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Nové vedení Ministerstva zemědělství 
(MZe) upravuje podle koaličního programu 
konečnou podobu Strategického plánu 
Společné zemědělské politiky do roku 
2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, 
vody a podpora druhové rozmanitosti. 
V rámci pracovních skupin je při tom do 
spolupráce zapojeno Ministerstvo životní-
ho prostředí i zástupci ekologických ne-
vládních organizací. 

Nové vedení MZe mění Strategický plán 
do roku 2027, který je mnohem ambicióznější 
než současné nastavení zemědělských dota-
cí. Aktivně materiál upravuje, aby odpovídal 
koaličnímu programu a v příštích letech byla 
podpora pro zemědělce podmíněna ještě še-
trnější péčí o přírodu a krajinu. MZe při tom 
jedná se zástupci odborných i ekologických 
organizací. Poslední jednání s vybranými or-
ganizacemi proběhlo 28. prosince, další pra-
covní schůzky budou následovat v letošním 
roce.

Začátkem ledna 2022 se sešli zástupci MZe 
se zástupci Ministerstva životního prostředí 
(MŽP), aby se dohodli na řešení dostatečně 
účinném pro ochranu přírody a krajiny 
a zároveň realizovatelném v zemědělské pra-
xi. Nastavení dotací musí být motivační, aby 
zemědělci nové postupy v dobrovolném reži-
mu praktikovali. 

Strategický plán doplněný o připomínky za-
šle MZe k posouzení Evropské komisi (EK) 
v průběhu ledna. Už si dojednalo posun termí-
nu, který byl původně do 1. 1. 2022. Prodlou-
žení MZe využije k úpravám materiálu i na zá-
kladě připomínek a požadavků MŽP, Evropské 
komise, posuzování vlivů na životní prostředí 
i některých ekologických organizací, které se 
k návrhu vyjádřily.

Zástupci některých nevládních organi-
zací v médiích vyjadřují nesouhlas s pra-
covní verzí plánu, který ale ještě zdaleka 
není finální. Upozorňují například, že Ev-
ropská komise k návrhu Strategického plánu 
poslala 60 stran připomínek. To je však 

u komplexního materiálu, který má více než 
500 stran, zcela běžné. Zatím tedy jde o ne-
formální a předběžné vyjádření. Maximum 
možného z těchto připomínek MZe po kon-
zultacích s Komisí už zapracovalo. Po ode-
slání plánu do Bruselu v lednu 2022 bude 
mít Evropská komise tři měsíce na zaslání 
oficiálních připomínek, které MZe opět vy-
pořádá, případně dodatečně zohlední ty, kte-
ré se v omezeném časovém limitu nepodařilo  
zapracovat. 

Strategický plán Společné zemědělské 
politiky na období 2023–2027 pro Českou 
republiku stanovuje klíčové cíle a nastave-
ní podpory do zemědělství na území ČR.  
Plán reaguje na předpokládané změny kli-
matu v příštích letech a zabývá se například 
zadržováním vody v krajině, snížení použí-
vání prostředků na ochranu rostlin i umě- 
lých hnojiv, ekologickým zemědělstvím 
a podporou biodiverzity. 

MZe

Ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula se ujal úřadu 

z a m ě ř i t  s e  c h c e  n a  m o d e r n í  t e c h n o l o g i e , 
e k o l o g i i  i  p o d p o r u  m a l ý c h  z e m ě d ě l c ů

Premiér Petr Fiala uvedl do úřadu mini-
stra zemědělství Zdeňka Nekulu. Prioritou 
nového ministra je precizní zemědělství, 
tedy využívání moderních technologií v ze-
mědělství. Soustředit se chce také na 
ochranu a zadržování vody v krajině, eko-
logické zemědělství a efektivnější podporu 
malých a středních zemědělců.

„Budu podporovat precizní zemědělství, 
které nám pomůže například používat méně 
průmyslových hnojiv a pesticidů. Kromě ji-
ného jde o využívání dat ze senzorů a čidel 

dy zkrátit cestu od zemědělců a producentů až 
na talíř ke spotřebiteli. S tím ale souvisí i po-
travinová soběstačnost a bezpečnost,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

S nutností snižovat využívání umělých 
hnojiv a pesticidů souvisí podle ministra Ne-
kuly i další jeho priorita, a to ochrana krajiny, 
vody a půdy jako největšího zásobníku vody, 
který naše země má. Hodlá také podporovat 
malé a střední zemědělce a za velký úkol po-
važuje nový strategický plán Společné země-
dělské politiky.

„Je nutné navrátit dotační kyvadlo, které 
se vychýlilo směrem k velkým podnikům, do 
rovnovážné polohy, abychom více a cíleněji 
podporovali malé a střední zemědělské pod-
nikatele, mladé a začínající zemědělce a ta-
ké ekologické zemědělství,“ uvedl ministr 
Zdeněk Nekula.

Za důležitou považuje spolupráci s Mi-
nisterstvem životního prostředí. „Chceme 
společně pracovat především na ochraně 
a zadržování vody v krajině, ale také v ob-
lasti ochrany půdy a protierozních opatření. 
Prostředkem, jak naši krajinu uzdravit, může 
být například obnova polních cest a výsadba 
stromořadí,“ řekl ministr Nekula.

Zdeněk Nekula se narodil 9. února 1970 ve 
Znojmě. Je absolventem Vysoké školy země-
dělské v Brně (Provozně ekonomická fakulta 
VŠZ, obor provoz a ekonomika), poté působil 
mj. v České spořitelně a v Erste Leasing, a. s., 
která se orientovala na financování zemědělců. 
V letech 2015 až 2018 byl předsedou před-
stavenstva státního Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu. Působil také 
v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti a byl členem představenstva Vý-
staviště České Budějovice. Byl dlouholetým 
starostou obce Těšetice na Znojemsku. Zdeněk 
Nekula je ženatý, s manželkou mají čtyři děti.

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán 
českého zemědělství do roku 2027. 

Bude více zaměřený na ekologii 

Vážení čtenáři,
na straně 7 odpovídá 

na naše otázky 
 Ing. Jiří Kopáček, CSc., 

předseda Českomoravského 
svazu mlékárenského

Neklidný leden
O nové vládě, která právě usiluje o schválení 

v parlamentu, zatím nic nevíme. Přejme si, aby jí 
to šlo a aby se jí dařilo naplňovat svůj program bez 
afér ve vlastních řadách. Snadné to nemá ani trochu. 
A my, lidé této země, odpočati po vánočních a novo-
ročních radovánkách, jsme už zase v práci. Ne ale 
všichni. Poctiví houmofisové pracují z tepla domova 
jako ďasi. Ti volnější pak bez rizika hřeší na nekon-
trolovatelnost svého pracovního vypětí a vědí, že to 
hrubý domácí produkt nijak neohrozí. Ale všichni, 
zejména ekonomicky myslící a škrti zvlášť, uvažují 
o příspěvku zaměstnavatele na energie, tedy na teplo 
jejich domácí kanceláře, to když jim přišly zálohy 
na plyn a elektřinu na příští rok a už vědí, že stát 
dává rád dotace na všecko. Jen aby se nepřepočíta-
li! Nová vláda chce vyjít se schodkem rozpočtu do  
300 miliard a to se moc rozhazovat nebude. 

Průmysl a stavebnictví už zase posilují, výpadky 
komponent a materiálů na výrobu letos určitě skon-
čí, v tom je kapitalismus dokonalý. Když někde na 
trhu něco chybí, vždycky se najde řešení. Jen to v té-
to zmatené době logicky déle trvá. A ti, kteří nutně 
potřebují cihlu nebo trám, si musejí připlatit. A to 
hodně. Je to silné narušení trhu, a vládne-li v něm 
dodavatel, začínají se dít věci. Řada dodavatelů si 
namazala silně kapsu a maže si dosud, protože tento 
nevyvážený tržní stav ještě neskončil. Chceš-li něco, 
čeho je málo, zaplať dvoj- i vícenásobek někdejší 
ceny. V potravinářské výrobě se tato cenová krize do-
týká zejména obalových materiálů a je obdivuhodné, 
jak to výrobci zvládají bez jakéhokoliv narušení do-
dávek potravin pro naše spotřebitele. Ceny zvednout 
museli, přitom zdražení potravin zdaleka nekopíruje 
zvýšení cen energií a všech surovin, které do výrobku 
vkládají. Při dnešních informačních technologiích 
a přívalu názorů veřejnosti na všemožných sítích 
je s podivem, že ceny potravin nejsou ani zdaleka 
předmětem výrazné kritiky veřejnosti. Proč by taky? 
Vždy když si chci udělat relaci maloobchodních cen 
nynějších s cenami státními před rokem 1991, tak mi 
stále vycházejí dnešní ceny velmi podhodnocené. Pro 
srovnání násobím někdejší cenu deseti u superzá-
kladních potravin. Máslo 250 g za totáče 8 Kčs, nyní 
45–50 Kč, šunka 100 g 8 Kčs, nyní 20, chléb 1200 g 
4 Kčs, nyní 24 Kč, rohlík 30 haléřů, nyní 1,80 Kč. 
A při těchto srovnáních mě vždycky napadne benzin. 
Poslední cena benzinu před revolucí byla 12,50 Kčs. 
Nyní 35 Kč. Takže pokud by trend totáčových cen 
zůstal, jezdili bychom nyní na benzin za 125 korun 
za litr. Sociálně slabší lidé mě nepochválí za to, že 
vlastně tímto obhajuji zvýšení maloobchodních cen 
potravin. Ale to je jinak. Vidím velkou propast v mar-
žích obchodu a ziskovosti potravin vyráběných naším 
průmyslem a výrobci. Můj odhad je, že kdyby po-
travináři mohli realizační ceny zvýšit o objem mar-
že, kterou si účtuje obchod, vzrostla by cena našich 
potravin o více než 30 procent. A to je přesně to, co 
našemu průmyslu chybí na to, aby se mohl rozvíjet 
stejně jako jejich kamarádi od Aše na západ. Tedy 
kamarádi v EU, ale jinak velcí konkurenti tvrdě za-
křiknutí tím, že jejich výrobky tam nemohou. Vlastně 
tady ani termín KONKURENT neplatí, neboť konku-
rence je obchodní boj v rovných podmínkách. 

A ještě z jiné kapsičky. PET lahve a plechovky. 
Prodej nápojů v těchto obalech se neustále zvyšu-
je a tento trend neustane, dokud se lidi nevrátí do 
hospod. I Budvar v těchto dnech buduje další novou 
linku na pivo v plechu. Kde všude tyto obaly skon-
čí? Vidíme to ve škarpách u dálnic a silnic, v lesích 
u sjezdovek a cyklostezek, ale i v popelnicích s netří-
děným komunálním odpadem. Německo a Rakousko 
tyto obaly zálohuje a od Nového roku i Slovensko. 
Záloha činí 15 centů, což jsou v přepočtu necelé  
4 naše koruny. Je to mistrovský ekologický tah mi-
nistra životního prostředí Jána Budaje a zasluhuje 
si obdiv. Není to i pro nás příklad a cesta směřující 
k čistotě krajiny? Nebo zase ustoupíme tlaku obcho-
du, že to nejde? 

Letošní leden je plný neklidu. I nový typ viru Omi-
kron tomu nepřidává. Držme se, dodržujme 4 R, ne-
líbejme se ani v lese, a hlavně se testujme. Výrobci 
testů, a nejen oni, musí hodně vydělat teď, aby měli 
z čeho žít, až tahle lapálie skončí. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

v zemědělské půdě či meteorologických údajů 
v on-line systémech, které následně dávkují 
správné množství hnojiv či pesticidů. Chci také 
snížit takzvanou uhlíkovou stopu potravin, te-
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Od 1. ledna 2022 mohou myslivci nově lo-
vit nepůvodní druhy živočichů, ke kterým patří 
například nutrie, norek nebo mýval. Tyto druhy 
působí škody, ohrožují životní prostředí a na-
še původní živočichy a rostliny. Na vyhlášce, 
která stanovuje seznam živočichů vyžadujících 
regulaci, se Ministerstvo zemědělství (MZe) 
shodlo s Ministerstvem životního prostředí. 

Vyhláška, která stanovuje seznam dru-
hů živočichů vyžadujících regulaci, umožní 
myslivcům od 1. ledna 2022 lovit nepůvodní 

druhy živočichů. Podmínkou je, aby to měli uve-
deno v povolence, kterou jim vydávají myslivec-
ké spolky (uživatelé honitby). Dosud mohla lovit 
tyto nepůvodní druhy pouze myslivecká stráž. 
Nová vyhláška MZe zvýší počet možných lovců, 
myslivců je v České republice přibližně 90 tisíc. 

K nepůvodním druhům uvedeným ve vyhlášce 
patří: husice nilská, mýval severní, norek americ-
ký, nutrie říční, psík mývalovitý a ondatra piž-
mová. Cílem předpisu je přispět k regulaci ne-
původních druhů a snížení nepříznivých dopadů 
spojených s jejich výskytem a šířením. Například 

mýval, norek a psík mývalovitý požírají ptačí va-
jíčka, mláďata i dospělé drobné živočichy. No-
rek způsobuje značné škody na populaci raků, 
obojživelníků, ryb, ptáků i menších savců. Husice 
nilská svým agresivním chováním znemožňuje 
hnízdění jiných druhů vodních ptáků. Ondatra 
a nutrie dokážou zničit polní plodiny a porosty na 
březích v okolí vod, a tím mohou ohrozit cenná 
přírodní společenstva. Oba druhy mohou narušit 
protipovodňové hráze a jiné vodní stavby. Vzhle-
dem k tomu, že často žijí v blízkosti zastavěného 
území, mohou být i přenašeči chorob. 

Nepůvodní druhy žijí mimo území svého při-
rozeného prostředí, v naší přírodě se dříve nevy-
skytovaly a byly do ní zavlečeny, ať už úmyslně, 
nebo náhodou. V posledních letech stavy nepů-
vodních druhů stoupají ve všech zemích Evrop-
ské unie, a jsou tak jedním z velkých problémů 
ochrany životního prostředí. 

Vyhláška do české legislativy přenáší předpisy 
Evropské unie o prevenci a regulaci zavlékání 
či vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů.

MZe

Ministerstvo zemědělství umožní myslivcům regulovat 
nepůvodní druhy zvěře, které v přírodě působí škody

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 • okyselující přípravky
 • antioxidanty
 • konzervační látky

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, 
že britští dovozci potravin a vedlejších živo-
čišných produktů mají od 1. 1. 2022 novou 
povinnost, která sekundárně dopadne také na 
české vývozce. Od Nového roku musí britští 
dovozci hlásit zásilky předem britskému Úřa-
du pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and 
Plant Health Agency). Tento úřad si bude ná-

sledně ověřovat, zda je podnik v příslušném 
státě Evropské unie schválený a registrova-
ný. Pokud podnik nebude mít potřebnou re-
gistraci a schválení, může dojít k odmítnutí 
a vrácení zásilky. 

„Je proto nezbytné, aby se všichni čeští vý-
vozci, kteří plánují vyvážet potraviny živočiš-
ného původu a vedlejších produktů živočišného 
původu do Velké Británie, co nejdříve obrátili 
na místně příslušnou krajskou veterinární sprá-
vu a oznámili jí, z kterých výrobních podniků se 
vývoz uskuteční,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád a dodal: „KVS totiž nemusí mít 
informace o dosud vyvážených produktech do 
Velké Británie k dispozici, protože zásilky byly 

dosud obchodované bez veterinárních osvědčení 
a jakýchkoli jiných omezení.“ 

Velká Británie v druhé polovině listopadu in-
formovala, že došlo opět ke změně termínů cer-
tifikace a fyzických kontrol, které se vztahují na 
dovozy živočišných produktů z EU.

Certifikace zásilek a kontroly budou pro-
váděny v následujícím harmonogramu. Od 
1. července 2022 bude zavedena certifikace 
(osvědčení), fyzické kontroly a kontroly to-
tožnosti pro veškeré maso a masné výrob-
ky a vedlejší produkty živočišného původu.  
Od 1. září 2022 budou prováděny certifikace 
a fyzické kontroly pro všechny mléčné výrobky. 
Od 1. listopadu 2022 bude nový režim upravovat 
i vývoz směsných výrobků, produktů rybolovu 

a zbývajících kategorií výrobků živočišného 
původu (ostatní než vyjmenované komodity 
jako maso a masné výrobky, mléko a mléčné  
výrobky).

Některé živočišné produkty – zejména některé 
masné výrobky nebude od příštího roku možné 
do Velké Británie dovážet vůbec. Od 1. července 
2022 již nelze exportovat do Velké Británie kon-
krétně chlazené mleté maso, chlazené a zmra-
zené mleté drůbeží maso a chlazené masné po-
lotovary.

Podrobné informace pro české vývozce souvi-
sející s BREXITEM a vývozem zvířat a živočiš-
ných produktů do Velké Británie jsou k dispozici 
na webu SVS. 

 SVS ČR

Důležité upozornění pro české firmy vyvážející potraviny 
živočišného původu a vedlejší živočišné produkty do Velké Británie

Situace v sektoru vepřového masa je i nadá-
le kritická a hrozí uzavírání některých podniků 
a nedostatek českého vepřového masa ke kou-
pi. Ministerstvo zemědělství (MZe) hledá způ-
soby, jak chovatelům co nejvíce pomoci. Opa-
kovaně na Radách pro zemědělství v Bruselu 
požaduje po Evropské komisi zavedení mimo-
řádných podpor pro tento sektor. MZe proplatí 
chovatelům v národních dotacích přes miliar-
du korun, i sami chovatelé se snaží situaci ře-
šit například prodejem masa ze dvora. 

„Chovatelé nyní produkují hluboce pod vý-
robními náklady a to je dlouhodobě neudrži-
telné. Opakovaně žádáme pomoc z Evropské 
unie, vyplatíme také národní dotace v sektoru 
vepřového v plné výši. Čeští zemědělci také 
spustili portál, na kterém mohou lidé nakoupit 
maso přímo od zemědělce ve svém okolí. Tento 
projekt má naši plnou podporu,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman (TZ 17. 12.).

S ohledem  na tíživou situaci Ministerstvo roz-
hodlo, že za dotační období 2020/2021 vyplatí 
chovatelům prasat finanční prostředky na národní 

dotační programy pro chovy prasat v plné výši. 
Do tohoto sektoru v rámci vybraných dotačních 
programů určených na ozdravování chovů pra-
sat a zlepšení jejich životních podmínek bude 
vyplaceno celkem 1,174 mld. Kč.

Česká strana opakovaně upozorňuje na 
problém v sektoru vepřového masa na jednáních  
v Bruselu a požaduje zavedení mimořádných 
podpor pro chovatele. Na poslední prosincové 
Radě se k Česku přidalo mnoho dalších stá-
tů včetně Rakouska, Belgie, Slovenska nebo 
Francie, je tedy patrné, že sektor má problémy 
napříč Evropou. Ceny zemědělských výrobců 
v ČR klesly v průběhu dvou let o 30 %, rostou 
ceny energií i krmiv. Chovatelé podle Agrární 
komory prodělávají 800 až 1000 Kč na každém 
praseti. 

Českým zemědělcům pomůže, pokud spotře-
bitelé budou nakupovat české maso. Na portálu 
Nasizemedelci.cz je možné vyhledat nejbližšího 
zemědělce, od kterého si lidé mohou nakoupit 
maso přímo ze dvora. Webová stránka zaručuje 
český původ masa, jeho kvalitu i bezpečnost. Jde 
také o výhodné ceny bez marže obchodníků. 

Chovatelé prasat čelí krizi, 
lidé jim mohou pomoci nákupem tuzemského masa 

Na redistributivní platbu, tedy platbu na 
první hektary, půjde 23 procent z celkového 
rozpočtu na přímé platby v novém progra-
movém období Společné zemědělské politiky 
(SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu ma-
lých a středních zemědělců. Díky podpoře re-
žimu ekologického zemědělství, které bude 
výzvou příštího programového období, by se 
podpora zemědělců mohla pohybovat až na 
úrovni 20 tisíc korun na jeden hektar. Za-
stropování se bude týkat investičních dotací, 
maximální limit na jeden projekt bude nově 

30 milionů korun. Shodla se na tom koaliční 
rada.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít kompro-
mis, který respektuje reálnou situaci v našem ze-
mědělství. Výrazně podpoříme menší zemědělce 
a ty, kteří chtějí dělat něco navíc pro naši krajinu, 
současně ale bude zajištěna i dostatečná podpora 
pro větší podniky, které budou hospodařit v sou-
ladu s dotačními pravidly,“ řekl ministr zeměděl-
ství Zdeněk Nekula.

Návrh Strategického plánu nyní počítá s redis-
tributivní platbou na úrovni 23 procent (původní 
návrh byl 10 procent) z celkové částky na pří-
mé platby. Ta bude určena na podporu prvních  
150 hektarů. Výše redistributivní platby je sou-
časně natolik vysoká, že umožní České republice 
nezavádět zastropování přímých plateb.

„Zastropování se ovšem dotkne investičních 
dotací, kde bude maximální limit 30 milionů ko-

run na jeden projekt. V minulosti to přitom bylo 
až 150 milionů korun, z čehož těžily především 
velké podniky. Nyní by se tak mělo dostat na více 
žadatelů o investice,“ uvedl ministr Nekula.

Důležitou zprávou pro české zemědělce je 
i schválená míra kofinancování Programu roz-
voje venkova v nové SZP. Ta bude na úrovni  
65 procent, což požadovaly téměř všechny země-
dělské organizace. Podpora tak bude srovnatelná 
s dalšími státy EU a umožní českým zemědělcům 
zůstat na celoevropské úrovni konkurenceschop-
nými. V končícím programovém období bylo 
kofinancování na úrovni 35 procent.

Nové zacílení zemědělských dotací má být 
také více motivační. „Chceme, aby zemědělci 
dělali něco navíc, aby se ještě lépe starali o na-
ši krajinu. Nechceme jít metodou příkazů, ale 
motivace. Proto bude výrazná část prostředků 
směřovat do ekologického zemědělství, do které-
ho se mohou zapojit všechny podniky bez rozdí-

lu velikosti. Strategický plán po úpravách bude 
více podporovat ochranu vody, půdy a pestřejší 
krajinu,“ řekl ministr Nekula. Malí a střední, ale 
i velcí zemědělci, kteří se zapojí do ekologického 
zemědělství, pak budou díky kombinaci všech 
podpor moci čerpat až 20 tisíc korun na hektar.

Z pohledu zemědělské veřejnosti je důležitá 
také dohoda o přesunutí podpory na trvalé travní 
porosty z prvního do druhého pilíře SZP. 

Navržené parametry Strategického plánu ny-
ní projedná Ministerstvo zemědělství (MZe) na 
jednání pracovní skupiny se všemi neziskovými 
organizacemi a ostatními partnery. Až poté bude 
finální podoba Strategického plánu odeslána Ev-
ropské komisi.

Koaliční rada se také dohodla, že po prvním 
roce nové SZP (rok 2023) provede na vlád-
ní úrovni vyhodnocení nastavených parametrů 
a případně bude provedena úprava těchto para-
metrů pro další období. 

Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit
 ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/brexit-obchodovani/
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Státní veterinární správa (SVS) a minister-
stvo zemědělství zveřejnily Metodiku kontro-
ly zdraví zvířat nařízené vakcinace pro rok 
2022. Jeden ze zásadních koncepčních doku-
mentů pro státní veterinární dozor a důležitý 
dokument pro chovatele hospodářských zví-
řat či myslivce každoročně navrhuje rozsah 
povinných preventivních a diagnostických 
úkonů, které mají předcházet vzniku a šíře-
ní nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka. Dokument zohledňuje vývoj nákazo-
vé situace. 

Poměrně významná změna se dotkne chovatelů 
ryb. Souvisí se zařazením koiherpesvirózy (KHV) 

mezi nákazy, pro které EU legislativa nevyžadu-
je monitoring s preventivním odběrem vzorků. 
Vzorky na KHV budou odebírány pouze v přípa-
dě podezření na tuto nákazu (objevení klinických 
příznaků nákazy nebo hromadných úhynů ryb).

Změn dozná i vyšetřování na aviární influenzu 
(ptačí chřipku). V chovech vodní drůbeže se už 
nebude v rámci monitoringu provádět sérologic-
ké vyšetření, ale bude se testovat metodou PCR. 
V případě pozitivního vzorku dojde k vyhlášení 
ohniska v chovu a k depopulaci ptáků. Vzorky se 
budou stále posílat k vyšetření do národní refe-
renční laboratoře ve Státním veterinárním ústavu 
Praha, přičemž odběry v chovech vodní drůbeže 
budou zajišťovat pouze úřední veterinární lékaři.  

Změny se dotknou také včelařů. Dochází 
k úpravě pravidel vyšetření na mor včelího plodu 
(MVP) a varroázu. Provedení vyšetření na MVP 
se bude nově týkat přemístění včelstev na vzdá-
lenost větší než 3 km (namísto dosavadních 10 
km). Zároveň dochází ke sjednocení platnosti 
vyšetření v případě přemísťování včel, včelích 
matek a včelstev do konce příslušného kalendář-
ního roku. U varroázy bude chovatel povinen vést 
záznamy o ošetření včelstev, což umožní lepší 
kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdra-
votní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošet-
ření včelstev v případě infestace byla rozšířena na 
všechny chovatele včel – všechna včelstva. Změ-
na byla provedena z důvodu plošného rozšíření 

varroázy v chovech včel a tím zvýšené potřeby 
sledování a následného ošetření u všech včelstev.

Předpokládáme, že letošního příštího roku na-
stane změna pro chovatele ovcí a koz, a to v sou-
vislosti se získáním statusu země se zanedba-
telným rizikem ke klasické klusavce (jedná se 
o nejvyšší možný status, který lze získat), o který 
požádáme Evropskou komisi. Díky tomu by se 
snížila frekvence vyšetřování spojená s monito-
ringem klasické klusavky u ovcí a koz. Nejen, že 
to přinese finanční úsporu okolo dvou miliónů 
korun, ale chovatelům se tím výrazně zjednodu-
ší přemísťování a nákup plemenného materiálu.

SVS ČR

Zveřejnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022

V České republice byl po zhruba dvou a půl 
roce zjištěn výskyt nebezpečného parazita   
svalovce (Trichinella spiralis) u prasete divo-
kého. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu 
(SVÚ) v Praze potvrdilo přítomnost larev trichi-
nel u dvou kusů prasat divokých dovezených 
do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji 
z Polska. Naposledy byl výše zmíněný parazit 
v ČR zjištěn v červenci 2019 u divočáka ulove-
ného na Uherskohradišťsku. Státní veterinární 
správa (SVS) při této příležitosti připomíná po-
vinnost vyšetřovat všechnu ulovenou i doveze-
nou černou zvěř na výskyt trichinel.

Dva kusy prasat divokých byly součástí zá-
silky více než 200 kusů dovezených na Silves-

tra do zvěřinového závodu. Provozovatel splnil 
svou povinnost a příjem zásilky řádně ohlásil 
místně příslušné krajské veterinární správě. Ta 
následně hned po příjmu zásilky v rámci vete-
rinární prohlídky odebrala vzorky a ty odeslala 
k vyšetření do SVÚ. Ten v úterý 4. ledna 2022 
potvrdil přítomnost larev svalovce ve vzorcích 
ze dvou zvířat. Oba kusy byly zlikvidovány 
v asanačním podniku.

Svalovec je parazit vyvolávající u lidí one-
mocnění zvané trichinelóza. Z domácích zvířat 
parazituje nejvíce u prasat, psů, koček a koní. 
Z divokých zvířat jsou to především divoká 
prasata, drobní hlodavci, lišky, nutrie, tchoři, 
jezevci, vlci, medvědi, hyeny, lvi a leopardi, 
mořští savci aj. V našich podmínkách by nej-

pravděpodobnějším zdrojem nákazy lidí moh-
lo být maso divočáka. Po pozření nedostatečně 
tepelně zpracovaného masa hrozí člověku na-
kažení, které může v krajním případě skončit 
smrtí. K posledním úmrtím na trichinelózu došlo 
v tehdejším Československu v 50. letech 20. sto-
letí. U prasat domácích v ČR se parazit dlouho-
době nevyskytuje.

„Právě kvůli uvedeným rizikům jsou v Čes-
ké republice dlouhodobě povinně na přítomnost 
svalovce vyšetřována všechna ulovená i obcho-
dovaná prasata divoká i na jatkách porážená 
prasata domácí a koně,“ uvedl ústřední ředitel 
Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. 
„V loňském roce bylo dle předběžných výsled-
ků v ČR (včetně kusů z dovozu) vyšetřeno zhru-

ba 230 000 prasat divokých z toho cca 2900 
dovezených ze zahraničí (Německa a Polska),“  
dodal.

K potvrzeným případům výskytu parazita 
u divočáků dochází velmi zřídka, ale stále se ta-
kové případy vyskytují. V roce 2020 nebyl za-
znamenán žádný případ záchytu trichinel u pra-
sete divokého. V roce 2019 se jednalo o jeden 
případ. V roce 2018 se jednalo o pozitivní nález 
u jednoho divočáka uloveného na Liberecku a tři 
pozitivní nálezy u divočáků dovezených do ČR 
z Maďarska. Od roku 2014 se monitoring výsky-
tu trichinel provádí také u uhynulých či utrace-
ných lišek a psíků mývalovitých. V roce 2020 
bylo pozitivních deset ze zhruba 2700 odebra-
ných vzorků.

V České republice byl po více než dvou letech zjištěn výskyt 
nebezpečného parazita u divočáka dovezeného z Polska
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Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) 
odhalili nelegální distribuci rybích výrobků 
na území Prahy a dalších krajů. Kontrolní 
akce byla provedena ve spolupráci s Policií 
ČR a předcházela jí série kontrolních náku-
pů uskutečněných inspektory SVS. Celá ak-
ce byla uskutečněna na základě obdrženého 
podnětu upozorňujícího na podezřelé nabídky 
prodeje potravin na sociálních sítích.

Automobil, kterým byly rybí produkty přepra-
vovány, nebyl vybaven mrazicím ani chladicím 
zařízením a zejména u mražených potravin neby-
ly dodrženy stanovené teploty pro jejich uchová-
vání při přepravě a produkty byly již rozmrazené. 
Přepravce dále neměl pro svou činnost registraci 
u SVS, a nebyl tak pod veterinárním dozorem.

Vozidlo přepravovalo především uzené, solené 
a sušené rybí výrobky, které nebyly nijak označe-
ny, nebylo tak možné zjistit datum použitelnosti 

či minimální trvanlivosti, produkty nebyly do-
provázeny doklady o původu zboží. Byly proto 
kvalifikovány jako potraviny neznámého půvo-
du. Veterinární inspektoři produkty v celkovém 
množství 52 kg na místě obarvili a nařídili jejich 
likvidaci na náklady provozovatele.

S provozovatelem bude vedeno správní řízení. 
Za popsaná porušení zákonných požadavků na 
bezpečnost potravin hrozí provozovateli pokuta do 
výše až 50 milionů korun. Jelikož byly ve vozidle 
přepravovány v nevhodných podmínkách bez vo-
dy také živé ryby, bude případ předán dál také Úřa-
du městské části Praha 4, na jejímž území bylo vo-
zidlo kontrolováno, pro podezření z týrání zvířat.

Případů, kdy je na sociálních sítích či někte-
rých inzertních portálech nabízen zdánlivě vý-
hodný nákup potravin pochybného původu, při-
bývá. SVS proto apeluje na spotřebitele, aby byli 
obezřetní a kupovali potraviny živočišného pů-
vodu pouze u prověřených prodejců a při náku-
pu vždy vyžadovali informace o původu potravin 
a době jejich trvanlivosti. Zvýšenou pozornost 
by měli věnovat také hygienickým podmínkám 
prodeje, tomu, zda jsou potraviny chráněny proti 
vnější kontaminaci a správně skladovány.  Pokud 
se jim cokoliv nezdá, neměli by potraviny kupo-
vat, protože tím riskují své zdraví. 

SVS odhalila nelegální prodej rybích produktů na sociálních sítích

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) 
v závěru loňského roku jako každoročně 
kontrolovali prodejce vánočních kaprů 
v celé České republice. V rámci akce pro-
vedli takřka 900 kontrol. Nějakou závadu 
zjistili ve třech procentech případů. Mezi 
nejčastější nedostatky patřilo nenahlášení 
prodejního místa SVS a prohřešky proti 
hygieně. V několika případech bylo zjiš-
těno porušení zásad welfare při prodeji 
a manipulaci s rybami, ale také klamání 
spotřebitele. Prodejci ryb v ČR před uply-
nulými Vánoci nahlásili téměř 3000 pro-
dejních míst, více než v předchozích  
letech.

Celkem provedli veterinární inspektoři  
878 kontrol prodejců ryb. Alespoň jednu zá-
vadu zjistili při 26 kontrolách. Celkový počet 

závad dosáhl 43 (v rámci jedné kontroly může 
být zjištěno i více závad). 

V 19 případech bylo zjištěno, že kontrolo-
vaný prodejce nenahlásil v zákonné lhůtě, kde 
a v jakých dnech bude ryby prodávat. Poru-
šení požadavků na hygienu pracovního místa 
a pracovních pomůcek, požadavky na osobní 
hygienu, nedostatečný přívod pitné vody ne-
bo naopak chybějící odtok do kanalizace či ne-
vyhovující nakládání s vedlejšími živočišnými 
produkty zjistili veterinární inspektoři v 16 pří-
padech.

Ve čtyřech případech se prodejci provinili 
proti zásadám welfare při prodeji a manipula-
ci s rybami. Porušení legislativy v této oblasti 
spočívala především v nedostatečném okysli-
čování vody v kádích. Ve třech případech zjis-
tila kontrola SVS nedostatky v dokumentech 
o původu kaprů. 

Například jeden z prodejců kaprů v Českých 
Budějovicích deklaroval, že prodává Třeboň-
ského kapra, ryby přitom pocházely z chovu 
z jiné oblasti jižních Čech. Tímto chráněným 
zeměpisným označením přitom mohou být 
označeny pouze ryby chované v přesně vymeze-
né oblasti. Dopustil se tak klamání spotřebitele.

„Z dlouhodobého hlediska se výsledky kon-
trol zlepšují, což přičítám jak osvětě, tak dů-
slednému dozoru. Pozitivně hodnotím zejména 
fakt, že zjišťujeme méně případů porušení zá-
sad welfare než v minulosti,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Pokud se na výsledky kontrol podíváme 
z regionálního pohledu, nejvíce jich provedli 
inspektoři v Jihomoravském (140), Středočes-
kém (116) a Moravskoslezském (101) kraji, 
kde se ryby prodávaly na nejvíce místech. Nej-
vyšší procento nevyhovujících akcí bylo zjiště-

no v Praze. Odhalením závady v hlavním městě 
skončilo devět procent kontrol.

„Prodejci, kteří porušili předpisy, dostanou 
pokutu. V případech, kdy jsme zjistili poruše-
ní zákona na ochranu zvířat proti týrání, bude 
předán podnět místně příslušné obci s rozší-
řenou působností. Na problémové prodejce se 
navíc přednostně zaměříme při kontrolách v le-
tošním roce,“ uzavřel Semerád.

V roce 2020 SVS zkontrolovala přes  
830 prodejních míst z celkových téměř  
2700 lokalit. Zhruba ve dvou procentech kon-
trol zjistili inspektoři nějakou závadu (v roce 
2019 to byly čtyři procenta kontrol). Nejčastěj-
ším nedostatkem bylo podobně jako v předcho-
zích letech nenahlášení prodejního místa pří-
slušné krajské veterinární správě, následovala 
pochybení v hygieně prodeje (11) a objevilo se 
několik případů problémů s welfare (5).

SVS před Vánoci zkontrolovala takřka 900 prodejců kaprů, 
závadu zjistila u třech procent z nich

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
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OTáZKA PRVNí: 

Českomoravský svaz mlékárenský sdružuje naše zpraco-
vatele mléka a výrobce mléčných výrobků. Jaká je nynější 
pozice a zpracovatelská úroveň tohoto oboru ve srovnání 
s lety před revolucí? A jaká v porovnání s ostatními země-
mi v našem sousedství? Jsme na tom dobře, když u řady 
produktů kupuje náš spotřebitel i více než polovinu netu-
zemské provenience? A to platí zejména u sýrů. 

ODPOVěď:
Od doby socialismu se naše mlékárenství proměnilo v mo-

derní potravinářský obor, který směle konkuruje rozvinutému 
mlékárenskému světu. Je to koneckonců již více než 33 let od 
doby sametové revoluce a současná úroveň výroby a zpraco-
vání mléka se absolutně nedá srovnat s realitou, která tu tehdy 
byla. Začneme-li mlékárenskou prvovýrobou, došlo k obrov-
skému pokroku v chovatelské a plemenářské práci, živočišná 
výroba zeštíhlila (máme tu dnes 3,5x méně dojnic než v roce 
1989, přičemž mléčná užitkovost se zvýšila řádově o 260 %) 
a dnes z pohledu užitkovosti dojnic patříme mezi nejpřednější 
země světa. Došlo ke koncentraci mléčných farem. Výrazně se 
zlepšila mikrobiologická a cytologická kvalita mléka a země-
dělci udělali významný pokrok ve welfare chovaných zvířat. 

Také ve zpracovatelském průmyslu podobný vývoj proběhl. 
Po privatizaci sektoru došlo rovněž k jeho zeštíhlení, důmysl-
né koncentraci a specializaci podniků, k rozsáhlé modernizaci 
provozů a nesmím zapomenout také na vstup zahraničního 
kapitálu do našich mlékáren, při kterém zahraniční investoři 
s sebou přinesli nejenom technologické know-how, ale také 
nový marketingový přístup. 

Jakkoliv je dnes naše mlékárenství v porovnání zejména se stá-
ty západní Evropy rozměrově malé, je zcela konkurenceschopné 
a daří se mu. Samozřejmě, že období, kterým si od revoluce 
sektor prošel, nebylo jednoduché, ale čeští mlékaři v něm čelili 
stejným problémům jako jejich kolegové ve většině evropských 
zemí. Významné změny proběhly zejména po našem vstupu do 
Evropské unie, ale popis všech těchto událostí by vydal na celou 
knihu a nevejde se tudíž do stručné odpovědi na tuto otázku.

Ano, jak správně uvádíte, kupuje český spotřebitel na našem trhu 
velký podíl výrobků z dovozu, který podle jednotlivých komodit 
představuje 5–50 % domácí spotřeby. To je samozřejmě daň za 
otevření našich hranic komunitárnímu trhu, a tudíž čelení obrov-
ské konkurenci, která se na tomto celoevropském trhu potkává. 
Vůbec si nemyslím, že by snad byly dovážené výrobky lepší než 
ty české, v řadě případů je tomu spíše naopak, ale zde je tak trochu 
na vině i ne zcela loajální český spotřebitel, což je v nás zakódo-
váno historicky, kdy v minulosti vše, co se k nám dostalo z dovo-
zu, nebo chcete-li přesněji ze Západu, bylo pokládáno za lepší. 
Je proto především na nás, potravinářích, svazech, komorách, ale 
také na médiích a novinářské obci, abychom společně dokázali 
našim lidem lépe zkomunikovat přednosti českých výrobků a je-
jich vysoké kvality, a tak se dokázali u českých spotřebitelů lépe 
prosadit. Není to lehké, je to nekonečný proces, ale myslím si, že 
se už v tomto směru pomalu také situace mění k lepšímu.

Největší výzvy a problémy, kterým musíme nyní čelit, je 
jednak již dva roky trvající světová pandemie COVID-19, kte-
rá zasáhla celou společnost, ale nyní zejména nebývalý růst 
nákladových vstupů od krmiv přes energie, pohonné hmoty, 
obaly, nedostatek pracovní síly atd. Ale v tomto případě se se 
stejnými problémy potýkají i okolní státy.

Náš současný mlékárenský sektor je ale poměrně konsolido-
vaný, a pokud se v minulosti dokázal vyrovnat s řadou změn 
souvisejících s přechodem na tržní ekonomiku, dozajisté si 
poradí také se současnými makroekonomickými a politickými 
vlivy, které ho ovlivňují. 

 
OTáZKA DRUHá: 

Vaše aktivity v čele Svazu jsou nepřehlédnutelné a vý-
znamně ovlivňují vědomost o jednom z nejvýznamnějších 
oborů potravinářského průmyslu – mlékárenství. Dalším 
novým počinem ve vaší práci bylo napsání velmi reprezen-
tativní knihy „Putování za sýry“. Kniha vyšla koncem mi-
nulého roku. Co bylo hnacím motorem pro napsání tohoto 
odborného literárního skvostu? A jak jste s výsledkem 
své práce spokojen vy jako autor?

ODPOVěď:
Děkuji za tento kompliment, a především za otázku týkající 

se mé knihy „Putování za sýry“. Nejprve musím přiznat, že 
já osobně jsem velmi spokojen, protože jsem si splnil jeden 
velký sen, a to napsat a vydat knihu o sýrech, které mě pro-
vázejí celým mým pracovním životem. Ale jak to vše začalo? 
V roce 2005 jsem byl osloven redakcí časopisu Potravinář-
ská Revue o napsání odborného článku o významech sýrů 
ve výživě člověka. Tento úkol jsem splnil a můj článek se 
líbil. Brzy přišel požadavek na další článek a pak se to už 
rozjelo. V podstatě do každého dalšího čísla tohoto pěkného 
časopisu jsem začal „dodávat“ mé exkurze do světa sýrů, 
reportáže v podstatě z celého světa, kam jsem se dostával 
v rámci mých pracovních i soukromých aktivit, při kterých 
jsem poznával, zkoumal a obdivoval sýrařské kultury mnoha 
národů, jejich sýrové speciality, tradiční i netradiční techno-
logie, farmářské sýraření i supermoderní sýrařskou výrobu. 
Články jsem psal často jako gastronomický cestopis, na jed-
né straně sice odborně, ale přitom jazykem, jenž měl oslo-
vit a zaujmout i běžného čtenáře, který se sýrařstvím přímo 
nezabývá. Tento můj nekonečný seriál byl asi od roku 2008 
pojmenován jako „Putování za sýry“ a za období 17 let mého 
psaní jsem vynechal, myslím, pouze jediné číslo časopisu. 
Články se čtenářům líbily, a proto mě často pobízeli, abych 
je shromáždil a vydal jako ucelenou knihu. Poprvé jsem tak 
učinil již v roce 2011, kdy jsem články do tohoto roku vytvo-
řené sestavil do „samizdatové publikace“ určené jako osobní 
dárky pro životní jubilea dvou mých sýrařských kolegů. Do 
skutečného vydání knihy mě ale nejvíce pobízely dvě velmi 
významné osobnosti českého mlékárenství, totiž Ing. Oldřich 
Obermaier a Ladislav Likler, kteří se však vydání knihy bo-
hužel nedožili. To mě upřímně mrzí, nicméně v knize na ně 
velice rád vzpomínám. Tak toto byl asi ten pravý hnací motor 
pro realizaci knihy. Musím říci, že mě také těšilo, když vždy 
po přečtení poslední reportáže v Potravinářské Revue se mě 
kolegové i čtenáři často ptali, o čem budu psát příště. Já to 
v podstatě nikdy nevěděl, protože mé články vznikaly více 
méně spontánně a k jejich sepisování mě vždy nejvíce inspi-
rovaly mé aktuální služební cesty nebo dovolenková „sýrová“ 

putování s mojí paní. Občas také píši články o sýrech pro 
jeden německý sýrařský blog, a když jsem pro Revue zrovna 
neměl něco nového připravené, přeložil jsem některý můj ně-
mecký článek do češtiny a přizpůsobil ho českým čtenářům. 
Jsem velice rád, že mi vydavatelství AGRAL umožnilo tento 
projekt realizovat a musím moc ocenit excelentní spolupráci 
s Mgr. Věrou Fillnerovou z vydavatelství AGRAL, která mi 
významně pomohla s editorskou prací na knize, a dále se 
skláním nad grafickým uměním a citem pana Pavla Vodič-
ky, který dal této publikaci opravdový glanc. Kniha vyšla 
počátkem prosince v nákladu 2000 ks a do Vánoc bylo za 
necelé tři týdny již prodáno 700 výtisků a objednávky stále 
přicházejí. Ale nejen objednávky, nyní již dostávám i krásné 
dopisy a poděkování od těch, kteří knihu mají, což je pro mě 
tou největší odměnou a naplňuje mě doslova štěstím, že se mi 
snad tento projekt podařil.

OTáZKA TřETí: 

Sýry jsou královskou mlékařskou doménou, a to jak 
z pohledu náročnosti výroby, tak z hlediska nejvyššího 
zhodnocení mléčné suroviny. I u nás má tento obor vel-
kou tradici, vždyť jedna z prvních sýrařských škol v rám-
ci někdejší monarchie Rakouska-Uherska byla otevřena 
v Kroměříži už před 120 lety. Sýr však zdobí jeho jakost. 
Obstojí kvalita našich sýrů v konkurenci se zahraničními? 
A mohl byste uvést, kolik našich sýrů putuje na export? 

ODPOVěď:
V knize „Putování za sýry“ jsem jednu z kapitol nazval 

„Česká republika – země sýrů“ a vyjádřil jsem v ní svůj 
upřímný obdiv kvalitě českých sýrů a umu českých sýrařů. 
Já jsem sám do sýrařské výroby v jihočeské Madetě nastoupil 
po škole v roce 1981 a za 40 let praxe v oboru jsem osobně 
zažíval, jak se naše sýrařství mění, rozvíjí a hlavně jak drží 
krok se světovými trendy. Sýrařinu jsem poznal opravdu po 
celém světě, proto mohu sám porovnávat a konstatovat, kam 
se až moderní české sýrařství posunulo. Opravdu „klobouk 
dolů“!

Výroba sýrů má v naší zemi dlouholetou a neoddiskutova-
telnou tradici, česká veřejnost sýry miluje a je možné potvrdit, 
že i naše spotřeba (19,1 kg v roce 2020) je vskutku hodně 
vysoká a určitě ještě poroste. Sýry se i u nás stávají součástí 
moderního životního stylu a nejsou už jen pouhou potravinou. 

Dalšími faktory úspěšné české výroby sýrů jsou moderní 
zcela konkurenceschopné sýrařské provozy, vysoké know-how 
a profesionalita našich „Mistrů sýrařů“ a také obchodníků se 
sýry, a koneckonců moderní prvovýroba mléka a mlékáren-
ství jako celek. Toto jsou všechno indicie a předpoklady, které 
dozajista zaručí další úspěšný růst a rozvoj sýrařského oboru 
v ČR.

U nás máme skvělé ryze české společnosti, které sýry vyrá-
bějí (Madeta, Moravia Lacto, Mlékárna Polná a další), ale do 
českého sýrařství vstoupila celá řada zahraničních investorů 
(Lactalis, Savencia, Bel, Brazzalle), a to právě proto, že věří 
české kvalitě, se kterou se dostávají do celého světa.

V České republice jsme v roce 2020 vyrobili 163 tisíc tun 
sýrů a tvarohů, z nichž 63 tisíc, tedy téměř 39 %, bylo expor-
továno do zahraničí. Arabský svět miluje a žádá české bílé 
sýry v solném nálevu z Madety a z Mlékárny Polná. Morav-
ský parmazán Gran Moravia putuje do celého světa. Ementál 
a Mozzarellu z Mlékárny Klatovy znají konzumenti v řadě ze-
mí Evropy, stejně tak Hermelíny ze Savencie z Přibyslavi. Ob-
líbenými v zahraničí jsou ale i další české plísňové, polotvrdé, 
tvrdé a tavené sýry, ale při výčtu jejich exportérů bych určitě 
někoho opomněl. Zkrátka lze říci, že i když je české sýrařství 
rozměrově o mnoho menší než například západoevropské, není 
určitě nevýznamné, ba naopak.

A když už o českých sýrech mluvím, nemohu opomenout 
i naše tři původní české sýry, kterým bylo přiznáno chráněné 
zeměpisné označení, totiž Jihočeskou Nivu, Jihočeskou Zlatou 
Nivu a Olomoucké tvarůžky. A to už je ta pomyslná „třešnička 
na českém sýrovém dortu“.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

A K T U Á L N Í  O T Á Z K Y O D PO V Ě D I  N A 3
 Ing. Jiří Kopáček, CSc., 
předseda Českomoravského svazu mlékárenského

a autor knihy „Putování za sýry“

4 39 000 hektarů  3 miliony tun cukrové řepy
350 000 tun cukru 600 000 hektolitrů pitného lihu

Přejeme všem svým obchodním 
partnerům a zákazníkům 
pevné zdraví, mnoho štěstí 
a sladký nový rok 2022.

konkrétně nabízíme:
  výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu    výkup zástavového skotu k výkrmu

Máme svoje stálé obchodní partnery a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.
S důvěrou se na nás obraťte!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 
upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat
Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat

kamille s. r. o., V pláni 11/25, 142 00 praha 4, cz
kontakt: ing. pavel heřmánek, tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104, kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com
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Praha – Po úspěšném loňském 
jarním vstupu na český trh pokraču-
je Everli v expanzi do dalších měst. 
Po Pražanech mohli služeb Everli 
využívat obyvatelé Brna, Ostra-
vy, Plzně, Olomouce, Havířova, Li-
berce, Českých Budějovic, Hradce 
Králové, Ústí nad Labem, Pardubic 
a Kladna. Posledními přírůstky do 
obsluhovaných měst jsou Most, 
Opava, Frýdek-Místek a Zlín, které 
byly uvedeny do provozu v listopa-
du. Uživatelům nově nabízí i výhodný 
program Everli PLUS, pro nové uži-
vatelé navíc zdarma. 

Je to už více než rok, kdy italský 
startup Everli vstoupil na český trh 
s hlavním cílem: pomoci prodejcům 
potravin přejít se svými produkty do 
online prostředí díky finančně udržitel-
nému a snadno implementovatelnému 
řešení. Od té doby si online tržiště s po-
travinami Everli vybudovalo své místo 
mezi ostatními online prodejci potravin 
na českém trhu.

Velká expanze 
do dalších měst

Po úspěšném spuštění služeb v hlav-
ním městě zahájila společnost Everli 
v loňském březnu, červnu, říjnu a listo-
padu expanzi do dalších měst v České 
republice. Po Praze následovalo Brno 
a Ostrava a nyní mohou služeb shoppe-
rů Everli využívat i obyvatelé dalších 
13 měst. Jedná se o Plzeň, Olomouc, 
Havířov, Liberec, České Budějovice, 

Hradec Králové, Ústí nad Labem, Par-
dubice, Kladno, Most, Opavu, Frýdek-
-Místek a Zlín.

Logistický model společnosti Ever-
li je založen především na službě 
shopperů Everli s flexibilními pra-
covními příležitostmi (princip crowd-
souringu), kteří mohou doručovat 
velké objemy nákupů, které pokryjí 
celý týdenní nákup. Protože logistic-
ký model nevyžaduje centralizovaný 
sklad ani nákladní automobily, jeho 
flexibilita a škálovatelnost umožnila 
společnosti Everli jako prvním nabíd-
nout službu doručování potravin ve 
stejný den v oblastech s malou/střed-
ní hustotou osídlení, kde dříve hráči 
na trhu s online potravinami neměli 
dostatečnou nabídku. „Tímto způso-
bem můžeme nabídnout příležitost 
nejen velkým prodejcům potravin, 
ale zejména i menším hráčům na tr-

hu se specializovaným sortimentem, 
například bioprodukty, vínem, lokál-
ními produkty a řadou dalších. Na-
ším cílem bylo působit do konce roku  

v 16 městech, což se nám podařilo 
splnit,“ zhodnocuje Anka Podkowin-
ska-Tretyn, Chief Business Officer 
International a Country Manager for 
Poland, Everli.cz.

eVerli plus 
pro Věrné zákazníky

Po úspěšné expanzi na český trh 
přišla společnost Everli s progra-
mem Everli Plus. Plus v současné 
době nabízí bezplatné doručení všech 
potravin za fixní měsíční poplatek  
99 Kč nebo roční poplatek 1099 Kč 
(92 Kč měsíčně). Plus se vyplatí poří-
dit i při nákupu s Everli dvakrát měsíč-
ně. „Toto je teprve začátek programu 
Plus a v letošním roce nás toho čeká 
ještě více,“ doplňuje Anka Podko- 
winska. 

Kašpar PR, s. r. o.

Everli expanduje do dalších českých měst a přichází s novými službami

Praha – Potravinářská společ-
nost Mondelez International uved-
la v lednu 2022 na český a slo-
venský trh novou, šestou stálou 
příchuť oplatek značky Fidorka. 
Tradiční kulatá oplatka má ka-
kaovou náplň v mléčné čokoládě 
a rozšiřuje základní portfolio 
značky. Zákazníci ji najdou v re-

gálech obchodů v poutavém růžo-
vém obalu. 

Po jedenácti letech se začátkem 
roku 2022 u značky Fidorka mění 
také design loga a obalů celé její zá-
kladní produktové řady.

Tradiční kulatá oplatka zalitá 
v čokoládě se v továrně v Opavě vy-
rábí od třicátých let minulého stole-
tí. Původně se jmenovala Tartalletes, 
později Capri. Název Fidorka nese 
od padesátých let minulého století 
na počest pekařské rodiny Fiedorů, 
která v Opavě v roce 1840 založi-
la tradici pečení sušenek a oplatek. 
Nová Fidorka s žádanou kakaovou 
náplní v atraktivním růžovém obalu 
tak doplní základní produktovou řa-
du s pěti výrobky. 

Nový design dostává jak logo, tak 
obal Fidorky. Mění se i u všech pěti 
stávajících příchutí: hořké s oříš-

kovou náplní, mléčné s kokosovou 
náplní, mléčné s oříškovou náplní, 
hořké s čokoládovou náplní a bí-
lé s čokoládovou náplní. „Každá 
příchuť, včetně novinky s kakaovou 
náplní, má nově tři verze obalu. 
Kromě svěžejší verze klasického 
obalu jde o obal s rošťáckým smaj-
líkem pro lepší náladu a medailo-
vý obal, kterým můžou zákazníci 
odměnit sebe nebo někoho další-
ho,“ uvádí Alena Kratochvílová, 
brand manažerka značky Fidorka. 
„Všechny tři designy dané příchu-
tě jsou různě namíchané v každém  
kartonu.“ 

Nový vzhled obalů Fidorek byl 
připraven ve spolupráci s lokál-
ní ostravskou agenturou Kantors 
Creative Club. Další dvě agentury 
zajišťují marketingovou podporu. 
Kreativitu má na starosti pražská 
agentura Friendly a mediální pod-

poru zastřešuje agentura Wave- 
maker.

Ročně se z továrny v Opavě dodá 
do českých a slovenských obchodů 
více než 47 milionů kusů Fidorek. 
Česká Fidorka inspirovala vznik ob-

dobných produktů, které se ve zdejší 
továrně také vyrábějí a exportují do 
zahraničí pod značkami Cadbury, 
Milka, Lacta, Freia či Marabou.

Native PR

Výhody váhy SM 5300x EV
 Komunikuje s elektronickými cenovkami
 eLabel – urychluje obsluhu – jednoduše se 
 dotkni, zvaž a tiskni
 Přehledný 10.1" dotykový LCD displej pro obsluhu
   10.1"    10.1" LCD displej s videoplayerem pro reklamní                             
 sdělení
   Režim váhopokladny nebo etiketovací váhy
   Linerless tisk s automatickým ořezem
   Automatická úspora délky etikety
   Tisk receptů přímo na etiketu/účtenku
   PC váha – TCP IP komunikace
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VÁHOPOKLADNA DIGI SM 5300X EV  
CHYTRÝ POMOCNÍK PRO KAŽDÝ OBSLUŽNÝ PULT

Praha (ČTK/red) – Internetový obchod 
s potravinami Rohlik.cz do konce února 
zdvojnásobí počet venkovních samoobsluž-
ných výdejních boxů ze stávajících 23 na 
45. Nově Rohlík Pointy umístí například na 
vlaková nádraží nebo pobočky České pošty. 
Výdejní boxy využívají také například Alza, 
Zásilkovna, Česká pošta, PPL nebo WeDo.

Venkovní samoobslužné výdejní boxy Roh-
lík využívá od podzimu roku 2020. Za poslední 
měsíc jich spustil sedm. Čtyři z nich na čerpa-
cích stanicích MOL v Praze, další na pražském 
Hlavním nádraží. Jeden z čerstvě spuštěných 
výdejních boxů funguje u stanice metra Stříž-
kov. Samoobslužný box Rohlík také nedávno 
umístil do areálu nemocnice v pražském Moto-

le. Další budou spuštěny ve Svitavách a v Mo-
helnici.

Mimo venkovní Rohlík Pointy má společ-
nost v provozu 35 samoobslužných boxů pro 
vnitřní prostory. Pro doručování nákupů vy-
užívá také 31 AlzaBoxů. Výdejní boxy jsou 
uzpůsobené tak, aby v nich potraviny vydr-
žely čerstvé, chlazené i mražené až do doby, 

než si je zákazník vyzvedne. Za Rohlik.cz stojí 
zakladatel Slevomatu a DameJidlo.cz Tomáš 
Čupr. Mateřská Rohlík Group expanduje na 
zahraniční trhy, funguje v Maďarsku, Rakous-
ku a Německu. V roce 2022 chce pod znač-
kou Sezamo expandovat do Itálie, Rumunska 
a Španělska.

Rohlik.cz do února zdvojnásobí počet výdejních boxů na 45

Tradiční Fidorka má novou kakaovou příchuť, 
rozšiřuje základní portfolio značky

Bratislava (ČTK/red) – Slovensko na začát-
ku letošního roku spustilo systém zálohování 
plastových lahví a plechovek, od kterého si 
slibuje snížení množství odpadu a vyšší recy-
klaci použitých nápojových obalů. ředitelka 
pro vnější vztahy správce zálohového systé-
mu Lucia Morvaiová informovala, že do pro-
jektu se zaregistrovalo přes 2000 sběrných 
míst. Mezi nimi jsou i prodejny, které umožní 
vratnou zálohu věnovat na dobročinné účely.

Záloha 15 eurocentů (necelé čtyři koruny) se 
vztahuje na plastové a kovové nápojové obaly 

s objemem od 0,1 do 3 litrů, které jsou označe-
né písmenem Z. Výjimku ze zálohování mají 
kromě jiných lahve na mléko, sirupy či liho-
viny. V přechodném období do konce června 
2022 lze ještě prodávat nápoje v nezálohova-
ných obalech.

„Plastové lahve a plechovky považuje-
me za ekologický problém, protože končí tam, 
kde nemají, a to v přírodě a v našich řekách. 
Je to důsledek toho, jak přistupujeme k od-
padům z obalů my všichni jako spotřebite-
lé. Zálohový systém přináší řešení v podobě 
zvýšení motivace vrátit plastové lahve a ple-

chovky zpět do obchodu,“ uvedla Morvai- 
ová.

Vratnou zálohu dostane spotřebitel zpět poté, 
co plastové lahve a plechovky vrátí například 
prostřednictvím odběrných automatů nebo v pří-
mo v menších prodejnách. Jeden z maloobchod-
ních řetězců zákazníkům umožní, aby tyto pení-
ze věnovali neziskové organizaci, která mapuje 
nelegální skládky odpadů či organizuje čistění 
veřejného prostranství.

Na slovenský trh se ročně podle dřívějších 
informací dostane miliarda PET lahví, z to-
hoto množství končí dvě pětiny na skládkách. 

Podle ministerstva životního prostředí pro-
střednictvím zálohování chce Slovensko do ro-
ku 2025 vysbírat 90 procent plastových lahví 
a plechovek. Systém zálohování nápojových 
obalů už dříve zavedla desítka evropských  
zemí.

Provozovatelem zálohového systému na Slo-
vensku se stala nezisková organizace, kterou za-
ložila sdružení výrobců nealkoholických nápojů, 
piva a svazy obchodníků. Některé firmy už ohlá-
sily, že spotřebitelům budou rozdávat plátěné taš-
ky či pomůcky k snadnější přepravě prázdných 
plastových lahví.

Praha (ČTK/red) – Sedmina klecových cho-
vů drůbeže se loni předělala na neklecové, 
uvedl místopředseda Českomoravské drů-
bežářské unie Zdeněk Mlázovský. Kleco-
vých tak podle něj zůstává 65 procent cho-
vů, biochovů je v současnosti kolem jednoho 
až dvou procent. Podle Mlázovského je číslo 
předělávaných chovů nadhodnocené, protože 
někteří chovatelé jdou cestou jednoduché al-
ternativy, a to odstraněním dvířek klecí.

„Spousta alternativních chovů byla rozesta-
věná,“ sdělil s tím, že koronavirová pandemie 
přechod chovů na neklecové systémy nezpoma-
lila. V některých případech podle něj však jde 
pouze o odstranění dvířek z klecí. „A i tím spl-
ňuji podmínky volného ustájení,“ uvedl. Podle 
něj spousta chovatelů nepřešla právě na voliérové 
chovy zaváděním nových technologií, neřešila 
například snůšku nebo sběr vajec. „Moderní cho-
vy, které do toho chtějí investovat, jdou cestou 
kompletní přestavby,“ dodal. Některé podniky 
podle něj třeba i srovnají haly se zemí a staví pak 
nové.

Vejce z voliérových chovů se podle něj vy-
kupují ze strany obchodních řetězců o zhruba 

dvacetník dráž, což stačí na zvýšené náklady 
dané neklecovým chovem, nepokryjí se tak ale 
investice ze strany chovatelů na kompletní pře-
měnu chovu. Moderní drůbeží hybridní druhy 
dokáží podle něj udržet snůšku v alternativních 

chovech v množství stejném jako v klecích. Ce-
na investice je například u haly pro 45 000 nos-
nic za 30 milionů Kč jenom u stavby haly, tech-
nologie pro chov pak vyjdou na dalších 30 až 
40 milionů Kč. „Dostáváte se minimálně na  

60 milionů korun, a to jste tam ještě nenasklad-
nili nosnice,“ dodal Mlázovský.

Do budoucna podle něj není cestou balení va-
jec do plastu. „Situace byla zajímavá ve chvíli, 
kdy plasty byly za hubičku, ale cena ropy šla 
nahoru, spolu s nárůstem cen energií a plynu. 
Vejce by mělo být jako přírodní produkt zabalené 
také v přírodním produktu, samozřejmě je třeba 
brát v potaz ekonomické hledisko,“ řekl. Uvedl, 
že společnost PROAGRO Nymburk, kde je také 
místopředsedou představenstva, balí v součas-
nosti vejce pouze do kartonu. V minulosti ale 
firma PROAGRO balila i do plastů s výrazně 
nižší cenou, tehdy to bylo 80 procent produkce.

Mlázovský se obává kvůli slibu obchodních 
řetězců, že nebudou brát vejce z klecových chovů 
už v roce 2025, výrazného poklesu soběstačnosti. 
Až takový zákaz začne platit v celé EU, očeká-
vá, že řetězce budou více tlačit na cenu i u vajec 
z voliér.

Chovatelé drůbeže pak také řeší zvyšující se 
ceny energií. Podle posledních informací z Ag-
rární komory ČR se u nich ceny krmiv meziročně 
zvýšily až o čtvrtinu, ceny elektřiny o 300 pro- 
cent, plynu až o 400 procent, nafty o 35 až  
40 procent, mzdy pak o pět až sedm procent.

Slovensko na začátku ledna zavedlo zálohování 
plastových lahví a plechovek

Drůbežáři: Sedmina klecových chovů se loni přeměnila na neklecové

PENNY v závěru roku 2021 naděli-
la svým zákazníkům nové prodejny. 
Po nedávno otevřených prodej-
nách v Počátkách a ve Zlíně se nyní 
dočkali obyvatelé v Praze Ládví 
a v Karviné. 

V Praze Ládví se jedná o prodejnu, 
která vznikla na místě původního kina 
z 80. let minulého století uprostřed síd-

liště. Novou prodejnu najdou zákazní-
ci nedaleko metra a autobusových za-
stávek směrem k sídlišti. Má rozlohu 
760 m2 a pro zákazníky byly v objektu, 
v němž najdou i prodejnu drogerie, vy-
budovány podzemní garáže. „V přípa-
dě Ládví jsme spolupracovali s místními 
neziskovými organizacemi i zastupiteli 
a upravili například fasádu tak, aby-
chom zachovali atmosféru tohoto mís-
ta, kde místní pamatují budovu kina. 
V rámci výstavby jsme se také zavázali 
renovovat kašnu uprostřed náměstíčka 
před obchodem. Věřím, že naše prodej-
na do celého prostoru zapadne, stane 
součástí tohoto místa a lidé si ji oblíbí,“ 
řekl při slavnostním otevření Mathias 
Mentrop, jednatel PENNY. Prodejna 
nabízí zákazníkům nejnovější koncept 
s atmosférou tržiště, který v souladu 
s aktuálními potřebami nabízí mimo 
jiné plně zakryté pečivo pro vyšší hy-
gienu prodeje nebo širší uličky. Zákaz-

níkům jsou kromě klasických pokladen 
navíc k dispozici i čtyři moderní samo-
obslužné pokladny.

V Karviné nové PENNY vyrostlo na 
třídě 17. listopadu v blízkosti dalších 
obchodů. „Jedná se o prodejnu s roz-
lohou 910 m2, která tak patří k těm 
větším. Vyniká výrazným prosklením, 
je tedy vzdušnější a působí prostorně-
ji. Jako u všech nových nebo moderni-
zovaných prodejen i tady jsme kladli 
důraz na to, aby se u nás lidé cítili pří-
jemně a bezpečně. Přírodní materiály, 
dostatek prostoru, přehledné uspořá-
dání a snadná orientace, to je jeden ze 
základů naší koncepce,“ popsal novou 
prodejnu Mathias Mentrop. 

Od počátku roku 2021 PENNY ote-
vřelo zatím 8 nových prodejen a svo-
ji expanzi nekončí. Již brzy se mohou 
těšit lidé v Ústí nad Labem, v Děčíně 
nebo v Kolíně. 

 Penny Market s. r. o.

Nová PENNY v Praze a Karviné

Nová prodejna PENNY v Praze Ládví

–

https://cz.everli.com/cs/20211012A
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Praha – Další uspěchaný den, kdy nestíhá-
te vůbec nic, ale přesto chcete jíst zdravě? 
Český specialista na výživové poradenství 
It's my life pro vás má jednoduchou odpověď. 
Polévky nabité bílkovinami, vitaminy i mine-
rály, které stačí zalít horkou vodou. Do pěti 
minut máte na stole ideální oběd či večeři. 
Můžete si vybrat z několika příchutí, ale hi-
tem letošní zimy jsou jednoznačně krémové 
polévky žampionová a rajčatová.

Vůně lesa
Žampionová polévka It's my life s mimořádně 

krémovou konzistencí k vám domů přinese vůni 

čerstvých hub. Potěší vysokým obsahem kvalit-
ních bílkovin i dalších prospěšných látek. Obsah 
sacharidů je přitom nízký, což ocení každý, kdo 
se snaží hubnout. Tuto polévku si s chutí dá ale 
i ten, komu zdravá strava nic neříká. Pro přípra-
vu chutného jídla nemusíte strávit v kuchyni dvě 
hodiny.

Žampionovou směs nemusíte použít jen k pří-
pravě polévky. Zalijte ji menším množstvím vody 
nebo sójovým mlékem, přidejte konjakové nebo 
jiné nízkosacharidové těstoviny a máte lahodnou 
žampionovou omáčku. Tu můžete dále vylepšit 
třeba jarní cibulkou.

radost pohledět
Pokud máte raději rajskou polévku, jemný rajča-

tový krém si vás získá. I tato polévka má vyvážené 
nutriční hodnoty. Připravenou směs stačí zalít hor-
kou vodou a promíchat lžící nebo metličkou. Pak už 
ji jen nechte zhruba tři minuty odstát a je připravena 
ke konzumaci. Na závěr ji můžete ozdobit čerstvou 
bazalkou. Instantní směs se dá opět využít na mno-
ho způsobů. Přidáním cukety, papriky, žampionů či 
jiné zeleniny rychle připravíte omáčku, která vás 
více zasytí. Na rozdíl od ostatních instantních po-
lévek jsou tyto krémové výjimečné vysokým ob-

sahem proteinů. Obsahují 15 gramů bílkovin na 
porci a jsou tedy prospěšné úplně pro každého, 
včetně vegetariánů. Díky kvalitním surovinám 
a opravdové chuti po těchto polévkách sáhnete 
nejen v uspěchaných dnech, ale kdykoliv budete 
chtít dát svému tělu něco zdravého.

Nejsmeagentura.cz

Zdravá strava není žádná věda – pětiminutové polévky 
It's my life vám to ukážou

Češi v průměru vypijí tři až čtyři kávy den-
ně. Koronavirová opatření a okénkový prodej 
kávy však v posledním roce negativně ovliv-
nily spotřebu jednorázových obalů. Někteří 
prodejci kávy proto zkouší alternativu v po-
době vratných obalů. Ty kromě šetrnosti k ži-
votnímu prostředí přinášejí benefity i samot-
ným milovníkům kávy.

Podle průzkumu1 si lidé v tuzemsku nejčastěji 
dopřávají kávu doma a v práci. Přestože si kávu 
„s sebou“ objednává pouze přibližně 1,2 procenta 
lidí, i toto relativně nízké číslo vydá za spoustu 
jednorázových kelímků z papíru. V Česku se 
jich potom ročně vyhodí stovky milionů kusů, 
přičemž recyklovat se dá asi jen jedno procento 
z nich.

Zdánlivě ekologické papírové kelímky totiž 
nejsou vyrobeny čistě z papíru. Aby udržely hor-
ký nápoj, je jejich vnitřek potažen tenkou poly-
etylenovou vrstvou. Právě kvůli kombinaci dvou 
materiálů tak musejí kelímky po svém využití 
putovat do směsného odpadu. „Přestože se velká 
část gastroprůmyslu snaží nahrazovat plastové 
obaly ekologičtější variantou, i ta často končí 
v obyčejném koši. Nejde jen o papír či karton, 
ale také o materiály z přírodních vláken, jako 
jsou ta z cukrové třtiny, pšenice nebo bambusu. 
I v nich ale můžete najít různé chemické přísady, 
které škodí životnímu prostředí,“ říká Karolína 
Brabcová z organizace Arnika.

Podle nařízení Evropské komise by proto plas-
tové výrobky na potraviny rostlinná vlákna ne-
měly vůbec obsahovat. V Česku prodej výrobků 
s přídavkem bambusových vláken od 1. září za-
kazuje zákon. Kelímky na teplé nápoje, dětské 
plastové nádobí či jídelní soupravy totiž v na-
prosté většině případů nejsou vyrobeny pouze 
z bambusu. Podle Ministerstva zdravotnictví mo-
hou uvolňovat toxický formaldehyd či melamin, 

které pro člověka představují závažné zdravotní 
riziko.

Jednorázové nádobí navíc vede k nadměrnému 
množství odpadu, se kterým se pojí problémy 
s jeho likvidací. Recyklace je přitom z důvodu 
znečištění často nemožná, proto je variantou spá-
lení ve spalovnách či odvezení na skládky. „Eko-
logicky nejlepší je tedy používat klasické nádobí 
z porcelánu, skla, případně kovu, které se dá ne-
sčetněkrát využít a jeho likvidace a recyklace je 
vyzkoušená,“ doplňuje Brabcová.

ideální odpad je ten, 
který neVznikne

Čím dál více prodejců kávy proto hledá 
možnosti, jak dát papírovým kelímkům sbohem, 
a zapojuje se do systému vratných obalů. „Zákaz-
ník při prvním nákupu za kelímek zaplatí zálohu, 
tím vstupuje do služby,“ vysvětluje Michal Ha-
nák z firmy Nicknack, která se výrobou vratných 
kelímků zaobírá. Kromě pozitivního dopadu na 
životní prostředí mají podle Hanáka kelímky pro 
zákazníka i jiné výhody. „Nápoj udrží delší dobu 

teplý a při držení tolik nepálí. Plast, ze kterého 
jsou vyrobeny, je samozřejmě zcela zdravotně ne-
závadný,“ vyjmenovává Hanák výhody kelímků 
Hot cup.

Právě ty na svých stáncích pod názvem „Share-
cup“ začala zákazníkům nabízet i síť pojízdných 
kaváren Kofi Kofi. „Chtěli jsme lidem nabídnout 
způsob, který zanechá co nejmenší možnou stopu 
na životním prostředí. Na konci srpna jsme pro-
to na našich pojízdných stáncích zavedli vratné 
kelímky, protože víme, že ideální odpad je ten, 
který nevznikne,“ vysvětluje Sabina Slavíková 
z Kofi Kofi.

kelímek, který neskončí V koši
Přestože zákazníci kávových trucků, jež jezdí 

již po pěti českých městech, mají možnost vzít 
si nápoj do vlastního termohrnku, doteď toho 
využívalo jen zhruba 11 procent z nich. „Čísla 
vlastních kelímků po zavedení vratných nekles-
la, ale podařilo se skutečně pomoci těm, kteří se 
chtějí chovat odpovědně,“ popisuje Slavíková. 
Zákazník si na stánku koupí kelímek za 50 korun 
a má možnost si k němu pořídit i víčko za 25 ko-
run. Po dopití nápoje špinavý kelímek zase vrátí 
na jakémkoliv jiném stánku Kofi Kofi, jichž je 
po Brně rozmístěno deset. Za vrácení kelímku 
zákazník dostane token, který předloží zase při 
dalším nákupu.

Vratné kelímky firma od všech zákazníků 
každý den sváží, myje a následně suší ve vlast-
ních velkokapacitních myčkách. Důkladně 
zabalené potom putují zpět na stánky, kde se 
znovu využívají. Kelímky z polypropylenu tak 
vydrží až 500 mycích cyklů. Ani poté, co se po-
škodí, se z nich nestává klasický odpad. „Vy-
řazené kelímky dáváme firmě, která je zpracuje 
na plastový regranulát. Z toho se dále vyrábějí 
například kbelíky, které jdou opět zrecyklovat,“ 
uzavírá Hanák.
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Obliba kávy roste, prodejci mezitím hledají způsob, 
jak kelímky protáčet ekologicky

Stabilní růst minimální mzdy je jednoznač-
ným důvodem aktuálního zdražování potravin. 
Potýkají se s ním nejen obchodníci, ale také 
výrobci a distributoři potravin. Někteří už nyní 
avizují pro příští rok zdražení o 100 procent. 
Vedlejší roli ve zdražování hrají také náklady 
na pohonné hmoty nebo častější vyplácení 
nemocenské kvůli covidu. Naopak růst cen 
energií v posledních týdnech na situaci prak-
ticky nemá vliv.

Současný prudký růst inflace a s ní spojené 
zdražování se úzce dotýká i potravin. Jejich ce-
ny rostou plošně, ať už se jedná o nadnárodní 
řetězce, či tuzemské prodejny potravin. Ty ale-
spoň mohou těžit z dlouhodobě příznivé cenové 
politiky, proto současné ceny po zdražení stále 

nejsou tak vysoké jako v případě nadnárodních 
sítí. Podle předsedy Družstva CBA Romana Ma-
záka má současný stav jednoznačnou příčinu – 
dlouhodobý růst minimální mzdy. Rozdíl v její 
výši před pěti lety a nyní je pro zaměstnavatele 
obrovský, zejména pokud jde o celkové náklady. 

„Zvýšení minimální mzdy nás stojí 10 milionů 
ročně, za 5 let je to 50 milionů jen na mzdách. 
A tuto částku musíme někde vzít. Navíc lidé do-
stanou z této sumy jen 35 milionů, zbytek připadá 
státu. Není tedy divu, že si člověk ve finále kou-
pí za stejné peníze méně zboží než dříve,“ řekl 
Mazák. Mzdové náklady představují pro české 
prodejny dlouhodobě nejvyšší položku, co se tý-
če ekonomického provozu. U řady provozoven 
v nejmenších obcích jsou pak příčinou jejich ne-
rentability, v některých případech i krachu.

distributoři již nyní aVizují 
extrémní zdražení

Růst mezd se do stoupajících cen potravin ne-
promítá pouze u obchodníků, stejnou situaci řeší 
také distributoři, kteří zboží obchodům dodávají. 
Tyto firmy podle Mazáka posledních 5 let nesly 
část rostoucích nákladů ze svého, ovšem nyní 
i vzhledem k dalším faktorům musely ke zdra-

žení přistoupit. „Teď už to bouchlo a zdražení je 
extrémní. Ve finále nehrají roli jen mzdy, sekun-
dárně je nutné přičíst i rostoucí ceny pohonných 
hmot nebo náklady za covid kvůli nemocenským, 
které vyrostly i o 200 procent,“ doplnil Mazák. 

Situaci lze doložit na aktuálním dojednává-
ní obchodních podmínek na rok 2022. Zatímco 
v minulosti se šlo setkat s meziročním nárůstem 
cen dodavatelů potravin maximálně v rozmezí 
5–10 procent, nyní je změna mnohem výraznější. 
„Bavíme se o nárůstech o 50, 70 nebo i 100 pro-
cent. Zdražení je úplně mimo realitu a není ani 
v naších silách s tím cokoliv udělat. Pokud chceme 
populární a žádané výrobky prodávat, musíme se 
s dodavateli domluvit. Oslovením konkurence si 
zároveň obchodník nijak nepomůže, zdražování 
je plošné, ve všech segmentech. Nehledě na to, že 
i obchodníci se musí potýkat s rostoucími náklady 
a v cenách je zohledňovat,“ sdělil Mazák s tím, že 
současná situace jde plně na vrub orgánům, které 
postupný růst minimální mzdy v Česku zavedly.

zafixoVané ceny energií
Výrazným aktuálním tématem je také prud-

ký růst cen elektřiny a plynu. U něj ale podle 
předsedy Družstva CBA nehrozí, že by se do cen 

potravin výrazněji promítnul. Menší tuzemské 
prodejny mají totiž ceny fixované. „Týká se to 
i naší sítě, cenu máme od června fixovanou až 
do konce roku 2022. Využíváme dřívějších cen 
a aktuálně je spíše s otazníkem, zda se nás na-
výšení v budoucnu nějakým způsobem dotkne. 
V krizi v roce 2009 také vyletěla cena nahoru, 
ale poté postupně klesala. Na druhou stranu je 
téměř jisté, že na ceny, jaké byly před pěti lety, už 
energie nejspíš neklesnou,“ řekl Roman Mazák.

Důvodem toho, že se zdražení energií 
tuzemských obchodníků výrazněji nedotklo, je 
podle předsedy Družstva CBA také skutečnost, 
že provozovatelé prodejen ceny elektřiny či plynu 
dlouhodobě sledují. Fixaci tak díky tomu řeší 
s dostatečným předstihem. Zároveň také platí, 
že náklady na energie nejsou pro prodejny tak 
zásadní položkou jako mzdy. Velmi podobnou 
situaci pak CBA očekává také u dodavatelů 
potravin, tedy že uzavřeli nové smlouvy na 
energie včas, aby se jich zdražení v tomto ohledu 
nedotklo. „Samozřejmě mohou existovat výjimky, 
kde jsou například kvůli pecím energie potřeba 
více než jinde, ovšem jedná se o zlomek sortimen-
tu,“ uzavřel Mazák.
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Stoupající ceny potravin – hlavní příčinou je růst minimální mzdy, 
energetická krize takřka nehraje roli

Vůbec poprvé v historii platí Češi za obědy 
v průměru více než 150 korun. Vyplývá to 
z aktuálních listopadových a prosincových 
dat Ticket Restaurant Card Indexu společnosti 
Edenred, který je sestavený z plateb více než 
220 000 tisíc majitelů nejrozšířenější straven-
kové karty Ticket Restaurant. V transakcích 
jsou zahrnuté jak přímé platby lidí v restau-
racích, tak i ty prostřednictvím dovážkových 
služeb. 

Pokud jde o celkové příjmy restaurací z prode-
je jídel, ty se stále pohybují pod průměrem před-
covidového období. „Přímé tržby restaurací jsou 
nyní o 57 procent pod předkoronavirovými čísly. 
Pokud ale připočteme rozvážkové služby, je po-
kles výrazně nižší. Celkové tržby restaurací jsou 
v souhrnu obou prodejních forem 42 procent pod 
předcovidovým obdobím,“ říká obchodní ředitel 
společnosti Edenredu Petr Šorna. V praxi to zna-
mená, že každé čtvrté jídlo nyní lidé kupují přes 
on-line zprostředkovatele. 

Rozvážkové služby nabraly na důležitosti prá-
vě se startem koronakrize. Před ní se jejich podíl 
na tržbách gastrosektoru pohyboval mezi 3–5 pro- 
centy. V prvním lockdownu loni na jaře výrazně 
vzrostl – v dubnu 2021 tvořila externí on-line 
rozvážka 66 procent tržeb restaurací, v květnu 
35 procent. Po úplném rozvolnění opatření (léto 
2020) se ale lidé opět ve velkém do restaurací 

vrátili. Rozvážkový byznys v tu dobu zajišťoval 
restauracím kolem deseti procent výdělků.

Další lockdowny a následné loňské letní 
uvolnění ale již proběhly podle úplně jiných 
not. „Rozvážkové služby od podzimu 2020 hrají 
v byznysu restaurací velmi výraznou roli už nejen 
v lockdownech, ale i v době rozvolnění. Aktuálně 
se na tom určitě podílí skutečnost, že neočkovaní 

lidé nemají možnost restaurace navštěvovat. Ale 
často i ti, kteří do nich mohou, si jídlo nechají 
raději přivézt až do práce nebo při home office 
domů,“ říká Petr Šorna. 

Na byznys restaurací má vliv i další fenomén 
posledních měsíců, kterým je domácí příprava 
jídel, prokázaly nedávné průzkumy Edenredu. 
Lidé si vaří obědy nejen ve dnech, kdy jsou na 

home office, ale často si jídlo berou i s sebou do 
práce. Motivaci k návštěvě restaurace nemají ani 
ti zaměstnanci, kteří místo stravenek dostávají 
hotovost ve formě paušálu, který platí od začátku 
roku 2021.

I přes současnou složitou situaci je zatím vět-
šina restaurací odhodlána pokračovat ve svém 
podnikání, vyplývá z průzkumu společnosti 
Edenred mezi 236 majiteli restaurací. Pokračo-
vat v podnikání je rozhodnuto přes 43 procent 
provozovatelů restaurací. Další pětina pak zatím 
také nehodlá končit, ale připouštějí změnu názo-
ru v případě, že by přišla další výrazná omezení 
jejich podnikání spojená s koronakrizí. Pevně 
rozhodnuta ukončit podnikání je nyní téměř de-
setina provozovatelů, dalších skoro třináct pro-
cent se k ukončení podnikání přiklání a necelých 
patnáct procent kvůli nejasnému výhledu oboru 
tento krok zvažuje. 

Edenred se snaží restauracím ve složité době 
pomáhat. Již od roku 2020 vrací strávníkům za 
každou útratu nad 100 korun pětikorunu formou 
cashbacku. Lidé mohou dosáhnout i na další sle-
vy, které v aplikaci Edenredu inzerují jednotlivé 
restaurace. „O tom, kolik ušetřím, se tak dozvím 
ještě před tím, než jdu na oběd, což může zname-
nat výraznou pobídku pro návštěvu restaurace,“ 
doplňuje Šorna. 

Svengali Communications

TRC Index: Za jídlo nyní platíme v hospodách poprvé přes 150 korun
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*  Průměrná útrata v prosinci 2021  
je za prvních 8 pracovních dnů.

Ticket Restaurant Card Index – vývoj průměrné útraty za oběd (restaurace + rozvážka) 

Zdroj: průzkum Edenred září 2021

České Budějovice (ČTK/red) – Největší 
česká mlékárna Madeta měla loni podle 
předběžných výsledků poprvé tržby přesahu-
jící šest miliard korun. Náklady na energie, 
služby či dopravu letos firmě meziročně 
stoupnou o desítky milionů Kč. Letos do-
končí firma modernizaci závodu v Českém 
Krumlově, kde vyrábí nivu. ČTK to řekl ge-
nerální ředitel Madety Milan Teplý.

„Loni jsme jeli trochu hůř než předchozí rok, 
který byl mimořádně dobrý obratově, ziskově, 
v maržích. S obratem jsme šli loni nahoru, poprvé 
jsme protrhli – i navzdory výpadku exportu do Li-
babonu a Spojených arabských emirátů – hranici 
šesti miliard korun. Ale výrazně klesla marže, šla 
o osmnáct devatenáct procent dolů,“ řekl Teplý.

Letos plánuje Madeta tržby kolem 6,5 mi- 
liardy Kč. Letošní rok bude podle ředitele eko-
nomicky ale ještě horší než minulý. Madeta si-
ce od ledna zdražila výrobky o víc než deset 
procent, ani tak jí to ale nepokryje rostoucí 
náklady na energie, pohonné hmoty, mate- 
riál, obaly či služby. Firma tak seškrtá někte-
ré zbytné náklady, zvažuje také, že omezí část 
investic.

„Vypustíme některé méně atraktivní výrobky 
a budeme muset jednat (o výkupních cenách 
mléka) se zemědělci, ale to je těžké, protože 
jim šly náklady také nahoru. Doba se velmi 
dramaticky vyvíjí: je tady změna vlády, změna 
přístupu k agrárně-potravinářskému komplexu. 
Zřejmě bude trochu upozaděné to, jestli jsme 
jako republika potravinově soběstační. Čekám 

velmi těžký rok. Odhadovat zdražení mnoha 
a mnoha komodit lze těžko. Čekáme, že se nám 
podaří mít tržby převyšující šest miliard korun, 
ale mám obavy o marži a o to, v jaké ziskové 
oblasti se budeme pohybovat. Určitě to bude 
hluboko pod úrovní předchozích tří let,“ řekl 
Teplý.

V polovině roku dokončí Madeta investi-
ci v krumlovském závodě. Loni tam změni-
la způsob solení plísňového sýra niva. Mís-
to solných lázní přešla na suché solení. Šlo 
o součást investice za 350 milionů Kč, která 
začala předloni a skončí letos. Kapacita zá-
vodu se rozšíří o třetinu, denně tam pak vy-
robí až 21 tun sýru ze 180 000 litrů mléka. 
Zájem o nivu mají zákazníci z Tatarstánu, jed-
né z republik Ruské federace. „Chtěli od nás 

zboží, ale musí si ho odvézt, neporuším em-
bargo (vývozu do Ruska),“ řekl Teplý. Dou-
fá, že letos vzroste export do Libanonu a Spo-
jených arabských emirátů. O sýr akawi nově 
projevili zájem odběratelé z afrických zemí 
jako Kongo, Libérie, Sierra Leone, Gabon či  
Senegal.

Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané 
nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově 
Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 li- 
dí, zpracuje denně 900 000 litrů mléka. Má  
170 dodavatelů syrového mléka, nabízí přes 
250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce. 
V prosinci byla výkupní cena za litr syrového 
mléka 9,81 koruny. V roce 2020 měla Made-
ta tržby 5,61 miliardy Kč a zisk po zdanění  
311,4 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy.

Madeta měla loni tržby poprvé přes šest miliard Kč, marže ale klesla

http://lesensky.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=67633262&subjektId=645404&spis=412860
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Svijany – Chutě milovníků piva se 
neustále vyvíjejí a v poslední do-
bě se stále více přiklánějí k ležá-
kům s plnější chutí a také pivům 
s výraznější hořkostí. Nejvíce hořký 
český ležák – Svijanský Rytíř 12 %  
– s 45 mezinárodními jednotkami 
hořkosti IBU sklízí ocenění nejen od 
laiků, ale i od znalců: svědčí o tom 
cena pro národního vítěze, kterou 
letos v kategorii ležáků plzeňské-
ho typu získal v soutěži World Beer 
Awards. Rodinný pivovar Svijany 
s ním potvrzuje, že už dlouhá léta 
vyrábí piva s nejvyšší hořkostí na 
trhu. Patří mezi ně i Svijanský Máz  
s 34 IBU. 

„Zatímco průmyslové pivovary ješ-
tě donedávna z ekonomických důvodů 
chmelem spíše šetřily, v poslední době 
se i ony předhánějí v tom, který vyrobí 

pivo s co nejvyšší hořkostí. Svijany se 
těchto závodů nemusí účastnit, protože 
je už dávno vyhrály,“ řekl k tomu slá-
dek rodinného pivovaru Svijany Petr 
Menšík. „Jen to žádné svijanské pi-
vo nedává příliš najevo, protože jeho 
ušlechtilá hořkost z celkové komplexní 
chuti nijak nevyčnívá.“   

Hořkost piva odvisí od obsahu izo-
sloučenin chmele, především takzva-
ných alfahořkých kyselin. Její vnímání 
je do značné míry subjektivní a vý-
znamně jej ovlivňuje třeba stupňovitost 
nebo druh použitých chmelů. Hořkost 
se nicméně měří exaktně, tedy nikoli 
senzorickým hodnocením, ale podle 

skutečného obsahu izo-alfa hořkých 
kyselin v jednom litru piva. Jeden mi-
ligram odpovídá jedné mezinárodní 
jednotce IBU (International Bittering 
Unit) nebo obdobné evropské jednotce 
EBU. Hořkost klasických českých le-
žáků se pohybuje kolem 30 IBU. 

České ležáky jsou charakteristické 
tím, že se u nich hořkost jako chuťový 
vjem projevuje krátce po napití, protože 
ji nezakrývá ovocná chuť jako u piv 
s ještě vyšším číslem IBU, jako jsou 
například svrchně kvašená piva typu 
IPA. Proto je také v případě ležáků 
českého typu hořkost nad 40 jednotek 
velmi vzácná. Jejich hlavní devizou je 
totiž pitelnost, nikoli zajímavý chuťový 
zážitek jako u IPA. „Umění spočívá 
v tom uvařit pivo tak, aby jeho hořkost 
nebyla rušivá a pivo si zachovávalo 
svou pitelnost. V tom máme ve Svija-
nech s tradičním výrobním postupem 
velkou výhodu, protože je velký rozdíl 
mezi jemnou hořkostí dodanou jemným 
aromatickým chmelem a hrubou hoř-
kostí, jež vzniká zpětným rozpuštěním 
kalů do piva při průmyslové výrobě pi-
va v cylindrokónických tancích. Je to 
ale současně ekonomická nevýhoda, 
protože velké pivovary takto na rozdíl 
od nás šetří až 10 procent chmelení,“ 
řekl Petr Menšík.

opět 
proti proudu 

Protože svijanská piva jsou, pokud 
jde o hořkost, již mnoho let premian-
ty, mohl se nyní Pivovar Svijany vy-
dat opět proti proudu. „Když velké 
pivovary přecházely na průmyslovou 
výrobu v cylindrokónických tancích, 
my jsme naopak investovali do toho, 
abychom mohli zachovat tradiční vý-
robní postup českého ležáku. Když se 
ostatní snažili maximálně prodloužit 
životnost piva, my jsme úplně vylouči-
li pasterizaci, a to jako jediní i u piva 
v plechovkách. A teď, když přidávají 
IBU, my jsme se u nového piva Šlik 
vynasnažili chuťový vjem hořkosti na-
vzdory vysoké hodnotě 34 IBU naopak 

zmírnit,“ s pobavením konstatuje Petr  
Menšík. 

Exkluzivní sudové pivo Šlik 
Svijany uvedly na trh loni v létě. 
Jedenáctistupňový plnosladový světlý 
ležák zlatavé barvy nese jméno jed-
noho z prvních majitelů svijanského 
zámku a přilehlého pivovaru Jáchy-
ma Ondřeje Šlika. Jeho recepturu Petr 
Menšík vyladil tak, aby i při vysoké 
hodnotě IBU nepůsobilo příliš hořce. 
„V jeho případě chceme oslovit spíše 
mladší generaci milovníků piva, která, 
jak se zdá, už zase naopak začíná dá-
vat přednost pivům, u nichž není hořká 
chuť tak dominantní,“ dodal Petr Men-
šík.

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Hořkost svijanských piv
Svijanská Desítka 10 % 31 IBU
Svijanský Máz 11 % 34 IBU
Svijanský Rytíř 12 % 45 IBU
Svijanský Kníže 13 % 42 IBU
Svijanská Kněžna 33 IBU
Kvasničák 34 IBU
Svijanský Baron 15 % 46 IBU
„450“ 42 IBU
Šlik 34 IBU
Svijanský Vozka 22 IBU

Cena pro nejvíce hořký český ležák potvrzuje rostoucí oblibu hořkých piv 

V Praze – Jubilejní desátý roč-
ník předvánoční dražby uměleckých 
pivních lahví Pilsner Urquell přinesl 
Centru Paraple neuvěřitelných  
2 064 179 korun. S ohledem na sou-
časnou nelehkou situaci se Pils-
ner Urquell rozhodl částku navýšit 
o dalších 760 000 korun. Šek z ru-
kou sládka Václava Berky převzali 
za Centrum Paraple jeho ředitel  
David Lukeš a dlouholetá podporo-
vatelka, herečka a zpěvačka Bára 
Poláková.

Již tradičně stála v centru charita-
tivního projektu dražba designových 
pivních lahví, kterou Pilsner Urquell 
pro Centrum Paraple organizuje od 
roku 2012. Letošní edice vznikla ve 
sklárně Janštejn podle návrhu přední 
české designérky Lucie Koldové. Té-
matem aktuálního ročníku byla osla-
va úspěšných a inspirativních žen. 
Každá z desítky lahví získala patron-
ku z řad českých i slovenských osob-
ností. Jednou z nich se stala i Barbora  
Poláková.

„Chod Centra Paraple je z poloviny 
financován pouze z příspěvků dobro-
volných dárců. Centrum vzniklo a může 
poskytovat své služby díky lidské soli-
daritě a ochotně vzájemně si pomáhat. 
Chci proto jménem Centra poděkovat 
plzeňskému pivovaru, všem dražitelům 
i drobným dárcům, že společnými sila-
mi přispěli na dobrou věc. Současná 
doba není jednoduchá, a o to víc si po-
moci vážíme,“ říká Barbora Poláková, 
která od loňského roku Centrum Pa-
raple podporuje skrze akci „Poď si! 

Čtvrtky pro Paraple“ a letos se stala 
ambasadorkou virtuálního „Běhu i jíz-
dy pro Paraple“.

Získané prostředky využije Cent-
rum Paraple na mzdy asistentů, kteří 
klientům pomáhají s nácvikem po-

třebných dovedností, ale i na nákup 
sportovních a rehabilitačních pomů-
cek. A protože doba není jednodu-
chá, rozhodl se Pilsner Urquell navý-
šit výtěžek z aukce o 760 000 korun 
z prodeje vánočních jednolitrových  
lahví. 

„S tradicí pomáhat potřebným za-
čali v našem pivovaru v polovině 19. 
století už jeho zakladatelé, plzeňští 
právováreční měšťané. Na tento zvyk 
jsme před deseti lety navázali první 
dobročinnou aukcí pivních lahví. I le-
tos nás dražitelé příjemně překvapili 
a vydražili lahve za více než 2 miliony 
korun. Vzhledem k současné nelehké 
situaci Centra Paraple jsme se rozhod-
li vydraženou částku navýšit,“ uvedl 
Václav Berka, emeritní vrchní sládek 
Plzeňského Prazdroje.

Předání šeku proběhlo přímo v Cen-
tru Paraple za přísných hygienických 
podmínek. Hodnota nejdražší aukční 
lahve letos dosáhla 523 100 korun.

Bison & Rose

Pilsner Urquell navýšil dvoumilionovou částku z dražby aukčních lahví 
o dalších 760 000 korun. Celá suma putuje do Centra Paraple

Šek na celkovou částku 2 824 179 korun převzal z rukou Václava Berky ředi-
tel Centra Paraple pan David Lukeš společně s dlouhodobou podporovatelkou 
Barborou Polákovou. 

Legendární první závoz piva z Pl-
zeňského Prazdroje do Prahy se 
uskutečnil v roce 1843 a mířil do 
hospody U Pinkasů. Od té doby se 
přeprava i přebírání zboží značně 

změnily. Koňské spřežení nahradi-
la auta, platbu v hotovosti za do-
dané sudy nyní nahrazuje služba 
Chytrý závoz. Hospodští s podnika-
telským účtem od České spořitelny 

nově mohou částku za zavezené pi-
vo potvrdit v aplikaci a odchozí 
platbu díky nastavenému inkasu 
ihned vidí ve svém internetovém 
bankovnictví. Službu pro rychlejší 
a jednodušší dodávku piva spustily 
v pilotním provozu Česká spořitelna 
a Plzeňský Prazdroj letos na podzim 
a využívá ji už přes 200 provozoven 
po celé ČR.

„Služba podporuje jasný trend po-
sledních let, a to bezhotovostního 
placení, přičemž využívá výhod ote-
vřeného bankovnictví. Díky tomu sta-
čí dodávku piva potvrdit zákaznickým 
PINem na displeji závozníka a platba 
je ihned bezpečně připsána na účet do-
davatele piva,“ říká Martin Rosa, který 
se na řešení Chytrý závoz podílel, a do-
dává: „Službu chceme postupně nabíd-
nout i do dalších odvětví. Je vhodná 
všude tam, kde probíhají pravidelné 
závozy zboží.“ 

„Naším cílem je zjednodušit hos-
podským život a nabídnout jim řeše-
ní, která zrychlí jejich každodenní či 
pravidelné aktivity. To platí i o závozu 

piva. Už nemusí shromažďovat hoto-
vost v hospodě nebo chodit před zá-
vozem do bankomatu. Transakci navíc 
může potvrdit kdokoliv z personálu, 
koho hospodský určí, bez rizika zne-

užití. A příjemnější je to i pro řidiče, 
který nemusí operovat s hotovostí, 
čímž se celý závoz zrychlí,“ říká To-
máš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského  
Prazdroje. 

Výhody služby Chytrý závoz, která 
funguje od letošního podzimu, potvr-
zuje i hospodský Miroslav Kamaryt 
z pražské Restaurace U Žirafy: „Při-
neslo mi to klid. Když mi jede závoz 
piva, nemusím řešit hotovost na pro-
vozovně. A jelikož jsme tankovna 
s velkým objemem, musel jsem chodit 
často vybírat. Teď navíc můžu řešit zá-
voz piva odkudkoliv, což je pohodlné 
a usnadňuje mi to podnikání. A důle-
žité je, že nikdo nemůže udělat chy-
bu, což hrozilo při předání či převzetí  
hotovosti.“

Službu Chytrý závoz mohou využí-
vat všechny restaurace a hospody, které 
odebírají piva či další nápoje z Plzeň-
ského Prazdroje a mají podnikatelský 
účet u České spořitelny. Za službu na-
víc neplatí žádný příplatek, v rámci 
podnikatelského účtu je zdarma.

Svengali Communications

Závozy piva z Prazdroje jsou nyní bezhotovostní, hospodským to šetří čas

České Budějovice (ČTK/red) – Bu-
dějovický Budvar zprovozní na ja-
ře novou linku na stáčení piva do 
plechovek. Investuje do ní kolem 
300 milionů Kč. Chce také zahájit 
projektovou přípravu na stavbu no-
vé varny, což bude investice kolem 
půl miliardy korun. Stavět ji chce 
v roce 2023. Problémem jsou ros-
toucí náklady, meziročně za vstu-
py vydá Budvar přes sto milionů 
Kč navíc, řekl ředitel Budvaru Petr  
Dvořák.

Hodinová kapacita nové linky na 
plechovky bude 55 000 kusů. Součas-
ná linka jich zvládla 35 000 za hodi-
nu. Nová se rozjede zřejmě v březnu. 
„Hala se podařila připravit a z větši-
ny už instalujeme technologie, aby-
chom v únoru doinstalovali a postup-
ně naběhli zkušební provoz,“ řekl 
ředitel. Původní linka zatím zůstane 

jako záloha, později ji Budvar zřejmě 
prodá.

Prodeje plechovek předloni Bud-
varu meziročně stouply takřka o pěti-
nu. V roce 2019 prodal v plechu přes 
pětinu piva, zhruba 370 000 hektoli-
trů. „Je to globální trend, u spotře-
bitelů čím dál oblíbenější balení. Ze 
všech exportních trhů vidíme, že po-
ptávka po plechovkách roste dvouci-
fernými čísly již několik let za sebou, 
a naše současná linka je už v se-
zoně za hranou své kapacity,“ řekl  
ředitel.

Náklady na plechovky zároveň 
výrazně stoupají. Dodavatelé zdraži-
li Budvaru plechovky o nižší desítky 
procent, kvůli rostoucím cenám hliní-
ku, ale i proto, že kov samotný na trhu 
chybí. Národní pivovar prodá kolem 
dvou třetin piva jako balené.

„Nepamatujeme takové zdražování 
vstupů a míru nejistoty, se kterou do 

roku vstupujeme. Zdražují i staveb-
ní práce, u některých projektů to vy-
volává otazníky, zdali je v této chvíli 
spouštět nebo oddalovat. Teď začít 
stavět se nezdá jako úplně správná 
doba. Jenom v tom, co budeme platit 
meziročně navíc za vstupy, jsme vyso-
ko přes sto milionů korun,“ řekl ředi- 
tel.

V letošním roce chce rovněž Bud-
var zahájit projektovou přípravu na no-
vou varnu. Stavět ji chce v roce 2023. 
Jde o poslední z rozvojových investic 
v souhrnné výši dvou miliard korun, 
které začaly v roce 2015. Až skončí, 
výstav by měl dosáhnout dvou milionů 
hektolitrů.

V letech 2023 a 2024 chce Budvar 
investovat do dvou nových linek na 
stáčení do lahví. Nyní má tři, jednu 
pořídil předloni, další dvě jsou staré 
asi 15 let.

Praha (ČTK/red) – Pandemie koro-
naviru výrazně ovlivnila také nárůst 
nových minipivovarů v ČR. Zatímco 
za poslední dekádu jich ročně při-
bývalo běžně okolo padesáti, v roce 
2020 to bylo zhruba třicet a loni jen 
17. V Praze vznikl od začátku roku 
2021 pouze Bad Flash, který se po 
sedmi letech v roli létajícího pivovaru 
usadil v Kobylisích. Ačkoli kvůli 
různým omezením a opatřením ne-
mohl jet pivovar s roční kapacitou 
2000 hektolitrů naplno, chtějí jej 
majitelé letos ještě rozšířit. Pivo 
Bad Flash se totiž prodává nejen 
v jejich sedmi podnicích, ale i v de-
sítkách hospod po celé republice.

„Pokud do toho nevniknou žád-
né vnější vlivy typu pandemie, máme 
v plánu rozšířit kapacitu pivovaru, 
a tím i prodej piva mimo naše vlast-
ní podniky. Stále totiž nejsme schopní 
tady uvařit vše, co prodáváme,“ řekl 
jeden ze spolumajitelů Bad Flashe Jan 
Charvát, jehož by do budoucna lákal 
i vývoz do zahraničí. „Já jen doufám, 

že si budu moct vzít delší dovolenou 
než na jeden a půl dne,“ doplnil dal-
ší spolumajitel a sládek Martin Vávra, 
který kromě vaření piva musí občas za-
skočit i jako obsluha v nedávno otevře-
ném pivovarském výčepu.

Charvát před lety přispěl k narůs-
tajícímu zájmu o minipivovary tím, 
že je jako jeden z prvních nabízel na 
čepu ve své hospodě Zlý časy v praž-
ských Nuslích. Totéž dělal i Libor Kult 
v Kulovém blesku na Novém Městě. 
V roce 2013 spolu založili Bad Flash, 
původně pro dovoz a distribuci zahra-
ničních piv.

Již o rok později si v minipivovaru 
Zhůřák nechali pod vlastní značkou 
uvařit první pivo. Následovaly vět-
ší várky v dalších pivovarech a zá-
jem o ně rostl i mimo jejich podniky, 
k nimž mezitím přibyly dva Bad Flash 
bary ve Vršovicích a v Karlíně. Proto 
se rozhodli, že postaví vlastní pivovar.

Z původního záměru vybudovat jej 
na zelené louce nakonec sešlo, stavět 
se začalo na podzim 2019 v prosto-
rách jejich velkoobchodního skladu. 

První vlna pandemie kvůli zavřeným 
úřadům plány pozdržela, premiérovou 
várku pivovar uvařil až loni v květnu. 
Od listopadu mohou zájemci ochutnat 
přímo na místě až šest druhů piv ve 

výčepu, v němž se sedí jen pár metrů 
od varny. Kromě ležáku jsou v nabíd-
ce i piva typu ale či sour, jež nabírají 
na stále větší oblibě i v konzervativní 
české pivní komunitě.

„Když jsme v roce 2007 začínali, by-
lo v Čechách jen pár podobných hos-
pod, navíc jsme pracovali převážně se 
středními pivovary typu Rohozec, Svija-
ny či Březnice. V současnosti je podniků 
s pivy z malých pivovarů jen v Praze ko-
lem stovky, takže v tom je mnohem větší 
konkurence. Totéž platí i pro minipivo-
vary, kterých bylo tehdy kolem padesá-
ti, zatímco dnes je jich desetkrát tolik,“ 
řekl Charvát s tím, že počet svých pod-
niků už rozšiřovat nehodlá.

„Samozřejmě ne všechny minipivo-
vary vaří skvělé pivo, ale vyprofilova-
la se tady zhruba padesátka pivovarů, 
které mají minimálně evropskou úro-
veň. To je další rozdíl oproti dřívějšku, 
kdy těch opravdu kvalitních bylo po-
skrovnu,“ uzavřel Charvát.

V současnosti je podle Českomorav-
ského svazu minipivovarů v ČR kolem 
480 minipivovarů. Minipivovar může 
ročně vyrobit maximálně 10 000 hek-
tolitrů piva, přičemž na toto množství 
se vztahuje nejnižší spotřební daň. Po-
kud by vyrobil více, již o minipivovar 
nejde.

Litovel (Olomoucko) (ČTK/red) – Pi-
vovar Litovel loni kvůli přesunu kon-
zumace piva z hospod do domácností, 
který souvisí s epidemií koronaviru, 
eviduje nárůst prodeje piva v ple-
chovkách téměř o třetinu a lahvového 
piva o desetinu. Nejvíce vzrostla ka-
tegorie nealkoholických piv a piv-
ních mixů, naopak prodej sudového 
piva stále zaostává za obdobím před 
začátkem pandemie koronaviru. ČTK 
to sdělil obchodní ředitel Pivovaru 
Litovel Tomáš Konečný.

„Změnilo se chová-
ní lidí, kteří v důsled-
ku omezení pivo více 
konzumovali doma 
a často v tom pokra-
čovali i po rozvolnění. 
U sudového piva jsme 
se stále nedostali na 
období před pandemií. 
Naopak nám výrazně 
narostly prodeje piva 
v plechovkách, kterých 
jsme za období leden 

až září prodali o 29 procent více než 
v roce 2020. Dařilo se i pivu v lahvích, 
tam jsme meziročně pozorovali nárůst 
o téměř devět procent,“ uvedl Konečný.

Konečný nepředpokládá, že by se 
počet restaurací a hospod v nejbližší 
době dostal zpět na úroveň obvyklou 
před epidemií koronaviru. „Pravděpo-
dobně nedojde ke znovuotevření všech 
gastroprovozoven, které v posledním 
roce a půl ukončily provoz. Proto ani 
nepředpokládáme, že by se prodeje su-
dového piva v hospodách brzy dostaly 

na úroveň roku 2019,“ míní Konečný. 
Lidé si v době epidemie začali domů 
častěji pořizovat výčepní zařízení, 
takže loni podle Konečného vzrostla 
poptávka po KEG sudech s menším 
objemem. Rostoucí oblibě se stále těší 
nealkoholická piva a pivní mixy, kte-
rých Pivovar Litovel v roce 2021 pro-
dal meziročně o 38 procent více. Na-
příklad prodej nealkoholické novinky 
Litovel Řezaný Citron byl dvakrát vyš-
ší, než vedení Pivovaru Litovel před-
pokládalo.

Roční výstav Pivovaru Litovel 
před epidemií koronaviru převyšoval  
200 000 hektolitrů, přičemž zhruba  
55 procent produkce tehdy prodal v re-
stauracích. Pivovary Litovel, Holba 
a Zubr patří do skupiny Pivovary CZ 
Group, jejíž celkový roční výstav piva 
činí zhruba 700 000 hektolitrů. Téměř 
třetina produkce skupiny směřuje na 
zahraniční trhy. Trojice pivovarů vyvá-
ží například na Slovensko, do Němec-
ka, Polska, Maďarska, Itálie, Finska, 
Švédska, Litvy, Estonska či Ruska.

Budvar zprovozní na jaře novou plechovkovou linku za 300 milionů Kč

Pivovar Bernard otevře zjara nové návštěvnické centrum, 
po ročním odkladu

V Praze loni vznikl jediný minipivovar Bad Flash, 
chce ještě rozšířit

Pivovar Litovel loni zvýšil prodej piva v plechovkách a lahvích

Zdroj: www.badflash.cz

Humpolec (Pelhřimov) (ČTK/red) 
– Rodinný pivovar Bernard v Hum-
polci otevře nové návštěvnic-
ké centrum letos zjara, zaměstná 
v něm čtyři desítky lidí. Po měsíč-
ním zkušebním provozu bude cen-
trum naplno fungovat od června. 
Vyplývá to z tiskové zprávy pivo-
varu. Podle loňských informací 
podniku jde o projekt za víc než 
150 milionů korun, jehož součás-
tí je i rozhledna postavená kolem 

funkčního pivovarského komína. 
Pivovar chtěl původně centrum 
otevřít už vloni, ale záměr odložil 
kvůli koronavirové epidemii.

„Jsem šťastný, že jsme překona-
li všechna úskalí a můžeme oznámit 
otevření,“ uvedl spolumajitel pivo-
varu Stanislav Bernard. Centrum 
vzniklo k 30. výročí pivovaru. „My-
šlenku vytvořit místo pro návštěvníky 
jsem měl v podstatě od počátku. Zá-

měr se ale časem rozrostl, centrum 
nebude sloužit jen pivovaru, může být 
místem pro setkávání, poznání, kultu-
ru,“ uvedl Bernard.

Od dražby, v níž Bernard s Jose-
fem Vávrou a Rudolfem Šmejkalem 
získali zkrachovalý pivovar v Hum-
polci, uplynulo 30 let loni v říjnu.

Výstavbu návštěvnického centra 
ve svém areálu pivovar zahájil po-
klepáním základního kamene 3. červ-
na 2019. O dokončení stavby s vy-

hlídkou na město vysokou 33 metrů 
podnik informoval loni v květnu. 
V centru, v němž bude i kinosál, teď 
pracovníci dokončují úpravy interié-
ru. „Hledáme kolegyně a kolegy pře-
devším pro provoz pivnice a kuchyně, 
to znamená servírky a číšníky, výčep-
ní, a také kuchaře, řezníka, cukráře. 
A také lidi na recepci, do prodejny 
a na úklid,“ uvedl manažer centra 
Tomáš Lavický. V pivovaru nyní 
pracuje přes 200 lidí.

Výstav Rodinného pivovaru Ber-
nard se do začátku koronavirové epi-
demie řadu let pravidelně zvyšoval. 
V roce 2020 jeho produkce kvůli 
dopadům epidemie meziročně klesla 
o 14 procent na 345 000 hektolitrů 
piva. Během prvních šesti loňských 
měsíců humpolecký pivovar vystavil 
169 660 hektolitrů piva, meziročně 
to bylo o zhruba tři desetiny procen-
ta méně. Výrobu za celý minulý rok 
zatím nezveřejnil.
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O moravských a českých vínech 
bylo v roce 2021 na mezinárodních 
soutěžích opět hodně slyšet. Ačko-
liv na uplynulý soutěžní rok dopadla 
tíha pandemie snad ještě více než 
na ten předchozí a řada soutěží se 
vůbec nekonala nebo byly velmi 
omezeny, získali naši vinaři v me-
zinárodní konkurenci úctyhodných 
978 medailí. Opět se tak potvrdila 
vysoká kvalita a stále rostoucí ob-
liba i za hranicemi naší republiky. 
Účast na soutěžích dlouhodobě fi-
nančně podporuje Vinařský fond.

Mezi oceněními se objevily nejen 
zlaté (359), stříbrné (467) a bronzové 
(100) medaile, ale také neuvěřitelných 
30 velkých zlatých a 9 platinových me-
dailí. Medailové zisky pak korunovalo 
13 titulů šampiona, tedy ocenění pro 
vína mimořádné kvality, která buď cel-
kově nebo ve svých kategoriích nena-
šla konkurenta. 

„Je to déle než 15 let, kdy jsme pod 
heslem Velká vína z malé země před-
stavovali skvělá vína z Moravy a Čech 
občanům České republiky. Bez jaké-
koli falešné skromnosti mohu říci, že 
bychom dnes po takovýchto úspěších 
mohli směle tento slogan použít pro 
propagaci našich vín ve světě,“ ko-
mentoval další úspěšný rok Ing. Jaro-
slav Machovec, ředitel Vinařského fon-
du, a dodal: „Moravská a česká vína 
jsou výjimečná a světová a přispívají 
k dobrému jménu České republiky. Na 
rozdíl od úspěchů našich sportovců, 
počítačových či strojírenských vývojá-
řů ale o našich výsledcích nemusíme 
jen mluvit a ukazovat je na obrázcích. 
Můžeme je kdykoli nalít k ochutnání, 
sami sobě i svým zahraničním přáte-
lům. Všem vinařům za takovou repre-
zentaci děkuji.“ 

Nejprestižnější soutěže světa jsou 
pořádány pod patronátem OIV (Me-
zinárodní organizace pro révu a víno) 
nebo spadají pod hlavičku VINOFED 
(Světová federace významných me-
zinárodních soutěží vín a destilátů). 
Zejména na účast na těchto nejprestiž-
nějších mezinárodních soutěžích, ale 
i na řadu dalších dlouhodobě přispí-
vá Vinařský fond. Vedle příspěvku na 

startovné hradí také náklady na dopra-
vu soutěžních vzorků po celém světě. 
Účast moravských a českých vín pak 
organizačně zajištuje Národní vinařské 
centrum, část soutěží také redakce ča-
sopisu SOMMELIER.

nejVětší úspěchy 2021:
Šampioni: Hned tři šampiony, tedy 

nejlepší vína svých kategorií, si odvezli 
moravští vinaři ze slovenské soutěže 
Muvina Prešov. Po dvou šampionech 
pak přinesly soutěže Great Ameri-
can International Wine Competition 
a Michelangelo International Wine & 
Spirits Awards. Titul absolutního šam-
piona soutěže s nejvyšším bodovým 
hodnocením získalo moravské víno na 
soutěži Mondial des Pinots ze švýcar-
ského Sierre.

Velké zlaté medaile: Nejvíce vel-
kých zlatých medailí, a to hned 16, zís-
kali naši vinaři na soutěži Michelange-
lo International Wine & Spirits Awards 
v Jižní Africe.

Platinové medaile: Celkem 7 pla-
tinových medailí obdržela moravská 
a česká vína na oblíbené mezinárodní 
soutěži vín GREAT AMERICAN IN-

TERNATIONAL WINE COMPETITI-
ON, pořádané tradičně v New Yorku. 
Medaile si vysloužila vinařství Ště-
pán Maňák, KOSÍK, Dvořáček LTM, 
Žůrek, ZNOVÍN ZNOJMO, Vinofol 
a Osička.

Nejvíce medailí: Největší úspěch 
co do počtu zaznamenala moravská 
a česká vína tradičně ve Vídni, na sou-
těži AWC Vienna. Odvezla si neuvěři-
telných 293 medailí. Včetně Ocenění 
dobré kvality („Seal of Approval“) tak 
získali naši vinaři na jedné z největ-
ších soutěží vín na světě úctyhodných  
401 ocenění. Na této soutěži také do-
sáhli naši vinaři největšího počtu zla-
tých medailí, a to 75.

Skvělý Tramín: Se svým Tramínem 
červeným 2017, výběr z cibéb, bodo-
valo v roce 2021 vinařství ZNOVÍN 
ZNOJMO. Tento sladký Tramín získal 
např. velkou zlatou medaili na pres-
tižních soutěžích Concours Mondial 
de Bruxelles a Berliner Wein Trophy, 
zlatou medaili a opravdu úctyhodných  
96 bodů na soutěži Decanter World Wi-
ne Awards, další zlatou medaili na Por-
tugal Wine Trophy, ve slovenském Da-
nube Wine Challenge nebo na Vinalies 

Internationales v Paříži. Šampionem 
a vítězem kategorie přírodně sladkých 
vín se pak stal v Maďarsku na soutěži 
VinAgora.

Úspěšné vinařství: Stejně jako 
v předešlém roce, tak i loni se mi-
mořádně dařilo moravskému B\V vi-
nařství z Ratíškovic. Kromě několika 
desítek zlatých a stříbrných medailí 
z různých soutěží zaznamenalo vinař-
ství také další významné úspěchy. Oce-
nění pro nejlepšího enologa získal pan 
Jiří Toman, hlavní enolog vinařství, 
a to za nejlepší kolekci a zároveň i nej-
lépe hodnocené víno České republiky 
na soutěži Bacchus Madrid. Třetí místo 
v nejprestižnější kategorii suchých ryz-
linků na soutěži Best of Riesling obdr-
želo vinařství za Ryzlink rýnský 2015, 
pozdní sběr. Tramín červený 2018, vý-
běr z hroznů, se stal nejlepším suchým 
tramínem soutěže Le Mondial des Vins 
Blancs Strasbourg a k tomu přidal ještě 
navrch zlatou medaili. Nejlepším bí-
lým vínem na prestižní mezinárodní 
soutěží vín Concours Mondial de Bru-
xelles byl zvolen Ryzlink vlašský 2018 
Reserva, pozdní sběr.

Omnimedia, s. r. o. 
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Rok 2021 přinesl moravským a českým vínům ve světě skoro tisíc medailí!
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Perfektní team
Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Průmyslové roboty, CNC stroje  
a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo  
a vyrobeno v Japonsku

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

Brno (ČTK/red) – Cenu za nejlepší 
kolekci v letošním Salonu vín získal 
Mikrosvín Mikulov, který má mezi 
stovkou nejlepších vín devět zástup-
ců. Národní vinařské centrum, které 
soutěž pořádá, zveřejnilo podrobné 
výsledky. Upřesnilo také, že letoš-
ní Salon vín se na zámku ve Valti-
cích na Břeclavsku otevře pro veřej-
nost 4. února.

Soutěže se zúčastnilo 2400 vín 
z Moravy i Čech, stovka těch nejlep-
ších vzešla ze tří kol hodnocení. „Oce-
nění titulem Salon vín neznamená jen 

prestiž a osobní úspěch vinaře, ale také 
významnou obchodní příležitost, proto-
že Salon vín je garance výjimečné kva-
lity vína, o které nikdo nepochybuje,“ 
uvedl ředitel Národního vinařského 
centra Pavel Krška.

V Salonu vín pro rok 2022 jsou 
zastoupena vína z 55 vinařství, vedle 
Mikrosvínu Mikulov má devět zástup-
ců i Zámecké vinařství Bzenec. Mi-
kulovské vinařství vyhrálo díky větší-
mu počtu stříbrných medailí. Osm vín 
má v letošním salonu Znovín Znoj-
mo. Z celkového počtu 21 odrůd jsou 
nejčastěji zastoupeny ryzlink rýnský  

v 17 případech, ryzlink vlašský 
s devíti zástupci a po osmi zástup-
cích má rulandské šedé a veltlínské  
zelené.

Šampionem je Chardonnay barrique, 
EGO No. 97, 2019, výběr z hroznů, ze 
Zámeckého vinařství Bzenec, které 
zvítězilo také v kategorii bílých su-
chých a polosuchých vín. Mezi bílými 
polosladkými získal nejvyšší hodnoce-
ní Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2015 
od MARCUSWINE TRADING/ME-
GA Production, ocenění pro sladká ví-
na získalo Rulandské šedé, výběr z ci-
béb, 2018 od Annovino Lednice.

Mezi růžovými víny a klarety zví-
tězilo Rosé Trkmanska, VOC Modré 
hory, 2020 od Víno J. Stávek, mezi su-
chými červenými víny Cabernet Sau-
vignon barrique OAK, pozdní sběr, 
2017 od Vladimíra Tetura a kategorii 
jakostních šumivých vín stanovené 
oblasti vyhrál Louis Girardot brut, ja-
kostní šumivé víno, 2015 z Bohemia 
Sekt.

Letošní Salon vín v historickém 
sklepení valtického zámku se pro ve-
řejnost otevře 4. února, pokud to umož-
ní epidemická situace a vládní opatření 
proti šíření koronaviru.

Brno (ČTK/red) – Diváci České te-
levize (ČT) mohou na programu ČT2 
znovu sledovat pořad Krajinou vína. 
Tvůrci natočili druhou sérii, která 
čítá deset epizod, v nichž představí 
světová a oblíbená vína od morav-
ských vinařů. Součástí je však i je-
den díl z Mostecka, který vypráví 
o Svatovavřineckém vínu, uvedl prů-
vodce a scenárista pořadu Václav 
Žmolík na tiskové konferenci. Pořad 
bude vysílat ČT2 každý čtvrtek od 
21:25. Připravuje se i stejnojmen-
ná kniha.

V roce 2019 se na obrazovkách 
objevila první řada. Tým ČT se v ní 
zabýval především novošlechtěn-
ci, jako je Muškát. Ve druhé řadě se 

tvůrci zaměřili na světová vína, jako 
je Chardonnay, Sauvignon nebo na-
příklad lidmi oblíbený Ryzlink. „Cyk-
lem ale chceme také pomoci k navrá-
cení vín, která už se tolik neobjevují. 
Například Sylvánské zelené,“ uvedl  
Žmolík.

V cestopisu lidé uvidí nejen výrobu 
vína, ale i to, jak se práce vinaře pře-
dává z generace na generaci. „Chceme 
ukázat i lokalitu, ve které se víno pěs-
tuje. Zkrátka, aby z toho měl divák zá-
žitek,“ řekl režisér pořadu Jan Těšitel. 
Desítka dílů představuje zároveň deset 
tipů, kam se mohou diváci vydat na 
výlet.

První díl se soustředí na oblast 
Dolní Kounice na Brněnsku, kde vi-
naři vyrábějí Frankovku. Pokud jej 

diváci nestihnou, mohou si jej zpětně 
pustit v iVysílání ČT. K pořadu vyjde 
i stejnojmenná kniha, která bude vi-
nařským průvodcem v psané podobě. 
„Bude tam všechno, co je v jednot-
livých dílech druhé série, a možná 
i něco málo navíc. Součástí bude sa-
mozřejmě i spousta fotografií,“ uvedl  
Žmolík.

Tvůrci si v nové sérii dali více zá-
ležet na hudbě. „Snažili jsme se pro-
pojit vizuál s hudební složkou. Použili 
jsme klasickou hudbu, se kterou jsme 
nejdříve dost bojovali, ale nakonec 
se to povedlo a celý pořad to podpo-
řilo. Z cestopisu tak dýchá elegance 
a příjemná atmosféra,“ řekla krea-
tivní producentka projektu Svatava  
Šenková.

Nejlepší kolekci letošního Salonu vín má Mikrosvín Mikulov

Pořad Krajinou vína se na ČT vrací 6. ledna, soustředí se na světová vína

Vývoz šumivého vína z EU v roce 2020 klesl o šest procent, 
poprvé za deset let

Brusel (ČTK/red) – Vývoz šumi-
vého vína z Evropské unie do zbyt-
ku světa v roce 2020 klesl přibliž-
ně o šest procent na 494 milionů 
litrů. Je to první pokles za de-
set let, uvedl evropský statistický 
úřad Eurostat. Za poklesem jsou 
hlavně dopady pandemie, kvůli 
kterým byly delší dobu zavřené re-
staurace, bary i hotely. Dramatický 
propad odbytu je znát hlavně 
u šampaňského, naopak prosecco 
či cava se prodávaly dobře.

Pandemie COVID-19 nepříznivě 
ovlivnila prodej vína v celém svě-
tě. Rok 2020 je zatím poslední, za 
který jsou kompletní data k dispo-
zici. Prodej šampaňského, což je 
nejslavnější značka šumivého vína 
z Francie, klesl podle objemu o ví-
ce než 20 procent na 66 milionů li-
trů. V předchozím roce činil téměř  
84 milionů litrů.

Vývoz šumivého vína z EU byl 
v roce 2019 rekordní a činil 528 mi-
lionů litrů. A i když v roce 2020 kle-

sl, pořád byl téměř dvojnásobný ve 
srovnání s rokem 2010.

Ze tří hlavních kategorií šumivého 
vína, které se z Unie vyváží, zazna-
menalo z hlediska objemu výrazný 
pokles jen šampaňské. Prosecco, kte-
ré se vyváží zdaleka nejvíce, si v ro-
ce 2020 vedlo pouze nepatrně hůř. 
Vyvezlo se ho 205 milionů litrů proti 
207 milionům v roce 2019.

Cava, což je šumivé víno ze Špa-
nělska, šla zcela proti proudu a její 
vývoz loni vzrostl o více než deset 

procent na 58 milionů litrů. Toto víno 
už má tedy blízko k tomu, aby na-
hradilo šampaňské na pozici druhého 
nejvíce vyváženého šumivého vína 
z EU.

Celkový prodej šampaňského, 
včetně prodeje v sedmadvacetičlen-
né EU, v roce 2020 podle objemu 
klesl o 18 procent, uvádí ve své vý-
roční zprávě organizace producentů 
šampaňského CIVC.

Navzdory poklesu prodeje šam-
paňského se však archivní šampaň-

ské v loňském roce ukázalo jako 
lukrativní záležitost pro investory. 
Nákup tohoto vína přinesl vyšší 
zhodnocení než jakékoliv jiné in-
vestice na finančních trzích, počínaje 
akciemi technologických firem a bit-
coinem konče, upozornila agentura 
Reuters. Například cena archivního 
vína Salon le Mesnil ročník 2002 
na on-line platformách v loňském 
roce vzrostla o více než 80 pro- 
cent.

https://bit.ly/3eBRpjV
https://bit.ly/3pF4ijw
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a

Celá řada nejrůznějších chutných a lákavých pokrmů se připravuje z chřestu. Mnozí milovníci ho upřednostňují samotný, vařený v páře a přelitý rozpuštěným máslem nebo holandskou omáčkou. 
Chřest na italský způsob znamená, že se přelije směsí olivového oleje a citronu, k tomu ještě plátek šunky (dokončení v tajence).

křížoVka

Vězni zachraňují 
britsKý průmysl 

zpracoVání masa
Britští producenti masa řeší problémy, které se 

v důsledku brexitu a pandemie COVID-19 pro-
hloubily. Masný průmysl ve Spojeném království 
zaměstnává asi 97 tis. lidí, v současnosti chybí 
okolo 14 tis. pracovníků čili asi 14 procent pra-
covní síly. Dodavatelé se nyní snaží k posílení 
řad svých zaměstnanců najmout vězně. 

Tony Goodger, mluvčí Asociace nezávislých 
dodavatelů masa (AIMS), uvádí: „Velká část po-
travinářského průmyslu čelí náborové krizi. Mlu-
vili jsme s ministerstvem spravedlnosti, abychom 
prozkoumali možnosti, jak by naši členové mohli 
současné vězně a bývalé pachatele zaměstnat. Je-
den přední výrobce potravin se již s vězením spo-
jil. Nyní školí vězně na pracovní pozice, které by 
po propuštění mohli obsadit. Mezitím nás několik 
našich členů informovalo, že již vězně s povole-
ním pracovat na pracovišti mimo věznici mají 
a ti pro ně pracují. Zaměstnavatelé zjistili, že se 
všichni chovají dobře, jsou pracovití a ochotní se 
učit. V některých případech chtějí tito vězni po 
propuštění v práci v potravinářském průmyslu 
pokračovat.“

Také mnoho věznic již odsouzené ve výkonu 
trestu školí v bezpečnosti potravin, což je vstupní 
úroveň požadovaná pro práci v potravinářském 
průmyslu.

„Navrhli jsme, aby se vedení věznic informo-
vala na některá další dostupná školení, jako jsou 
školení FSA v oblasti alergenů a školení o vaku-
ovém balení, aby pachatelé po opuštění vězení 
byli již připraveni k práci s potravinami,“ říká 
Goodger.

Nedostatek pracovních sil se objevuje v celém 
potravinářském odvětví. Zpracovatelé masa se 
navíc potýkají s tím, že výroba určitých produk-
tů, například jehněčích kotlet s odstraněným tu-
kem, vyžaduje specifické dovednosti kvalifikova-
ných řezníků, kterých je katastrofální nedostatek. 
Vzhledem k tomu, že tyto výrobky patří k nejzis-
kovějším, je finanční dopad na výrobce značný. 
A také se tím samozřejmě snižuje nabídka výrob-
ků, které jsou pro britské spotřebitele dostupné.

„Společnosti potýkající se s nedostatkem za-
městnanců postupují tak, že snižují rozmanitost 
druhů úpravy masa, které produkují. Když je ne-
dostatek personálu opravdu akutní, provádí se 
pouze bourání a jednoduchá úprava masa, pro-
tože tento typ práce je schopno zvládnout více je-
jich zaměstnanců. Pokud jste se v posledních šesti 
měsících pohybovali v supermarketech pravidel-
ně, jistě jste si všimli, že některé regály zejí nyní 
prázdnotou,“ říká Nick Allen, generální ředitel 
Britské asociace zpracovatelů masa (BMPA).

Společnost KFC kulinárně zpracovávající drů-
beží maso také čelila značnému omezení dodá-
vek, aniž by konkrétně jmenovala některou z do-
tčených potravin nebo obalů. 

„Možná zjistíte, že některé položky z nabídky 
nejsou momentálně k mání, nebo naše obaly mo-
hou vypadat trochu jinak než obvykle. Když nás 
navštívíte příště, může to být zase trochu jiné. To, 
co se děje, jen zdůraznilo problémy, které jsou ve 
skutečnosti i v jiných odvětvích, nejen v drůbe-
ži. Všechno to má stejnou příčinu – nedostatek 
pracovní síly,“ uvedl v prohlášení tento gigant 
rychlého občerstvení.

Omezený přístup Británie k migrujícím pra-
covníkům z EU patří k nejmarkantnějším dů-
sledkům brexitu a pandemie tento problém ješ-
tě výrazně prohloubila. Britská vláda ve snaze 
zabránit odlivu pracovních sil způsobeném pan-
demií představila nové denní testovací schéma, 
které umožňuje mnoha pracovníkům v potravi-
nářství pokračovat v práci bez ohledu na to, zda 
jsou či nejsou očkováni. 

„Od začátku pandemie se mnoho našich za-
městnanců, kteří byli z EU, vrátilo domů do svých 
zemí. Právě lidé, kteří naše odvětví opustili a ne-
bylo kým je nahradit, jsou příčinou dlouhodo-
bého nedostatku pracovní síly a kvalifikovaných 
pracovníků,“ říká Allen.

Budoucnost oživení masného průmyslu bude 
záviset na vládních rozhodnutích, která budou 
přijata v následujících letech, na tom, jak se vláda 
bude chtít vypořádat s vpouštěním migrujících 
pracovníků EU na pracovní trh Velké Británie.

„Jako průmysl tvrdě tlačíme na to, aby vláda 
přehodnotila z hlediska priority jejich pozici na 
seznamu povolání s nedostatkem vysoce kvali-
fikované pracovní síly (skilled worker shortage 
occupation list). Výcvik takovýchto pracovníků, 
například vysoce kvalifikovaného řezníka, trvá 
dlouho, a tyto lidi nemůžete nahradit přes noc,“ 
dodává Allen.

Kromě nedostatku pracovních sil v potravinář-
ském sektoru v Británii chybí i desetitisíce řidičů 
nákladních aut. Vláda už oznámila plány vydat 
dočasná víza pro pět tisíc řidičů kamionů a pět 
a půl tisíce pracovníků v drůbežářském průmy-
slu. Kabinet ovšem chce, aby firmy investovaly 
do britských zaměstnanců a nespoléhaly se na 
levnou pracovní sílu ze zahraničí.
www.bbc.com, www.metro.co.uk

KáVa 
z laboratoře

Produkce kávy je čím dál tím náročnější, pro-
tože světové regiony, v nichž se pěstuje kávov-
ník, čelí klimatickým změnám a v důsledku prud-
kých výkyvů počasí i přívalu problémů. Finské 
Centrum technického výzkumu (VTT) se téma-
tem produkce kávy zabývá již delší dobu. V jeho 
laboratoři se za pomoci metody buněčného ze-
mědělství, tj. v bioreaktoru naplněném živným 
médiem, podařilo úspěšně napěstovat buňky ká-
vovníku. Je to inovace, která může pomoci uči-
nit výrobu kávy udržitelnější. Buněčné kultury 
pěstované v bioreaktorech se k výrobě různých 
produktů živočišného a rostlinného původu pou-
žívají celkem běžně.

Konvenční produkce kávy je již notoricky spo-
jena s několika problematickými záležitostmi, ja-
ko jsou neudržitelné zemědělské metody, exploa-
tace a zneužívání práv k půdě. Rostoucí poptávka 
po této komoditě a změna klimatu problémy ještě 
zvyšují. V poslední době existuje stále více alter-
nativních produkčních systémů vyvinutých spíše 
na základě biotechnologií, tj. buněčného země-
dělství, než zemědělství konvenčního. Jde o to 
poskytnout pro tyto ohrožené komodity alterna-
tivní produkční cesty, které jsou méně závislé na 
neudržitelných postupech. Tato řešení mají napří-
klad nižší spotřebu vody a díky lokální produkci 
je zapotřebí i méně dopravy. Neexistuje ani žádná 
sezonní závislost.

Vzhledem k vysoké poptávce po kávě je k pro-
dukci dostatečného množství kávových zrn zapo-
třebí více výměry, což vede k odlesňování, a to 
zejména v citlivých oblastech deštných pralesů. 
S rostoucí poptávkou a řadou problémů udržitel-
nosti, které se týkají tradičního kávového země-
dělství, proto existuje naléhavá potřeba nalézt 
alternativní způsoby výroby kávy.

Ve VTT vypěstovali buňky kávy v bioreak-
toru. Již první vyrobená šarže voněla a chutnala 
jako konvenční káva. Vedoucí výzkumného týmu 
rostlinné biotechnologie na VTT Heiko Rischer 
uvádí:

„Tento projekt byl součástí našeho úsilí o roz-
voj biotechnologické produkce každodenně kon-
zumovaných známých komodit, které jsou zatím 
vyráběny pouze postupy konvenčního zeměděl-
ství. K biotechnologické produkci používáme 
mnoho různých hostitelů, ponejvíce mikrobů, 
ale také rostlinné buňky. Proces je založen na 
produkci nediferencovaných buněk kávovníku 
(biomasy) v bioreaktorech. Buňky jsou následně 
sklizeny a sušeny. Vysušený prášek se poté pra-
ží – zatím jednoduše na různé stupně pražení 
(světlé až tmavé). V tomto případě jsme pražení 
provedli sami, ale výhledově budeme spolupra-
covat s profesionály, abychom tento krok zdo-
konalili.“

„Při výrobě našich prvních šálků kávy, aby-
chom ji mohli ochutnat, jsme museli projít in-
terním etickým schválením VTT. Současně jsme 
prováděli pražení a poté jsme upražený kávový 
prášek skladovali v hermeticky utěsněné nádobě 
a v chladu, dokud nebyl proces etického schvalo-
vání dokončen,“ dodává Rischer. 

Posledním krokem o týden později bylo vaření 
kávy a její ochutnávka. Chutnala stejně jako pře-
kapávaná káva běžně ve Finsku konzumovaná. 
Ochutnávky se účastnil výzkumný tým a panel 
vyškolených degustátorů. „Mým osobním favo-
ritem byla káva tmavě pražená,“ podtrhuje Ris-
cher.

V současné době veškerý kávový materiál vy-
robený v laboratorních podmínkách představuje 
experimentální potravinu a pro uvedení na trh 
a prodej spotřebitelům kupříkladu v USA by vy-
žadoval schválení americkým regulačním orgá-
nem, což je US FDA. V Evropě by měla být káva 
z laboratoře, před tím než bude uvedena na trh, 
nejprve schválena jako potravina nového typu. 
Technicky je výrobní proces založený na stávají-
cí a zavedené technologii, jako je běžný provoz 
bioreaktoru. Celý postup vyžadoval vstupy od 
několika oborů a odborníků v oblasti rostlinné 
biotechnologie, chemie a potravinářství. Rischer 
odhaduje, že proces schvalování nového typu po-
traviny a komercionalizace výroby by mohl trvat 
asi tak čtyři roky. 

„Pokud jde o vůni a chuť, náš panel škole-
ných hodnotitelů a analytické vyšetření potvr-
dily, že senzorický profil je podobný běžné kávě. 
Příprava kávy je však umění a zahrnuje iterační 
optimalizaci pod dohledem odborníků se specia-
lizovaným vybavením. Naše práce však předsta-
vuje základ. 

Pěstování rostlinných buněk ve velkém a op-
timalizace tohoto procesu vyžaduje specifické 
odborné znalosti. Následné zpracování a formu-
lace produktu spolu se schválením regulátora 
a uvedením na trh jsou dalšími kroky na cestě ke 
komerčnímu produktu. Co jsme však nyní doká-
zali, je to, že káva pěstovaná v laboratoři může 
být realitou,“ dodává Rischer.
www.foodingredientsfirst.com 

Mgr. Tatiana Oldřichová

ACO. tvoříme budoucnost odvodnění

ACO štěrbinové žlaby

potravinářských provozů

Odvodnění 
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Více informací na billa.cz

Sleva až 84 %

Akce trvá od 12. 1. do 29. 3. 2022

Aby zdravé
zůstalo čerstvé

SBÍREJTE NÁDOBÍ 

TUPPERWARE 

A UDRŽTE SI 

KVALITU POTRAVIN 

DOMA I NA 

CESTÁCH.

Šetří jednorázové plasty

Prodlužuje čerstvost ovoce 
a zeleniny až o 3 týdny

Omezuje plýtvání jídlem

Má dlouhou životnost
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