní před zahájením 
prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat. Na 
základě informací získaných z těchto hláše-
ní plánuje SVS následné kontroly stánků. Na-
hlášená místa prodeje budou také zveřejně-
na na webu SVS.

K nahlášení slouží výhradně on-line formu-
lář na internetových stránkách SVS. SVS žádá 
provozovatele, aby své stánky nahlašovali pouze 
tímto způsobem. Zájemci o prodej živých ryb 
mohou uvedený formulář využívat ke komunika-
ci se SVS nejen před Vánoci, ale i po zbytek ro-
ku. Před zahájením prodeje jsou prodejci povinni 
seznámit se s požadavky na samostatná prodejní 
místa a pravidly pro prodej živých ryb, stejně tak 
s doporučeními pro osoby provádějící porážení 
ryb při prodeji.

Pracovní deska, na níž probíhá usmrcová-
ní, kuchání a porcování ryb, musí být čistitelná 
a dezinfikovatelná. Povinnou součástí výbavy 
jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky. 
Povinný je dostatečný přívod pitné vody 
k omývání pracovního pultu a odvod odpadní 
vody do kanalizace. V souladu s příslušnou 
legislativou musí probíhat i usmrcování ryb. 
Pevné vedlejší živočišné produkty musí být 
schraňovány v nepropustných, uzavíratelných 
a označených nádobách a následně předány 
osobě, která je krajskou veterinární správou 
schválena k zacházení s takovými odpady.

V posledních několika letech SVS kontroluje 
také, zda nedochází k zneužívání chráněného ze-
měpisného označení (Třeboňský kapr) nebo chrá-
něného označení původu (Pohořelický kapr) a tím 
ke klamání spotřebitelů. Někteří prodejci v posled-
ních letech nabízejí také takzvaného Omega3kap-
ra, jehož chov vyvinuli odborníci z Jihočeské uni-
verzity a jeho maso má obsahovat větší množství 
zdraví prospěšných nenasycených mastných kyse-
lin. Namátkově je ze strany veterinárního dozoru 
ověřována také pravdivost tohoto označení.

„Ačkoliv se nesplnění nahlašovací povinnosti 
může zdát někomu pouhou formalitou či zbyteč-
nou byrokratickou zátěží, není tomu tak. Právě 
na základě těchto hlášení totiž SVS plánuje a ná-
sledně každoročně provádí kontroly prodejců,“ 
uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád 
a dodal: „Nenahlášení prodejci by se tak mohli 
vyhnout kontrole a tím mimo jiné ohrozit zdra-
ví nakupujících. Kontrolováni jsou přednostně ti 
prodejci, u nichž byly v předchozím roce zjištěny 
závady, a také prodejci zcela noví.“

Před loňskými Vánoci veterinární inspektoři 
zkontrolovali přes 830 prodejních míst. Zhruba 
ve dvou procentech kontrol zjistili inspektoři 
nějakou závadu (v roce 2019 to byly čtyři pro-
centa kontrol). Nejčastějším nedostatkem bylo 
podobně jako v předchozích letech nenahlášení 
prodejního místa příslušné krajské veterinární 
správě, následovala pochybení v hygieně pro-
deje (11) a objevilo se několik případů problémů 
s welfare (5).

SVS ČR

Prodejci vánočních kaprů 
musí nahlásit místa prodeje kaprů

https://eagri.cz/public/web/file/691246/MZE_67695_2021_18141.pdf
https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=18894
https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=18894
https://www.svscr.cz/online-formulare/formular-pro-hlaseni-sezoniho-prodeje-zivych-ryb/
https://www.svscr.cz/online-formulare/formular-pro-hlaseni-sezoniho-prodeje-zivych-ryb/
https://www.svscr.cz/public/app/formulare/Pozadavky_na_samostatna_prodejni_mista_a_pravidla_pro_prodej_zivych_ryb_na_techto_mistech.docx
https://www.svscr.cz/public/app/formulare/Pozadavky_na_samostatna_prodejni_mista_a_pravidla_pro_prodej_zivych_ryb_na_techto_mistech.docx
https://www.svscr.cz/public/app/formulare/Pouceni_-_tyrani_ryb.pdf
https://www.svscr.cz/public/app/formulare/Pouceni_-_tyrani_ryb.pdf
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c u r r i c u l u m  v i t a e :

Ing. & Ing. Pavel Mikoška, CSc.,
ředitel jakosti společnosti Albert Česká republika, s. r. o.,

a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 1.  Společnost Albert Česká republika působí na našem trhu 

již 30 let. Jste jejím dlouholetým vrcholovým manažerem ve 
velmi významné oblasti a tou je jakost prodávaného zboží,  
zejména potravin. Jak na tom je kvalita české produkce 
v porovnání se zahraničními potravinami? A jaký vývoj 
v dosahování vysoké jakosti prodělaly české firmy za po-
sledních dvacet let, zejména u potravin živočišného původu? 
Mám na mysli hlavně maso a mléčné výrobky.
Ano, ve společnosti Albert pracuji již od roku 2005, a dá se tedy 

říci, že je to dostatečně dlouhá časová osa, aby se v ní daly zachytit 
výrobní a obchodní trendy a zákaznické preference při výběru vý-
robků k nákupu. Ve srovnání s minulostí nastala především změna 
ve vnímání zákazníků ohledně preferované kvality zahraničních 
výrobků, které se v minulosti od domácí produkce odlišovaly již 
jenom z pohledu kvality obalu, marketingové komunikace k zákaz-
níkovi na obale a jeho celkovou vizuální atraktivností. Mnohdy to 
bylo skutečně doprovázeno také kvalitnějším obsahem ve srovnání 
s domácí produkcí. Následně se marketingoví pracovníci výrobců 
i obchodníků v Česku poučili a vylepšili image výrobků, nicméně 
obsah obalů v mnoha případech pak nesplnil očekávání zákazníků. 
Bylo to především v období tvrdé honby obchodníků o co nejnižší 
ceny na trhu a získávání konkurenční výhody touto cestou. Spo-
lečně jsme pak byli svědky situací, kdy mnoho výrobků vlastních 
značek obchodníků kvalitativně pokulhávalo za běžnými značko-
vými výrobky. Na trhu notoricky známé výrobky typu špekáček, 
gothajský salám, šunka standard, vídeňské párky a jiné výrobky 
nesplňovaly kvalitativní očekávání zákazníků, ale také mnohdy 
vycházely z generické produkce zavedených značkových výrob-
ců. Myslím, že minimálně v posledních pěti letech se ale situace 
zásadně mění k lepšímu ve smyslu preferenčního zájmu někte-
rých skupin zákazníků o kvalitu a nově také o vlastní zdraví. Tyto 
skupiny zákazníků se díkybohu rozrůstají. Je to pak vidět na ce-
lém sortimentu čerstvých i zpracovaných potravin. Nemohu si zde 
nepřihřát také „své polínko za obchodníky“ a musím říct, že pro 
mnoho kategorií výrobků se nyní vlastní značky obchodníků stá-
vají motorem a nositelem inovací směrem k vyšší kvalitě výrobků, 
směrem k reformulacím výrobků ke zdravějšímu nutričnímu profi-
lu, směrem k výrobkům s BIO-atributem nebo směrem k výrobkům 
s akcentem na český nebo na trvale udržitelný přístup k jejich výro-
bě a zajišťování odpovídajících surovin pro jejich výrobu. Z tohoto 
pohledu jsem velmi rád, že společnost Albert má pro své vlastní 
značky velmi ambiciózní cíle z hlediska výše uvedených oblastí 
inovací a že společně s interními kolegy, ale především s komu-
nitou našich českých dodavatelů na tomto zadání mohu pracovat.

2.  Pojem „Regionální potravina“ má podle mne větší význam 
v minimalizaci dopravních vzdáleností než v nabídce krajo-
vých specialit. Na to jsme moc malá země. Jaká je politika 
Alberta při výběru a pak nákupu tohoto zboží? A jaký je 
o tyto speciality zájem spotřebitelů a jaký motiv je pro nákup 
láká? Je pak podíl tohoto zboží u vás v Albertu obchodně 
významný? 
Naše komerční a marketingové týmy ve spolupráci s interním 

oddělením kvality a smluvními laboratořemi a dalšími partnery 
velmi bedlivě sledují vývoj na trhu, nabídky producentů i „pohyb 
u konkurence“. Vedle toho získáváme také mnoho motivací a nápa-
dů při sledování prodeje výrobků u našich sesterských společností 
v zahraničí, v zemích, kde je mateřská společnost Ahold Delhaize 
Group aktivní. Všechno výše uvedené poznání pak promítáme do 
vlastního vývoje výrobků s výše uvedenými akcenty – kvalita, 
trvalá udržitelnost, zdraví, českost apod. „Regionální potraviny“ 
jsou zcela určitě také v hledáčku našeho zájmu, nicméně neumíme 
pak tyto typy výrobků přetavit v zásadní komerční úspěch, a to 
především z hlediska limitů, které tyto regionální produkty pro 
nás představují. Zásadními limity jsou vždy kapacitní možnosti vý-
robců, chybějící logistika a nízká flexibilita dodávek v čase, která 
neumožňuje nasazení takovýchto výrobků do komerčně úspěšných 
promo akcí. Jediná absolutní výjimka zde pro nás platí v oblasti 
čerstvého pečiva, kde charakter výrobků naopak předpokládá pou-
ze dodávky „kolem vlastního komína“ výrobce. Za sebe si myslím, 
že je to tak dokonce i dobře, že výrobky označené jako „regionální 
potravina“ lze nalézt pouze u některých v regionu specifických ob-
chodníků neřetězcového typu, kam si pro ně zákazník, který je zná 
a je na ně zvyklý, určitě rád zajde. Vždyť by to měla být právě ta 
konkureční výhoda toho malého obchodníka, že je schopen nabízet 
něco, co se v jiných obchodech nenajde.

3.  Jste viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu 
České republiky a to je velmi významná funkce. Co je vaší 
konkrétní pracovní náplní ve Svazu a jak se vám daří kloubit 
obě tyto významné a náročné pozice? 
Je to tak. Již řadu let jsem aktivní také ve Svazu obchodu a ces-

tovního ruchu a naštěstí je to tak, že ve „Svazu“ je moje oblast pů-
sobnosti velmi blízká tomu, za co jsem profesionálně placen u své-
ho zaměstnavatele, tedy u společnosti Albert. Říkám „naštěstí“, ale 
ono by to jinak ani nešlo. Ve skutečnosti to bylo od začátku mojí 
angažovanosti ve „Svazu“ takto nastaveno. Zodpovídám tedy pře-

devším za oblast potravinové legislativy a obecně také za legislati-
vu, která upravuje vztahy výrobce – obchodník – zákazník. Nezdá 
se to, ale v uvedených oblastech se pořád něco děje. Dodržování 
legislativní shody obchodníků zde kontrolují především známé 
dozorové orgány, jako je SZPI, ČOI, veterinární správy a krajské 
hygienické stanice. Mnoho záležitostí se zde koordinuje také na 
evropské úrovni, kde je pak zásadním hráčem prezident Svazu. 
Vedle komentářů k zákonným předlohám pak společně se sekre-
tariátem Svazu organizujeme během roku množství výkladových 
kulatých stolů se specifickými kontrolními orgány, konferencí, 
kde nově připravované zákonné úpravy nebo již existující právní 
stav dále rozpracováváme a diskutujeme v širším fóru. Je to dobrý 
nástroj naší interní diskuse, sdílení specifických pozic obchodníků 
a spolupracujících subjektů, širší odborné veřejnosti a potenciálně 
také dobrý nástroj k pozitivnímu ovlivňování obecné spotřebitelské 
veřejnosti. Jen v nedávné minulosti jsme za Svaz celospolečensky 
„zvedli“ na požadovanou úroveň témata vlastních značek potra-
vin, témata udržitelnosti, „green dealu“ a uhlíkové stopy, zdraví, 
obecných aspektů kvality potravin apod. Jsem přesvědčen, že pro 
uvedené oblasti je SOCR považován za relevantního partnera k dis-

kusím se zemědělci, výrobci potravin, státní správou, profesními 
organizacemi a odbornou i laickou veřejností.

4.  Ochrana spotřebitele a jeho informovanost o charakteru po-
travinářského výrobku přináší v tomto čase další vylepšení. 
Tím je příprava na zavedení tzv. Nutri-score, tedy barevného 
semaforu, který bude na obalu výrobku upozorňovat spotře-
bitele na jeho vhodnost a nevhodnost konzumace. Já přitom 
tvrdím, že dle naší platné legislativy máme všechny potravi-
ny zdravotně nezávadné. Jak je to podle vás? 
Zcela určitě s vámi souhlasím, že na český trh se prostřednictvím 

oficiálních obchodníků dostávají pouze zdravotně nezávadné potra-
viny, tj. potraviny, které jsou vyrobeny v souladu s unijním a čes-
kým potravinovým právem, jsou správně označeny a prodávají se 
v odpovídajících podmínkách. A obecně také platí, že každá takto 
prodávaná potravina, pokud je konzumována ve správném množ-
ství, je pro lidský organismus zdravotně nezávadná – tedy zdravá. 
Zvídavý a znalý spotřebitel má také možnost, pokud má tedy zájem 
a rozumí tomu, co je na obale napsáno, se dozvědět, jaké nutriční 
parametry má ta konkrétní potravina, kterou nakupuje a kterou 
hodlá následně konzumovat. Podtrhnul bych tady dva výrazy: kon-
zumace ve správném množství a spotřebitel, který tomu rozumí.

Bohužel pro oba tyto termíny panuje u obecné spotřebitelské 
veřejnosti velká míra neznalosti, jak to dokládají mnohočetné prů-
zkumy doma i v zahraničí, a především pak infekce civilizačních 
chorob typu cukrovka, hypertenze, nadváha až obezita, rakovina 
apod., které jsou spojovány ve velkém rozsahu právě se špatným 
způsobem stravování. 

Tento nově vyvinutý systém, původem z Francie, který nelze 
zcela určitě považovat za „samospasitelný“, má ambici v této otáz-
ce každému spotřebiteli jednoduše pomoct. Jednoduchým barev-
ným způsobem, který vy nazýváte semafor, pomáhá zákazníkům 
pochopit, že potraviny, které jsou označeny zelenou barvou, lze 
zkonzumovat v relativně větším množství, a naopak potraviny, 
které jsou označeny červenou barvou, v menším množství, a při-
tom si zajistit správné složení stravy, která mu dá předpoklad 
k tomu, co nazýváme podle úrovně našeho současného poznání 
za zdravou stravu. Jak jsem již uvedl, systém označovaní výži-
vových hodnot potravin metodikou Nutri-score není „samospa-
sitelný“ a zcela určitě není bezchybný ani absolutně ideální, ale 
v současných podmínkách představuje dle názoru odborníků na 
lidskou výživu naši nejlepší volbu. Proto se z pozice SOCR aktiv-
ně stavíme za jeho propagaci a přijetí jako závazného pro region 
Evropské unie.

5.  Soutěž Česká chuťovka letos úspěšně proběhla, na rozdíl od 
loňského roku, kdy byla kvůli hygienickým opatřením ochu-
zena o tradiční slavnostní vyvrcholení v Senátu. Společnost 
Albert je dlouholetým generálním partnerem této soutěže, 
ale i aktivním účastníkem. Jak hodnotíte tuto aktivitu vy 
a v čem vidíte její hlavní přínos? Ale zajímal by mě i kritický 
pohled na tuto soutěž. 
Myslím, že soutěž „Česká chuťovka“ si již vydobyla dostatečně 

pevné a respektované postavení mezi mediálně komunikovaný-
mi výstupy z hodnocení kvality potravin na různých úrovních. 
Je to soutěž, která je z pohledu výrobců, obchodníků a prodejců 
vnímána jako velmi pozitivní soutěž, protože na rozdíl od mnoha 
jiných mediálně známých výstupů týkajících se kvality potravin 
nikoho nehaní, neočerňuje a ani nemá ambici vyhledávat, co je ve 
výrobcích špatně, a následně je skandalizovat. A právě proto, pro 
tu pozitivitu, vzniklo partnerství společnosti Albert s touto soutě-
ží. Negativních a skandalizačních výstupů v souvislosti s kvalitou 
potravin máme dost. Potraviny, vedle uspokojení potřeby nasyce-
ní, dodání energie, vitaminů, minerálů a dalších živin, mají také 
nezastupitelný úkol navození pozitivních emocí a dobré nálady, 
pokud jsou tedy dobré a chutnají. A právě soutěž Česká chuťovka 
takovéto potraviny, které chutnají, vybírá a oceňuje. Nezabývá 
se analýzou spousty informací o složení výrobku ani o jeho pů-
vodu, jde jenom o chuť. O to ostatní, pokud kdo má zájem, se 
může postarat například systém Nutri-score nebo jiné doplňkové 
informace, které každý zákazník zjistí na obale výrobku. Za Al-
bert jsme dlouhá léta byli „pouhým generálním partnerem sou-
těže“ a žádné výrobky jsme do soutěžního klání nepřihlašovali. 
Změnilo se to 2–3 roky nazpět, kdy jsme si uvědomili, že máme 
soutěži co nabídnout. Mluvím o výrobcích našich vlastních značek, 
které chutnají a zároveň přinášejí pro spotřebitele některé další 
atributy, o kterých jsem zde hovořil. Interně jsme velmi rádi, že 
se nám toto nelehké zadání, tj. přinášet na trh výroky, které chut-
nají a mají další kombinaci přidané hodnoty, daří v Albertu dobře  
naplňovat.

Milým čtenářům bych chtěl sám za sebe, za společnost Albert 
i za Svaz obchodu a cestovního ruchu popřát do nového roku 2022 
množství chutných potravin na vašem každodenním stole, potra-
vin, které budou odpovídat vašim představám a pomohou vám žít 
zdravý a spokojený život.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Pavel Mikoška
Působí jako viceprezident Svazu obchodu a cestovní-
ho ruchu ČR a ředitel kvality ve společnosti Albert. Je 
spoluautorem metodiky soutěže Diamantová liga kvality 
a zároveň iniciátor projektu věnujícího se dvojí kvalitě 
potravin v ČR. Díky jeho iniciativě v zavedení Modelu 
excelence EFQM ve společnosti Albert získala společnost 
Albert v minulosti již několikrát Národní cenu kvality ČR 
a v roce 2021 ocenění 7 Stars v globální soutěži EFQM.

V listopadu 2019 získal od České společnosti pro jakost 
prestižní čestnou Cenu Anežky Žaludové, která je určena 
osobnostem, které se zasloužily o rozvoj péče o kvalitu 
v naší zemi. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 
Vám přeje výrobce a dodavatel mražené zeleniny a ovoce 

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Mrazírna Vestec

www.agrojesenice.cz  |  www.milujememrazene.cz

přejeme krásné vánoce a do nového roku 2022 
přejeme hodně zdraví a pohody
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PENNY spolu s Nadací Krása po-
moci rozdávalo v předvánoční čas 
seniorům potraviny. Zakladatelka 
nadace a předsedkyně správní rady 
Taťána Gregor Brzobohatá společně 
s nutriční specialistkou PENNY Ha-
nou Stříteckou obdarovaly vytipo-

vané klienty nadace a poradily jim, 
jak se vhodně stravovat, aby lépe 
zvládali příznaky stárnutí.

Den nazvaný Giving Tuesday le-
tos připadl na 30. listopad. Tento den 
se po celém světě koná od roku 2012 
a v České republice pod hlavičkou 
Asociace společenské odpovědnosti od 
roku 2016. Během let se Giving Tues- 
day stal celosvětovým dárcovským 
hnutím, které je poháněno jednotlivci, 
rodinami, neziskovými organizacemi, 
firmami a komunitami po celém světě. 
Za pět let se v rámci Giving Tuesday 
v Česku podařilo na charitativní úče-
ly vybrat více než 180 milionů korun, 
darovat desítky tun oblečení a potravin 
lidem v nouzi a hlavně vykonat bezpo-

čet dobrých skutků. Proto k této pří-
ležitosti již od počátku října PENNY 
společně s Nadací Krása pomoci zajiš-
ťuje nákupy potřebným klientům na-
dace. „V rámci naší spolupráce jsme 
si řekli, že uděláme něco, čím senio-
ry nejen potěšíme, ale můžeme přispět 
i k jejich zdravému stravování. Proto 
jsme se rozhodli, že je navštívíme, a při 
té příležitosti jim naplníme ledničku,“ 
popisuje zrod nápadu Taťána Gregor 
Brzobohatá a doplňuje: „Nechtěli jsme 
ovšem nakoupit jen tak, proto jsme spo-
lečně s Hankou vybrali potraviny, které 
by senioři měli jíst, protože jim pomá-
hají zlepšovat zdravotní stav.“

Hana Střítecká tak v PENNY vy-
brala potraviny, které při dlouho-
dobém užívání seniorům pomohou  
s nejčastějšími zdravotními kompli-
kacemi. Působí dlouhodobě například 
proti problémům s krevním tlakem a se 
srdcem, proti úbytku svalů nebo zlepšu-
jí mozkovou aktivitu. Cílem bylo nejen 
seniory navštívit a naplnit jim lednič-
ku, ale také jim poradit, jaké potraviny 
jsou vhodné a jak mohou vhodně dopl-
nit svoji stravu. „Určitě by v jídelníč-
ku měla být i zelenina a ovoce, ideálně 
v každém jídle, ale alespoň tři menší 
porce by denně být měly. Samozřejmě 
i zde záleží forma na zdravotní stavu 
– tedy zda přednost bude mít zelenina 
uvařená v polévce, nastrouhané jabl-
ko, celá, neupravená hruška, kompot 
či dětská přesnídávka. Kromě bílkovin, 

vlákniny jsou velmi důležité i omega-3 
mastné kyseliny, a to jak pro srdce, lep-
ší regeneraci, tak zejména pro mozek. 
Najdeme je například v rybách, ideálně, 
když se do jídelníčku zařadí alespoň 2x 
týdně, klidně v podobě rybičkové po-
mazánky nebo i v olejích a semínkách. 
Z olejů obsahuje tyto prospěšné mastné 
kyseliny a zároveň se nám hodí pro vel-
mi široké využití v kuchyni olej řepkový. 
Dalším zdrojem jsou pak například chia 
semínka,“ radí Hana Střítecká a pokra-
čuje: „Spousta seniorů trpí problémy 
s vysokým tlakem, neměli by tedy pří-
liš solit a vyhledávat již primárně slané 
potraviny. Tady může pomoci vyměnit 
část soli za bylinky, ať už čerstvé, nebo 
sušené. Aromatické bylinky jako česnek, 
kmín, majoránka, které se přidávají až 

ke konci vaření, kromě výraznění chuti, 
mají i zdravotní benefity jako třeba lepší 
trávení nebo zvýšení obranyschopnosti 
organismu.“ 

Pro desítky seniorů, které Nada-
ce Krása pomoci letos navštívila, tak 
nákup nejen pomohl v dnešní složité 
ekonomické době, ale byl i vítaným 
zpestřením a poučením. „To nejcenněj-
ší, co staří lidé, kteří žijí osamoceně, 
potřebují, je náš čas. Když navíc cítí, 
že někomu záleží na jejich zdraví, na 
tom, jak se jim daří, je to pro ně něco, 
co nelze nahradit, a co je pro ně často 
zážitek, v který už nedoufali,“ říká So-
ňa H. Morawitzová, ředitelka Nadace 
Krása pomoci.

Penny Market s. r. o.

Nakoupili jsme seniorům pro zdraví

V rámci zavádění inovativních 
technologií a redukce uhlíkové stopy 
instaluje Albert na více než šede-
sátku lisů, které využívá ve svých 
hypermarketech na vytříděný papí-
rový materiál a komunální odpad, 
čidla. Ta informují o naplnění nádob 
a upozorní, že potřebují vyvézt. Po-
máhají tak efektivně plánovat svozy 
a snižovat počty naježděných ki-
lometrů. Díky inovaci Albert ročně 
ušetří 1200 svozů a přes 21 kilogra-
mů oxidu uhličitého. 

Po úspěšném testování zahájil Al-
bert v průběhu září instalaci čidel na li-
sy, které zmenšují objem nepotřebného 
papíru a komunálního odpadu ve vy-

braných hypermarketech. Díky inovaci 
systematizuje automatický svoz, čímž 
ročně sníží počet výjezdů svozových 
aut. „Čidlo online hlásí svou naplně-
nost a vyšle informaci, když je potřeba 
ho vyvézt. Tímto způsobem předchází-
me situaci, kdy byl pravidelně napláno-
vaný svoz, ale ještě nebyla vyčerpaná 
celková kapacita sběrné nádoby. Počet 
svozů tak snížíme o desítky procent,“ 
popisuje Zdeněk Vít, manažer projektů 
v Albertu.

Ročně takto Albert ušetří podle 
propočtů 1200 svozů, které předsta-
vovaly 43 000 naježděných kilometrů 
navíc. Inovace má také pozitivní vliv 
na životní prostředí, protože s reduk-
cí výjezdů a ujeté vzdálenosti klesá 
o 21 kilogramů uhlíková stopa, kterou 
vyprodukují svozová auta. „Na trhu 
neexistovalo žádné podobné řešení, 
které by splňovalo naše specifikace. 
Rozhodli jsme se tedy, že si čidla ne-
cháme vyvinout na míru přesně po-
dle našich potřeb,“ doplňuje Zdeněk  
Vít.

inovativní řešení 
od ČeSké SpoleČnoSti

Systém čidel je univerzálně pou-
žitelný na lisy od různých výrobců. 
„Sbírá data samostatně na základě 

signálů, které v průběhu lisování sám 
zaznamenává. Po nainstalování pra-
cuje na pozadí, nemění se tedy fungo-
vání ani obsluha stroje. Není potřeba 
žádných zásahů a ani zadávání dat. 

Software zpracovává všechna nasbíra-
ná data a na základě statistiky dopočí-
tává průměrné naplnění a předpovídá 
další. To následně zobrazuje ve webové 
aplikaci. Zároveň po naplnění notifi-
kuje vývozce,“ vysvětluje Jan Vašíček, 
člen představenstva společnosti IVP  
CZ. 

Řešení výrobce osazoval v zahrani-
čí, ale čidla v Albertu byly první vel-
ký projekt, kde se instaluje jejich větší 
množství a zároveň jde o specifický 
provoz. „Prodejny produkují různý 
objem odpadu, proto musí systém pro-
vádět výpočty zvlášť pro každý stroj. 
Systém tedy tyto výpočty provádí v re-
álném čase a upravuje dle aktuálního 
stavu výstup v podobě předpokládané-
ho naplnění stroje,“ doplňuje Vašíček. 
Server data vyhodnocuje a zasílá je do 
webové aplikace nebo dále přes SMS 
či e-mail odpovědným osobám. Infor-
muje o naplněnosti na 80 %, následně 
na 100 % a i o případné poruše.

Albert Česká republika, s. r. o. 

Přes šest desítek lisů v Albertu si řekne, že potřebuje vyvézt 

Zákazníci hypermarketů Globus 
poslali lidem v nouzi úctyhodných 
33,4 tuny potravin a 3,7 tuny dro-
gerie. Nejvíce dobrovolníkům Sbírky 
potravin odevzdávali těstoviny, kon-
zervy s ovocem, piškoty, mýdla 
a dětskou hygienu. S výběrem zboží 
zákazníkům pomohla mobilní aplika-
ce a nákup usnadnily slevy, které 
pro den Sbírky potravin Globus při-
pravil. Největší množství darů se se-
šlo v hypermarketu Globus v Praze 
Čakovicích. 

Při podzimní Sbírce potravin se 
potvrdilo, že zákazníci hypermarketů 
Globus jsou štědří. Přišli do obchodů 
a nakupovali trvanlivé potraviny i hy-
gienu pro lidi v nouzi. Nezůstalo ale 
jen u základních potřeb. „Vídali jsme 
v košících i čokolády a cukrovinky pro 
potěšení dětí. Nejvíce lidé darovali ale 
potřebné trvanlivé potraviny a droge-
rii, na kterou jsme poskytli dvaceti- 
procentní slevu. Vítáno bylo i to, že 
jsme zboží vhodné k darování viditel-
ně označili a promítli do mobilní ap-
likace, kde si jej přidali do nákupního 
seznamu. Všem zákazníkům patří velký 
dík, že se do Sbírky potravin zapojili,“ 
řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí 
hypermarketů Globus. Z nich celkem 
putuje do potravinových bank po so-
botní Sbírce potravin 37,1 tuny zboží, 
nejvíce pak z hypermarketu v Praze 
Čakovicích – 4,5 tuny. 

„Globus je naším dlouholetým 
partnerem a jeho zákazníci jsou ob-

rovsky štědří. Tím, že tyto hypermar-
kety Sbírku potravin podporují i mo-
derními způsoby, jako je nakupovací 
aplikace, se našim klientům dostává 

přesně takové zboží, které nejvíce po-
třebují,“ řekla Veronika Láchová, ře-
ditelka České federace potravinových  
bank. 

Vedle potravinové sbírky, které se 
Globus pravidelně účastní, věnují sa-
my hypermarkety zboží potravinovým 
bankám na pravidelné bázi po celý rok. 
Celkem od začátku spolupráce s potra-
vinovými bankami tak z Globusu do-
putovalo potřebným lidem na 550 tun 
zboží. 

GlobuS pro Sbírku: 
2021 (podzim): 37,1 tun
2021 (jaro): 29,3 tun
2020: 43 tun 
2019: 41,3 tun
2018: 44,5 tun
2017: 40,5 tun
2016: 32 tun
2015: 28 tun
2014: 25 tun
2013: 12 tun
Celkem: 342,7 tun 

GLOBUS ČR, v. o. s.

Zákazníci Globusu nakoupili ve Sbírce potravin přes 37 tun potravin 
a drogerie. Nejvíc se vybralo v hypermarketu v Praze Čakovicích 
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Z české gastronomické mapy může zmi-
zet více než třetina restaurací a hospod. 
Pevně rozhodnuta ukončit podnikání je ny-
ní téměř desetina provozovatelů, dalších 
skoro třináct procent se k ukončení podni-
kání přiklání a necelých patnáct procent kvů-
li nejasnému výhledu oboru tento krok zva-
žuje. Vyplývá to z průzkumu společnosti  
Edenred mezi 236 majiteli restaurací.

Pokračovat v podnikání nyní chce přes  
43 procent provozovatelů restaurací. Další pěti-
na pak zatím také nehodlá končit, ale připouštějí 
změnu názoru v případě, že by přišla další výrazná 
omezení jejich podnikání spojená s koronakrizí.  
„I přes současná čísla vycházející z tohoto průzku-

mu vidíme odhodlání většiny majitelů restaurací 
v podnikání pokračovat a snahou naší společnosti 
je být pro ně silným partnerem a oporou,“ říká 
obchodní ředitel společnosti Edenred Petr Šorna. 

Gastrosektor kromě nejasného výhledu aktu-
álně čelí hned několika nepříznivým okolnostem 
najednou. Restaurace trápí zejména úbytek hostů. 
Celkem 72 procent uvádí, že k nim chodí méně 

lidí, než jak byly zvyklí před koronavirovou kri-
zí. Po posledním uvolnění také letí nahoru ceny 
surovin, což negativně vnímá šest z deseti provo-
zovatelů restaurací. Téměř stejně si ale restaurace 
stěžují na nedostatek personálu. 

Edenred se dotázal i současných návštěvníků 
restaurací (průzkum mezi 1204 respondenty). Ví-
ce než třetina Čechů (36 %) přiznala, že návště-
vy restaurací v důsledku koronavirové pandemie 
omezila, další skoro desetina pak do nich na jídlo 
přestala chodit úplně. 

„Z obou stran máme potvrzené, že restaura-
ce čelí obrovskému výpadku počtu hostů. Stále 
mnoho lidí je na home office a vaří si doma, další 
si nosí jídlo s sebou do práce. Motivaci zajít do 
restaurace nemají ani ti zaměstnanci, kteří místo 
stravenek dostávají hotovost ve formě paušálu, 
který platí od začátku roku,“ doplňuje Petr Šorna. 

Zvyšující se náklady promítlo do cen jídel za-
tím 54 % restaurací. Nejčastěji ceny zvýšily do 
pěti procent. Zvýšení útrat v restauracích pak hlá-
sí i 2/3 strávníků. Nejčastěji jejich útrata vzrostla 
do deseti korun. 

Svengali Communications

  Naplno se projevila solidarita zákazníků, 
kteří pomohli naplnit sklady potravinových  
bank

  Do Sbírky potravin se zapojilo rekordních 
1318 prodejen, jako dobrovolníci pomáhaly 
i stovky zaměstnanců obchodů 

  Potravinové banky potřebují nutně dofinanco-
vání od Ministerstva zemědělství ČR k zajiště-
ní provozu; potřeba potravinové pomoci totiž 
trvale stoupá

Praha – V podzimním kole celorepubli-
kové Sbírky potravin se v rekordním počtu  
1318 prodejen podařilo vybrat 357 tun potra-
vin, z nichž lze připravit až 714 000 porcí jídla. 
Zákazníci rovněž přispěli 53 tunami základní 
drogerie a hygienických potřeb, které potravi-
nové banky lidem v nouzi také poskytují. Jde 
o druhý nejlepší výsledek v historii sbírky. 
Navíc až do 30. listopadu mohli Češi darovat 
potraviny a drogerii i prostřednictvím on-line 
nákupů.

„Česko se stále potýká s koronavirovou krizí 
a bohužel to není krize jediná. Počet lidí v nou-
zi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových 
bank, v posledních dvou letech výrazně roste. 
Mnoho obyvatel přišlo o zaměstnání i o úspory, 
což vyvolává nedostatek finančních prostřed-
ků, které by pokryly alespoň nejnutnější život-
ní potřeby. Moc proto děkujeme všem dárcům, 

jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chu-
dobou nebo sociálním vyloučením. Kdo nesti-
hl darovat v sobotu, měl ještě více než týden 
možnost v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.
cz a iTesco.cz,“ uvedla Veronika Láchová, ře-
ditelka České federace potravinových bank. 
Podle ní čím dál rychleji narůstá počet lidí 
v tíživé životní situaci. Důsledkem toho prud-
ce stoupají i provozní náklady jednotlivých po-
travinových bank. Ty proto stále obtížněji řeší 
problém, jak zajistit potravinovou pomoc po-
třebným. „Pro naše další fungování je nezbytná 
pomoc ze strany státu, která je i přes zhoršují-
cí se situaci a rostoucí počty potřebných niž-
ší než v roce 2020. Na zajištění provozu nám 

letos akutně chybí 10 milionů korun,“ dodala  
V. Láchová. 

Sbírka potravin je jednou z největších nefinanč-
ních charitativních akcí v České republice a jsou 
do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dob-
rovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových 
organizací. Darované zboží se převáží do skladů 
potravinových bank, odkud se následně distribu-
uje přes jednotlivé charitativní organizace všem 
potřebným. Jejich cesta je tak krátká a na místo 
určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba.

„Další omezování ekonomiky i vyčerpané 
veřejné finance bohužel znamenají, že i nadále 
bude růst počet lidí odkázaných na pomoc cha-
ritativních organizací. Chci proto velmi poděko-

vat všem zúčastněným obchodním řetězcům, že 
letos na podzim v podstatě zdvojnásobily počet 
zapojených prodejen a nedostatek dobrovolníků 
vyřešilo přes 300 zaměstnanců obchodů, kteří 
se Sbírkou potravin pomáhali. Spolupráce mezi 
obchody a potravinovými bankami se navíc roz-
víjí i během roku, kdy řetězce poskytují logistické 
a skladovací kapacity, věnují jednorázové dary 
a i jinak pomáhají s fungováním potravinových 
bank,“ připomněl Tomáš Prouza, prezident Sva-
zu obchodu a cestovního ruchu ČR. 

Potravinová pomoc je zaměřena zejména na 
seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, 
děti z dětských domovů, hendikepované obča-
ny či lidi bez domova a pokrývá celou Českou 
republiku. 

Do Sbírky potravin se zapojily i on-line ob-
chody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde mohli 
zákazníci darovat potraviny a drogerii z pohodlí 
svého domova až do 30. listopadu. Preferované 
jsou především konzervy, dětské výživy, instant-
ní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěni-
ny, těstoviny a základní i dětská drogerie. K my-
šlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily 
obchodní řetězce Albert, Billa, Globus, Kauf-
land, Lidl, MAKRO Cash & Carry ČR, Penny 
Market, Tesco a dvě významné sítě drogerií – 
dm drogerie markt a ROSSMANN.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy 
dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Loňské 
jarní kolo muselo být kvůli koronavirové epide-
mii zrušeno. Je organizována Českou federací 
potravinových bank a Svazem obchodu a ces-
tovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními 
řetězci působícími na českém trhu, Asociací spo-
lečenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech, 
Ipsos a partnery z neziskového sektoru. Záštitu 
nad její realizací převzal ministr zemědělství Mi-
roslav Toman.

Česká federace potravinových bank,
SOCR ČR

I v těžkých dobách drží Češi při sobě. 
Podzimní Sbírka potravin vynesla 410 tun zboží pro potřebné

Průzkum Edenred: konec podnikání zvažuje přes třetinu restaurací, 
pevně rozhodnuta zavřít je již každá desátá

Vedoucí oddělení kvality PENNY Petr Bau-
dyš byl Českou společností pro jakost vyhlá-
šen „Manažerem kvality roku v České repub-
lice“ za rok 2021. Toto ocenění je udělováno 
manažerovi, jehož přínos pro organizaci má vý-
razný dopad na výsledky společnosti i spolu- 
pracujících subjektů. 

„Pro mě je to ocenění celého našeho týmu. 
Jako jedinec bych neodkázal v této oblasti nic. 
Za těch více než 7 let v PENNY se nám podařilo 
vybudovat tým, se kterým posouváme kvalitu na-
šich produktů neustále dopředu,“ okomentoval 
ocenění Petr Baudyš a dodal: „Pro nás všechny 
je největším oceněním zájem a radost zákazníků, 
kteří k nám do PENNY chodí přímo pro konkrétní 
produkty, které jinde nedostanou. Důkazem toho, 
že jdeme správnou cestou, jsou pak také desít-
ky ocenění pro naše privátní značky, například 
v soutěži Česká chuťovka nebo ve Volbě spotře-
bitelů.“ 

Vyhlašovatelem národní soutěže o titul Ma-
nažer kvality roku v České republice se stejným 
cílem je Česká společnost pro jakost, která je čle-
nem EOQ a představitelem ČR v této organizaci. 
Ocenění je udělováno v návaznosti na meziná-
rodní cenu European Quality Leader vyhlašo-

vanou právě Evropskou organizací pro kvalitu. 
Cena je určena fyzickým osobám, které působí 
na pozici manažera kvality (nebo obdobné pozi-
ci) v organizaci, která má sídlo na území ČR, po 
dobu minimálně 3 let. 

Petr Baudyš je vedoucím oddělení kvality  
v Penny Market od roku 2013. Vystudoval analy-
tickou a fyzikální chemii na Univerzitě Pardubice. 
Po studiích do roku 2001 pracoval na České ze-
mědělské a potravinářské inspekci. Po dobu šesti 
let byl zástupcem České republiky v mezinárod-
ní komisi pro označování potravin a 12 let vedl 
oddělení obchodněprávní v řetězci Tesco. V sou-
časné době odpovídá za procesy v rámci kvality 
v celém řetězci PENNY v České republice a sou-
časně koordinuje všechny projekty související 
s udržitelností. Pochází z Hlinska, jeho koníčky 
jsou golf, tenis, lyžování, četba a dobré víno.

Penny Market s. r. o.

Petr Baudyš manažerem kvality roku

J a k  t o  v i d í  r e S t a u r a c e

Zdroj: průzkum Edenred

Zlikvidovalo, pokud bychom 
neobdrželi vyšší podporu státu

Zlikvidovalo i s podporou státu

Nijak by nás to nezasáhlo

Trochu zasáhlo, ale nic dramatického

Jiné

v případě, že by přišla další vlna a s ní spojený lockdown 
a uzávěry gastro provozoven, vaše podnikání by to:

Děkujeme všem našim obchodním partnerům a zákazníkům za projevenou důvěru 
a do nového roku 2022 přejeme hoDně zDraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů 

doprovázených našimi chutnými uzeninami.

pejskarova 
taštička

hovězí steak 
do ruky

lovecký salám 
s uzeným špekem 

šunková klobása 
delikates

pravá farmářská 
klobása 

hovĚzí Steak do ruky– Trvanlivý fermentovaný minisalámek  
s vysokým podílem masa, minimem přídatných látek s výraznou  
masovou chutí bez zvýrazňovačů chuti a lepku. Česká potravina, 
vyroben podle ČCN (ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY), nově oceněn 
značnou KLASA.

loveckÝ SalÁm S uzenÝm špekem – Hrubozrnný lovecký  
salám s vysokým podílem masa a přidaným uzeným špekem,  
který mu dodává charakteristickou chuť i vůni, s minimem přídatných 
látek, bez zvýrazňovačů chuti, vyrobený podle ČCN.

šunkovÁ klobÁSa delikateS – Masný výrobek tepelně  
opracovaný – šťavnatá libová klobása s velkým podílem  
vepřového masa, plné masové chuti, s minimem přídatných 
látek, bez zvýrazňovačů chuti a lepku, vyrobená podle ČCN.

pravÁ FarmÁřSkÁ klobÁSa – Hrubozrnná trvanlivá  
fermentovaná klobása s vysokým podílem masa a přidaným 
uzeným špekem, který jí dodává charakteristickou chuť i vůni, 
s minimem přídatných látek a bez zvýrazňovačů chuti.
 
peJSkarova taštiČka 480 g – Dárková sada dvou  
hrubozrnných loveckých salámů (farmářský a s uzeným špekem) 
s vysokým podílem masa, minimem přídatných látek, bez zvýraz- 
ňovačů chuti, vyrobená podle ČCN.

Pejskar & spol., spol. s r. o.
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VELETRH
PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 
A GASTRONOMII

15. – 17. 2. 2022
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

www.salima.cz
www.salimatech.cz

Speciální degu-
stační sada Vinea 
Kumšt Moštu je nově 
v prodeji. Má připo-
menout tradici výroby 
a pití hroznového 
moštu a podpořit tak 
české i slovenské vi-
nohradníky a vinaře. 
Hlavním tématem 

kampaně jsou příběhy vinic, představení tra-
dice hroznového moštu a cesta k jeho výrobě. 
Výsledkem je pak prémiová degustační sada 
se šesti druhy Viney, z nichž každý pochází 
z jiného vinařství a odrůdy vinné révy. Sada 
je od začátku listopadu k dostání exkluzivně 
v limitovaném množství v síti Rohlík.cz. 

Tradice vinné révy u nás stále žije díky vinař-
ským rodům, v nichž se toto řemeslo předává 

z generace na generaci. Kumšt moštu je cesta za 
připomenutím tohoto dědictví a jeho významu. 
„Značka Vinea chce aktivně podpořit lokální do-
davatele a producenty. Vinohradnictví a pěstová-
ní hroznů má v našich zemích obrovskou tradici, 
na kterou můžeme být právoplatně hrdí. Česká, 
moravská a slovenská vína získávají ocenění do-
ma i v zahraničí. Podobně hrdí můžeme být i na 
výrobky z hroznového moštu, které přinášíme na 
váš stůl jako limitovanou edici Vinea Kumšt moš-
tu už tento podzim,“ komentuje Ľubica Miereso-
vá, manažerka značky Vinea.

Značka Vinea a šest prestižních vinařů spo-
lečně ukazují, že bychom na tuzemský hroznový 
mošt neměli v záplavě další nabídky zapomínat. 
„Hroznový mošt má spoustu benefitů. Nejen, že 
výroba nezatěžuje přírodu, tedy pokud vznikl 
v rámci ekologického hospodářství, ale má ta-
ké spoustu přírodních cukrů, minerálů, vitami-
nů a vůbec prospěšných látek,“ komentuje vinař 

Petr Marcinčák z Mikulova, který na netradiční 
kampani spolupracuje. Z jeho hroznů se vyráběla 
jedna z příchutí Vinea Kumšt moštu – Ryzlink 
Rýnský s levandulí.

proJekt doprovÁzela SpoluprÁce 
S inFluencerkami z ČeSka  

a ze SlovenSka 
Do kampaně se na svých sociálních sítích za-

pojily také slovenská herečka a influencerka Má-
ria Bartalos a za Česko herečka a influencerka 
Sabina Rojková. Provedly fanoušky procesem 
výroby hroznového moštu a představily vinařské 
řemeslo i jednotlivé vinice, z nichž sada Kumšt 
moštu pochází. „Chceme lidem přiblížit, co ob-
náší vinařské řemeslo, a představit pestrost chutí 
lokálního produktu, hroznového moštu,“ vysvět-
luje Ľubica Mieresová. 

Limitovaná edice degustační sady Vinea 
Kumšt moštu je přírodní nápoj s obsahem 30 % 

hroznového moštu, zcela bez přidaného cukru. 
Tři odrůdy hroznového moštu jsou spojené s ex-
traktem z bylinek, další tři s ovocnou šťávou. 
Sada obsahuje bílé i červené odrůdy a jedno ro-
sé a vedle pěti variant perlivých nápojů najdete 
i jednu neperlivou variantu. 

Z tuzemských vinařství v sadě najdete Bio-
vinařství Marcinčák z Mikulova a jejich  
Ryzlink rýnský s levandulí, Vinné sklepy Kut-
ná hora potěší Svatovavřineckým s malinami, 
strážnické vinařství Žerotín představí Solaris 
s květy černého bezu. Slovenským lahvím Vi-
nea Kumšt moštu vtiskne charakter řemeslné vi-
nařství Brhlovce s Frankovkou a arónií, sopečná 
vinice Čajkov potěší chuťové pohárky Peseckou 
leánkou s kopřivou a Vinařství Bažalík ze Sväté-
ho Juru dalo základ Svatovavřineckému rosé se  
šípkem. 

AC&C Public Relations

Značka Vinea a prestižní vinaři připomínají tradici lokálního hroznového 
moštu. Degustační sety Kumšt moštu jsou již v prodeji

Praha – Konzervovaná zelenina usnadňu-
je přípravu jídla až 94 % Čechů. I přes to, že 
Češi oceňují rychlost a jednoduchost jejího 
využití v kuchyni, téměř pětina respondentů 
má zároveň pocit, že obsah konzervy může 
být zdraví škodlivý. Největší předsudky vůči 
konzervám mají hlavně mileniálové. Cílem 
Bonduelle je ukázat, že konzervovaná zele-
nina může být kvalitní a nutričně hodnotná – 
především mimo sezonu.

Nejnovější průzkum Bonduelle1 se zaměřil na 
to, jak Češi vnímají konzervované produkty, pře-
devším konzervovanou zeleninu. I přes to, že 93 % 
Čechů konzervy nakupuje, najdou se mezi nimi 
i ti, kteří konzervovanou zeleninu vnímají jako ne-
zdravou, nebo dokonce zdraví škodlivou.2 Ve vět-
ší míře jsou to především lidé ve věku 18–29 let, 
kteří si myslí, že konzervovaná zelenina není 
zdravá (33 %). Jako hlavní důvod 38 % respon-
dentů uvedlo strach z konzervantů a jiných látek, 
jako jsou toxiny nebo potravinová aditiva zkráce-
ně označovaná jako „éčka“. Dalších 16 % Čechů 
u konzerv nedůvěřuje výrobnímu postupu. 

konzerva pod drobnohledem
Zeptali jsme se Karolíny Fourové, inženýrky 

v oboru výživy a kvality potravin, která se věnuje 
objasňování nejčastějších mýtů a omylů v oblasti 
stravování. 

„Zelenina, která byla sklizená v plné zralos-
ti, kdy je obsah živin nejvyšší, a následně prošla 
kvalitním procesem konzervace, může obsahovat 
více některých vitaminů a minerálních látek než 
ovadlá a dlouho skladovaná zelenina čerstvá. 
Ztráta vitaminů během konzervace se pak rovná 
běžné tepelné úpravě doma. To je fakt, který si 
spotřebitel často neuvědomuje,“ říká Karolína 
Fourová. Potvrzuje to i zjištění, že jen třetina 
Čechů v zimním období kupuje konzervovanou 
zeleninu častěji než čerstvou, která je ale mimo 
sezonu ve většině případů dovážená a ztrácí na 
kvalitě jak nutričně, tak chuťově. 

„Konzerva nezískala svůj název podle konze-
rvantů, které má dnes většina lidí spojené s po-
travinami spíše negativně. Slovo konzerva je 
odvozeno od procesu konzervace, jinými slovy 
uchovávání potravin. Jako přirozený konzervant 
většiny druhů zeleniny a luštěnin od Bonduelle 

slouží dva jednoduché komponenty – voda a sůl. 
Součástí procesu je také blanšírování – krátko-
dobé zahřátí a zchlazení suroviny, jehož cílem 
je inaktivace přirozeně se vyskytujících zracích 
enzymů v plodech, které by mohly negativně 
ovlivnit kvalitu zeleniny a luštěnin při skladová-
ní. Následuje uzavření do plechovky a perfektní 
tepelné zpracování. Díky této kombinaci vydrží 
konzervovaná zelenina celé měsíce, někdy i roky 
bez použití jakýchkoliv konzervantů,“ vysvětluje 
Karolína Fourová.

Jak Se konzervy vyrÁbĚJí  
a proČ v nich zelenina  

tak dlouho vydrží? 
Sklizená zelenina a luštěniny Bonduelle se 

očistí od případných nečistot, jako jsou větvičky, 
lístky, kamínky nebo zemina. Důkladně očištěná 
zelenina se blanšíruje buď v horké vodě, nebo 
v případě řady Vapeur v páře. Během blanšíro-
vání v páře nedochází ke ztrátám vitaminů roz-
pustných ve vodě, a nutričně cenné látky jsou 
tak zachovány v té nejvyšší kvalitě. Následuje 
plnění malým množstvím slaného nálevu, který 
působí jako přirozený konzervant. Konzervy se 
potom utěsní pomocí speciálního systému, který 
zaručuje vzduchotěsnost a zachování perfektní 
kvality. Aby byla zaručena zdravotní nezávad-
nost a maximální trvanlivost, procházejí všechny 
plechovky sterilizací. To vše se musí stihnout do 
5 hodin od sklizně. „Od chvíle, kdy zeleninu skli-
díte, začne podíl vitaminů rychle klesat. Je proto 
potřeba, aby zpracování proběhlo bez jakéhoko-
liv otálení,“ doplňuje Karolína Fourová.

mÝtuS o botulotoxinu  
v konzervÁch 

Botulotoxin, prudce jedovatý toxin produko-
vaný bakterií Clostridium botulinum, je často 
mylně spojovaný s veškerými konzervovanými 
produkty. „Tento pojem má mnoho lidí spojen 
s výrazem ‚klobásový jed‘, protože v minulosti 
řada onemocnění vznikla po konzumaci nedo-
statečně tepelně zpracovaných podomácku vy-
robených masových konzerv. S onemocněním 
botulismem se dnes ale prakticky nesetkáme. 
Potravinářské podniky striktně dodržují přísné 
požadavky na tepelné ošetření konzervovaných 
potravin. Konzervy se sterilizují při teplotách, 

které zaručují zničení případných bakterií. V kva-
litních a neporušených konzervách na spotřebi-
tele žádné nebezpečí nečíhá,“ doplňuje Karolína 
Fourová.

ceSta zeleniny bonduelle 
od FarmÁře až k vÁm domů

1. Sklizeno v plné zralosti a sezoně
Zelenina Bonduelle je pěstována ve své přiro-

zené sezoně a v oblastech, které jsou pro danou 
plodinu nejvhodnější. Abychom zajistili její nej-
lepší chuť, barvu a texturu spolu se zachováním 
maximálního množství vitaminů a minerálů, je 
sklizena v plné zralosti a zpracována do 5 hodin 
od sklizně. Z těchto důvodů jsou naše výrobní 
závody v těsné blízkosti polí.

2. Ochrana biodiverzity a půdy
Správná biodiverzita je nezbytná pro země-

dělskou výrobu a ochranu životního prostředí. 
Dbáme na zachování biodiverzity prostřednic-
tvím ochrany vody a půdy, snížení chemických 

vstupů a celkové uhlíkové stopy. Naši zemědělští 
partneři se zavazují obdělávat svá pole co nej-
přirozeněji s cílem chránit půdu a biodiverzitu. 
Proto je pravidelně na farmě navštěvujeme, a to 
jak v průběhu pěstování, tak i každý den v době 
sklizně. V zemědělství je zásadní také šetrně hos-
podařit s vodou. Našim zemědělcům pomáháme 
šetřit vodou, a to díky využití přesných zavlažo-
vacích systémů.

3. Kvalitní produkty bez pesticidů
Spolupracujeme s více než 2000 zemědělci 

a pomáháme jim s přechodem na alternativní ag-
roekologické techniky. Poskytujeme jim technic-
kou pomoc a poradenství v rámci pravidelných 
návštěv jejich polí. Inovativní pěstitelské postu-
py testujeme na pilotních farmách, abychom za-
bezpečili, že do roku 2025 budou veškeré námi 
obdělávané půdy využívat alespoň dvě alterna-
tivní kultivační techniky. Součástí našich aktivit 
je také to, že se snažíme o takové přístupy, které 
maximálně omezují využití pesticidů. Výraz „bez 
pozůstatku pesticidů“ znamená, že nebyla zazna-
menána žádná účinná látka z testovaných che-
mických pesticidů. Při analýze externími nezá-
vislými a akreditovanými laboratořemi musí mít 
testované produkty koncentraci pozůstatku pes-
ticidů pod 0,01 mg/kg. Naše kukuřice a hrášek 
označené logem „BEZ“ žádné z nich neobsahují.

4. Používání udržitelných obalů
Složení, váha a environmentální stopa obalů 

je to, čím se neustále zabýváme a co se snažíme 
plně integrovat do cirkulární ekonomiky. Přede-
vším kovové obaly jsou mezi všemi obalovými 
materiály skutečnou hvězdou. Logo MRF (Metal 
Recycles Forever) znamená, že naše obaly mů-
žete recyklovat stále dokola a ony neztratí svou 
kvalitu. 

Ogilvy 

1  Průzkum „Češi a konzervy“ realizovala pro společ-
nost Bonduelle agentura STEM/MARK v říjnu 2021. 
Data byla zpracována na reprezentativním vzorku 
521 respondentů.

2  Za nezdravou považuje konzervovanou zeleninu 24 % 
respondentů a 18 % má obavy, že produkty v konzer-
vách jsou zdraví škodlivé.

Každý pátý Čech si myslí, že jsou konzervy škodlivé. 
Nedůvěřují jejich obsahu ani postupu výroby

Karolína Fourová

https://www.rohlik.cz/1414312-vinea-kumst-mostu-degustacni-sada?q=vinea&companyId=1
https://www.youtube.com/channel/UCf4vyQwQaxRCDEgvFSjeUrQ
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PF 2022

Parkovací místa při nakupování vyhledává 
podle průzkumu společnosti GfK každý druhý 
zákazník. Projevuje se to i na tržbách – čes-
ké prodejny umožňující parkování mají troj-
násobně vyšší průměrnou hodnotu nákupu než 
ostatní, lidé zde totiž častěji pořizují zboží do 
zásoby. Nakupování pomocí auta se výrazně 
rozšířilo během pandemie, k tomuto komfor-
tu přitom spotřebitelé tíhnou i nyní. Problém 
to může být zejména pro prodejny v centrech 
měst a provozovny s omezenými příjezdovými 
komunikacemi.

Jedním z klíčových faktorů, který má vliv na 
ekonomickou kondici a potenciální ziskovost 
českých prodejen potravin, je i možnost parková-
ní. Podle studie společnosti GfK, která sledovala 
kritéria ovlivňující výběr prodejny, zmiňovalo 
dobré možnosti parkování 48 procent responden-
tů. Potvrzují to i tuzemští obchodníci. „Zákazníci 
jsou v současnosti výrazně pohodlnější než dříve, 
bez parkovacích míst tak dnes prodejna prakticky 
nemá šanci. Je přitom jedno, jestli se nachází na 
vesnici, nebo ve městě. Co se týče počtu míst, 
nemusí jich být nutně například třicet, na ves-
nici stačí do deseti parkovacích míst. Pokud je 
má prodejna k dispozici a nabízí přitom příjem-
ný servis a široký sortiment za férové ceny, jde 

s tržbami dlouhodobě nahoru,“ uvedl předseda 
Družstva CBA Roman Mazák.

Z dlouhodobých statistik CBA vyplývá, že 
v malých prodejnách bez možnosti parkování se 
výše průměrného nákupu pohybuje pod 100 ko- 
run. Pokud však možnost parkování nabízí, hod-
nota průměrného nákupu se zvedá zhruba na troj-
násobek. Zákazníci mohou díky přistavenému 
autu nakoupit výrazně více položek, možnost 
parkování kromě toho dává prodejnám možnost 
zasáhnout do takzvaných týdenních nákupů, kte-
ré lidé realizují s menší četností a pořizují zboží 
na dlouhé dny dopředu.

„Výše průměrného nákupu se tímto logicky 
zvedá. Například menší prodejny v pěších zónách 

nemají šanci do týdenních nákupů zasáhnout. Li-
dé sem chodí denně, zároveň nicméně platí, že 
taková provozovna jen velmi těžce může dosáh-
nout tržeb, které má obchod s možností parková-
ní. Zákazník zde nakoupí to nejnutnější, ale pro 
dlouhodobější zásoby míří jinam,“ řekl Roman 
Mazák. 

Výrazně se to podle něj podepisuje zejména na 
prodejnách v centrech měst, kam je často vjezd 
automobilů zakázán nebo u prodejny není možné 
zaparkovat. „Velmi dobře to bylo zřetelné během 
pandemie, kdy drtivá většina našich prodejen 
rostla, ať už se nacházely v malých, či velkých 
obcích. Stagnaci jsme sledovali pouze u provozo-
ven v centrech měst, kde nebylo možné z různých 

důvodů zaparkovat,“ doplnil předseda Družstva 
CBA. Dělo se tak i přes to, že podle studie spo-
lečnosti GfK uvádělo jako rozhodující kritérium 
pro volbu prodejny její výhodné umístění celkem 
67 procent respondentů.

Klíčem podle Mazáka byla v období nejváž-
nější pandemie i změna v chování zákazníků, kte-
ří kvůli obavám z nákazy výrazně častěji prefero-
vali cestu i pro menší nákup autem. Zároveň šlo 
i v menších prodejnách pozorovat trend výraz-
nějšího předzásobení. „Spotřebitelé našim pro-
davačkám sami říkali, že tentokrát přijeli na ná-
kup autem, chtějí se na prodejně zdržet nejkratší 
možnou dobu a při cestě na nákup a z něj přijít do 
kontaktu s co nejméně lidmi,“ řekl Mazák s tím, 
že aktuálně CBA tuto skutečnost pozoruje v men-
ší míře, nicméně zvyk vyrážet na nákup autem 
zůstal. Dlouhodobě pak lze pozorovat i sezonní 
vlivy. Roli přitom hrají i základní faktory, jako je 
například tuhá zima, kdy zákazník raději nakupu-
je za pomoci vytápěného auta.

Sezonní vlivy však mohou z hlediska naku-
pování pomocí auta znamenat i některá úskalí. 
Týká se především uzavření příjezdových komu-
nikací k prodejnám. V takových případech pak 
podle Mazáka nehraje příliš roli, zda má prodejna 
k dispozici parkovací místa či nikoliv. Týká se 
to zejména období od jara do podzimu, kdy jsou 
opravy silnic nejčastější. „Denní úbytek v tako-
vých případech evidujeme u některých prodejen 
až 30 procent oproti normálu. Někde uzavírky 
trvají i půl roku, například v případě naší pro-
dejny v Hradci Králové bylo letošní léto už třetí 
po sobě, kdy probíhaly opravy vozovky,“ uzavřel 
Mazák.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Na nákup autem – české prodejny potravin těží z přítomnosti 
parkovacích míst, problémem bývají sezonní uzavírky

Spotřebitelé už počtvrté zvolili Magnesii 
nejdůvěryhodnější značkou v kategorii bale-
ných vod. Vyhlášení výsledků programu Důvě-
ryhodné značky se uskutečnilo 11. listopadu 
2021 na slavnostním galavečeru v Martinic-
kém paláci na Hradčanském náměstí v Praze.

„Ocenění Nejdůvěryhodnější značka si vel-
mi vážíme, protože o něm rozhodlo to nejdůleži-
tější kritérium – názor spotřebitele. Při nákupu 
hraje jednu z nejzásadnějších rolí důvěra a těší 
nás, že jsme ji u spotřebitelů získali už počtvrté 
v řadě. Svým složením je minerální voda Mag-
nesia skutečně jedinečná a tento úspěch ukazu-
je, že spotřebitelé si toho jsou vědomi a oceňují 
ji,“ říká Martin Karas, Senior Brand Manager  
Magnesie. 

Výzkum marketingového programu Důvěry-
hodné značky je zpracován agenturou Nielsen 
na základě hodnocení více než 4000 českých 
respondentů, kteří jsou rozděleni do sociálně-

-demografických skupin. Jed-
ná se o unikátní a transparentní  
výzkum.

o minerÁlní vodĚ 
maGneSia 

Přírodní minerální voda Mag-
nesia obsahuje značné množství 
hořčíku (172 mg/l, tzn. 68 % refe-
renční hodnoty příjmu v jedné 1,5l 
lahvi). Zároveň má nízký obsah 
sodíku (jen 5,2 mg/l) a díky své 
střední mineralizaci je vhodným 
základem každodenního pitného 

režimu. Příznivých účinků hořčíku lze dosáh-
nout při vypití alespoň 0,3 l přírodní minerální 
vody Magnesia, která pramení ve Slavkovském 
lese a čerpá se z přírodního zdroje z hloubky 
100 metrů. K dostání je v přírodní neperlivé, 
jemně perlivé i perlivé variantě. Oblíbené jsou 
i ochucené varianty řady Magnesia Red s vita- 
miny B.  

Více informací na 
www.magnesia.cz

AMI Communications, 
spol. s r. o.

Magnesia počtvrté v řadě získala ocenění Nejdůvěryhodnější značka 

Gastronomická skupina Together, pod kterou patří například Vinohradský Parlament, Sia, 
Bruxx či Cukrář Skála, se na začátku listopadu rozrostla o další podnik nabízející poctivou ku-
chyni. A tentokrát zaměřenou na brambory z celého světa. V restauraci Brambory poznáte, že 
tahle zelenina není jen pouhou přílohou.

Ochutnejte rozmanitost brambor v jediné restauraci svého druhu u nás
Restaurace Brambory, sídlící na Pankráci 

v blízkosti obchodního centra Arkády, nabízí po-
krmy doplněné o odrůdy brambor z celého světa, 
z nichž vynikají především ty české. Brambory 
jako hranolky, patatas bravas, bramborové torti-
lly, pečené brambory, brambory v polévce až po 
exotické recepty s chobotnicí či ceviche – způ-
sob servírování je téměř neomezený. Záleží jen 
na vás, kterou odrůdu chcete ochutnat. Kuchaři 
pod vedením šéfkuchaře Lukáše Soukupa vám 
připraví pokrm, který se k ní bude nejvíce hodit. 
Nebo můžete říct, na kterou kuchyni máte zrov-
na chuť, a dostanete na výběr z jejích nejlepších 
bramborových receptů. 

ČeSké odrůdy hraJí prim
Restaurace Brambory staví na originálním 

a unikátním konceptu, který je zatím u nás jediný 
svého druhu. „Chtěli jsme navázat po knedlíkách 
ve Vinohradském Parlamentu na další, u nás čas-
to opomíjenou a přitom velmi běžnou přílohu. 
Čím více jsme se začali zajímat o detaily okolo 
brambor, přišlo nám zajímavé ukázat, že brambo-
ra není jen ve vodě vařená nebo smažená příloha. 
Brambor jsou na světě stovky druhů a jejich chuť 
ovlivňuje půda stejně jako víno. Mají neskutečně 
rozmanité tvary, barvy, chuťové odlišnosti, navíc 
jsou zastoupeny v jídelníčcích napříč kontinen-
ty. Chtěli bychom v novém konceptu ukázat, že 
tato plodina si zaslouží pozornost,“ prozrazuje 
motivaci k otevření podniku se zaměřením na 
brambory David Petřík, jeden z majitelů skupiny 
Together. Z odrůd, z nichž můžete vybírat, jsou 
nejvíce zastoupeny ty české, například Antonie, 
Bluestar, Ballerina či Laura. Dále v menu najde-

te např. německé Annabelle, holandské Agria či 
francouzské Celtiane. 

Doslova chuťový koncert vzniká pod rukama 
šéfkuchaře Lukáše Soukupa, který své zkušenosti 
získával v asijské restauraci Sia pod vedením Ji-
řího Štifta. Vychutnat si jej můžete ve stylovém 
prostředí v industriálním stylu pro 160 hostů ve 
vnitřní části restaurace, ke které přibude koncem 
ledna dalších 50 míst na celoročně zastřešené 
zahradě. Samotný interiér je barevně laděn do 
antracitové a hnědé. Design restaurace má na 
svědomí architekt Václav Červenka. 

Gastronomická skupina Together, do které 
patří podniky jako Vinohradský Parlament s po-
ctivými českými recepty, asijská Sia, belgický 
Bruxx, Cukrář Skála s originálními cukrářský-
mi výrobky, bistro Sisters s nejrůznějšími druhy 
chlebíčků, Foodway Catering a Potrefená Husa 
v Praze a Pardubicích, vznikla pod taktovkou 
Davida Petříka a Viktora Kaplana. Svým hos-
tům nabízí poctivou kuchyni v klasickém i mo-
derním pojetí stavějící na čerstvých a sezonních 
surovinách. 

Nedori s. r. o.

http://lesensky.cz/
file:///C:\Users\mkaras\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\W7K9KZHZ\www.magnesia.cz
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Věříme v kvalitu 30 let 
Historie rodinného řemesla jména Steinhauser sahá do roku 1790. 
Samotná společnost Steinhauser s.r.o. vznikla 1991.

Podle majitele Ing. Ladislava Steinhausera se ve výrobcích firmy 
odrážejí rodinné tradice, které vždy stály na kvalitě. Letos na jaře 
tomu bylo 30 let, co se jeho otec rozhodl založit v Tišnově firmu 
v masném průmyslu, aby rodinné tradice obnovil.

Ve Skalici nad Svitavou fungují firemní jatky od roku 2016, kam 
dovážejí živá zvířata, prasata a hovězí dobytek na porážku. Odtud pak 
vozí vepřové půlky a hovězí čtvrtě do Tišnova, kde je hlavní závod 
firmy,  a to bourárna a výroba masných výrobků a uzenin, a mimo 
to firma provozuje 7 vlastních podnikových prodejen (2 prodejny
v Tišnově, Rajhradě, 2 v Brně, v Blansku a v Boskovicích).

Děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku 2022 vám přejeme hodně zdraví, 
osobních a pracovních úspěchů        Steinhauser, s.r.o.

Vepřové párky se sýremDětská medová šunka

Moravská klobása Šunkové párky

Řada našich výrobků nese ocenění Dětská nebo Česká chuťovka. V letošním roce získaly ocenění Česká chuťovka: 
Moravská klobása, Dětská medová šunka, Vepřové párky se sýrem, Šunkové párky.

Dětská chuťovka: Dětská medová šunka

www.steinhauser.cz

dodavatel montÁžních prací, materiÁlu, 
zařízení a inveStiČních celků pro potravinÁřSkÝ průmySl a SeGment vÝroby

CH-MONT s.r.o. , Chotěboř, tel. 775 583 500, e-mail: ch-mont@seznam.cz

děkujeme zákazníkům firmy ch-mont s.r.o. za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2021. týká se to 
zejména tradičních partnerů z českých mlékáren, pivovarů, ale i ze segmentu výroby Fame a chemického 
průmyslu. všem jejím představitelům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům přejeme klidné, štastné 
a spokojené vánoce v kruhu svých blízkých a do nového roku 2022 mnoho zdraví, osobních úspěchů, 
štěstí a neskromně si dovolím popřát i další prohlubující se vzájemně prospěšnou spolupráci založenou 
na osobní důvěře obou partnerů.

Jindřich Pospíchal
jednatel

Potravinářský zpravodaj 8 / 2021  nabídky – informace / 17 
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Dobrým výrobkům 
Česká cechovní 
norma slušínorma sluší

35
Originál Váhalova 
šunka – nejvyšší 
jakosti
2,2 kg

130
Váhalovy šunkové 
párečky
1 kg

160
Vídeňské 
párky
0,5 kg

94%

80%

85%

TEL.: 581 698 129 
LINKA ZDARMA: 800 183 465 
Objednávky můžete posílat také na e-mail: 
objednavky@vahala.cz nebo přes e-shop 
na www.vahala.cz.

výhradní distributor
FoSS přístrojů v Čr a Sr
Hostivařská 538/56
102 00 Praha 10
Tel: +420 274 016 140

mlékárenství víno referenční analýzy

masný průmysl zrniny, obilí, mouky

centrální 
testování mléka

Spotřební 
materiál a servis

Specializované analytické příStroJe

krmiva 
a pícnařství

nir přístroje

2022
obchodní zástupci M: 602 760 250, 602 760 244, 602 760 251 
Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, T: 296 114 040, E: office.prague@ecolab.com

Vážení obchodní přátelé, 
velice Vám děkujeme za přízeň, 

kterou nám věnujete, 
a přejeme Vám tímto 

pohodové prožití 
vánočních svátků 

a mnoho správné chuti 
do roku 2022.

Pf2022
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Vyhrajte na rok

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

Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte.

Herní karty ke stažení a více na akademiekvality.cz 

3×
ŠKODA KAROQ 

od Klokočky

Zobrazení výhry je pouze ilustrativní. Změna pravidel vyhrazena.

Každý týden vylosujeme další 
cenu v hodnotě až 10 000 Kč.

dalších cen
50 tisíc

ŠKODA KAROQ 
od Klokočky

255x184_COOP_klasa_KAROQ-NA-ROK.indd   1 22.09.2021   12:06

velkÁ vyStřihovací SoutĚž 
zaČala

Podzim opět patří spotřebitelské soutěži 
„Stříhejte kolem dokola“, která motivuje 
spotřebitele k nákupu výrobků oceněných 
značkami kvality. Stačí vystřihovat loga 
z obalů potravin a nalepit je na soutěžní 
kartu se 40 volnými políčky. Herní karty 
jsou k dispozici ve vybraných obchodních 
řetězcích nebo na webu akademiekvality.
cz. Soutěž běží od 4. října 2021 do 2. led-
na 2022.

o co Se letoS hraJe?
  3x zapůjčení vozu Škoda Karoq na jeden 

rok 
  9x nákupní poukázku do vybraného řetězce 

v hodnotě až 9000 Kč
  13 týdenních výher (kuchyňských pomocní-

ků) až do výše 10 000 Kč
  50 000 drobných výher (losování probíhá 

každý herní týden)

V loňském roce se soutěž i přes pande-
mickou situaci těšila velké oblibě mezi spo-
třebiteli. Celkem dorazilo od soutěžících  
178 547 platných herních karet s více než  
7 miliony nalepených log značek kvality. 
Nejčastěji vystřihovaným logem byla opět 
značka Klasa.

Soutěž je podpořena spoty v rádiích, te-
levizi i tištěných a online médiích. Součástí 

kampaně je také marketingová komunikace 
v obchodních řetězcích. V prodejnách Albert, 
COOP, Globus a Billa na ni upozorňují pod-
lahové samolepky, regálové lišty či terčíky 
v regálech.

vÝrobci v nové kampani 
proJektu reGionÁlní potravina 
Letošní ocenění regionální výrobci jsou hlav-
ními tvářemi nové komunikační kampaně 
na podporu projektu Regionální potravina. 

Třináct výrobců, každý jako zástupce jed-
noho ze třinácti krajů, kde se koná soutěž Re-
gionální potravina, je hlavními hvězdami nové 
marketingové komunikace představující nově 
oceněné vítězné výrobky. Motto kampaně „To 
nejlepší ze sousedství“ doplňuje celý vizuální 
obsah, který bude využit v tištěných a online 
médiích. Součástí je také 13 rozhovorů  s vý-
robci, kde popisují svůj příběh a cestu, která je 
dovedla k jejich řemeslu. Kampaň podtrhuje no-
vý TV spot, který poběží do konce roku na TV 
Nova, a sponzorský spot, který spolu s osobním 
představením výrobců bude v pořadech Kluci 
v akci, Herbář nebo Pečení na neděli. 

ke Stolu! 
ServíruJe ServÁc!

Od začátku října můžete na ČT:D pravi-
delně sledovat desetidílný pořad „Ke stolu! 
Servíruje Servác!“, který vznikl ve spolupráci 
České televize se Státním zemědělským in-
tervenčním fondem. Epizody jsou primárně 
koncipované k edukaci o kvalitním stravová-
ní těch nejmenších diváků. Pořad běží každý 
čtvrtek v 15:55 na ČT:D. Všechny pořady na-
jdete postupně na ivysilání ČT:D.

vÁnoce S reGionÁlní 
potravinou

Svatomartinské hodování tematicky odstar-
tovalo nový projekt na webu regionalnipotra-
vina.cz. Od 11. 11. 2021 je zde k dispozici 
praktický vánoční rádce, s jehož pomocí bu-
de možné prožít předvánoční období v klidu 
a pohodě. Provedeme vás všemi úkony, které 
jsou před Vánoci třeba, od vaření nebo pečení 
cukroví až po sváteční stolování a tipy na jedlé 
dárky z lokálních potravin.

Odbor administrace  
podpory kvalitních potravin SZIF

Aktuálně o potravinách se značkami kvality

Je to velký smutek, když nás opouštějí vrs-
tevníci a kamarádi. V poslední době to nějak 
přibývá. Slávina zemřela 27. listopadu 2021. 
Naše spolužačka z mlékařiny v Kroměříži, 
zapálená Laktosanda, mistrová a technička 
v pražských mlékárnách a pak co vystudo-
vaná MVDr. aktivní činovnice inspekce ja-
kosti a nesmiřitelná bojovnice za hygienu 
a zdravotní nezávadnost potravin. Ale i teta 
všech dětí jejích mlékařských kolegů, kte-
rá byla pro ně vždycky jen milou Slávinou. 
Byla i trvalou tmeličkou mlékařského stavu 
a nepopulární figurou nepoctivých pinglů 

a kuchařů v pražských hospodách. Odešla 
po těžké nemoci hodně osamocena ve svých 
nedožitých 77 letech. Vrátí se domů na hřbi-
tov v Hořovicích, kde se na místním zámku 
v roce 1945 narodila. A kdo neví, kde Hořo-
vice jsou, tak je to v Brdech, kterým vládne 
mocnou silou Brdonoš, brácha Krakonoše. 
Akorát o jeho činech už od Slávky nikdy nic 
neuslyšíme. 

Čest její památce. 

František Kruntorád

Odešla nám Slávka

MVDr. Ladislava Heppnerová

Tak se nám pomalu rok schází s rokem a opět 
se můžeme ohlédnout a bilancovat. Vánoce, 
svátky klidu, pokoje a rodiny, aspoň tak by 
to mělo být, nás také jako mlékaře přivádějí 
k malému zamyšlení. Od nepaměti je sym-
bolikou Vánoc Svatá rodina, Ježíšek v jes-
ličkách, sv. Josef a Panna Marie. V někte-
rých našich kostelích a chrámech bývá Matka 
Boží zobrazována jako kojící. Ano, každé 
děťátko, které se narodí, potřebuje mléko, 
v tomto případě mléko mateřské, v tom nebyl 
výjimkou ani sám Syn Boží.

Můj vážený kolega Jiří Kopáček nám počát-
kem babího léta oznámil zprávu, kterou objevil 
na internetu. Protože je to muž vážený a důvěry-
hodný, nemám sebemenší pochybnosti o závaž-
nosti jeho sdělení. Ta zpráva spočívala v konsta-
tování, kdy jedna velmi významná světová firma 
našeho oboru sdělila světu i lidem, že pravděpo-
dobně už v roce 2050 nebude vyrábět ani jeden 
výrobek z mléka. Ano, je to šokující zpráva, já 
jsem s údivem pohlédl na vážené kolegyně a ko-
legy, kteří tvoří naši vědeckou radu nesoucí v ná-
zvu „Mlékařské listy“, a protože údiv v jejich 
tvářích byl stejně ohromující jako v tváři mé, 
konstatoval jsem, veden snahou význam Jiřího 
sdělení odlehčit, že v tu dobu už s vysokou prav-
děpodobností hraničící s naprostou jistotou bu-
deme všichni zasedat v redakční radě nebeské, 
spíše metafyzického rozměru, a budeme ušetřeni 
revidovat, zdali tomu bude skutečně tak, jak slo-
vutná firma ve svém prohlášení uvádí. 

Ano, žijeme v době velké transformace, po-
znamenané navíc pandemií COVID-19, kde na-
vzdory různým omezením a zákazům je tato epi-
demie akcelerátorem změny, nikoli její brzdou, 
a to akcelerátorem velmi významným.

Byl zde vizionář, a to významný český eko-
nom žijící od roku 1967 v USA, pan profesor Mi-

lan Zelený, který již před 10 lety hovořil o blížící 
se transformaci. Měl jsem několikrát možnost se 
jeho přednášek účastnit. Tehdy hovořil o blížící 
se době transformačních změn a neudržitelnos-
ti stávajícího ekonomicko-hodnotného systému. 
Málokdo z nás tehdy tušil, o čem to mluví a kdy 
to bude. A vida, je to tu! Každá těžká doba nás 
vystavuje velkým výzvám. Naše prostředí a oko-
lí, celý náš hodnotový systém, máme-li přežít, se 
musí zásadně změnit.

Nic už nebude, jako bylo před tím, a je jen na nás, 
jak se k výzvám postavíme, s jakou odpovědností 
jsme schopni naslouchat znamením doby. Těžká 
doba tvoří velké vůdce, lehká a snadná doba umož-
ňuje věci konzervovat, neřešit, zásadní řešení od-
kládat, jednoduše řečeno nepostavit se k výzvám 
čelem, ale existující systém obejít, zabetonovat. 

Baťa už před mnoha a mnoha lety tvrdil, že 
žádná ekonomická krize neexistuje, existuje jen 
krize morální a hodnotová. Já se obávám, že měl 
pravdu a hovořil velmi vizionářsky.

Albert Einstein definoval šílenství jako mys-
let si, že když něco dělám pořád stejně, dosáhnu 
pokaždé jiného výsledku. A co děláme my? V le-
tech 2008–2013 světová ekonomika prošla první 
významnou krizí, naše řešení bylo, že jsme tiskli 
peníze. Dnes procházíme velkou transformací, 
banky zvyšují úrokové sazby, zvyšuje se inflace, 
všude se zvyšují ceny a my zase, místo velkých 
strukturálních změn, které potřebují naše podni-
ky i daňové soustavy, celá ekonomika, tiskneme 
peníze a věříme, podtrhuji slovo věříme, že do-
sáhneme uklidnění a stability. 

My jsme si zvykli na všemožné bonusy a pod-
poru na všechno. Kompenzace za to, že prší, za 
to, že je moc sluníčko, pak za to, že je zima, a na-
konec za to, že je moc sucho. Kdy pochopíme, 
že nejsme v krizi, ale velké transformaci, kde je 
nutné řešit věci systémově, organicky, v kontextu 
s přírodou a okolím. Výsledek našich nápadů je 

např. potravinový semafor, na který si vstupní 
podmínky definujeme tak, že mražené hranolky 
jsou v barvě zelené, ale drtivá většina mléčných 
výrobků a sýrů v barvě oranžové, ne-li rovnou 
červené.

Pokud budeme k životu a věcem přistupovat 
tímto způsobem, jsem si jistý, že se daleko nepo-
suneme a konečný účet za hloupost nás všechny 
bude velmi bolet, přičemž bolest bude mít znaky 
chronicity, čili dlouho bude trvat.

V Česku i v Evropě je řada úžasných, silných 
a zdravých firem i v našem oboru, které transfor-
maci zvládají a jsou hodny příkladu a následo-

vání, učme se od nich. A protože brzo bude čas 
svátků pokoje, rodiny a lásky, zamysleme se, jak 
věci dělat jinak, lépe, tak aby naši potomci měli 
možnost si i v roce 2050 k přípitku dobrým ví-
nem taky zakrojit dobrý sýr.

Pěkné svátky vánoční, hodně zdraví všem sý-
rařům a příznivcům dobrého mléka v roce 2022 
ze srdce přeje Miroslav Maňásek.

Vyšlo v Mlékařských listech č. 189/2021
Mgr. Miroslav Maňásek, MBA,  

člen správní rady, ředitel vnějších vztahů,  
Savencia, CZ/SK

Malá předvánoční úvaha z doby transformace

http://www.akademiekvality.cz
http://www.akademiekvality.cz
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Svijany – Zelená a červená dominu-
jí letošní vánoční edici svijanského 
piva. Stejně jako v uplynulých le-
tech rodinný pivovar letos dostál 
tradici a připravil nejen speciální 
vánoční „osmipack“ Svijanského 
Mázu 11 %, ale také pětilitrové 
soudky, půllitrové plechovky, dvou-
litrové Plechovky (nejen) pro chlapy 
a obaly dekorativních džbánů Kvas-
ničáku s motivem nadcházejících 
vánoční svátků. Vše udělá radost 
sběratelům i běžným zákazníkům: 
stejný vánoční dekor se objeví i na 
lahvích Svijanského Mázu v běžném 
prodeji. 

Aktuální sezonní multipack s vánoč-
ním designem obsahuje osm půllitro-
vých lahví světlého ležáku Svijanský 
Máz. Je v prodeji například v řetězcích 

Albert, Billa, Globus, Tesco a Makro. 
Speciální vánoční edice oblíbeného 
dvoulitrového balení piva – Plechovek 
(nejen) pro chlapy – je k dostání na 
e-shopu pivovaru, ale také například 
v prodejnách Globus, Tesco a Mak-
ro. Do vánočního designu se převlék-
ly i pětilitrové soudky Svijanského  
Mázu. 

reStaurace  
budou Čepovat  

SviJanSkÝ SvÁtek 
Nadcházející vánoční a novoroč-

ní svátky oslaví Pivovar Svijany také 
sezonním pivem Svijanský Svátek. 
Kroužkové pivo inspirované starými 
recepturami, podle nichž se v minulém 
století vařilo pivo zavážené před zimou 
na nepřístupné horské chaty, bude na 
čepu vybraných svijanských restaurací 
a hospod jen po omezenou dobu. 

K výrobě Svijanského Svátku slou-
ží zvláště vybrané suroviny a dostává 
se mu při ní vybrané péče. Základem 
je kombinace vybraných humnových 
sladů a tradičně pěstovaný Osvaldův 
klon Žateckého poloraného červeňáku 
z vlastních chmelnic pivovaru a osvěd-
čená technologie výroby českého pi-
va s otevřeným kvašením ve spilce 
a zrání v ležáckých sklepích. „Výji-
mečný charakter tomuto zlatožlutému 

pivu s obsahem 5,0 procent alkoholu 
dává kroužkování, které v chuti a vůni 
mírně prozrazuje kvasnice a ve vzhle-
du pivu dává slabý zákal. Hotový Svi-
janský Svátek se totiž po filtraci znovu 
zakvašuje rozkvašenou mladinou, tzv. 
kroužky, a po opětovném zakvašení 
plní do sudů, v nichž dokváší potřetí. 
Obsahuje velké množství živých pivo-
varských kvasinek, a tedy i vitaminů 
skupiny B a dalších tělu prospěšných 
přírodních látek. Stejně jako všechna 

ostatní svijanská piva je samozřejmě 
nepasterovaný,“ říká svijanský sládek 
Petr Menšík.

klenot v Soudku 
Dobrou zprávu má pivovar i pro ty, 

kdo by si na vánoční oslavě chtěli vy-
chutnat nejnovější ze svijanských piv. 
Jedenáctistupňový plnosladový světlý 
ležák zlatavé barvy Šlik se sice nepro-
dává v lahvích ani plechovkách a k do-
stání je výhradně na čepu několika desí-

tek svijanských restaurací, ale nově jej 
Pivovar Svijany nabízí i v praktických 
pětilitrových párty soudcích. Soudky 
jsou v prodeji na e-shopu pivovaru, 
v pivovarské prodejně ve Svijanech, li-
bereckém distribučním centru pivovaru 
a ve velkoobchodní distribuci. 

šťaStné a veSelé  
SviJanSké vÁnoce!

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

p i v o v a r  S v i J a n y  u v Á d í  n a  t r h  v Á n o Č n í  b a l e n í  p i v a

Svijany ve vánočním šatu

České Budějovice – Německá de-
gustační soutěž European Beer Star 
2021 zná své vítěze. Jedním z nich 
je i světlá výčepní desítka pivova-
ru Samson, která si z mnichovského 
klání odváží bronzovou medaili. Cel-
kem soutěžilo 2395 piv ze 44 zemí 
světa a hodnocena byla ve více než 
70 kategoriích. 

Všechna piva se hodnotila v průbě-
hu dvoudenní degustace v Gräfelfingu 
v Mnichově. Porota byla sestavena ze 
130 mezinárodních pivních expertů, 
kteří hodnotili piva dle vzhledu, pěny, 
vůně a samozřejmě chuti.

„Město Mnichov je považováno 
za symbol bavorského pivovarnictví 
a o to větší váhu pro nás ocenění má. 
Naše desítka je vařena tradičním způ-
sobem, ovšem za využití moderních 
technologií, které zajišťují vysokou 
kvalitu našich piv,“ říká generální ře-
ditel Pivovaru Samson Daniel Dřevi-
kovský.

Samson desítka letos uspěla i v čes-
ké degustační soutěži Pivo České re-
publiky, kde skončila se stříbrnou me-
dailí. I ostatním pivům se letos dařilo, 
a to až v Londýně v mezinárodní soutě-

ži World Beer Awards. 
Tam uspěl Samson 
BOCK, nealkoholic-
ké Pito, Samson ležák 
jedenáctka i tradiční 
dvanáctka, ale i nejno-
vější přírůstek rodiny 
Samson Nachmelený  
ležák.

„Po roce a půl, kte-
rý byl pro celý mezi-
národní pivovarnický 
průmysl obtížný, nás 
velmi těší, že má sou-
těž European Beer Star 
2021 tak velký ohlas. 
Po loňském propadu 

počtu přihlášek jsme se nyní téměř 
vrátili na rekordní úroveň z roku 2019. 
I v těžkých časech je European Beer 

Star symbolem nejen pivovarského 
umění a rozmanitosti piva, ale také 
optimistického ducha v oboru,“ od-
povídá Stefan Stang, jednatel společ-
nosti Private Brauereien Bayern e. V. 
(Svaz soukromých pivovarů v Bavor-
sku) a zároveň jeden z organizátorů  
soutěže.

Pivovar Samson s. r. o. patří do 
společnosti AB InBev, která je nej-
větším světovým výrobcem piva. Me-
zi další značky tohoto koncernu patří 
například Stella Artois, Corona, Leffe 
či Beck´s. Samson je nejstarším čes-
kobudějovickým pivovarem, což hr-
dě zdůrazňuje i na svých nových 
etiketách. Stabilně vysokou kvalitu 
produkce Pivovaru Samson dokazují 
mnohá ocenění z prestižních degus-
tačních soutěží. Čelní příčky ve svých 

kategoriích získává Samson nejen 
opakovaně v Londýně na World Beer 
Awards, ale ceny si dále přivezl z Aus-
trálie (Australian International Beer 
Awards), Belgie (Brussels Beer Cha-
llenge) a soutěží Pivo České republiky 
či z degustací českých pivních znalců 
v rámci První pivní extraligy.

EMC a. s.

Další medaile pro Samson, tentokrát z Německa!

Praha – Plzeňský Prazdroj výraz-
ně rozhýbal bezkontaktní objedná-
vání i placení v restauracích. Od 
května, kdy nabízí svým partner-
ským restauracím aplikaci Qerko, 
počet zapojených podniků vzrostl 
o více než 250. Celkem nového di-
gitálního pomocníka pro obsluhu už 
v Česku využívá téměř 800 podniků.

„Uvědomujeme si, že výčepní a ob-
sluha jsou v hospodě nepostradatelní, 
a my jim chceme pomoci. A to nejen 
tím, že pro ně pořádáme školení, které 
rozvíjí jejich znalosti a zkušenosti, ale 
od května jim nabízíme nástroj, který 
jim šetří čas. Digitalizace je velké té-
ma, a to i v gastronomii, která inovacím 
dlouho odolávala. Náš cíl je zjednodušit 
práci lidem na place, aby se mohli kva-
litněji a v klidu věnovat svým hostům, 
starat se o ně a nehonit se jen s účtem 

tam a zpět,“ vysvětluje obchodní ředi-
tel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Jen od konce posledního lockdownu 
v květnu začalo aplikaci Qerko použí-
vat přes 250 nových hospod a restau-
rací, které odebírají piva z Plzeňského 
Prazdroje. „A nejedná se jen o restau-
race v největších tuzemských městech, 
službu využívají provozovny ve všech 
krajích napříč Českou republikou. Dát 
si pivo a zaplatit ho přes Qerko je dnes 
možné třeba v Čáslavi, Hlinsku, Krasli-

cích nebo Kamenici nad Lipou,“ dodá-
vá Tomáš Mráz. Nejvíc podniků, které 
podporují bezkontaktní placení a ob-
jednávání přes Qerko, je v Praze, Mo-
ravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že 
restauracím aplikace zvyšuje tržby od 
jednotek do desítek tisíc měsíčně, šet-
ří čas personálu, a dokonce pozitivně 
ovlivňuje výši spropitného. Například 
Turnovská pivnice Waltrovka hlásí  
o 40 tisíc vyšší tržby, měsíční nárůst od-

bavených stolů o 205 a více než 170 ho-
din času, které aplikace ušetří obsluze. 

Celkově počet zapojených podniků 
po celém Česku nyní dosahuje osmi 
set. „Podniky prodávající produkty 
Plzeňského Prazdroje tvoří už víc než 
třetinu z nich. Hosté oceňují jedno-
duchost objednávání, zaplacení nebo 
rozpočítání na jednotlivé osoby u stolu. 
Díky těmto funkcím si Qerko stáhlo ví-
ce než 150 tisíc lidí. Samozřejmě to ne-
znamená, že když podnik Qerko nabízí, 
tak nelze platit jinak. Každý si může 
vybrat, a pokud není fanoušek moder-
ních technologií, může využít tradiční 
hotovost,“ doplňuje Lukáš Kovač, za-
kladatel Qerka.

Zatím nejvyšší počet transakcí se 
přes aplikaci uskutečnil letos v září, 
kdy jich proběhlo více než 53 tisíc. 
Nejvyšší počet uživatelů, více než  
14 tisíc, se nachází ve věkové skupině 
25 až 30 let. Nicméně rozhodně nejde 
jen o aplikaci pro mladé. Například 
zhruba 10 tisíc uživatelů „pochází“ 
z věkové skupiny 40 až 50 let.

„Pro podniky je cenné, že každý 
host, který využije platbu Qerkem, au-
tomaticky zanechává zpětnou vazbu 
na danou návštěvu. Díky tomu mají 
restaurace jedinečnou šanci reagovat 

na skutečně každou výtku, připomínku 
nebo poděkování. Také v tom je Qerko 
pro podniky unikátním řešením,“ ko-
mentuje Lukáš Kovač.

Aplikaci si lze zdarma stáhnout do 
telefonu. Ale je možné objednávat či 
platit i bez aplikace, stačí přiložit chyt-
rý telefon ke QR kódu na stole, který 
je vybavený NFC čipem, nebo na něj 
jen namířit fotoaparát a načíst QR kód.

Svengali Communications

Restaurace i díky Prazdroji přechází na bezkontaktní objednávání a placení.
 Obsluze to šetří čas
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Vážení obchodní partneři,
děkujeme Vám za spolupráci 
v uplynulém roce a věříme, 
že nám svou náklonnost 
zachováte i v tom příštím. 
Přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků, hodně štěstí, 
zdraví a pracovních úspěchů 
v novém roce 2022!

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.
Food Cultures & Enzymes

PF 2022

PF 2022

Letošní pivní soutěžní sezonu uza-
vírá hanušovický Pivovar Holba zis-
kem dvou medailí. Bronzovou se mů-
že pyšnit Holba Premium a stříbrnou 
si po zásluze odnesl Holba Šerák. Obě 
ryzí piva z hor zaznamenala úspěch 
v celosvětové soutěži International 
Beer Challenge v kategorii ležák, 
která se tradičně koná v Londýně. 

Pivo si vybudovalo pozici jedno-
ho z nejoblíbenějších nápojů planety. 
A právě jejich rozmanitost se odráží ta-

ké v mezinárodní soutěži International 
Beer Challenge. Letos se uskutečnil již 
25. ročník a na porotce čekaly stovky 
vzorků z více než 40 zemí světa. Vý-
robci do soutěže zaslali nejen lahve 
a plechovky, ale i minisoudky. 

Protože jsou produkty opravdu pes-
tré, bylo vypsáno více než 80 katego-
rií, např. Ales (anglická světlá piva), 
tmavé ležáky, ležáky, ovocná piva, 
pšeničná piva apod. Porotci z řad slád-
ků, pivních publicistů a světových ex-
pertů přes pivo hodnotili kromě chuti 
také celkový vzhled a aroma. České 
pivo potvrdilo svou tradici a kvalitu. 
V kategorii ležák si odnesly stříbrnou 
a bronzovou medaili hned dva skvosty 
hanušovického pivovaru – Holba Šerák 
a Holba Premium. 

„Podařilo se nám navázat na úspě-
chy z předchozích ročníků Internatio-
nal Beer Challenge, ke které mám spe-

cifický vztah. Byla založena ve stejném 
roce, kdy jsem se stal sládkem pivo-
varu Holba. Oba tak slavíme 25. vý- 
ročí a musím říci, že dárky v podobě 
cenných medailí udělaly velkou radost 
nejen mně,“ komentoval hned dvoj-
násobný důvod k oslavám sládek Ing. 
Luděk Reichl.

Vlajková loď hanušovického pivo-
varu Holba Šerák sklízí ocenění prů-
běžně po celý rok. Kromě stříbrné me-
daile z International Beer Challenge 
získala ještě letos zlato ze soutěží 
České pivo, World Beer Awards a Eu-
ropean Beer Challenge. Další oceněné 
pivo – Holba Premium – sesbíralo kro-
mě bronzu na International Beer Cha-
llenge ještě tyto medaile: zlato z Euro-
pean Beer Challenge a bronz ze soutěže 
České pivo.

Omnimedia, s. r. o.

Pivovaru Holba zacinkaly stříbro a bronz na International Beer Challenge

Praha – Na přelo-
mu října a listopa-
du byl spuštěn nový 
portál pro milovníky 
piva, zejména craf-
tového piva a mini-
pivovarů, Pivniweb.
cz. Za projektem 
a ideou nového piv-
ního webu stojí fir-
ma Peevo s. r. o., 

nadšenci a milovníci craftových piv 
a řemeslných minipivovarů, kteří 
v letech 2018–2019 zkoušeli provo-
zovat experimentální online projekt 
a službu Peevo.cz, první online pivní 
výčep v Česku s expresním rozvozem 
čerstvě načepovaných piv z menších 
českých pivovarů.

Web vytvořila pražská digitální 
agentura WDF a zpravodajský obsah 
webu v podobě článků, fotoreportáží 
a videoreportáží z českých minipivova-
rů zveřejňovaných v rubrice Novinky 
připravuje ve spolupráci s renomova-
nými českými novináři a autory ko-

munikační agentura ACCEDO Czech 
Republic Communications. 

Videoreportáže z vybraných minipi-
vovarů vznikají pod taktovkou režiséra 
Jakuba Motejzíka a kameramana To-
máše Svobody. Návštěvníci a čtenáři 
portálu Pivniweb.cz tak díky nim mají 
jedinečnou příležitost nahlédnout do 
zákulisí a pod pokličku výroby pře-
vážně craftových piv a do varen mini-
pivovarů, jakými jsou např. řemeslný 
pivovar Albrecht ve Frýdlantě, rodin-
ný pivovar Rampušák v Dobrušce, pi-
vovar Sibeeria Brewery z pražských 
Vysočan, karlínský pivovar s výčepem 
pod jednou střechou Dva kohouti spo-
jující dvě řemesla: pivovarnické a vý-
čepní, pivovar Glokner a destilérie 
Svach ze Svachovy Lhotky u Českého 
Krumlova, který využívá spojení čes-
kého piva a české whisky, nebo blázni-
vý létající pivovar Crazy Clown, David 
Lynch mezi pivovary.

„Pivo je moje srdeční záležitost 
a boom craftových piv a řemeslných pi-
vovarů, který v posledních letech u nás 
zažíváme, bude s velkou pravděpodob-

ností pokračovat i v dalších letech. Na-
ším cílem je této vlny zájmu využít a tvo-
řit web o pivu, kde návštěvníci najdou 
vždy zajímavé a jedinečné informace 
ze světa craftových piv a minipivovarů. 
Chtěli bychom sdružovat a propojovat 
komunitu fanoušků a milovníků řeme-
slných piv s jejich oblíbenými pivovary, 
výrobci a prodejci pivních speciálů,“ 
říká Marek Hotovčin, spoluzaklada-
tel portálu Pivniweb.cz. Věříme, že se 
nám kvalitním obsahem webu podaří 
oslovit jednak čtenáře a craft beer fa-
noušky a jednak potenciální partnery 
nejen z řad minipivovarů a prodejců 
craftového piva, ale například i me-
zi dodavateli vybavení pro pivova-
ry a vaření piva,“ dodává Hotovčin.

„Pivní web byl od začátku ambici-
ózní projekt. Je zarážející, že zrovna 
v Česku, národu pivařů, doteď neexis-
tovala podobná platforma. Největším 
úkolem bylo propojit obsah webu tak, 
aby uživatel snadno získal jak podrob-
né informace k veškerému obsahu, tak 
kompletní kontext – podrobné infor-
mace o pivech samotných, pivovarech 

a jejich geografické lokaci nebo přehled 
pivních událostí a aktualit,“ říká ředitel 
a spolumajitel agentury WDF Vojtěch 
Strnad. „Naši designeři zvolili vintage 
styl s paletou přírodních a pivních barev 
v kombinaci s kontrastem. Jako přida-
ná hodnota je zde možnost hodnocení 
konkrétních piv nebo pivovarů. Uži-
vatelé mají i možnost registrovat nové 
produkty, pivovary a akce přímo do da-
tabáze webu. To celé doplňuje moderní 
styl UX, intuitivní navigací a ostatní-
mi kreativními elementy, jako je např. 
zobrazení stylů piva, mapa v destina-
cích, přepínání v destinaci mezi mapou 
a výpisem pivovarů a další. Uživatel-
ský potenciál portálu je obrovský a již 
teď řešíme další vývoj a kam platfor-
mu posunout,“ dodává Vojtěch Strnad.

Vedle zpravodajského obsahu v rub-
rice Novinky najde návštěvník portálu 
Pivniweb.cz pod záložkou Piva detail-
ní katalog piv, které je možné filtrovat 
a řadit dle pivních stylů, pivovarů, de-
stinací, způsobu kvašení, barvy, stup-
ňovitosti (EPM) a obsahu alkoholu 
(ABV). Po přihlášení a registraci (kte-

rá je zdarma) do pivního klubu mohou 
uživatelé portálu jednotlivá piva a pi-
vovary také hodnotit přidáváním iko-
nek půllitrů (na škále 1–5). V záložce 
Pivovary najdou uživatelé přehledný 
seznam českých pivovarů včetně ná-
zvu, loga, adresy, mapy a odkazu na 
web či sociální sítě daného pivovaru. 
Záložka Styly obsahuje popis 21 zá-
kladních pivních stylů, jako jsou Ale, 
Stout, Ležák, Nealko atd. V záložce 
Destinace najdou uživatelé přehlednou 
interaktivní mapu pivovarů členěnou 
dle jednotlivých krajů. Pod záložkou 
Události jsou pak zveřejňovány růz-
né pivní akce, festivaly, ochutnávky, 
slavnosti, degustace, uvádění pivních 
novinek atd., které je možné filtrovat 
dle destinací a termínu jejich konání. 
Akce si mohou do kalendáře událos-
tí vyplněním formuláře vkládat i sami 
pivovary a organizátoři pivních akcí. 
Vyplněním formuláře na webu je mož-
né přidat do katalogu také pivovar či 
nový druh piva.

ACCEDO Czech Republic  
Communications s. r. o.

Nový portál pro milovníky piva – Pivniweb.cz
Na letošním veletrhu Food Ingredients Eu-

rope v německém Frankfurtu udělila odborná 
porota cenu za inovaci konceptu FreshQ® spo-
lečnosti Chr. Hansen. Ocenění se uděluje té 
společnosti, která přijde s inovativním řešením 
v oblasti potravin a nápojů. Při vývoji nové ge-
nerace potravinářských kultur FreshQ® společ-
nosti Chr. Hansen se podařilo odstranit hlavní 
technickou překážku, která bránila využití bio-
ochrany na bázi fermentace jako nástroje v bo-
ji proti plýtvání potravinami. Kultury FreshQ® 
nové generace mají jen minimální vliv na chuť 
výrobku a post-acidifikaci, a to i za podmínek, 
kdy není možné zajistit distribuci výrobků při 
chladírenských teplotách. Ochranný účinek 
proti růstu kvasinek a plísní zůstává zacho-
ván. K vývoji těchto kultur významně přispě-
lo porozumění mechanismu účinku a obecné 
fyziologie kmenů. Na jaře roku 2020 skupina 
vědců z Chr. Hansen objevila jako první na 
světě, že hlavním mechanismem při ochraně 

mléčných výrobků proti růstu kvasinek a plís-
ní bakteriemi mléčného kysání a samotným 
procesem fermentace je vzájemné soupeření 
o konkrétní mikronutrient, v tomto případě 
mangan (Mn). Tento tým objevil a prokázal 
schopnost „dobrých bakterií“ v kulturách 

FreshQ® absorbovat pomocí přenašeče MntH 
v kysaných mléčných výrobcích mangan, kte-
rý ke svému růstu potřebují také kvasinky  
a plísně. 

Po převzetí ceny Marianne Gregersen, com- 
mercial development manager Chr. Hansen, 

řekla: „Velice nás těší, že odborná porota oce-
nila převratné vlastnosti naší nové generace 
kultur FreshQ®. Tyto inovativní kultury dovo-
lují výrobcům mléčných výrobků z regionů, kde 
není vždy možné zajistit neporušený chladící 
řetězec, také využít přirozené ochrany fermen-
tace a pomoci tak v boji s plýtváním potravi-
nami. Získané ocenění nás ještě více motivuje 
k dalšímu posouvání hranic v oblasti fermenta-
ce a jejího využití.“

Fakta
přelom v oblasti vlivu 

na post-acidifikaci

Kultury FreshQ® nové generace poskytují  
zejména tyto výhody:
  Nižší riziko post-acidifikace a jeho násled-

ný vliv na senzorické vlastnosti výrobku 
při vyšších teplotách během distribuce, ne-
bo v případě delší doby zpracování a méně 
efektivního chlazení

  Lepší senzorické vlastnosti v porovnání 
s jinými potravinářskými kulturami s bio-
ochrannými vlastnostmi

  Nejlepší ochrana proti kvasinkám a plísním, 
typická pro všechny kultury řady FreshQ®

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.

Přirozená ochrana na bázi fermentace – 
nové kultury zajistily společnosti Chr. Hansen 

cenu za inovaci
n o v Á  G e n e r a c e  k u l t u r  F r e S h Q ®  v y h r Á l a  n a  n e J v Ě t š í 

S v Ě t o v é  p ř e h l í d c e 
p o t r a v i n  a  n Á p o J ů  p r e S t i ž n í  c e n u  „ F o o d  t e c h  i n n o v a t i o n  a w a r d “

PF 2022

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

https://www.pivniweb.cz/cs/
https://www.pivniweb.cz/cs/
https://www.wdf.cz/
https://www.pivniweb.cz/cs/novinky/
https://www.ceskatelevize.cz/lide/jakub-motejzik/
https://www.csfd.cz/tvurce/374232-tomas-svoboda/galerie/z-nataceni/
https://www.csfd.cz/tvurce/374232-tomas-svoboda/galerie/z-nataceni/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovar-albrecht-videoreportaz/novinka/88/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovar-rampusak-videoreportaz/novinka/86/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovar-sibeeria-brewery-videoreportaz/novinka/85/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovar-dva-kohouti-videoreportaz/novinka/83/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovar-glokner-a-destilerie-svach-videoreportaz/novinka/84/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovar-glokner-a-destilerie-svach-videoreportaz/novinka/84/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovar-crazy-clown-videoreportaz/novinka/87/
https://www.pivniweb.cz/cs/katalog-piv/
https://www.pivniweb.cz/cs/pivovary/
https://www.pivniweb.cz/cs/styly-piva/
https://www.pivniweb.cz/cs/prehled-destinaci/
https://www.pivniweb.cz/cs/udalosti/
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 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

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

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

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

 Pf 2022

Valtice – Ve dnech 24. a 25. listo-
padu proběhlo ve valtickém Centru 
Excelence finálové hodnocení nej-
vyšší a největší soutěže vín v České 
republice. Absolutním šampio-
nem Salonu vín – národní soutěže 
vín ČR 2022 se stalo víno Char-
donnay barrique, EGO No. 97, 2019, 
výběr z hroznů, ze Zámeckého vinař-
ství Bzenec. Soutěž pořádá Národní 
vinařské centrum za podpory Vinař-
ského fondu a ve spolupráci se Sva-
zem vinařů ČR.

V tomto posledním kole hodnoce-
ní posuzovaly odborné komise 400 fi- 
nalistů, kteří vzešli z hodnocení před-

chozích kol. Vítězné víno Chardonnay 
barrique, EGO No. 97, 2019, výběr 
z hroznů, ze Zámeckého vinařství 
Bzenec se tak tříkolovým systémem 
hodnocení propracovalo k titulu abso-
lutního šampiona v konkurenci 2402 
vín, a stalo se tak po právu nejlep-
ším vínem České republiky pro rok  
2022.

„Víno má nádhernou zlatožlutou 
barvu se zelenými odlesky. Vůně je plná 
žlutého ovoce, medu, rozinek a podpo-
řená vanilkou. V chuti je zejména kula-
té, krásně hebké a široké s tóny vanilky 
a jemně praženého oříšku. Víno pochází 
ze slovácké vinařské podoblasti, z iko-
nické tratě Klínky v obci Vracov. Tato 
trať vinařství přinesla Šampiona Salonu 
vín ČR už popáté,“ přiblížil nejlepší ví-
no České republiky Ing. Bořek Svobo-
da, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.

Vítězné Chardonnay pochází z vi-
nařské oblasti Morava, Slovácké pod-
oblasti, vinařské obce Vracov a viniční 
trati Klínky. 

Na přelom ledna a února 2022 pro-
běhne vyhlášení, a dá-li situace, také 
slavnostní předání diplomů vítězům 
jednotlivých kategorií, nejlepší kolek-
ci ročníku a medailistům. Na vyhláše-
ní výsledků pak přímo naváže otevření 
nového ročníku degustační expozice 
Salonu vín 2022. Podmínky a termíny 
budou upřesněny.

„Jakkoli i letošní finálové kolo Salo-
nu vín – národní soutěže vín proběhlo 
ve stínu epidemie, dobrá věc se opět 
podařila a naši vinaři se dočkali po-

souzení svých vín nejlepšími profesio-
nálními degustátory v zemi,“ neskrý-
val radost z dalšího úspěšného ročníku 
Ing. Pavel Krška, ředitel pořádajícího 
Národního vinařského centra, a do-
dal: „Réva roste a plodí bez ohledu 
na lidské starosti, a proto ani vinaři 
neztrácejí na elánu při výrobě svých 
výjimečných vín. I přes všechny obtíže 
posledních dvou let na aktuálním roč-
níku vidíme, jak se celý vinařský obor 
neustále posouvá kupředu a kvalita 
moravských a českých vín roste s ním. 
Bylo to vidět u hodnocení vín v „super-
komisi“ pro výběr šampiona, kdy hod-
nocení na prvních místech byly velmi  
malé“.

Salon vín –  
nÁrodní SoutĚž vín 2022

Soutěž, která letos dospěla do své-
ho už 22. ročníku, se v průběhu let 
vyvíjela, až se ustálila na trojkolo-
vém systému hodnocení. První fáze 
hodnocení probíhá obvykle v letních 
měsících v jednotlivých moravských 
vinařských podoblastech (Znojemská, 
Mikulovská, Velkopavlovická, Slo-
vácká) a ve vinařské oblasti Čechy. 
Jde o nominační kola Národní soutě-
že vín, tedy prvního stupně naší nej-
větší a nejvyšší soutěže vín. Následuje  
1. už celostátní kolo Salonu vín – ná-
rodní soutěže, z něhož postupuje 400 fi- 
nalistů, a celá soutěž vrcholí 2. finá-

lovým kolem a výběrem absolutních  
vítězů.

Šampion a každý držitel titulu Zlatá 
medaile Salon vín 2022 tak musí po-
stupně projít třemi koly profesionálního 
hodnocení držiteli mezinárodních degu-
stačních zkoušek dle evropských ISO 
norem, což zaručuje objektivitu a vyso-
kou úroveň celé soutěže. I díky tomu je 
Salon vín – národní soutěž vín výkladní 
skříní českého a moravského vinařství 
a titul Šampiona je nejvyšší dosažitel-
nou metou pro víno v České republice. 
Prestižní ocenění zlatými a stříbrnými 
medailemi Salonu vín – národní sou-
těže vín jsou pak nezpochybnitelnou 
garancí nejvyšší možné kvality vín.

Kromě 100 nejlepších vín, oceně-
ných dle statutu Zlatou medailí Salonu 
vín ČR 2022, udělí komise také stříbr-
né medaile (u vín, která postoupila do 
druhého kola hodnocení a získala min.  
84 bodů). Celkový počet udělených 
medailí je limitován na max. 30 % z po-
čtu vín přihlášených do prvního kola.

Na vlastní soutěž navazuje od února 
následujícího roku Salon vín coby celo- 
roční degustační expozice nejlepších 
sta vín. Zde je možné prostřednictvím 
několika typů degustačních programů, 
včetně tzv. „volné degustace“, programů 
řízených sommelierem a individuální 
degustace z prezentačního automatu, 
ochutnat nejlepší vína pro daný rok.

Více na www.salonvin.cz,  
www.narodnisoutezvin.cz  

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Nejlepším vínem České republiky pro rok 2022 
se stalo Chardonnay barrique ze Zámeckého vinařství Bzenec

Pod záštitou Cechu českých vi-
nařů se v Kutné Hoře uskutečnila 
soutěž O pohár Karla IV. Degustá-
toři rozdělení do pěti komisí udělili 
produktům značky Mucha Sekt cel-
kem šest medailí – tři zlaté a tři 
stříbrné. Zlato si odváží Mucha Sekt 
Chardonnay Brut, Mucha Sekt Brut 
a Mucha Sekt Demi Sec. Letošní no-
vinka Mucha Sekt ICE získala stříb-

ro stejně jako Mucha Sekt Rosé Sec 
a Mucha Prosecco D. O. C. 

Hodnocení 147 přihlášených vzorků 
proběhlo dne 16. listopadu 2021 pod 
vedením pana Jiřího Čábelky a Ing. 
Marka Babisze v Kutné Hoře a podíle-
lo se na něm 31 členů odborných some-
liérských komisí. Slavnostní vyhlášení 
výsledků této soutěže proběhlo v pátek 
26. listopadu 2021 v klášteře svaté Vor-
šily v Kutné Hoře. 

„Naše sekty letos opravdu ukazují 
svoji kvalitu, a to jak na mezinárod-
ních soutěžích, jako je Mundus Vini, 
Berliner Wine Trophy a Víno TERRA 
WAG, tak na domácích kláních, kde 
uspěly na Prague Wine Trophy, soutěži 
TOP 77 vín v České republice, ve Vol-
bě spotřebitelů a nyní i v Kutné Hoře. 
Mucha Sekty vynikají nejen skvělými 
chuťovými kvalitami, ale také na první 
pohled zaujmou neotřelým designem 
každé lahve, který čerpá z Muchovy 
nadčasovosti a smyslu pro styl a krá-
su,“ přibližuje úspěchy posledních let 

Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti 
Soare sekt a. s. 

Zákazníci si mohou vybírat z pest-
ré nabídky stylových sektů z kolekce 
Alfonse Muchy, která obsahuje jak al-
koholické, tak nealkoholické varian-

ty. Sortiment je doplněn o jedinečnou 
kolekci tichých odrůdových vín ART 
DU VINS inspirovanou každodenním 
bytím, tvořivostí a úspěchem Alfonse 
Muchy během jeho působení ve Fran-
cii. 

„Vína značky Mucha Sekt pocházejí 
z prémiových vinařských oblastí a pod-
léhají nejnovějším trendům v oblasti 
zpracování hroznů i samotné výroby ví-
na. Všechny produkty z elegantní řady 
ART DU VINS jsou typické svojí ovoc-
nou svěžestí a každá lahev na sobě nese 
jiné Muchovo dílo,“ dodává brand ma-
nažerka Soare sekt Barbara Kozielová.

Loni v červenci uplynulo 160 let od 
Muchova narození. „Jsem velmi rád za 
dlouholetou spolupráci naší nadace se 
společností Soare sekt. Navíc i spojení 
naší rodiny se světem dobrého vína trvá 
už spoustu let. První zmínka o něm totiž 
sahá až do patnáctého století, konkrét-
ně do roku 1488, kde Voršila Mucha-
peková ‚poručila vinohrad v Rovni 
strýci svému Muchovi a k tomu tři drej-
linky vína‘. Můj dědeček Alfons Mu-
cha prožil mnoho krásných časů se 
sklenkou dobrého vína v ruce,“ dopl-
nil k úspěchu v soutěži John Mucha, 
prezident Mucha Foundation.

Soare sekt a. s.

Šest medailí pro Mucha Sekty z vinařské soutěže O pohár Karla IV. 

Tradiční de-
vítka nejlep-
ších vinařství 
pro rok 2021 
je vybrána. 
Finalisté teď 
budou bojo-
vat o úspěch 

ve dvanáctém ročníku prestiž-
ní vinařské soutěže VINOZOOM  
VINAŘSTVÍ ROKU 2021. O titul nej-
vyšší a vítězství ve své kategorii 
se utkají tři malá, tři střední a tři 
velká vinařství. Vítězové pak bu-
dou slavnostně vyhlášeni 27. led-
na. Soutěž pořádá Svaz vinařů ČR 

společně s Národním vinařským 
centrem, za podpory Vinařské-
ho fondu a Jihomoravského kraje.

Finalisty vybírala odborná porota 
složená z profesionálů z řad vino-
hradníků a vinařů, Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, odborného 
tisku, enologie, sommelierství, mar-
ketingu, prodeje vína a architektury 
a designu. Podle objemu produkce 
pak byla nominovaná vinařství zařa-
zena do kategorií malé, střední a velké 
vinařství. 

FinaliSté vinozoom vinařStví 
roku 2021

Malá vinařství 
(produkce do 50 000 l/rok)

  Vinařství Piálek & Jäger s. r. o.
  Salabka, s. r. o. 
  Vinařství Lacina

Střední vinařství 
(produkce 50 001 – 250 000 l/rok)
  THAYA vinařství, spol. s r. o.
  Reisten, s. r. o.
  Ing. Miroslav Volařík

Velká vinařství 
(produkce nad 250 000 l/rok)
  Vinařství LAHOFER, a. s.
  CHÂTEAU VALTICE – Vinné 

sklepy Valtice, a. s
  NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.

„Finálová devítka je velmi silná. 
Jsou v ní bezesporu zkušená vinařství, 

z nichž většina účast ve Vinařství roku 
zažila v některém z předešlých ročníků. 
Jednotlivé kategorie jsou mimořádně 
vyrovnané a opravdu jsem zvědavý, 
kdo titul získá tentokráte. Ať to však 
bude kdokoliv, jsem hrdý na finalisty 
i další naše vinaře, kteří na sobě tvrdě 
pracují, posouvají svá vinařství dopře-
du, ale tím i celý náš tradiční obor,“ 
sdělil prezident Svazu vinařů ČR PhDr. 
Martin Chlad a dodal: „Teď nás tedy 
čeká období, kdy sedmičlenná odborná 
komise posoudí přímo v jednotlivých 
vinařstvích, do jaké míry naplňují fi-
nalisté stanovená soutěžní kritéria, 
a definitivně tak rozhodne o vítězích.“

Celý proces hodnocení bude zavr-
šen 27. ledna, kdy budou oceněny ne-
jen významné osobnosti moravského 

a českého vinařství, ale především vy-
hlášeni vítězové ve třech soutěžních 
kategoriích a absolutní vítěz VINO-
ZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021. 
Slavnostní vyhlášení bude tradičně 
moderovat pan Marek Eben. 

Vítězi titulu se v minulosti sta-
la vinařství Škrobák, Víno J. Stá-
vek, Vinselekt Michlovský, Bohemia 
Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znoj-
mo, Château Valtice – Vinné skle-
py Valtice, Zámecké vinařství Bze-
nec, Vican rodinné vinařství a dvakrát 
vinařství Sonberk.

Více informací naleznete na  
www.vinarstviroku.cz

Omnimedia, s. r. o.

Seznamte se s finalisty VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021! 

http://www.salonvin.cz
http://www.narodnisoutezvin.cz
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Moravským a českým vinařům se 
zadařilo na další prestižní meziná-
rodní soutěži vín. Krásných 18 me-
dailí si přivážejí z BERLINER WEIN 
TROPHY 2021, jíž garance nejvyš-
ší úrovně dává patronát OIV (Mezi-
národní organizace pro révu vinnou 
a víno). Účast vín z České republi-
ky finančně podpořil Vinařský fond 
a organizačně ji zajistila redakce 
časopisu SOMMELIER.

Soutěže se letos zúčastnilo 9 mo-
ravských a českých vinařství, která 
dohromady přihlásila 54 vín, z nichž 
rovná třetina dosáhla na medailové 
umístění, a to v podobě jedné velké 
zlaté, 13 zlatých a 4 stříbrných medai-
lí. Výjimečnou formu svých tramínů 

potvrdilo vinařství Znovín Znojmo, 
které jako jediné za svůj Tramín červe-
ný 2017, výběr z cibéb, získalo velkou 
zlatou medaili. Úspěch pak podpořilo 
ještě zlatem za Sauvignon VOC Znoj-
mo 2020. 

„Navzdory současné složité době 
se pořadatelům podařilo s respektem 
k omezujícím opatřením a díky pří-
kladnému chování porotců uspořádat 
soutěž bez nehod a plně se soustředit 
na přihlášené produkty,“ okomentoval 
průběh hodnocení JUDr. Luboš Bárta, 
šéfredaktor časopisu SOMMELIER, 
který účast našich vín na soutěži orga-
nizoval, a dodal: „Do hodnocení by-
lo přihlášeno téměř 6 tisíc světových 
vín. S ohledem na přísnost hodnocení 
a kvótu OIV bylo uděleno jen 19 velkých 

Vinařství Víno Medaile
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený 2017, výběr z cibéb Velká zlatá

BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut, 
jakostní šumivé víno s. o. 2017 Zlatá

BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige 36 brut, 
jakostní šumivé víno s. o. 2015 Zlatá

BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt brut, jakostní šumivé víno 2020 Zlatá
Farma Pálava s. r. o. 
/ Vican rodinné vinařství

Ryzlink vlašský Botrytis cinerea 2019, 
výběr z hroznů Zlatá

Vinařství Šabata s. r. o. Savilon 2020, pozdní sběr Zlatá
Vinařství Šabata s. r. o. Merlot 2019, výběr z hroznů Zlatá
Vinařství Volařík a. s. Rulandské bílé 2020, pozdní sběr Zlatá
Vinařství Volařík a. s. Pálava 2020, výběr z hroznů Zlatá
Vinařství Volařík a. s. Ryzlink vlašský 2019, pozdní sběr Zlatá
Vinofol, s. r. o. Rulandské šedé 2020, výběr z hroznů Zlatá
Vinofol, s. r. o. Hibernal 2020, výběr z hroznů Zlatá
Vinofol, s. r. o. Pálava 2020, výběr z hroznů Zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Sauvignon VOC Znojmo 2020 Zlatá
Farma Pálava s. r. o. 
/ Vican rodinné vinařství

Edice Karel Roden Tramín červený 2019, 
výběr z hroznů Stříbrná

Vinařství Petr Bunža Rulandské šedé 2020, pozdní sběr Stříbrná
Vinařství Petr Bunža Rulandské šedé 2019, výběr z bobulí Stříbrná
VINIUM a. s. Chardonnay 2020, pozdní sběr Stříbrná

Osmnáct medailí pro moravská vína z Berlína!

Hledáte to nejlepší pro sebe a své blízké? Chcete, aby výsledek vašeho snažení byl vždy skvělý a zdravý? 
BIO mouky Pernerka vám přinesou skvělou chuť a nejvyšší možnou kvalitu z obilí vypěstovaného ekologický-
mi zemědělci. Navíc za cenu, která vás příjemně překvapí. Už cítíte ten rozdíl? Pernerka - revoluce v pečení.

pernerka.czpernerkapernerka.cz  info@pernerka.cz +420 485 177 129

VESELÉ VÁNOCE
A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO

ROKU

inzerce_255x372_vanoce CZ   1 15.11.2021   13:56:45

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2022

Vám přeje Novum Global

www.novumglobal.eu

zlatých, 1702 zlatých a 171 stříbrných 
medailí. I kvůli tomuto striktnímu ome-
zení jsou medaile z Berliner Wein Tro-
phy 2021 pro vítězná vína tak cenné.“

Hned tři vinařství se mohou pochlu-
bit třemi zlatými medailemi. Bohemia 
Sekt se v Berlíně blýskl šumivými ví-
ny Prestige 2015, Prestige Chardonnay 
2017 a Bohemia Sekt Brut 2020. Vino-
fol Novosedly potvrdilo dlouhodobě 
stoupající úroveň svých vín zlatými 
pro Rulandské šedé, výběr z hroznů, 
Hibernal, výběr z hroznů, a Pálavu, 
výběr z hroznů, vše z ročníku 2020. 
Mikulovské Vinařství Volařík v Ber-
líně pozlatilo Rulandské bílé, pozd-
ní sběr 2020, Pálavu, výběr z hroznů 
2020, a Ryzlink vlašský, pozdní sběr 
2019.

Hodnocení soutěže bylo rozděleno 
do dvou třídenních a jedné čtyřdenní 
hodnoticí série, během nichž ochutná-
valo vína 168 různých porotců, to vše 
za přísných pravidel OIV (Mezinárod-
ní organizace pro révu vinnou a víno), 
UIOE (Mezinárodní unie enologů) 
a pod notářským dohledem. Pravidla 
OIV zahrnují požadavek, že medaili 
může získat pouze 30 % nejlepších vín 
v každé kategorii. Soutěž je součástí 
VinoFed a Golden League.

Více o soutěži na  
www.wine-trophy.com

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

Omnimedia, s. r. o.

http://www.wine-trophy.com
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a
„BRigHT wHiTE“ – 

jASNě BÍLÁ čOKOLÁDA  
OD CARgiLL 

Novým produktem společnosti Cargill je zá-
řivě bílá čokoláda, při jejímž vývoji vycházeli 
vývojoví pracovníci zcela určitě z přísloví, že 
se jí i očima. Nová čokoládová řada „bělejší než 
bílá“ je určena k tomu, aby umocnila přitažlivost 
především cukrářských a cukrovinkářských po-
choutek výraznějším vzhledem.

Aby dosáhli mimořádně bílé barvy, inženýři 
z Cargillu nejprve pečlivě vybrali přísady a pou-
žili vlastní patentované procesy k zesvětlení ba-
revného profilu. Společnost však neprozradila, 
co přesně dělá tuto novou bílou čokoládu bělejší, 
než je tradiční bílá. Historicky byla bílá čokoláda 
ve skutečnosti krémově zbarvená. 

Spotřebitelský test zadaný společností Car-
gill ukazuje, že téměř 20 % spotřebitelů označi-
lo u cukrovinek vizuální přitažlivost jako jeden 
ze tří hlavních faktorů při rozhodování o náku-
pu a 92 % souhlasilo, že „jasně bílá“ je znatelně 
bělejší než jiná bílá čokoláda na trhu. Podobně 
barva a vzhled mají významný vliv na nákupy 
u cukrářských a pekařských výrobků a u zmrz- 
liny.

Spotřebitelský průzkum naznačuje, že vizuál-
ní vzhled je u cukrovinkářských výrobků, jako 
jsou pralinky, zásadní. Vizuální přitažlivost ve-
de i v žebříčcích cukrářských výrobků. U pekař-
ských každý druhý spotřebitel považuje vizuální 
přitažlivost za potřebnou a čtyři z deseti dokon-
ce specifikují barvu jako klíčový faktor ve svém 
rozhodovacím procesu. Kategorie zmrzliny je 
také silně ovlivněna vzhledem bez ohledu na typ 
produktu. Od zmrzliny na špejli po tu v kelímky, 
zhruba každý druhý spotřebitel klade velký důraz 
na vizuální vzhled.

Vývojoví pracovníci Cargillu doporučují po-
užívat „jasně bílou“ čokoládu na těstu, zmrzli-
ně nebo pudinku intenzivně obarveném tmavým 
kakaovým práškem, kde vynikne její barva ob-
zvláť. Domnívají se, že růstový potenciál „jasné 
bílé“ je významný, protože Cargill má globální 
zastoupení.

Čirosti bílého pigmentu bylo dosaženo vlastní-
mi patentovanými postupy a pro zachování barvy 
čokolády byly vyvinuty specifické výrobní po-
stupy. Její chuťový profil je výborný – zaoblená 
chuť s jemnou vanilkovou příchutí a luxusní tex-
turou. Čokoláda neobsahuje žádné umělé přísady 
a je ideální pro potahování a zdobení. Lze ji po-
užít na pekařských, cukrářských a cukrovinkář-
ských výrobcích a najde uplatnění i v cereáliích 
a mléčných výrobcích.

Čokoláda se vyrábí z kakaových bobů certifi-
kovaných Rainforest Alliance a je „clean label“. 
„Bright white“ je k dispozici jako tuhá nebo te-
kutá čokoláda a ve snadno rozpustných formu-
lacích. 
www.worldbakers.com 

VÝROBCi LiHOViN V USA 
A EU VÍTAjÍ ODSTRANěNÍ 

ODVETNÝCH UNijNÍCH CEL
Podle oznámení z konce října se Spojené státy 

a Evropská unie dohodly na vyřešení vleklého 
obchodního sporu ohledně amerických cel na 
ocel a hliník a zároveň na pětileté zrušení téměř 
všech odvetných unijních cel na americké výrob-
ky včetně lihovin. Výsledkem bude významné 
posílení transatlantického obchodu a také pomoc 
lihovarům, farmářům, obchodu a sektoru pohos-
tinství. Odvetná cla na lihoviny byla zavedena 
v roce 2018 jako nesouvisející součást obchod-
ních sporů o ocel a hliník a poté sporů ohledně 
dotací Airbus-Boeing. Posledně uvedený byl le-
tos v červenci pozastaven na pět let a byla od-
straněna cla na některé, ale ne všechny lihoviny 
(rum, brandy, vodka vermut). Americká whiskey 
je například produktem, na který se celní sazby 
vztahují i nadále.

Mezi lety 1997 až 2018 odvětví lihovin z bez-
celního transatlantického obchodu významně 
těžilo a nárůst za 20 let činil více než 450 %. 
Tento průmysl na obou stranách Atlantiku však 
zavedením cel utrpěl. Vývoz americké whiskey 
do EU, největšího exportního trhu lihovin pro 
USA, se v letech 2018–2020 propadl o 37 % ze 
702 milionů USD na 440 milionů.

Prezident a generální ředitel Distilled Spirits 
Council Chris Swonger řekl, že po třech velmi 
obtížných letech poklesu exportu amerických al-
koholických nápojů jsou EU a USA zpět u doho-
dy o nulových clech na destilované lihoviny, kte-
rá byla zásadní pro exportní úspěch a vytváření 
pracovních míst na obou stranách Atlantiku od 
roku 1997. Průmysl alkoholických nápojů byl ne-
spravedlivě zasažen tarify souvisejícími se spory 
v odvětvích, na kterých tento průmysl žádným 
způsobem neparticipuje.

Také generální ředitel Spirits EUROPE Ulrich 
Adam v reakci na dohodu o odstavci 232 ame-
rického zákona o obchodní expanzi z roku 1962 
uvedl, že toto je nesmírně pozitivní vývoj a velká 
úleva pro mnoho nesouvisejících sektorů, kte-
rých se tento spor týká.

„Rádi bychom pochválili EU a USA za dosaže-
ní této dohody, která nám všem konečně umožňuje 
soustředit se na budování pozitivní transatlantic-
ké agendy, protože se pomalu začínáme dostávat 
z ekonomické krize. Návrat k bezcelnímu obcho-
du s lihovinami přes Atlantik přinese palírnám 
a našim partnerům v hodnotovém řetězci v sek-
toru pohostinství tolik potřebnou jistotu – mnoho 
z nich je nadále negativně ovlivněno následky 
krize COVID.“

Cla na dovoz oceli a hliníku z EU a z řady dal-
ších států zavedl v roce 2018 prezident Donald 
Trump. Široce kritizované opatření zdůvodnil 
tím, že dovoz těchto produktů ohrožuje americ-
kou ekonomiku, a tím i národní bezpečnost. EU 
reagovala zavedením odvetných cel na vybrané 

zboží z USA, například na motocykly Harley-
-Davidson či džínsy Levi Strauss.
www.thespiritsbusiness.com, www.consilium

COCA-COLA  
A OCHRANA  

žiVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost Coca-Cola Sweden spustila pilotní 

projekt, kterým v jedné stockholmské samoob-
sluze zkoumá možnost čepování svého nápoje do 
zákazníkem přineseného obalu/nádoby.

Spotřebitelé si mohou do samoobsluhy PBX 
přinést nebo zde koupit své vlastní nápojové oba-
ly/ nádoby a vybrat si z více než 60 nápojů zna-
ček Coca-Cola, Fanta, Sprite, FuzeTea a Smart- 
water. Většina z nich není v dotyčné prodejně 
k dispozici v baleném formátu.

Tento zkušební prodej probíhá ve spolupráci 
se společností Glacial, která poskytuje tepelně 
izolované opakovaně použitelné nápojové nádo-
by, které udrží produkty chladné až 12 hodin.

Pilotní projekt byl navržený tak, aby otesto-
val, pokud jde o opakované plnění nápojových 
nádob, chování spotřebitelů a ověřil potenciál 
takovýchto nádob při snižování odpadu a emisí 
skleníkových plynů.

Obaly představují největší podíl uhlíkových 
emisí Coca-Coly ve Švédsku. Dosahují přibližně 
40 % a to z nich činí prioritu, protože společnost 
usiluje o nulové emise skleníkových plynů do 
roku 2040.

Dalším krokem ve snaze o zlepšení ochrany 
životního prostředí je ohlášená komercializace 
biomateriálů nové generace.

Společnosti Coca-Cola Company, Changchun 
Meihe Science & Technology a UPM oznámily 
první plánovanou komercializaci nové techno-
logie výroby monoethylenglykolu (bMEG) na 
rostlinné bázi, který může nahradit v PET lahvích 
tradiční MEG vyráběný z ropy.

Tato technologie umožní společnostem efek-
tivně přeměnit biomasu druhé generace na rost-
linný bMEG. Tento proces je nejen efektivnější 
než současná výroba bMEG, ale také využívá 
suroviny, které nejsou určené k výrobě potravin. 
V konečném důsledku může zvýšená výroba 
bMEG snížit závislost na panenském plastu na 
bázi ropy. Kromě toho se Coca-Cola zavázala 
nabídnout komerční množství biomateriálu ko-
mukoli v oboru, včetně svých konkurentů.

Technologie, kterou vyvíjí a spoluvlastní spo-
lečnost Coca-Cola s čínskou vývojářskou vě-
deckotechnickou společností Changchun Mei-
he, je nyní škálována do průmyslového měřítka 
finskou lesnickou bioprůmyslovou společností 
UPM. Nová technologie výroby bMEG využívá 
cukerný zdroj, ale při jeho přeměně na MEG se 
jako mezikrok negeneruje etanol, což znamená, 
že proces je jednodušší než dosud používané po-
stupy a zároveň poskytuje při výběru vstupních 
surovin větší flexibilitu.

„Technologie nové generace představuje vý-
znamný krok vpřed směrem ke komercializaci 
procesu, který je nejen efektivnější než současné 
technologie bMEG, ale je založený na surovině, 
kterou nelze použít jako potravinářský zdroj. Tou 
surovinou je tvrdé dřevo pocházející jako vedlejší 
produkt z pil a z probírek lesů jako součásti udr-
žitelného lesního hospodaření.“

Výroba v průmyslovém měřítku má začít v ro-
ce 2023. Coca-Cola říká, že nová technologie 
představuje „nejvýznamnější pokrok“ v komerč-
ní životaschopnosti bioplastů od doby, kdy v roce 
2009 představila technologii první generace na 
svých obalech PlantBottle.

Nové technologie byly poprvé představeny 
v ověřovací sérii v roce 2017 a nyní budou zavá-
děny do výroby v průmyslovém měřítku. UPM 
v současné době buduje biorafinerii, která bude 
vyrábět biomonoethylenglykol (bMEG), biomo-
nopropylenglykol (bMPG) a také obnovitelná 
funkční plniva na bázi ligninu (RFF) vyrobená ze 
100% certifikovaného tvrdého dřeva, z pily a dal-
ších vedlejších produktů dřevařského průmyslu. 
Biorafinerie bude mít v roce 2023 celkovou roční 
kapacitu 220 000 tun. Podle zainteresovaných 
společností budou tyto produkty mít výrazně 
lepší uhlíkovou stopu a mohou být začleněny do 
stávajících toků obnovy materiálů a recyklace 
při splnění požadavků na výkonnost produktu. 
UPM a Coca-Cola zároveň oznámily, že nabíd-
nou komerční množství těchto biochemikálií 
komukoli v oboru, včetně přímých konkurentů  
Coca-Coly.

„Komercializace této technologie představuje 
významný milník nejen ve vývoji výroby obno-
vitelného glykolu, ale také v širším měřítku ve 
vývoji PET plastu bez fosilních paliv,“ říká Co-
ca-Cola.

MEG je jednou ze dvou molekul nezbytných 
k vytvoření PET, druhou je kyselina tereftalová 
(PTA). Investice do škálování rostlinných, ob-
novitelných materiálů, jako je bMEG, podporují 
ambice společnosti Coca-Cola a jejího úsilí o sní-
žení používání plastů na bázi ropy v jejích oba-
lech, spolu s investicemi do zvýšení využívání 
recyklovaného obsahu. Coca-Cola má vizi mít do 
roku 2050 nulové emise skleníkových plynů a do 
roku 2025 používat o 3 miliony tun panenského 
plastu ze zdrojů na bázi ropy méně.

Jedním z jejích cílů je zvýšit používání recyk-
lovaného PET (rPET) prostřednictvím kombina-
ce nových recyklačních technologií a povzbuzo-
vání spotřebitelů k recyklaci. Zlepšení designu 
obalů a nové systémy dodávek jsou další způso-
by, jak dosáhnout cíle. Chce však také vytvářet 
nové technologie, které nabízejí rostlinnou al-
ternativu k původnímu materiálu. Klíčovou roli 
při dosahování cílů budou hrát dobře navržené 
technologie, které lze úspěšně rozšířit do průmy-
slové výroby.
www.beveragedaily.com

Mgr. Tatiana Oldřichová

Pro správný vývoj kostí, tvorbu kolagenu a mineralizaci kostní matrix je důležitý v lidském organismu křemík. Do jisté míry též ovlivňuje rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění 
a reguluje metabolické pochody. Hlavními zdroji křemíku jsou cereálie, luštěniny, zelenina a byliny jako přeslička rolní a kopřiva. Kyselina křemičitá se vyskytuje i v některých (dokončení  
v tajence).

křížovka

Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 
2022 přeje rodinná společnost 

z Valašska. 

http://www.worldbakers.com
http://www.thespiritsbusiness.com
http://www.beveragedaily.com
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