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Už aby bylo veselo...
Tak jak už jsem to psal v úvodníku Potravinářské Re-

vue, spojitost počasí a politiky v sobě nyní stále nese to 
prapodivné pojítko. A nelze jej z hlavy tak snadno vy-
těsnit. Opakované větrné smrště a vpád někdejších čer-
vených vojáků na Ukrajině nemohou přinášet klidné 
myšlenky. A k tomu zmatené odhady a hodnocení moc-
ných našich, a zejména těch pod sochou Svobody, včetně 
bruselských, vždy v přacím duchu bohů války, nemohou 
nám mírumilovným a bojácným lidem dávat naději kli-
du ani trochu. Rvačka Západu s Východem zas vystrčila 
svá imperialistická kopí a děs z představ spálené země, 
hladu, plných hřbitovů a nenávisti je zase tady. Vždycky 
jsem byl hrdý na to, že jsem mohl já a moje generace 
žít, na rozdíl od našich rodičů a prarodičů, život bez vá-
lek a strádání. Pár šrámů tam sice bylo, ale v porovnání 
s první a druhou válkou nešlo o miliony nevinných mrt-
vých, jejichž smrt v nesmyslných válkách vždy způsobili 
právě vždy ti nevinní z druhé strany. Mír a neválčení 
je stav, po němž přitom prahneme naprosto přirozeně 
všichni bez ohledu na rasu, pohlaví a víru. Hamižnost je 
ale právě ten protipól, který tuto lidskou potřebu spokoje-
ně žít a pracovat naprosto deklasuje a přebíjí. A neplatí to 
jen v rovinách Bílý dům a Kreml. Tam ale nejvíc. Takže 
na co se těšit? Asi jen na to, až NATO přijde na to, že mu 
stačí slovenská a polská hranice. A na to, že Ukrajina 
pochopí, že nemá na to NATO, a přimkne se k Rusku, 
kam když ne jinak, tak alespoň územně a kulturně patří. 
Sousedské vztahy jsou vždycky to nejcennější. Sliby Zá-
padu o jejím začlenění do EU jsou farizejské a zase jen 
imperiální a rozdmýchávají vášně Ukrajinců ochotných 
nyní pokládat životy za svobodu naprosto pomyslnou. 
Byly doby, že když si kterýkoliv národ čichnul k západ-
nímu stylu žití, že tím vzkvétal. Ale to se tehdy týkalo 
malé řady jednotlivců, spíše jen části intelektuální šlech-
ty, která přinesla do zaostalých oblastí prvky pokroku. 
Dnes chce být „západníkem“ každý, a to právě v době, 
kdy Západ prožívá tu největší morální i věcnou krizi ve 
své historii. Ale aureola někdejší prosperity a touhy po 
pohodlném životě západního střihu, to je mít dům, auto, 
mírně přiblblou ženu a dvě tři děti (použit výrok pana 
doc. Karáska, který nám v roce 1974 na VŠZ v Such-
dole přednášel zootechniku), přežívá nejen v satelitech 
někdejšího kolosu na hliněných nohách, ale i v celém 
černém a muslimském světě. Těm posledně jmenovaným 
však jde o řešení zoufalých životních podmínek, kterým 
neumí ten bohatší svět systémově pomoci. To se ale v žád-
ném případě netýká Ukrajinců.

A aby toho všeho nebylo dost, politická scéna u nás 
to taky moc neválí. Jednání dolní sněmovny připomíná 
cirkus. Několikahodinové interpelace poslanců se svojí 
délkou zapíší do Guinnessovky, stejně tak i sama jedná-
ní. Sezení jsou nekonečná. Bude-li to tak pokračovat, 
přijdou si čalouníci na své a výměna tapecírunku po-
slaneckých křesel zas bude stát spoustu peněz ze státní 
pokladny. Rozpočet už ale máme – hurá! Se schodkem 
o sto miliard nižší než ten od minulé vlády, ale nynější 
vládou chválený, ač pohaněný hlavou státu. Jak to do-
padne, ví jen skleněná koule a pak bývalá ministryně 
financí. A mně se zdá její vidění hodně pravděpodobné. 
Ale nemalujme dalšího čerta na zeď! Těch je v naší zemi 
dost, a nejen na Mikuláše. Stačí se podívat do soudních 
síní. Pandemický zákon už máme taky. Velké vítězství mi-
nistra zdravotnictví, jehož se vir lekl víc, než se podařilo 
jeho předchůdcům. Korona už konečně mírně odfrkává, 
výrobci testů a roušek plánují nové výrobní programy 
a zprávaři v televizích jsou už nervózní, že nebudou mít 
co vysílat. Takže téměř samé dobré zprávy.

A ještě pohled do našich peněženek a na náš jednotný 
evropský trh. Ceny nafty a benzinu letí u nás závratnou 
rychlostí nahoru k hranici 40 korun. A státu to nevadí, ač-
koli veškerá předvolební prohlášení směřovala k ochra-
ně nás občanů. Jenže nás kupujících je o trochu více než 
pumpařů, nebo se pletu? Že by to šlo řešit, je zřejmé. Or-
bán zlimitoval ceny pohonných hmot, a ač maďarští pro-
dejci protestují, Slováci si jezdí levně natankovat. V pol-
ském příhraničí je to pro naše řidiče „nemlich“ to samé. 
Naše vláda se tím vůbec nezabývá, i když jde o velmi cit-
livý prvek jejího hodnocení občany. Řidičů je u nás asi  
5 milionů a to je stejný počet voličů. Raději se zabývá 
dotacemi do zemědělství, a to ne příliš šťastně. A víte, 
kolik voličů pracuje v zemědělství? Asi 400 tisíc. Vím, jde 
o jídlo. Ale fakt jde jen o něj?

Ing. František Kruntorád, CSc.

Udržitelné uhlíkové cykly, tzv. uhlíkové 
zemědělství, byly hlavním tématem nefor- 
málního zasedání Rady ministrů země-
dělství ve Štrasburku. Jde o používání 
zemědělských postupů, které odstraňují 
oxid uhličitý z atmosféry. Ministerstvo ze-
mědělství v této otázce úzce spolupracuje 
s Francií a Švédskem v rámci tříčlenné 
skupiny (tzv. předsednického tria). 

„Jsem rád, že můžeme společně s Fran-
cií pracovat na přechodu k udržitelnějšímu  
a ekologičtějšímu zemědělství. Uhlíkové 
zemědělství vnímám jako velmi užitečné. 
Je třeba, aby zemědělci využívali co nejvíc 
přírodní a technologická řešení s ohledem na 
životní prostředí, a to bychom měli v rámci 
Společné zemědělské politiky odměňovat,“ 
řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry 
přispívá ke zlepšení životního prostředí. Uh-
líkové zemědělství tak pomůže splnit cíle no-
vých strategií (např. Farm to Fork) a dalších 
politik Evropské unie. K udržitelné produkci 
potravin v Evropě bude třeba využívat co nej-
šetrnější postupy v zemědělství. Jde přede-
vším o ukládání uhlíku a biomasy do půdy. 
V této oblasti je také velmi důležité hospo-

daření v lesích, kde je nutné klást důraz pře-
devším na zalesňování půdy, zlepšení odol-
nosti obnovy lesů apod. Uhlíkové zemědělství 
zahrnuje například zalesňování respektující 
ekologické principy, agrolesnictví, pěstování 
krycích plodin, šetrné zpracování půdy, zvý-
šenou ochranu krajinných prvků, zatravnění 
orné půdy, obnovu mokřadů a další. 

„Jsem si vědom, že mnoho zemědělců už ny-
ní tyto postupy využívá a hospodaří udržitelně  
a patří jim za to velký dík. Zároveň šetrnější 
hospodaření musí zajistit dostatek potravin za 
přijatelné ceny pro spotřebitele, což není vždy 
lehký úkol,“ uvedl ministr Nekula. 

Kromě neformálního jednání o uhlíkovém 
zemědělství navštívili ministři zemědělství 
EU v rámci pracovní cesty ve Štrasburku 
vinici s rezistentními odrůdami révy vinné 
nebo farmu s nízkouhlíkovým hospodařením.

Ministr zemědělství: Naším cílem je udržitelnější
 a ekologičtější zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) bude 
mít letos k dispozici 58,6 miliardy korun 
na podporu zemědělského resortu. Uspoří 
3,5 miliardy korun. Škrty ale neovlivní cel-
kovou činnost rezortu MZe a nedotknou se 
zemědělských národní dotací. Ty letos bu-
dou v plné výši 5 miliard korun. Rozpočet 
schválila vláda. 

Ministerstvo zemědělství uspoří přibliž-
ně 3,5 miliardy oproti již loni schválenému 
rozpočtu na rok 2022 ve výši 62,1 miliardy 
korun. Podle nového návrhu dosáhne letoš-
ní zemědělský rozpočet částky 58,6 miliardy 
korun. 

„Důležitá zpráva pro naše zemědělce je, 
že úspory letošního rozpočtu se nedotknou 

národních zemědělských dotací. Ty zůstanou 
v plné výši pěti miliard korun, které chceme 
směřovat zejména do sektorů čelících krizi, 
jako je například chov prasat. Podstatné škr-
ty jsme nedělali ani v oblasti vody a lesnictví 
a výzkumu. Ušetřili jsme primárně na pro-
vozních výdajích,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Peníze na vodní a lesní hospodářství jsou 
nezbytné s ohledem na klimatickou změnu 
a zlepšení stavu krajiny a přírody. Výzkumná 
činnost je důležitá pro rozvoj a modernizaci 
rezortu. Škrty neovlivní jeho celkovou čin-
nost. 

MZe sníží prostředky na spolufinancování 
Programu rozvoje venkova (o 1,6 miliardy 
korun), což však neomezí celkovou podpo-

ru, protože k této položce má rezort dosta-
tečné zdroje z roku 2021. Podobně úspora na 
vodní hospodářství (o 0,2 miliardy korun) se 
pokryje ze zůstatku převedeného z minulého 
roku. Stejná situace je v případě škrtů v les-
ním hospodářství (o 0,3 miliardy korun). Pře-
vod z roku 2021 zabezpečí výplatu všech pe-
něz, včetně výdajů na kompenzace za škody 
způsobené kůrovcem. MZe uspoří rovněž na 
platech zaměstnanců a provozních výdajích 
podřízených organizací (úspora provozních 
výdajů a platů je celkem 1,4 miliardy korun). 

Zemědělský rozpočet se skládá z národ-
ních zdrojů ve výši 21,9 miliardy (sníženo 
z 25,4 miliardy korun) a z evropských zdrojů 
ve výši 36,7 miliardy korun. 

MZe

Rozpočet na zemědělství bude letos 
58,6 miliardy korun. MZe uspoří 3,5 miliardy, 

škrty se nedotknou národních dotací
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Modernizace evidence chmelnic je jedním 
z hlavních cílů návrhu novely zákona o ochraně 
chmele, který schválila vláda. Jde o nově 
definované požadavky důležité pro správnou 
evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy 
ověřovacího procesu chmele a chmelových 
produktů. 

„Od přijetí zákona až po současnost došlo 
nejen v celém českém zemědělství k řadě změn, 
které se dotkly i pěstování chmele a zákon na ně 
v okamžiku svého vzniku nemohl reagovat. Proto 
je potřeba reakce na ně stále aktuálnější a nalé-
havější. Zejména kvůli zachování odrůdové pra-
vosti a kvality chmele je nezbytné modernizovat 
evidenci chmelnic a vést v ní podrobnější údaje 
včetně skladby chmelových odrůd,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula.

Do evidence chmelnic je nutné nově zahrnout 
informaci o identitě dodavatele sadby. Je to nut-
né především kvůli rozdílným metodám výroby 
rozmnožovacího materiálu chmele. Při podání 

žádosti o zařazení chmelnice do evidence je také 
nově upraven požadavek na informaci o vysáze-
né odrůdě chmele, doložené doklady o původu 
sadby. Návrh zákona také zcela jasně zakotvil 

podmínku, že ověřit lze jen chmel pocházející 
z evidovaných chmelnic. Jde o ustanovení, kte-
ré ve stávajícím zákoně o ochraně chmele chy-
bí a je nezbytné k zajištění správného ověření  
chmele.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ) bude mít podle návrhu 
zákona možnost zaměřit se při kontrolách na 
ověření údajů uvedených v evidenci chmelnic. 
Tato potřeba jasně formulované pravomoci vstu-
povat na pozemky a produkční plochy chmelnic, 
kdykoliv je to nutné, vyplynula z praxe. V mi-
nulých letech někteří producenti zpochybňovali 
právo vstupu zaměstnanců ÚKZÚZ na jejich 
pozemky kvůli zjištění skutečného stavu  
věci.

Pokud ÚKZÚZ zjistí, že údaje se neshodují, 
může zahájit řízení o aktualizaci evidence z moci 
úřední. Tato pravomoc v zákoně chyběla. Praxe 
totiž ukázala, že je nezbytné mít možnost zahájit 
řízení z moci úřední, tedy nikoli výhradně až na 
základě žádosti, kterou podá producent.

Vzory dokumentů potřebných k naplnění usta-
novení zákona budou zveřejněny na interneto-
vých stránkách ÚKZÚZ. Tím bude zajištěna i je-
jich snadnější aktualizace.

Ministr zemědělství: Evidenci chmelnic je nutné modernizovat 
především kvůli zachování odrůdové pravosti a kvality chmele

Na péči o přírodu a krajinu se ještě více 
zaměřuje Operační program Rybářství 2021–
2027, který připravilo Ministerstvo zeměděl-
ství (MZe). Mimo jiné bude možné nově zís-
kat příspěvek i za plnění mimoprodukčních 
funkcí rybníků na rybnících o velikosti dva až 
pět hektarů, které významně pomáhají život-
nímu prostředí. Na OP Rybářství půjde do ro-
ku 2027 přibližně 1 miliarda korun. Materiál 
schválila vláda.

„Hlavním cílem je podporovat takové rybář-
ství, aby bylo nejenom schopné obstát v meziná-
rodní konkurenci, ale zároveň přispívalo k lep-
ší péči o přírodu a krajinu. Prioritou je zajistit, 
aby tato tradiční oblast zůstala dlouhodobě udr-
žitelná a poskytovala kvalitní potraviny,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Přibližně 1 miliarda korun je připravena pro 
příští období OP Rybářství do roku 2027. Pří-
spěvky pro rybářské podniky, zpracovatele, 
výzkumné organizace, vysoké školy, rybářské 
svazy a další příjemce v tomto programovém 
období se ještě více zaměřují na ekologii a bio-
logickou rozmanitost. Prostřednictvím moder-

nizací MZe podpoří zvýšení produkce, zvýšení 
podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních 
ryb pro český trh, což posílí postavení rybářských  
podniků.

Nově budou v rámci programu vypláceny pří-
spěvky za plnění mimoprodukčních funkcí ryb-
níků, jako je zadržování vody v krajině, retence 
při suchu a povodních, rekreace i sportovní vyžití 

pro obyvatele a zajištění vhodného prostředí pro 
různé druhy zvířat a rostlin.

„Podpora na mimoprodukční funkce umožní 
kompenzovat ekonomické ztráty podniků, které 
jim vznikají, protože plní celospolečenskou služ-
bu a cíle pro oblast klimatu a životního prostředí. 
Náhrady za akumulační a retenční funkce přispě-
jí k zachování dobrého stavu rybníků, které slou-

ží jako významný prvek při zmírňování dopadů 
klimatické změny. Předpokládáme, že ročně tak 
poskytneme kompenzace na přibližně 340 rybní-
ků,“ uvedl ministr Nekula. 

Peníze programu jsou zajištěny z národních 
(30 %) i unijních zdrojů (70 %), konkrétně z Ev-
ropského námořního, rybářského a akvakul-
turního fondu. Programový dokument vychází 
z Víceletého národního strategického plánu pro 
akvakulturu pro léta 2021 až 2030, který schvá-
lila vláda 13. září 2021.

OP Rybářství 2021–2027 navazuje na OP Ry-
bářství 2014–2020, přičemž v novém období 
bude kladen důraz na plnění cílů Strategie EK 
„Od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, 
zdravé a ekologické potravinové systémy, Stra-
tegie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030 a k plnění priorit EU, kterými jsou odolnost 
a zelená a digitální transformace.

V ČR je produkce ryb zabezpečována z více 
než 93 % v rybnících, nejvíce zastoupenou rybou 
je kapr obecný (přes 82 %). Na území ČR se na-
chází přes 24 tisíc rybníků a malých vodních ná-
drží o celkové ploše zhruba 53 tisíc hektarů, které 
zadržují více než 420 milionů m3 vody.  MZe

Jedna miliarda pro rybáře. V OP Rybářství 2021–2027 nově dostanou
příspěvky i na mimoprodukční funkce rybníků vedoucí 

k lepšímu životnímu prostředí

Po řadě intenzivních diskusí se zástup-
ci nevládních organizací a měsících příprav 
Ministerstvo zemědělství (MZe) odeslalo 
Evropské komisi (EK) návrh Strategického 
plánu Společné zemědělské politiky (SZP) 
pro období 2023–2027. Komise má tři mě-
síce na připomínkování a stanovisko, podle 
kterého poté musí MZe dokument případně 
upravit. Na schválení má EK šest měsíců, 
které se ale prodlužují o dobu reakce ČR.

„Musíme včas nastavit klíčové paramet-
ry, a proto je nutné, aby zemědělci měli jas-
nou a spolehlivou informaci o nových pod-
mínkách, které začnou platit už od 1. ledna 
příštího roku. Po celý leden jsme se zabýva-
li změnami ve Strategickém plánu, které vy-
cházejí z dřívějších připomínek nevládních 
organizací, ekologů, Ministerstva životního 
prostředí či Evropské komise. Trvám na tom, 
že námi předložený kompromis, který jsme 
do Bruselu odeslali, respektuje reálnou situ-
aci v našem zemědělství a změní jej správ-
ným směrem. Tedy směrem k lepší péči o půdu 

a krajinu, ke zdravější vodě a zdravějším po-
travinám,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Ne- 
kula.

Hlavní změnou oproti předchozí ver-
zi Strategického plánu je parametr redistri-
butivní platby, která se navýší z původních  
10 na 23 procent z celkové částky na přímé 
platby. Podpora bude poskytována všem pod-
nikům bez ohledu na jejich velikost na prvních  
150 hektarů. Důležitou zprávou pro české 
zemědělce je i schválená míra kofinancování 
Programu rozvoje venkova v nové SZP. Ta bu-
de na úrovni 65 procent, což požadovaly téměř 
všechny zemědělské organizace. Podpora tak 
bude srovnatelná s dalšími státy EU a umož-
ní českým zemědělcům zůstat na celoevrop-
ské úrovni konkurenceschopnými. V končí-
cím programovém období bylo kofinancování  
35 procent.

Zemědělci si mohou spočítat výši nově na-
stavených dotací na portálu Agronavigátor. 
Takzvaná Kalkulačka 3, kterou připravilo MZe 
a Ústav zemědělské ekonomiky a informací, je 
dostupná zdarma. Slouží zemědělským podni-

kům jako nástroj pro předběžný výpočet vybra-
ných provozních podpor vyplývajících z revize 
Strategického plánu 2023+. MZe připraví in-
struktážní video, které bude k dispozici opět 
na portálu Agronavigátor.

Ministerstvo zemědělství začalo na přípra-
vě Strategického plánu pracovat od roku 2018, 
kdy byl zveřejněn návrh legislativního balíčku 
k budoucí podobě SZP. Výrazným zásahem do 
příprav bylo zveřejnění tzv. Evropské zelené 
dohody a na ni navazujících strategií Evropské 
komise pro biologickou rozmanitost a Od ze-
mědělce ke spotřebiteli. EK poté zaslala všem 
členským státům tzv. specifická doporučení 
s povinností na ně reagovat a určit, jakým 
způsobem budou cíle realizovat a naplňo- 
vat.

Unijní legislativa, která byla po dlouhých 
a komplikovaných diskusích oficiálně zve-
řejněna teprve 6. prosince 2021, stanovila  
1. leden 2022 jako pevný termín pro odeslání 
strategických plánů členských států do Bru-
selu. S ohledem na zpoždění ve vyjednávání 
unijní legislativy i potřebu projednat nezbytné 

prvky nastavení nové SZP v jednotlivých stá-
tech se tento termín nepodařilo dodržet kro-
mě ČR dalším 8 členským zemím. Odeslání 
do konce měsíce ledna ale bylo nezbytné do- 
držet.

EK má tři měsíce na připomínkování 
a formální stanovisko, dle kterého poté musí 
MZe dokument případně upravit. Komise má 
na schválení šest měsíců, ale doba, po kte-
rou bude ČR vypořádávat připomínky EK 
a upravovat Strategický plán, se do těchto šes-
ti měsíců nepočítá. Nové podmínky budou pro 
zemědělce platit už od 1. ledna 2023.

V mezidobí se budou konat další diskuse 
se zástupci nevládních organizací a ostatních 
zainteresovaných subjektů k technickým pa-
rametrům nastavení jednotlivých intervencí. 
MZe tak naváže na intenzivní diskuse z roku 
2021, kdy do jednání byli a opětovně budou 
zapojeni zástupci nevládních organizací, aka-
demické sféry, Evropského parlamentu, Evrop-
ské komise, Parlamentu ČR a další – k jednání 
je tak pravidelně zváno více než 75 organizací 
a institucí.

Ministerstvo zemědělství odeslalo Evropské komisi návrh
Strategického plánu Společné zemědělské politiky
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Odlesňování a znehodnocování lesů kvů-
li výrobkům, které se dovážejí do Evropy, 
situace na komoditních trzích nebo otáz-
ka rybolovných práv byla témata zasedání 
ministrů zemědělství zemí EU na Radě pro 
zemědělství a rybolov. Ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že situace 
v sektoru prasat v České republice je i nadále 
kritická. Upozornil také na problémy s odby-
tem českých jablek. 

Jedním z hlavních témat na zasedání Rady 
bylo odlesňování a znehodnocování lesů při 
produkci zemědělských výrobků a dřeva. Při-
pravovaná pravidla obchodu se třetími země-
mi by měla zajistit, že EU nebude obchodovat 
se zbožím, při jehož výrobě dochází ke kácení  
a degradaci lesů a pralesů.

„Chceme mít v Evropské unii přehled o tom, 
jaké výrobky se sem dováží a jak byly vyrobeny. 
Jde o to, aby kvůli produkci některých komodit, 
jako je například sója, hovězí maso, dřevo či pal-
mový olej, nedocházelo ke kácení pralesů a dal-
šímu znehodnocování lesů. Jednoznačně s tímto 
souhlasím. Ochrana cenných ekosystémů a šetr-
né hospodaření v nich je pro mě prioritou,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Nařízení, o kterém nyní diskutují členské státy 
EU, se nedotkne pouze výrobců, ale také obchod-
níků a vývozců. Pro Česko je důležité nastavit 
parametry tak, aby nároky na výrobce a obchodníky 
nebyly zbytečně byrokraticky náročné a také aby 
nová pravidla nevedla k neúměrnému navýšení 
nároků na kontrolní orgány. 

Česká strana proto navrhuje zjednodušit sys-
tém a odložit účinnost alespoň pro malé a střední 
podniky. Vedle dřeva se nařízení týká i palmo-
vého oleje, sóji, skotu a hovězího masa, kávy, 
kakaa a výrobků z nich, jako jsou kůže, čokoláda 
a nábytek. 

V rámci debaty o situaci na komoditních trzích 
ministr Nekula znovu upozornil na kritickou situ-
aci v sektoru prasat v České republice.

„Situace v chovech prasat se u nás nezlep-
šila, spíše naopak. Chovatelé produkují značně 

pod výrobními náklady a cenová situace je pro 
ně opravdu neúnosná. Opakovaně proto žádám 
o zavedení mimořádné finanční podpory na ev-
ropské úrovni do nejpostiženějších regionů, která 
je nezbytná pro udržení tohoto sektoru,“ uvedl 
ministr Nekula. 

Evropská komise v této souvislosti uvedla 
možnost využít finanční prostředky z Programu 
rozvoje venkova, státní podpory nebo de mini-
mis. Ministr Nekula dále upozornil na přetlak 
polských jablek na evropském trhu způsobe-
ný embargem na dovoz do Běloruska. To do-
padá i na české pěstitele, kteří zaznamenávají 
menší odbyt, a nepříznivě ovlivňuje ceny ne-
jen na českém trhu, ale i společném evropském  
trhu. 

V rámci neformálního oběda ministr Nekula 
diskutoval se svými evropskými kolegy o vy- 
užití vědy a výzkumu v oblasti rybolovu. Česká 
republika se jako vnitrozemský stát aktivně vě-
nuje především otázkám sladkovodního rybolo-
vu a akvakultury. V tomto sektoru má ČR velmi 
kvalitní vědeckou a akademickou základnu. Při 
nadcházejícím předsednictví v Radě EU bude 
proto Česká republika usilovat o nastavení vhod-
ných podmínek pro udržitelný a odolný rozvoj 
akvakultury. 

Dalšími tématy jednání ministrů zemědělství 
bylo například posílení soudržnosti zemědělské 
a obchodní politiky EU s cílem podpořit udrži-
telné potravinové systémy, podpora postavení 
zemědělců ve výrobním řetězci, fytosanitární 
opatření při dovozu do Unie, propagační politika 
zemědělských produktů nebo předpisy týkající se 
obchodování se psy.

V rámci zasedání se ministr Nekula setkal 
s německým ministrem výživy a zemědělství 
Cemem Özdemirem, s francouzskou ministry-
ní pro námořní záležitosti Annick Girardinovou, 
s rakouskou ministryní zemědělství Elisabeth 
Köstingerovou, s belgickým ministrem země-
dělství Davidem Clarinvalem a s komisařem pro 
životní prostředí, oceány a rybolov Virginiusem 
Sinkevičiusem.

MZe

Dovozy zemědělských komodit
 do Evropské unie nesmí vést 
ke zbytečnému odlesňování 

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL) představil nového náměstka 
sekce ekologického zemědělství, komodit, 
výzkumu a vzdělávání Petra Jílka. Ten má 
podle ministra Nekuly veškeré odborné 
předpoklady a zkušenosti v daném obo-
ru. Také proto uspěl ve výběrovém řízení.

„Kolega Petr Jílek povede sekci, která 
hraje klíčovou roli při naplňování naší země-
dělské politiky, především ve vztahu k rozvoji 
a zvyšování konkurenceschopnosti českého 
zemědělství a s důrazem na další rozvoj eko-
logického zemědělství. Moji důvěru má ne-
jen díky tomu, že se výborně orientuje v této 
agendě a zná chod ministerstva včetně re-
sortních organizací, ale jako odborníka ho 
uznávají jak zemědělci, tak odborná veřej-
nost. S ohledem na jeho zkušenosti, znalosti 
a dosavadní práci věřím, že jeho sekce zvlád-
ne náročné úkoly, které nás čekají kromě ji-
ného v nové Společné zemědělské politice 
a v nových směrech, jako je například preciz-
ní nebo uhlíkové zemědělství,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula. 

Mezi priority nového náměstka Petra 
Jílka patří mj. zajistit rozvojem ekologické-
ho zemědělství zvýšení produkce biopotravin 
a zlepšení vztahů zemědělství k užívaným 
přírodním zdrojům a k tvorbě krajiny. Chce 
také, aby v národních dotačních programech 
a opatřeních byly dostatečné finanční pro-
středky, které umožní posílení konkurence-

schopnosti českého zemědělství. Zaměří se 
rovněž na zlepšení transferu výsledků země-
dělského výzkumu, poradenství a vzdělává-
ní s cílem zvýšit know-how zemědělských 
podniků.

„Za klíčové považuji přispět k dalšímu 
rozvoji ekologického zemědělství s důrazem 
na produkci biopotravin. Věřím, že tento 
trend umožní naplnit i očekávání, která jsou 
v oblasti zlepšení péče o půdu a ochranu vod. 
Zásadní je pro mě také efektivní a cílená pod-
pora citlivých komodit. Důraz chci klást i na 
přípravu českého zemědělství na nové výzvy 
vyplývající zejména ze strategie Farm to 
Fork a zároveň s tím posílit také zemědělský 
výzkum v této oblasti,“ uvedl Petr Jílek, nový 
náměstek sekce ekologického zemědělství, 
komodit, výzkumu a vzdělávání.

Petr Jílek, který je ve funkci náměstka 
sekce ekologického zemědělství, komo-
dit, výzkumu a vzdělávání od 22. 2. 2022, 
se narodil 14. 7. 1977 v Brně. Vystudoval 
Mendelovu zemědělskou a lesnickou uni-
verzitu v Brně. V roce 2011 se stal ředitelem 
Odboru environmentálního a ekologického 
zemědělství Ministerstva zemědělství, tuto 
pozici zastával také v letech 2019 až 2022. 
Od roku 2014 byl vrchním ředitelem sek-
ce komoditní a rok poté se stal zástupcem 
náměstka sekce komodit, ekologického ze-
mědělství a zahraničních vztahů. Hovoří an-
glicky a francouzsky. S partnerkou mají dvě  
děti.

Novým náměstkem sekce 
ekologického zemědělství, 

komodit, výzkumu a vzdělávání 
se stal Petr Jílek
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O změnách ve Strategickém plánu Spo-
lečné zemědělské politiky (SZP) a kritické 
situaci v sektoru prasat jednal ministr ze-
mědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s euro-
komisařem pro zemědělství Januszem Wojci-
echowským. Pomoc chovatelům prasat byla 
i jedním z témat Rady pro zemědělství a ry-
bářství, které se ministr účastnil poprvé 
krátce nástupu do funkce.

Ceny prasat a vepřového masa v ČR klesly na 
nejnižší úroveň od roku 1994. Vzhledem k tomu, 
že se inflace za posledních 30 let zvýšila o 100 %, 
nebyly problémy zemědělců v tomto sektoru ni-
kdy větší. „Jsem rád, že jsem se mohl poprvé se-
tkat s komisařem Wojciechowským a osobně ho 
upozornit na problémy chovatelů prasat u nás. 
Požádal jsem ho, aby Evropská komise zavedla 
finanční podporu pro nejvíce postižené regiony. 
Pokud má tento sektor v naší zemi přežít, nelze 
už s podporou pro chovatele prasat otálet,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Ministr Nekula seznámil komisaře Wojcie-
chowského také s úpravami Strategického plánu 
SZP v České republice.

„Plán v podobě, kterou připravila předchozí 
vláda, neřešil pomoc malým a středním zeměděl-
cům. Tu nyní navyšujeme tak, aby malí zemědělci 
nebyli znevýhodnění jako dosud. Hlavním mo-

tivem všech změn je však snaha o vyšší ochra-
nu přírody, půdy, vody a druhové rozmanitosti,“ 
uvedl Nekula.

O Strategickém plánu hovořil ministr Nekula 
také se svým slovenským protějškem Samuelem 
Vlčanem. S francouzským ministrem zemědělství 
Julienem Denomardiem jednal především o spo-
lupráci obou zemí a prioritách při předsednictví 
v Radě EU.

„Setkání s francouzským kolegou pro mě by-
lo nesmírně důležité, protože právě po Francii 
v červenci tohoto roku převezmeme předsednictví 
v Radě EU. Chceme se společně zaměřit na udr-
žitelné používání pesticidů nebo uhlíkové cykly 
v zemědělství a rovné podmínky v mezinárodním 
obchodu,“ uvedl ministr Nekula.

Rada se zabývala také aktuální situací v mezi-
národním obchodu, situací na komoditním trhu 
a udržitelnými uhlíkovými cykly. V praxi jde na-

příklad o nové možnosti ukládání uhlíku do půdy 
a biomasy. ČR přechod na nízkouhlíkovou eko-
nomiku podporuje, jako zásadní podmínku ale 
požaduje, aby pravidla byla nastavena stejně pro 
všechny státy v rámci celé EU.

„Za Českou republiku budu prosazovat vyjas-
nění metodiky výpočtu uhlíkové stopy a zejména 
jeho jednoduché a transparentní nastavení. Je 
potřeba zajistit, aby plodiny vypěstované téměř za 
stejných podmínek ve dvou různých zemích byly 
z hlediska uhlíku srovnatelné a konkurenceschop-
né. Pouze takto můžeme zajistit rovné podmínky 
v celé Unii,“ řekl ministr Nekula.

Ministr Zdeněk Nekula se během jednání krát-
ce setkal také s komisařkou pro zdraví a bez-
pečnost potravin Stellou Kyriakides a kromě již 
zmíněných kolegů ze Slovenska a Francie, také 
se svými protějšky ze Švédska, Německa, Slo-
vinska, Rumunska a Lucemburska

Chovatelé prasat jsou v kritické situaci,
potřebují mimořádnou finanční podporu

Polsko na rozdíl od České republiky patří 
mezi země, v nichž se doposud nepodařilo 
zcela vymýtit vzteklinu. Každoročně jsou 
z Polska hlášeny pozitivní případy vztekliny, 
především u lišek. Ve druhé polovině roku 
2021 byl v Polsku zaznamenán výrazný nárůst 
potvrzených případů. Nejvíce případů se obje-
vuje na východě Polska. Z uvedených důvodů 
věnuje Státní veterinární správa (SVS) tomuto 
problému náležitou pozornost.

Nákaza se v Polsku šíří zejména ve východ-
ních regionech, konkrétně se jedná o tři vojvod-
ství. Byly určeny dva odlišné kmeny, které se 
zde uplatňují jako původci. Podél celé východní 
hranice Polska probíhá program orální vakcinace 
lišek. Původní rozloha ošetření byla vloni ještě 
více rozšířena. Loni aplikovali celkem přes 7 mi-

lionů dávek vakcíny leteckým i manuálním způ-
sobem. Pro letošní očkovací kampaň se plánuje 
také téměř 7 milionů dávek. Očkovací povinnost 
je stanovena i pro psy a kočky. Celkem bylo lo-
ni v Polsku zaznamenáno 113 případů, v deseti 
případech se jednalo o psy a kočky. Letos byla 
dosud nákaza prokázána u 12 lišek. 

„Česká Státní veterinární správa považuje si-
tuaci v Polsku za vážnou, a proto vítá rozhodnutí 
vakcinovat celé Mazowieckie vojvodství. Očko-
vání by mělo totiž zamezit dalšímu šíření náka-
zy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V souvislosti s výskytem vztekliny SVS trva-
le sleduje nákazovou situaci v Evropě, zejmé-
na v sousedních zemích. Vzteklina patří mezi 
nebezpečné nákazy, které jsou povinně hlášeny 
všemi členskými státy EU. V ČR je dlouhodo-
bě prováděn plošný monitoring vztekliny u li-
šek, a to na celém území ČR; vyšetřují se 4 lišky 
(nebo psíci mývalovití) na 100 km², přednostně 
zvířata uhynulá nebo utracená, případně ulove-
ná. Počet lišek vyšetřených na vzteklinu činí za 
celý rok 2021 téměř 2700, všechny případy byly 
negativní. 

I nadále také platí povinnost předvést zvíře, 
které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním 
lékařem 1. a 5. den po poranění. Počet zvířat kli-
nicky vyšetřených po poranění člověka za loňský 
rok je skoro 1600. Ani v jednom případě neby-
lo zjištěno, že by zvíře vykazovalo klinické pří-
znaky onemocnění. Zda jsou psi očkování proti 
vzteklině, je dlouhodobě součástí kontrol veteri-
nárních inspektorů v chovech psů. Za nesplnění 
povinnosti může být chovateli uložena pokuta do 
výše až 20 tis. Kč.

Poslední případ vztekliny v ČR byl u lišky za-
znamenán před více než 19 lety. Pokud jde o do-
mácí zvířata, byla posledním nakaženým zvíře-
tem kočka v roce 2001. Nákazu se podařilo v ČR 
de facto vymýtit hlavně díky programu plošné 
orální vakcinace lišek proti vzteklině (v letech 
1989 až 2009). Příznivá nákazová situace za-
jistila od roku 2004 pro ČR status země prosté 
vztekliny.

Vzteklina je onemocnění přenosné na všech-
ny teplokrevné živočichy, přenáší se přímým 
kontaktem, nejčastěji pokousáním infikovaným 
zvířetem. Základním příznakem je změna cho-

vání zvířete – často agresivita, ztráta plachosti, 
zvýšená dráždivost a také projevy parézy a pa-
ralýzy. 

„Pokud najdete v přírodě uhynulou lišku, ze-
jména v blízkostí obydlí, je nutné dodržet základ-
ní opatření biologické bezpečnosti. Především na 
lišku nesahat. Nález ohlásit buď mysliveckému 
sdružení v místě nálezu, nebo na obecní úřad, 
případně policii anebo krajské veterinární sprá-
vě,“ dodal Semerád.

V některých evropských státech se vzteklina 
stále vyskytuje. Toto riziko platí také pro řadu 
mimoevropských zemí, kde představují velký 
problém především toulaví psi. Proto SVS opa-
kovaně v posledních letech nabádá české turisty 
k opatrnosti. SVS také dlouhodobě varuje před 
dovozy psů neznámého původu ze zemí s vý-
skytem vztekliny. Evropská komise před časem 
představila svůj cíl vymýtit vzteklinu na celém 
území EU do roku 2030. Některé evropské ze-
mě vynakládají nemalé finanční prostředky pro 
udržení statusu země prosté vztekliny, například 
sousední Slovensko a Polsko stále provádí orální 
vakcinaci u lišek.

Loňský rok byl pro státní veterinární dozor 
v České republice jedním z nejnáročnějších 
v historii. Již druhým rokem po sobě jeho 
výkon, podobně jako chod celé společnos-
ti, výrazně komplikovala epidemie nákazy 
covid-19. V důsledku toho meziročně klesl 
počet kontrol v některých oblastech, přesto 
se podařilo i v těchto složitých podmínkách 
zajistit všechny nezbytné úkoly. Veterinární 
inspektory s výjimkou krátké přestávky 
v průběhu léta výrazně zaměstnával rekord-
ní počet ohnisek ptačí chřipky. V důsledku 
brexitu výrazně narostlo množství zásilek ve-
terinárního zboží odbavených pro vývoz do 
třetích zemí.

V průběhu celého roku se postupně dostalo do 
izolace zhruba 240 zaměstnanců Státní veterinár-
ní správy (SVS), meziročně dvojnásobný počet, 
který odpovídá takřka jedné pětině všech zaměst-
nanců SVS. Dalších více než sto pracovníků bylo 
po nějakou dobu v průběhu roku v karanténě po 
kontaktu s nakaženou osobou. Aby snížila rizi-
ko šíření nákazy mezi zaměstnanci, přizpůsobila 
SVS v maximální možné míře pracovní podmín-
ky zaměstnanců koronavirové pandemii a umož-
nila jim vykonávat práci z domova. Vzhledem 
k náplni své práce, která spočívá ve vykonávání 
dozorové činnosti v provozech, chovech či na jat-
kách, však 54 procent zaměstnanců této možnosti 
využívat nemohlo.

Oproti předcházejícímu roku došlo v ČR v ro-
ce 2021 k výraznému nárůstu počtu případů vy-
soce patogenní ptačí chřipky (HPAI), a to jak 
v chovech drůbeže, tak u volně žijících ptáků 
a ptáků v zajetí. Celkem bylo potvrzeno rekord-
ních 48 ohnisek HPAI (47 v chovech drůbeže 
a  1 ohnisko u ptáků držených v zajetí) subtypů 
H5N8 a také H5N1, u něhož existuje riziko pře-
nosu na člověka. Utraceno v ohniscích muselo 
být více než 330 000 kusů drůbeže a dalších ptá-
ků. „V případě, že by k rychlé likvidaci ohnisek 
a přijetí mimořádných veterinárních opatření 
v uzavřených pásmech okolo nich nedošlo, byly 
by ekonomické škody mnohem větší,“ řekl ústřed-
ní ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

Pozitivní je fakt, že se České republice loni po-
dařilo udržet všechny ostatní v minulosti získané 
příznivé nákazové statusy. Vzhledem k nepříznivé 
nákazové situaci zejména v Polsku a Německu 
a s tím spojeným rostoucím rizikem zavlečení af-
rického moru prasat (AMP) do ČR byla v listo-
padu 2020 v části Ústeckého a Libereckého kraje 
vymezena oblast s intenzivním odlovem prasat 
divokých. Tato oblast se v závěru listopadu 2021 
rozšířila podél celé hranice s Polskem na území 
dalších čtyř krajů. V období 16. 11. 2020 – 31. 12. 
2021 bylo v celé oblasti s intenzivním odlovem 
uloveno a vyšetřeno více než 8000 prasat, všechna 
vyšetření byla AMP negativní. V rámci celoploš-
ného monitoringu bylo vyšetřeno v celé ČR více 
než 2200 uhynulých prasat divokých a také 3500 
domácích prasat. Opět ve všech případech s nega-
tivním výsledkem.

Zásadní a dlouhodobou úlohou SVS je zajiš-
tění stálého dozoru na jatkách, a tím zdravotní 
nezávadnosti masa a dalších živočišných produk-
tů na domácím trhu. I v době nouzového stavu 
provádělo veterinární dozor na jatkách a zvěřino-
vých závodech v celé ČR více než 400 veterinár-
ních lékařů a veterinárních techniků. Ve srovnání 
s rokem 2020 byly i díky tomu celkové porážky 
na českých jatkách na srovnatelné úrovni. Napří-
klad u kuřat dokonce rostly.

Počet kontrol v oblasti potravin živočišného 
původu v loňském roce meziročně navzdory 

všem komplikacím klesl jen velmi mírně (zhru-
ba o 4 procenta). Veterinární inspektoři provedli 
v této oblasti zhruba 39 500 kontrol. V období 
před pandemií byl počet těchto kontrol zhruba 
o pětinu vyšší. 

„Prvořadým úkolem Státní veterinární správy 
je v oblasti bezpečnosti potravin zajistit veterinár-
ní prohlídku zvířat a masa na jatkách. V důsledku 
izolací, karantén a dalších omezení bylo nezbytné 
redistribuovat veterinární inspektory z jiných čin-
ností na jatka,“ uvedl ředitel odboru veterinární 
hygieny a veřejného zdraví SVS Jan Váňa. 

Spektrum závad v oblasti hygieny potravin 
bylo v loňském roce velmi podobně jako v le-
tech předchozích. Nejčastěji byly zjišťovány 
přestupky ve správné výrobní a hygienické pra-
xi (26 %), označování výrobků (17 %), mani-
pulaci s produkty (10 %), vedení dokumentace  
(10 %), čištění a sanitaci (10 %) a sledovatelnosti  
(10 %).

Veterinární inspektoři každý rok uskuteční ti-
síce kontrol zaměřených na dodržování podmí-
nek welfare u hospodářských i zájmových zví-
řat. V roce 2021 provedli v této oblasti více než  
6500 kontrol, meziročně o tři procenta méně. 
Pozitivní informací je skutečnost, že procento 
zjištěných závad v chovech hospodářských zvířat 
mírně meziročně kleslo z 21 procent na 19 pro-
cent, u zájmových zvířat zůstalo na předloňské 
úrovni 30 procent. Nejčastějšími nedostatky byly 

zejména nevhodné podmínky chovu, omezování 
výživy a napájení, nezabezpečení zvířete proti 
úniku, opuštění zvířete či nevhodné způsoby uva-
zování. SVS dále na základě zjištění z kontrol 
postoupila obcím s rozšířenou působností celkem 
476 podnětů vyplývajících z porušení předpisů 
v oblasti ochrany zvířat. V pěti nejzávažnějších 
případech předala Policii ČR podnět pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu.

Neméně důležitá je úloha veterinárního do-
zoru při odbavování zásilek živých zvířat a ži-
vočišných produktů při vývozu. Za loňský rok 
veterinární inspektoři vydali a potvrdili po pro-
vedené veterinární kontrole více než 13 400 zá-
silek živých zvířat a živočišných produktů do 
třetích zemí, což je meziroční navýšení více než 
o pětinu. Tento nárůst souvisel zejména s novou 
povinností vydávat vývozní osvědčení na živá 
zvířata a zárodečné produkty vyvážené do Vel-
ké Británie, která opustila Evropskou unii. Zá-
stupci SVS ve věci usnadňování vývozu živo-
čišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu 
dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. 
V loňském roce nově vyjednali či aktualizova-
li 25 vývozních osvědčení pro vývoz do třetích  
zemí. 

Pohraniční veterinární stanice na pražském 
Letišti Václava Havla v loňském roce odbavila 
779 zásilek veterinárního zboží, což bylo o více 
než desetinu vyšší množství než v roce 2020 a je 
to srovnatelný počet s „předcovidovými“ lety. 
Na rozdíl od přepravy osob, která oproti období 
před epidemií klesla několikanásobně, přepravu 
zvířat a živočišných produktů pandemie výraz-
něji nezasáhla. Zamítnutých a nevpuštěných do 
země bylo 67 zásilek, což představuje významný 
nárůst proti roku 2020. Mezi komodity nejčastěji 
dovážené ze třetích zemí patřily v loňském roce 
chlazené ryby a doplňky stravy, akvarijní ryby, 
zájmová zvířata a zvířata určená pro zoologické 
zahrady a také genetický materiál a výzkumné 
a diagnostické vzorky.

„Kromě dlouhodobých priorit, mezi něž patří 
zachování příznivých nákazových statusů, zajiš-
tění dozoru nad nezávadností potravin a dozor 
nad dobrými životními podmínkami zvířat, vidím 
jako klíčové úkoly v SVS v letošním roce maxi-
mální snahu o zabránění opětovného zavlečení 
AMP do ČR a také zabezpečení úkolů vyplývají-
cích pro ČR z předsednictví Rady EU v druhém 
pololetí,“ uzavřel Semerád.

SVS ČR

Přes pandemii covid-19 zůstal veterinární dozor na srovnatelné úrovni

Výsledky kontrol bur- 
čáku a částečně zkva- 
šeného hroznového 
moštu (ČZHM) v prodej-
ní sezoně 2021 ukázaly 
pozitivní trend, kdy po- 
žadavkům právních před- 

pisů při hodnocení v laboratoři nevyhověl 
pouze jediný vzorek. 

V loňské sezoně inspektoři Státní země-
dělské a potravinářské inspekce (SZPI) usku-
tečnili celkem 317 kontrol burčáku a ČZHM, 
v rámci kterých prověřili celkem 254 pro-
dejních míst a v 61 případech přistoupi-
li k odběru vzorku pro analýzu v laborato- 
ři.

Komplexní laboratorní analýza v akredi-
tované laboratoři SZPI prokázala nevyhovu-
jící parametry u jednoho vzorku. Jednalo se 
o ČZHM původem z Maďarska, u kterého 
rozbor prokázal nevyhovující obsah alkoholu.

Přehled všech vyhovujících i nevyhovují-
cích vzorků hodnocených v rámci kontrolní 
akce najdete na webu Potraviny na pranýři 
v sekci Tematické kontroly.

Dále inspektoři zjistili celkem 135 porušení 
právních předpisů, které se týkaly mj. chybě-
jících nebo neplatných průvodních dokladů, 
neodpovídajícího vedení evidenčních knih, 
nedostatečné hygieny prodeje apod. Z toho ve  
12 případech inspektoři zjistili nabízení komo-
dity jako „burčák“, přičemž se jednalo o nápoj 
nepocházející z ČR.

Inspektoři uskutečnili kontroly u prodejců 
i u výrobců, a to zejména u těch, jejichž vzorky 
v minulosti nevyhověly požadavkům právních 
předpisů, a u nových dosud neprověřených 
prodejců, kde převládá stánková forma prode-
je. Tyto odběry se ve zvýšené míře uskutečňují 
i na základě podnětu spotřebitele.

V předchozí sezoně 2020 inspektoři odebrali 
k laboratornímu rozboru 59 vzorů a nevyho-
vělo 5 z nich, v r. 2019 bylo laboratorně hod-
noceno 61 vzorků a nevyhovělo 10, v r. 2018 
bylo laboratorně hodnoceno 44 vzorků a nevy-
hovělo 5, v r. 2017 bylo laboratorně hodnoceno 
51 vzorků, ze kterých nevyhovělo 7, a v r. 2016 

bylo laboratorně hodnoceno 69 vzorků, ze kte-
rých nevyhověly 4.

Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI mj. 
zaměřuje na tzv. senzorické požadavky – in-
spektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu 
nápoje, řádné označení zboží pro spotřebitele, 
odpovídající průvodní dokumentaci dokláda-
jící původ zboží a hygienu prodeje. Při odběru 
vzorku laboratoř SZPI v Brně prostřednictvím 
hodnot izotopových poměrů stabilních izoto-
pů vodíku měřených na nukleární magnetic-
ké rezonanci a izotopových poměrů stabilních 
izotopů kyslíku a uhlíku měřených na hmot-
nostním spektrometru prověřuje geografický 
původ hroznů, ze kterých byl burčák vyroben. 
Dále je sledována např. přítomnost syntetic-
kých barviv, etanolu z přidaného cukru, množ-
ství přidané vody, obsah alkoholu, obsah oxidu 
siřičitého aj.

Burčák je národní legislativou chráněný 
tradiční výraz, jehož použití je vyhrazeno 
pro částečně zkvašený hroznový mošt vyro-
bený z hroznů révy vinné sklizených a zpra-
covaných v České republice v daném roce 
a prodejní sezona je ohraničena obdobím od  
1. 8. do 30. 11. Výrobek totožných parametrů, 
ovšem vyrobený z hroznů sklizených mimo 
ČR, je možné prodávat pod názvem „částečně 
zkvašený hroznový mošt“, nikoliv „bur-
čák“. Případné zneužití tradičního výrazu – 
burčák je považováno za klamání spotřebitele 
a SZPI v takových případech přistupuje k za-
hájení správního řízení a uložení pokuty.

SZPI

SVS upozorňuje na šíření vztekliny v sousedním 
Polsku

Státní veterinární správa (SVS) ruší mimo-
řádná veterinární opatření s celostátní pů-
sobností ze závěru listopadu 2021, která na-
řizovala zákaz chovu drůbeže ve venkovních 
prostorech v souvislosti s šířením vysoce pa-
togenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Dů-
vodem je stabilizace nákazové situace v ČR 
i zahraničí. Přesto SVS nadále vyzývá cho-
vatele k dodržování pravidel biologické bez-
pečnosti v chovech, zejména minimalizování 
kontaktu chované drůbeže s volně žijícími 
ptáky. 

V České republice bylo v dosavadním průbě-
hu letošního roku potvrzeno osm ohnisek ptačí 
chřipky v chovech drůbeže. Nákaza byla potvrze-
na také u volně žijících vodních ptáků (labutí) ve 
dvou krajích. V loňském roce bylo v ČR potvr-
zeno rekordních 48 ohnisek HPAI (47 v chovech 

drůbeže a 1 ohnisko u ptáků držených v zajetí) 
subtypů H5N8 a také H5N1, u něhož existuje 
riziko přenosu na člověka. Utraceno v ohniscích 
muselo být více než 330 000 kusů drůbeže a dal-
ších ptáků.

Od února 2022 v Evropě můžeme pozorovat 
zlepšení nákazové situace ptačí chřipky v cho-
vech drůbeže. V lednu bylo potvrzeno celkem 
323 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky HPAI 
v chovech drůbeže, z nichž většina (250) byla 
potvrzena ve Francii v chovech kachen na vý-
krm. V únoru bylo potvrzeno 62 ohnisek, z nichž 
je nejvíce stále hlášeno z Francie. V sousedních 
státech ČR je situace v chovech drůbeže stabilní. 

„Prevence zavlečení nákazy do chovu drůbeže 
spočívá zejména v ochraně drůbeže před kontak-
tem s volně žijícími ptáky. Jedná se především 
o zasíťování oken a větracích otvorů, zastřešení 
nebo úplné omezení výběhů,“ uvedl ústřední ře-

ditel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Důležité 
je, aby voda a krmivo nebylo kontaminováno tru-
sem volně žijících ptáků a bylo drůbeži podává-
no uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky mimo 
dosah volně žijícího ptactva.“ 

Zejména v komerčních chovech spočívají 
další opatření v zákazu vstupu nepovolaných 
osob do hal, dodržování zoohygienických zá-
sad v chovu, jednorázovém naskladňování a vy-
skladňování turnusů, aktivace dezinfekčních ro-
hoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na 
farmu. Rovněž je důležité vést řádnou evidenci 
o chovu drůbeže (úhyny, přesuny, veterinární 
zákroky), aby v případě zvýšeného úhynu drů-
beže, snížené užitkovosti nebo jiných příznaků 
hromadného onemocnění mohla být neprodleně 
informována místně příslušná krajská veterinární 
správa, která zajistí přijetí účinných ochranných 
opatření. 

Vysoce patogenní ptačí chřipka je virové 
onemocnění ptáků způsobené chřipkovými viry, 
které se šíří především prostřednictvím volně 
žijících ptáků, hlavně pak vrubozobých (kachny, 
husy aj.), u kterých se obvykle neobjevují výraz-
né klinické příznaky a virus. Jiné druhy ptáků, 
především hrabaví (kur domácí, krůta aj.) jsou 
k nákaze vysoce vnímaví a v těchto populacích 
může nákaza způsobit až 100% úhyny. Člověk 
jako savec není příliš vnímavý k ptačí chřipce, 
nicméně díky variabilitě a mutacím chřipkových 
virů hrozí u některých subtypů riziko vzniku 
mutace, která bude na člověka přenosná. Toto 
riziko hrozí zejména u subtypů s označením H5 
a H7. Proto je výskyt těchto subtypů intenzivně 
monitorován a v případě výskytu se přijímají 
opatření k minimalizaci rizika přenosu na do-
mácí ptáky. 

 SVS ČR

SVS ruší mimořádná veterinární opatření omezující 
venkovní chov drůbeže

Vloni inspektoři SZPI provedli 
317 kontrol burčáku, zjistili jediný nevyhovující

Ministerstvo zemědělství (MZe) začalo při-
jímat projekty, které se chtějí ucházet o Ceny 
ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje 
a Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně 
a vědce. Soutěžit mohou s výzkumy týkají-
cími se například prevence před kůrovcem 
nebo ochrany před erozí půdy. Výsledky vy-
hlásí ministr zemědělství na výstavě Země  
živitelka. 

Ceny ministra zemědělství se udělují každo-
ročně za nejlepší výsledky ve výzkumu finan-

covanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit 
aktivity vědeckých pracovníků, které mají vý-
znamný přínos pro české zemědělství, potravi-
nářství, lesnictví a vodní hospodářství. Soutěž 
pro mladé vědce a vědkyně je určena pro badatele 
mladší 35 let. 

„Zemědělský výzkum je klíčová oblast naše-
ho rezortu, pokud chceme, aby zemědělství bylo 
moderní a dokázalo reagovat na měnící se kli-
matické i demografické změny. Právě proto chci 
udržet podporu výzkumu na vysoké úrovni, patří 
to k mým prioritám,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Přihlášený projekt se může týkat například 
dlouhodobého ukládání uhlíku v zemědělské pů-
dě, prevenci kůrovcových kalamit, ochrany ze-
mědělské půdy před erozí, zavádění precizního 
zemědělství do praxe nebo snižování emisí me-
tanu v chovech hospodářských zvířat. 

Přihlášky do soutěže, kterou MZe vyhlašu-
je ve spolupráci s Českou akademií zeměděl-
ských věd, přihlášky se přijímají do 14. března. 
Vítězové budou vyhlášeni 25. srpna na výsta-
vě Země živitelka, kde jim ocenění předá mi-
nistr zemědělství. Odměna za první místo je  
100 tisíc korun, projekty na druhém a třetím mís-

tě získají 80 a 60 tisíc korun. Zúčastnit se mohou 
vědkyně a vědci z vysokých škol, výzkumných 
ústavů a ústavů akademie věd.  Předložené návr-
hy budou hodnoceny podle originality výsledku, 
uplatnitelnosti a aktuálnosti řešeného tématu. 
S ohledem na sladění rodinného a pracovního ži-
vota se vědkyním a vědcům prodlužuje stanove-
ná hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/
rodičovské dovolené.

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky 
prostřednictvím datové schránky navrhovatele do 
datové schránky Ministerstva zemědělství. 

MZe

Zemědělští výzkumníci a výzkumnice se mohou začít hlásit 
o Ceny ministra zemědělství

https://www.potravinynapranyri.cz/InspProduct.aspx?scontrol=132&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles&page=1
https://eagri.cz/public/web/file/696641/MZE_10305_2022_13121.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/696641/MZE_10305_2022_13121.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/696641/MZE_10305_2022_13121.pdf


6 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 2 / 2022

Na 5 otázek odpovídá:

1. Jsme na počátku nového roku. Takže je čas 
na ohlédnutí se za dosaženými výsledky celé-
ho roku minulého obou subjektů, jímž velíte. 
Tak jaký byl a byl hodně jiný než ty předešlé? 
A která firma dopadla lépe? Nebo měříte eko-
nomické výsledky vcelku a konkurenční vztah 
tam neplatí?  

Loňský rok byl, jako ten předloňský, pozna-
menaný covidem, ale snad ještě více než samotný 
covid se v byznyse začalo projevovat zdražová-
ní. Narůst cen energií byl obrovský, někde až ve 
stovkách procent. Jen elektřina zdražila koncem 
loňského roku o 300 % a plyn ještě více. Růst 
energií doprovázel růst surovin a obalů, pohon-
ných hmot a služeb spojených s logistikou. Přes-
to se nám podařilo uzavřít rok s dobrými výsled-
ky, kde se o něco lépe dařilo Penamu, který má 
výhodu v dlouhodobě nastavené výrobkové stra-
tegii a v ucelených procesech, zatímco v United 
Bakeries tyto změny ještě probíhají. Výsledky 
ale primárně posuzujeme za celou skupinu, kam 
patří, vedle United Bakeries, také skupina Penam 
Slovakia nebo maďarský Ceres. 

2. Jak jste zmínil, nejen v závěrečné části mi-
nulého roku se vcelku zaběhlý trh s ustálený-
mi obchodními vazbami silně narušil. Světová 
logistika selhala, ceny energií utržené z řetězu 
připomínají období kapitalismu volné soutě-
že a vstupy do výroby zas bezsoutěžní socia-
lismus. Jak se vám daří vypořádávat s touto 
situací a co to bude stát?

Situaci konce minulého roku a začátku tohoto 
roku těžko někdo mohl předpokládat a předvídat. 
Takové situaci lze alespoň částečně čelit fixací 
cen, nákladovou optimalizací a samozřejmě pro-
mítáním cen vstupů do finálního výrobku. Takže 
jsme i my, po vyčerpání zmíněných možností, 
museli zvýšit ceny výrobků a s velkou pravděpo-
dobností budeme naše ceny ještě dále zvyšovat, 
protože růst vstupních cen surovin i energií ne-
zadržitelně pokračuje. Přesto české pečivo pat-
ří k tomu nejlevnějšímu v EU. Levnější pečivo 
koupíte pouze v Litvě, Rumunsku, Maďarsku 
a Bulharsku. Chápeme, že to pro koncového zá-
kazníka není příjemná zpráva, ale i my se musí-
me chovat odpovědně k firmě, našim zaměstnan-
cům a dodavatelům a zabezpečit dlouhodobou 
stabilitu firmy. A provést firmu tímto složitým 
obdobím. 

3. Realizační ceny. Pekaři už léta volají po ceně 
rohlíku, přeháním jen málo, za tři až pět a chle-
ba za šedesát až sto korun. Třeba se dočkáme, 
ale bude-li to vliv inflace, zbyde vám pekařům 
zase jenom „šesťák“. Pokud ovšem nevstoupí 
stát do marží řetězců. Pak je tu ale ještě jedna 
možnost, ale jen pro silný dodavatelský subjekt. 
A tím vy jste a vyjednávání o cenách by odpoví-
dalo legislativně rozdaným kartám. Jak prav-
děpodobná je i tato varianta, jíž bych tleskal.

Ing. Jaroslav Kurčík,
předseda představenstva a generální ředitel společností

 PENAM, a. s., a UNITED BAKERIES a. s.

Bude to znít trošku drsně, ale každý má právo 
svou firmu vybudovat, rozvíjet, ale také zničit. 
Tím mám na mysli, jak důležité je umět se při-
způsobit, předvídat, a hlavně včas jednat. Pokud 
si například některý pekař včas nespočítá dopady 
zdražování a nepromítne je do cen, je to začátek 
jeho konce. Ten nepřijde hned, pekaři hodně vy-
drží, ale jejich firma bez vyrovnaného cash-flow 
už dlouho ne. Určovat ale marže také není řešení, 
konkurenční prostředí má svůj smysl a případný 

přebytek kapacit na trhu by se zase projevil, akorát 
jinde. Mnohem důležitější jsou férové podmínky, 
které umožní vyrábět kvalitní potraviny a zamy-
slet se, zda je nutné vozit některé potraviny přes 
půl světa, když se vyrábí, minimálně stejně dob-
ré, u nás, a nebylo potřeba je mrazit nebo chla-
dit. Rohlík za cenu tří korun už není tak vzdálený 
a jsou pekárny, hlavně ty řemeslné, které prodávají 
svoje chleby za ceny přes šedesát korun. Toto vše 
ale musí určit trh a akceptovat konečný spotřebitel.
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4. Už léta spolu vedeme diskusi na téma, co 
táhne ekonomiku pekařů. Před dvaceti lety 
to byl chleba a běžné pečivo, nyní to ostatní. 
Inovační trendy jdou nejen směrem jemné-
ho pečiva, ale i dalších cereálií. Dva roky pro-
vozujete v Pardubicích linku na formované 
chleby. Jak se osvědčil tento projekt? A uvedl 
byste i další sortimentní položky, které úspěš-
ně prodáváte u nás, ale i na dalších evropských 
trzích?

Podle Českého statistického úřadu dlouho-
době roste spotřeba běžného, pšeničného peči-
va a naopak klesá spotřeba chlebů, kde je často 
i žitný podíl. To je špatná zpráva pro naše střeva, 
kde má žito a vláknina své důležité opodstatnění. 
O to víc mě těší, že naše inovativní řada Fit den, 
z části postavená na žitu, dlouhodobě roste, a to 
navzdory tomuto trendu. Právě z „nové“ pardu-
bické linky denně sjíždí čtyři úspěšné výrobky 
z této produktové řady. Ta linka nemá obdoby, 
je opravdu unikátní, zvládne péct pečivo, kte-
ré je postavené na nezvykle vysokém obsahu 
prospěšných proteinů. Tato linka se specializuje 
zejména na Večerní, Sporty a Ranní chlebík, vý-
robky zajímavé i exportně. Vyvážíme je proto už 
do několika okolních zemí EU, kde taková na-
bídka chybí. Využíváme přitom existujících tras 
a vytěžujeme volnou kapacitu nákladních aut. 
Pro zdravou ekonomiku firmy ale potřebujete 
vyvážený mix běžného pečiva, chleba a chlebů 
s „přidanou hodnotou“, jako jsou různé druhy fit 
chlebů, toustových chlebů, řemeslných chlebů 
a samozřejmě jemného pečiva. 

5. Jakost. Spotřebitelé mají rádi malé výrob-
ce, ale ne vždy je výrobek od něj lepší než od 
toho velkého. Vy se máte čím chlubit. Ocenění, 
která pravidelně získáváte v různých spotře-
bitelských a dalších soutěžích, mluví za vše. 
Která to byla v loňském roce a na které jste 
nejvíce hrdý?  

V loňském roce jsme potvrdili, že o kvali-
tě pečiva nerozhoduje velikost pekaře. Rozho-
duje nadšení z pekařiny, schopnost znát své-
ho zákazníka a chuť inovovat, protože ani náš 
obor nestojí na místě a pečivo se vyrábí čím dál 
víc moderně a čistě. Nám se podařilo získat – 
počtvrté v řadě – titul Chléb roku, Inovativní 
výrobek roku, Českou chuťovku a poprvé ta-
ké Volbu spotřebitele a Zlatý klas. Hrdý jsem 
nejen na všechny tyto ceny, ale také na kolegy, 
kteří se o to zasloužili. Vybrat jednu by neby-
lo fér, všech si vážím a každá vyžaduje jinou 
kvalitu a přípravu. Největším oceněním je ale 
spokojený zákazník, který opakovaně kupuje 
naše pečivo. A podle vývoje tržeb posledních 
let spokojených zákazníků přibývá.

Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.
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La Formaggeria Gran Moravia je nejlépe 
hodnoceným brandem mezi maloobchodní-
mi řetězci v České republice. Vyplývá to 
z žebříčku sta nejlepších zákaznických 
zkušeností, které každoročně sestavu-
je KPMG Česká republika. Letošní studie 
„Co stroje neumí“ zkoumá pohled zákazní-
ků na bezmála 200 značek. V celkovém po-
řadí všech značek se řetězec umístil na vy-
nikajícím čtvrtém místě. Studie KPMG se 
účastnilo 5000 respondentů.

Čerstvé mléčné výrobky z litovelské sýrárny 
Brazzale Moravia mohou zákazníci zakoupit 
už ve 24 podnikových prodejnách La For-
maggeria Gran Moravia. Maloobchodní řetě-
zec nyní zaměstnává více než 140 prodavačů 
a obslouží více než 1 500 000 zákazníků za 
rok. Model „La Formaggeria Gran Moravia“ 
nabízí model tradičního italského obchodu 
s potravinami založený na postavě vysoce pro-
fesionálního prodejce lahůdek a na nabídce 
výrobků té nejvyšší kvality za příznivé ceny. 
Ty v La Formaggeria Gran Moravia pocháze-
jí přímo z litovelské sýrárny Brazzale Mora-
via a z výběru, který provádí vlastní nákupní 
oddělení u 80 různých italských dodavatelů. 
Díky malé řemeslné sýrárně vytvořené pro ten-
to účel v Litovli může rodina Brazzale nabízet 
exkluzivně v La Formaggeria Gran Moravia 
téměř 50 různých čerstvých mléčných výrob-
ků. Každodenní osobní kontakt se spotřebiteli 
umožňuje shromažďovat jejich podněty, které 
jsou pro samotnou výrobu skutečným pokla-
dem.

Podle majitele společnosti Brazzale Moravia 
Roberta Brazzaleho jde především o ocenění 
profesionálního přístupu zaměstnanců a také 
celkové filosofie prodeje, na kterou společnost 
sází. „V našich obchodech musí pracovat ně-
kdo s lidským přístupem, kdo se směje uvnitř, 

nejen navenek. Někdo, kdo zákazníkovi pora-
dí a nechá mu na nákup ty nejlepší podmínky 
a klid,“ dodává Roberto Brazzale.

Obchody s italskými delikatesami La For-
maggeria Gran Moravia začala rodinná firma 
Brazzale otevírat v roce 2011. „Chtěli jsme 
Čechům nabídnout jiný pohled na nakupování 

jídla, které neznamená jen zběsilé objíždění re-
gálů, ale i zážitek, la dolce vita, který zákazník 
nasává všemi smysly. A jsem rád, že se nám to 
podle hodnocení našich zákazníků daří,“ dopl-
ňuje Roberto Brazzale.

 Jak přistupovat k zákazníkům se on sám 
učil už jako dítě od svých prarodičů, kteří byli 

řezníci. „Stával jsem za kasou a celou dobu 
pozoroval prarodiče, jak pracují se zákaz-
níky. Byli při tom velmi příjemní a vznešení. 
A všechno to bylo opravdové. Měli hezký vztah 
a zároveň ty nejlepší produkty. Vztah pro ně byl 
důležitější než peníze a já chtěl vytvořit něco 
podobného.“ Když tvořil prodejny, nenajímal 
si architekty ani výzkumné agentury. Vytvořil 
je tak, aby se v nich dobře nakupovalo jemu 
samotnému. „Každý z nás je spotřebitel a sám 
ví, co jako spotřebitel chce. Není nutné obracet 
se na cizího člověka, máme už vše uvnitř nás 
samých,“ říká Roberto Brazzale.

Aby prodavači lahůdek poskytli ten správný 
zážitek a dokázali zákazníkům s výběrem pora-
dit podle své osobní zkušenosti, organizuje pro 
ně firma školení v Itálii, kde poznávají kulturu 
a navštěvují dodavatele. „Každý obchod má 
svého vedoucího, který je v kontaktu se mnou 
a s vedením firmy. Každých pár měsíců s nimi 
mám schůzku. Všechny znám osobně a obchody 
navštěvuji při každé možné příležitosti, abych 
jim lépe porozuměl,“ popisuje Brazzale. Kva-
litu svých služeb pak Formaggeria ověřuje my-
stery shoppingem. „Vedoucím necháváme vol-
nost dávat ke konci roku bonusy v souvislosti 
s kvalitou servisu,“ dodává. 

Na konci roku 2021 sýrárna spustila vlastní 
online prodej vánočních balíčků. Na tento rok 
pak plánuje nabídnout přes internet produkty 
všechny. „Když použijete e-shop a pak vám ob-
jednávku někdo doveze, je to stejné jako jsme 
to dělali před 60 lety. Každý obchod s potra-
vinami přijímal telefonáty od italských hospo-
dyň a pak to mladý kluk, tehdy já, s úsměvem 
a pohvizdováním na mopedu dovezl. Jediná 
změna teď je, že máme mnohem lepší nástroje, 
ale nesmíme ztratit tu nezaměnitelnou krásu 
lidského vztahu,“ vysvětluje svůj pohled Ro-
berto Brazzale. 

HATcom s. r. o.

La Formaggeria Gran Moravia nejlépe hodnoceným 
maloobchodním řetězcem

Pekárny Globusů přichází na 
trh s vlastním toustovým chlebem 
v několika variantách. Doplňují tak 
vlastní pekárenský sortiment, který 
čítá přes šedesát druhů sladkého 
a slaného pečiva. V tuto chvíli již 
patnáct pekáren peče přes 150 tisíc 
kusů vlastních toustových chlebů.  

Nově si zákazníci mohou kou-
pit nový v Česku upečený toustový 
chléb. A to přímo tam, kde se od zá-
kladních surovin vyrábí, v patnácti 
pekárnách hypermarketů Globus. 
Důvodem k jeho uvedení do prode-
je byla zejména změna zákaznického 
chování v uplynulých dvou letech. 
I když lidé stále preferují čerstvé ne-

balené pečivo, začal se zvedat i zá-
jem o pečivo balené. Do této skupiny 
spadají právě toustové chleby. Přitom 
vymyslet recepturu na toustový chle-
ba nebylo úplně snadné. „Receptury 
a postupy jsme ladili několik měsí-
ců. Upéct toustový chleba vynikající 
chuti a jemné konzistence si vyžádalo 
důkladnou přípravu, každý výrobek 
také musí před uvedením na trh projít 
technologickými zkouškami. Násled-
ně jsme ho několik týdnů pekli a pro-
dávali jen v hypermarketu v Praze 
Čakovicích. Pozitivní ohlas zákazní-
ků nás povzbudil, náš toustový chle-
ba mizí z regálů raketovou rychlostí. 
Nyní ho budeme péct a prodávat ve 
všech patnácti hypermarketech ve va-
riantách světlý, grahamový a cereál-
ní, vždy ve dvou gramážích,“ vysvět-
lil vedoucí výroby a prodeje pekáren 
Globus Pavel Meduna. Současně se 
v těchto hypermarketech dají běžně 
koupit i toustové chleby od dalších 
dodavatelů. Podle Pavla Meduny ale 
nejde o boj se stávající konkurencí. 

„Zákazníci se nás stále častěji ptali, 
zda jej nebudeme sami vyrábět. Máme 
patnáct hypermarketů v rámci celé 

ČR a zpětnou vazbu našich zákazníků 
tak máme od Karlových Varů po Ha-
vířov. Proto jsme se rozhodli vlastní 

toustový chléb péct,“ řekl s tím, že jde 
o doplnění sortimentu vlastní výro-
by. Hlavním cílem pekáren Globus je 
nabízet zákazníkům tradiční pekařské 
výrobky, jako jsou rohlíky, housky 
a chleby s obsahem tradičního kvasu, 
ale právě také speciality, kterými se 
lišíme od ostatních konkurentů.

Toustové chleby se zařadily do sku-
piny Poctivé výroby Globus. Jsou vy-
ráběny přímo v každé pekárně těchto 
patnácti hypermarketů, což znamená, 
že od výroby do regálu urazí jen ně-
kolik metrů. Mají také svoje vlastní 
obaly, které zapadají do celkové-
ho konceptu pekařských výrobků  
Globus.

Toustový chléb světlý 430 g 
Toustový chléb světlý 210 g 
Toustový chléb cereální 430 g 
Toustový chléb cereální 210 g 
Toustový chléb grahamový 430 g 
Toustový chléb grahamový 210 g 

GLOBUS ČR, v. o. s.

Pekárny hypermarketů Globus nově pečou vlastní toustový chleba. 
Důvodem je poptávka zákazníků
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První prodejnu otevřelo PENNY 
v roce 1997 v Plzni na ulici Gerská. 
Za tu dobu se jeho síť rozrostla po 
celé zemi a společnost se stala jed-
ním z největších zaměstnavatelů 
u nás. Dává práci více než 6000 li-
dem, kteří ročně obslouží na 150 mi- 
lionů zákazníků. 

PENNY Česká republika patří do 
nadnárodní skupiny REWE Group. 
Provozuje 400 prodejen a 5 logistic-
kých center po celé zemi. Zaměst-
nává přes 6 000 zaměstnanců a jeho 
tržby za rok 2020 dosáhly 42,5 mili-
ardy korun. „Naším obecně známým 
sloganem je NAKUPUJTE HEZKY 

ČESKY a děláme vše proto, abychom 
jej naplňovali bezezbytku. Jsme česká 
firma, i když jsme součástí nadnárod-
ní skupiny. Odvádíme daně v České 
republice, veškeré platby za naše za-
městnance zůstávají v České republi-
ce a každoročně zde investujeme stov-
ky milionů korun. Jsme aktivní také 
v oblasti společenské odpovědnosti 
či zlepšování životního prostředí. Po-
máháme uklízet Česko, sázíme stromy, 
podporujeme seniory i dětský sport. 
Zkrátka pro nás to není prázdná frá-
ze, ale cesta, jak být dobrým sousedem 
všude, kde působíme,“ říká Radek 
Hovorka, jednatel a finanční ředitel 
PENNY. Mezi nejvýznamnější milní-

ky v historii PENNY Česká republika 
patří převzetí sítě prodejen společnosti 
PLUS s jejími 146 prodejnami v roce 
2008. Tehdy se začala psát novodobá 
historie PENNY. V roce 2017 začalo 
PENNY s modernizací své prodejní 
sítě, kterou plánuje dokončit v letoš-
ním roce. Každoročně pak otevírá 
další nové prodejny. V letech 2020 
a 2021 to bylo dohromady 16 nových 
prodejen, letos pak plánuje otevřít dal-
ších 15. Počet 400 prodejen PENNY 
překročilo na počátku tohoto roku.

Postavení tohoto významného 
obchodního seskupení hodnotí Jens 
Krieger, generální ředitel PENNY 
Česká republika, slovy: „Čtvrt sto-
letí je v lidském životě dlouhá doba. 
My jsme hrdí na to, že se nám po ce-
lou dobu daří udržovat naše stálé zá-
kazníky a zároveň získávat nové. Po 

celých 25 let nabízíme vysoce kva-
litní produkty za nejvýhodnější ceny 
na trhu. Od začátku našeho působe-
ní podporujeme lokální dodavatele, 
nabízíme široký sortiment českých 
produktů, a zároveň privátních zna-
ček, které zákazníci najdou exkluziv-
ně jen v našem řetězci. Vybudovali 
jsme síť se zdaleka nejvyšším počtem 
prodejen v České republice, v letoš-
ním roce kompletně dokončíme je-
jí modernizaci a do budoucnosti se 
díváme s optimismem. Jsme hrdí, že 
jsme součástí České republiky.“

U příležitosti 25. výročí vstupu 
na český trh připravilo PENNY 
kampaň, jejíž tváří se stane Michal 

David. Vít David, vedoucí strategic-
kého marketingu PENNY, k tomu 
uvádí: „Nechceme se dívat do minu-
losti, ale do budoucnosti. Proto jsme 
hledali osobnost, která dokáže oboje 
propojit. Michal David je hitmaker, 
kterého znají staří i mladí. Jeho pís-
ničky jsou hity a zná je každý. Toto 
spojení se přímo nabízelo. Připra-
vili jsme 360° kampaň postavenou 
na největších hitech a doufám, že se 
nám ji podařilo vtipně propojit s tím, 
co lidem nabízíme my: cenové hity.“ 
Kampaň začíná na sociálních sítích 
24. února, televizní diváci se na ni 
pak mohou těšit od 1. března letoš-
ního roku.

PENNY na našem trhu 25 let

Všem zaměstnancům na prodej-
nách, v logistických centrech i na 
centrále zvýší PENNY mzdy pro le-
tošní rok v průměru o 5 %. Mini- 
mální mzda pokladních na plný 
úvazek bez započtení dalších pří-
platků se tak zvyšuje na 26 000 ko- 
run. Jedná se už o osmé navýšení 
mezd za posledních 6 let. 

Jednatel společnosti Radek Ho-
vorka k tomu uvedl: „Mzdy zvyšuje-
me pravidelně. Od roku 2017 se mzda 
pokladních a prodavačů zvýšila o ví-
ce než 9000 korun a je to logické, pro-
tože zejména v poslední době vzrostly 
nároky na tuto profesi. Uvědomujeme 
si, že bez našich kolegyň a kolegů na 
prodejnách bychom nemohli ve slo-
žitých podmínkách posledních dvou 
let zajišťovat naše služby zákazníkům 
na úrovni, kterou od nás očekávají.“ 

A jednatel společnosti Petr Šrámek, 
vedoucí personálního oddělení, 
k tomu dodává: „Naši lidé vědí, co 
od nás mohou čekat. Jednáme s nimi 
férově a otevřeně. Proto dlouhodo-
bě transparentně komunikujeme výši 
základní mzdy bez jakýchkoli dalších 
příplatků. Nekomunikujeme ani prů-
měrnou mzdu, kterou by zkreslovaly 
platy vedoucích pracovníků. Ten-
to přístup naši zaměstnanci oceňují 
a jsme rádi, že s celou řadou z nich 
pravidelně slavíme 15, 20, ale i 25 let 
výročí v naší společnosti. Při zapo-
čtení všech příplatků či odpracova-
ných let se vyplácená průměrná mzda 
prodavaček a prodavačů pohybuje 
nad 30 000 korunami.“

Navýšení mezd pro rok 2022 je 
výsledkem letošního kolektivního 
vyjednávání a základní mzda pro-
davačů bude nově v případě plného 

úvazku v rozpětí 26 000 až 31 000 ko- 
run v závislosti na délce zaměstnání. 
Už v loňském roce bylo v rámci ko-
lektivní dohody vyrovnání příplatků 
za práci v sobotu i v neděli na pro-
dejnách, a to na shodných 20 % prů-
měrného výdělku za oba dny. Mimo 
to v posledních dvou letech PENNY 
rozdalo zaměstnancům opakovaně 
bonusy za jejich nasazení v době 
pandemie v souhrnné výši více než  
100 milionů korun. 

Bohumír Dufek, předseda OSP-
ZV-ASO ČR, ocenil toto zvýšení 
mezd slovy: „Zvláště v současné 
nejisté době bylo naším cílem za-
jistit lidem jistotu a stabilitu do bu-
doucnosti. Těší mě proto, že po ně-
kolika složitých jednáních jsme se 
na výsledné podobě nové kolektivní 
smlouvy dokázali shodnout. S na-
výšením mezd pro rok 2022 mohou 

být podle mého názoru zaměstnanci  
PENNY spokojeni.“ A svým klad-
ným hodnocením se připojila i prezi-
dentka Unie zaměstnanců obchodu, 
logistiky a služeb Renáta Burianová: 
„Naším cílem bylo dosáhnout férové 
dohody pro obě strany a to se nám, 
i díky přístupu vedení PENNY, poda-
řilo. Jednání bylo korektní a rychlé, 
ladili jsme prakticky jen detaily.“ 

PENNY nabízí všem svým za-
městnancům okamžitě po jejich ná-
stupu 5 dnů dovolené navíc, celkem 
tedy má každý 5 týdnů dovolené. 
Mezi další benefity pak patří straven-
ky, propracovaný systém vzdělávání 
a kariérního růstu, kurzy jazykového 
a dalšího vzdělávání nebo benefity 
v rámci cafeteria systému.

AGRAL, 
redakčně upraveno 

ze zdroje PENNY

Více než 6000 zaměstnanců dostane od 1. března přidáno
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Neustále se zvyšující ceny vstupních su-
rovin, pohonných hmot a energií se odrážejí 
i v cenách pekařských a cukrářských výrobků. 
Dle dat Svazu pekařů a cukrářů v České repub-
lice se cena běžného rohlíku zvýšila o 15 %. 
I přesto jsou ceny pečiva v ČR nadále jedny 
z nejnižších v rámci zemí EU.

Od podzimu loňského roku se náklady na vý-
robu pekařských výrobků spojené s růstem cen 
vstupních surovin, pohonných hmot a energie 
směrem k maloobchodním odběratelům nejví-
ce projevily u základních produktů, jako jsou 
rohlík, houska či chléb Šumava, kde se zvýšily 
v průměru o 10–15 %. „Je ovšem třeba si uvědo-
mit, že ceny tohoto sortimentu dlouhodobě stag-
novaly, jak vyplývá i z dat Českého statistického 
úřadu. Proto je musely pekárny uvést do sou-
ladu s rostoucími náklady. U dražších výrobků 

typu jemného a sladkého pečiva byl cenový ná-
růst o něco vyšší, v rozmezí 10–20 %,“ říká Ing. 
Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů 
a cukrářů v České republice. 

„Na základě šetření mezi členskými pekárnami 
jsme zjistili, že v meziročním porovnání s lednem 
2021 činí nárůst vstupních nákladů více než 30 %, 
bohužel se to zatím nepodařilo promítnout 
do cen. Nárůst dodavatelských cen z pekáren 
k prodejcům (řetězce, nadnárodní i místní, 
nezávislý trh) byl u rohlíku a chleba jen 10 až 
15 %. Snižování nákladů (vstupních cen surovin, 
energií a PHM) je zatím v nedohlednu, proto lze 
očekávat, že pekárny budou muset na tuto situaci 
reagovat,“ doplňuje Hlavatý.

Dramatický růst nejDůležitějších 
vstupních náklaDů

Pekaři jsou nuceni do cen svých výrobků pro-
mítnout skutečnost, že meziročně došlo ke sko-
kovému nárůstu cen prakticky všech vstupních 
nákladů, zejména pak:
  Energie: pekařina je energeticky velmi náročný 

byznys, tvrdě ji proto postihl růst cen elektřiny 
(o 50–120 %) a zemního plynu (o 50–150 %). 

  Suroviny: výrazně podražila základní pekařská 
surovina – mouka (o 50 %), zvýšila se také ce-
na tuků a olejů (o cca 100 %), nahoru šly ceny 
másla a cukru, zdražily i veškeré služby pro 
pekaře a také obalový materiál (o cca 25 %).

  Pohonné hmoty: pekárnám, které několikrát 
denně zavážejí obchody, výrazně stouply 

náklady zvýšením cen pohonných hmot (o cca 
30 %).

  Mzdové náklady: majitelé pekáren museli 
reagovat na situaci na pracovním trhu a zvý-
šit mzdy svým zaměstnancům, aby si je 
udrželi a zajistili tak výrobu a rozvoz peči- 
va.

Podle statistik z října 2021 se cena pečiva za 
jeden kg pohybovala v ČR těsně pod hranicí  
1 eura, nižší byla v rámci EU pouze Litvě, Ru-
munsku, Maďarsku a Bulharsku. Naproti tomu 
hranici 2 eur za kg pečiva překročily Itálie, Ra-
kousko a Finsko.

Double-U PR, s. r. o.

Potravinářská komora České republiky spo-
lu s Českou technologickou platformou pro 
potraviny reagují na současné trendy a změ-
ny v nákupním chování spotřebitelů. Obliba 
rostlinných produktů v Čechách stále roste, 
spotřebitelé vyhledávají nejvíce alternativy 
mléka a mléčných výrobků, vysoká poptáv-
ka je také po rostlinných alternativách masa. 
To vše bylo důvodem pro vznik nové odborné 
Platformy pro alternativní potraviny a nápo-
je. K členství v platformě se přihlásilo 29 fi-
rem a organizací.

Prioritou platformy má být zejména vytvoření 
odborného zázemí pro diskusi o této problema-
tice, komunikaci legislativních otázek a infor-
mování spotřebitelů o výhodách i nevýhodách 
konkrétních alternativ. Ve spolupráci s akademic-
kou obcí je do budoucna nezbytné nastavit jisté 
mantinely i pro alternativní výrobky tak, aby byly 
pro spotřebitele bezpečné. 

„V České republice se zatím věnuje alternati-
vám jen malá skupina českých potravinářských 
podniků a je tedy ten správný čas se touto pro-
blematikou více zabývat. Je to velká příležitost 
pro tuzemské podniky, jak zpestřit svoji nabíd-
ku na trhu, vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů, 
vyrábět z českých surovin a na českém území,“ 
vysvětluje Dana Večeřová, prezidentka Potravi-
nářské komory ČR. 

Podle aktuálních průzkumů došlo k meziroč-
nímu zvýšení spotřeby rostlinných alternativ až 

o 30 %. Nejvíce zmiňovanými důvody, které spo-
třebitelé uvádějí, proč jsou pro ně alternativní 
produkty zajímavé, je snaha o větší ochranu ži-
votního prostředí a o konzumaci zdraví prospěš-
ných potravin.  

Ustavujícího jednání nové platformy se zú-
častnili i zástupci Ministerstva zemědělství, ná-
městek pro řízení Sekce potravinářství Jindřich 
Fialka a ředitel Odboru potravinářství Martin 
Štěpánek. „Za ministerstvo zemědělství tuto ak-
tivitu velmi vítáme, odborná platforma je velmi 
důležitá, lidé chtějí jíst zdravěji a lépe,“ říká ná-
městek Fialka a doplňuje: „Středobodem našeho 
zájmu musí být spotřebitel!“

Navržený kandidát na předsedu platformy, 
ředitel společnosti Olma, tradičního výrobce 
mléčných výrobků, Martin Krystián zdůraznil, 
že je důležité vzít si to dobré z obou kategorií, 
jak z rostlinných, tak ze živočišných produktů. 

„Jsme zastánci vyvážené stravy, mléčné výrob-
ky jsou významným zdrojem živin, dlouhodobé 
zkušenosti mohou navíc tradiční výrobci využít 
i pro zpracování výživově hodnotné rostlinné 
stravy, tak aby spotřebitel profitoval z benefitů 
obou těchto segmentů,“ upřesnil ředitel Krystián. 

Téma rostlinných alternativ v současné době 
ve společnosti rezonuje, nicméně nad jednotli-
vými cíli strategie Farm to fork zaznívají z úst 
odborníků na zdraví a výživu jisté obavy. Srov-
nání obou typů produktů z pohledu zdraví a vý-
živy i z pohledu dopadů na životní prostředí, dá-
le z ekonomického pohledu, z pohledu výrobní 
technologie, regulativního pohledu, z pohledu 
bezpečnosti potravin a nepochybně i z pohledu 
spotřebitelského vnímání, to vše jsou otázky, 
které budou členové nové platformy intenzivně 
diskutovat. 

Potravinářská komora ČR

 Platforma pro alternativní potraviny a nápoje
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Cena rohlíku roste, přesto stále nepokrývá náklady

Zdroj: Eurostat, říjen 2021

Podle nedávných průzkumů vadí čekání ve 
frontě při nákupu potravin zhruba 27 procen-
tům zákazníků. Obchodníci uvádějí, že tento 
problém se kvůli nedostatku pracovních sil 
týká zejména největších prodejen. Pro tyto 
provozovny jsou tak řešením samoobslužné 
pokladny, v menších prodejních formátech 
s sebou ale paradoxně nesou finanční náklady 
navíc. Urychlení odbavení u pokladny přitom 
nepřináší ani bezhotovostní platby. Podle ob-
chodníků jsou ve většině případů překvapivě 
pomalejší než využívání hotovosti.

Rychlost odbavení u pokladny je u tuzem-
ských spotřebitelů významným faktorem, kte-
rý ovlivňuje volbu konkrétní prodejny potravin. 
Potvrzují to i některé průzkumy – například po-
dle loňských dat společnosti Mastercard vnímá 
pomalé vyřizování nákupu ze strany obsluhy 
u pokladny negativně 27 procent respondentů. 
Podobné výsledky lze vyčíst i z průzkumu Why-
2Buy společnosti GfK ze září roku 2020. Podle 
něj se snaží vyhýbat davům v obchodech, které 

se tvoří i frontami u pokladen, celkem 28 procent 
respondentů. 

Podle předsedy Družstva CBA Romana Mazáka 
se problém s pomalou rychlostí odbavení zákazní-
ků u pokladen týká především velkých prodejen, 
tedy supermarketů a hypermarketů. „Souvisí to 
úzce s nedostatkem pracovních sil v provozovnách 
zahraničních řetězců a kombinací s velkým množ-
stvím zákazníků. U menších prodejen je situace 
výrazně odlišná. I když disponují například deseti 
parkovacími místy a všichni zákazníci přijedou 
autem, zvládne je bez problému obsloužit jedna 
pokladna. Nákupy jsou rozloženy v čase, když lidé 
do prodejny nevstupují ve stejnou chvíli. S nedo-
statkem personálu či frontami u pokladen se proto 
téměř nesetkáváme,“ řekl Roman Mazák.

I tak nicméně podle českých obchodníků 
existují situace a časy, kdy se prakticky všech-
ny prodejny potravin potýkají s výrazně vyšší 
návštěvností. Typické je v tomto směru zejména 
páteční odpoledne, kdy lidé nakupují do zásoby 
na celý víkend. „To však není personální pro-
blém, neboť se jedná sice o pravidelný, ale stále 
výjimečný výkyv. Pokud by chtěla malá prodejna 
přijmout jednoho či dva pracovníky navíc kvůli 
těmto případům, byla by to pro ni zásadní ekono-
mická překážka. Mzdy totiž tvoří největší položku 
výdajů prodejen a jsou nejčastějším důvodem, 
proč musí některé z nich svůj provoz ukončit,“ 
doplnil Mazák.

samOOBslužnÉ pOklaDnY 
mají smYsl jen ve velkÉm pOčtu

Velké supermarkety pro zrychlení odbavení 
zákazníků začaly v minulosti zavádět samoob-
služné pokladny. Ty však u prodejen do 400 me-
trů čtverečních nejsou řešením. Důvod je opět 
ekonomický – ačkoliv je pokladna samoobsluž-
ná, ze strany prodejny je i tak potřeba člověk, 
který by ji obsluhoval. Ve finále to tak znamená 
paradoxně náklady na minimálně jednoho pra-
covníka navíc, což si opět řada provozoven ne-
může ekonomicky dovolit. 

Podle předsedy Družstva CBA má takový mo-
del smysl, pokud je samoobslužných pokladen ví-
ce než pět. „V takovém případě se to na zvýšeném 
počtu zákazníků, a tím i obratu výrazně projeví, 
což zaplatí zaměstnance navíc. Je proto logické, 

že touto cestou jdou zejména supermarkety. Pro 
nás však samoobslužné pokladny nejsou úsporou 
nákladů. Ani časových, ani finančních,“ uvedl.

platBa v hOtOvOsti rYchlejší 
než kartOu

Rychlost odbavení zákazníků u pokladen 
ovlivňuje také způsob placení. Ačkoliv jsou 
v současnosti u českých spotřebitelů čím dál čas-
tější bezhotovostní a bezkontaktní platby, kte-
ré v řadě případů nevyžadují ani zadávání PIN 
kódu k platební kartě, podle Mazáka v menších 
českých prodejnách stále vítězí hotovost. A to 
jak z hlediska četnosti, tak rychlosti odbavení 
u pokladny.

„Bezhotovostní platba je ve většině případů 
paradoxně pomalejší než hotovost. Kromě toho, 
že člověk hledá kartu v peněžence, po jejím pou-
žití čeká na odezvu banky, její potvrzení a samo-
zřejmě zadává PIN. Naopak u hotovosti člověk 
použije zpravidla bankovky vyšší hodnoty, aby 
následně prodavačka přebytečnou částku v rych-
losti vrátila,“ řekl Mazák. Současně se rozšiřují-
cí platby chytrým telefonem či hodinkami, které 
nevyžadují zadávání PIN kódu, a jsou tím pádem 
rychlejší, podle něj tvoří v menších prodejnách na 
venkově pouze zlomky procent. Bezhotovostní 
platby tak ve většině případů zůstávají pomalejší.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Čekání ve frontě v obchodě vadí více než čtvrtině zákazníků. 
Podle menších prodejen zdržují hlavně platby kartou

http://lesensky.cz/
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Hnojiva, která loni skokově zdražila, staví 
české zemědělce před začarovaný kruh. Po-
kud budou hnojit ve stejném množství jako 
doposud, mohou počítat s prodražením až 
o stovky tisíc korun. Pokud hnojiva kvůli 
úsporám omezí, může se to dotknout úrody 
a výnosů. A opět tedy přijdou o peníze. Změ-
nit to chce brněnský startup Agdata, který na 
trh vstupuje s vlastní značkou Agdata Vari. 
Její cíl je jednoduchý – zajistit, aby ani kilo-
gram hnojiva nevyšel nazmar.

Ještě před koncem roku byli čeští farmáři plni 
optimismu a očekávali, že cena hnojiv po sko-
kovém zdražení opět klesne. Jenže teď – jen pár 
týdnů před jarním hnojením, které je klíčové pro 
kvalitu letošní úrody, je jasné, že se tak nestane. 
Už vloni v meziročním srovnání ceny vzrostly 
asi o 150–200 procent podle směsi. S ohledem na 
ceny fosforu a především dusíku se prudký růst 
nevyhnul ani nejdůležitější NPK směsi. A nyní 
došlo k dalšímu skokovému zdražení, opět takřka 
o dvojnásobek. 

Za hnOjiva Zaplatí velkÉ FarmY 
až miliOn navíc

Pro farmu o rozloze 1000 hektarů s obvyk-
lým zaměřením – tedy pěstující obilí, popřípadě 
brambory nebo cukrovku – může znamenat zdra-
žení o stovky tisíc korun. U těch největších fa-
rem o několika tisíci hektarů se pak bavíme pří-
mo o milionech, které musí zemědělci vydat za 
hnojiva navíc. Což je důvod, proč stále více řeší, 
které bloky případně z hnojení vypustit, anebo 
přímo upravují své osevní plány. 

„K nejnáročnějším na hnojiva patří řepka 
a potravinová pšenice. Ty jsou však v tuto dobu 
už zaseté, takže zahnojit je z jara bude nutné tak 
jako tak,“ zmiňuje Lukáš Musil, akreditovaný 
zemědělský konzultant a obchodní ředitel start- 
upu Agdata. „Travní porosty můžete z plného hno-
jení pro jednou vypustit. Ale u zasetých plodin by to 
znamenalo nižší výnosy, a tím pádem propady v ce-
lé ekonomice hospodaření. Je to zkrátka začarova-
ný kruh, který má jediné řešení – hledat efektivní 
úspory a naopak zajišťovat co největší výnosy.“

sYstÉmY prO variaBilní hnOjení 
si na seBe OBratem vYDělají. 

agData vari O tOm chce pŘesvěDčit 
i kOnZervativní FarmáŘe

I to je důvod, proč se letos začíná ve velkém 
prosazovat takzvané variabilní hnojení. To na 

základě znalosti půdních profilů i vlastností jed-
notlivých plodin pečlivě dávkuje množství hno-
jiva. Ze všech součástí precizního zemědělství 
se tak pravděpodobně právě variabilní hnojení 
stane pod tlakem okolností nejrozšířenějším po-
stupem.

Samostatný produkt proto připravil také 
startup Agdata, největší digitalizátor českých fa-
rem. Svůj komplexní systém rozšířil o nadstavbu 
Agdata Vari, určenou právě pro variabilní hnoje-
ní. Pilotní projekt přinesl slibné výsledky – mi-
nimálně 10% úsporu hnojicí směsi (v případech 
problematických půdních profilů však klidně ná-
sobně více) a hlavně vyšší výnosy a s nimi i trž-
by. A to až o pětinu.

„V celkových sumách se bavíme o desítkách, 
nebo dokonce stovkách tisíc korun, které farmáři 
ušetří, respektive zvýší výnosy. Pochopitelně ne-
jsme schopni tlumit kompletní dopady zdražování 
hnojiv, na druhou stranu tento postup zachová 
farmě konkurenceschopnost,“ zmiňuje Lukáš 
Musil. „Jinými slovy – kdo letos na variabilní 
hnojení nepřejde, těžko obstojí v ekonomice pro-
ti farmám, které dokáží být v této složité situaci 
o desítky procent nákladově efektivnější.“

agData vari spOjí Data Z Družic, 
senZOrů i sOnD, Další úspOru 

najDe v DatOvÉ pŘesnOsti 
Agdata Vari staví na kombinaci dat ze satelit-

ního snímkování, půdních senzorů a meteosta-
nic. Multispektrální družicová data jsou zákla-
dem pro vytvoření aplikačních map, které rozdělí 
konkrétní půdní blok na takzvané „management 

zóny“ s různým výnosovým potenciálem a pro 
něj určenou nejvhodnější dávkou hnojiv.

Družicové multispektrální podklady zajišťuje 
hned několik poskytovatelů včetně skupiny ev-
ropských družic Sentinel. Kromě vegetačního 
indexu NDVI, měřícího zdraví porostu, dokáží 
vyhodnotit také pokrytí parcely listovou plochou, 
vyhodnotit aktivitu rostlin na základě jejich fo-
tosyntézy a monitorovat vlhkost porostu pomo-
cí indexu NDMI nebo zamokřená místa pomocí 
indexu NDWI.

S měřeními pak pracuje systém Agata, ve kte-
rém se setkávají veškerá data potřebná pro řízení 
farmy – tedy nejen detailní informace o půdních 
blocích, pěstovaných plodinách, měření ze sond, 
ale také třeba stavy skladů, pohyb pracovníků ne-
bo pachtovní smlouvy. Farmáři pak mohou každý 
den v reálném čase sledovat aplikované množství 
hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin s pří-
mým průmětem do ekonomiky podniku.

„Agdata Vari tak není izolovaný nástroj, ale 
součást bohatého ekosystému pro podporu den-
ního řízení farmy. Síla úspor je totiž skrytá v de-
tailu. Čím více dat máte pro posouzení celého 
zahnojovacího procesu, tím efektivnější budete. 
Zejména u velkých farem přinese právě tento de-
tail další úspory v řádech desítek procent,“ zmi-
ňuje Lukáš Musil.

variaBilní hnOjení BuDe letOs tvOŘit 
výZnamnOu část OBratu

Agdata se se svou službou Vari chtějí už br-
zy stát dominantním hráčem. Jen letos by mohly 
služby spojené s variabilním hnojením přinést 

velké množství nových zákazníků a zároveň se 
podílet na zásadně větším podílu obratu u klien-
tů stávajících. O služby je už nyní násobně větší 
zájem než loni. Agdata do ní proto hodlají dále 
investovat a vyvíjet nové typy hardwaru – pře-
devším půdních sond, které by přinášely další 
zpřesňující data.

„Jsme na dvojnásobku loňských čísel. Poprvé 
navíc vidíme, že za technologiemi jako za spásou 
přicházejí konzervativní zemědělci, pro které by-
ly senzory donedávna ještě sprosté slovo a vyho-
zené peníze. Mezi farmáři zkrátka panuje pocit, 
že vysoké ceny jsou nový standard, se kterým je 
třeba se co nejrychleji sžít,“ zakončuje Lukáš 
Musil. „Je to pro nás navíc velká šance i v rámci 
zahraniční expanze. V podstatě nikde jinde v Ev-
ropě neexistuje tak komplexní systém s vlastním 
hardware, který je navíc finančně dostupný pro 
farmy všech velikostí. Poptávky máme dokonce 
i z jiných kontinentů – například Jižní Ameriky.“

jaká Data DODávají Družice
  VEGETAČNÍ INDEX (NDVI) – Jde o empi-

rický vzorec, který byl vytvořen pro odlišení 
zeleně od ostatních druhů povrchu na zákla-
dě odrazivých vlastností vegetace. Hodno-
ta výsledku NDVI se bude pohybovat mezi  
–1 a 1. S vyššími hodnotami vzrůstá pravdě-
podobnost, že má oblast hustý pokryv zelené 
vegetace.

  INDEX VODY (NDWI) – normalizovaný di-
ferenční vodní index měří obsah vody uvnitř 
listů vegetace a hodnotí vodní stres rostlin. 
K jeho výpočtu se využívá dvou blízkých in-
fračervených pásem (NIR) umístěných přibliž-
ně v 0,86 μm a 1,24 μm, což je vlnová délka 
v okolí absorpčního pásu vody. NDWI nabývá 
pozitivních hodnot pro zelenou vegetaci a ne-
gativních hodnot pro suchou vegetaci. Může 
být využit jako doplňkový index k NDVI.

  INDEX VLHKOSTI (NDMI) – zpřesňující 
index, který kromě měření pomocí infračerve-
ných pásem (NIR) pracuje také s krátkovlnný-
mi infračervenými kanály (SWIR). Kombinace 
NIR a SWIR odstraňuje odchylky vyvolané 
vnitřní strukturou listů a obsahem sušiny lis-
tů, což zlepšuje přesnost při získávání obsahu 
vegetační vody. 

  PLOCHA LISTŮ (LAI) – definuje se poměr 
listové plochy a půdorysné plochy – tedy zjed-
nodušeně to, jakou plochu půdy rostlina svými 
listy zakrývá.

  POMĚR ZÁŘENÍ POHLCENÉHO FOTO- 
SYNTÉZOU (FAPAR) – měření podílu 
fotosynteticky aktivního záření pohlceného 
vegetací v rozsahu vlnových délek 400–700 nm.

FYI Prague

Aby drahá hnojiva zvedla ceny potravin co nejméně. 
Agdata chtějí se značkou Vari udělat z variabilního hnojení standard,

 přinesou úspory v řádu desítek procent

Praha – Před-
ní čeští i zahraniční 
odborníci na ekolo-
gické a sociální ze-
mědělství se sejdou 
v rámci již druhého 
ročníku symposia Ži-
vé zemědělství. Ten-
tokrát se zaměří 

zejména na témata výživy a správné péče 
o půdu i rostliny, která představují jeden 
z klíčových kroků k udržitelné produkci po-
travin. Součástí symposia bude také blok 
věnovaný aktuálním zkušenostem, výzvám 
a budoucnosti sociálních farem. Programem 
se bude prolínat téma vzdělávání na farmách 
a proběhne také slavnostní zahájení v pořadí 
již druhého ročníku Farmářské školy. Mezi 
řečníky nebudou chybět Urs Niggli, emeritní 
ředitel švýcarského výzkumného ústavu pro 
ekologické zemědělství FiBL, Jiří Urban, je-
den ze zakladatelů ekologického zemědělství 
v České republice, Martin Hutař, biozemědělec 
a potravinář z firmy PRO-BIO, a řada dalších. 
Těšit se můžete na inspirativní přednášky, 
praktické workshopy, debaty a prostor pro net- 
working. Symposium se uskuteční 4. a 5. břez- 
na 2022 v Národním zemědělském muzeu 
v Praze. 

pŘíklaDY DOBrÉ praxe 
i mODerní věDeckÉ pŘístupY 
v ekOlOgickÉm ZeměDělství 

Symposium Živé zemědělství představuje uni-
kátní platformu, jejímž cílem je propojení od-
borníků a laické veřejnosti. Potkávají se tu lidé 
usilující o změnu hospodaření s půdou, nakládání 
s potravinami i zemědělství jako takového. Ta-
to témata v současnosti nabývají na důležitosti. 
V loňském roce se této dvoudenní akce zúčast-
nilo 200 účastníků. 

„V rámci programu symposia přinášíme pří-
klady dobré praxe z České republiky i ze za-
hraničí. Spolu s tím prezentují naši řečníci také 
novinky v moderním vědeckém přístupu k péči 
o rostliny a půdu. Předkládáme tak svědectví 
z řady farem i firem či institucí, která dokládají, 
že i po přechodu na ekologii může být naše ze-
mědělství dlouhodobě udržitelné,“ uvedl Jiří Pra-
chař, jeden z iniciátorů a organizátorů sympozia 
Živé zemědělství.

Během dvou nabitých dnů čeká na účastní-
ky symposia pestrá řada přednášek, workshopů, 
prezentací, diskuzí, zajímavých zahraničních 
hostů i volného prostoru pro setkávání, inspi-
raci, navázání spolupráce a nových kontaktů. 
Chybět nebude ani téma vzdělávání na farmách 
coby důležitého aspektu rozvoje ekologického 
zemědělství. Symposium se navíc stane místem 

slavnostního zahájení druhého ročníku Farmář-
ské školy.

ekOlOgickÉ ZeměDělství 
jakO sOučást cestY 

k uDržitelnOsti
Klíčovým tématem letošního ročníku je po-

hled na inovativní přístupy k péči a výživě rost-
lin i půdy. Jaké postupy lze využít v ekologic-
kém zemědělství? „Při kvalitní péči o půdu lze 
i bez použití průmyslových hnojiv a chemicko-
-syntetických pesticidů hospodařit moderně, 
udržitelně a s dosažením dostatečných výnosů 
a kvality produkce,“ říká Jiří Urban, jeden ze 
zakladatelů ekologického zemědělství v České 
republice, který přednese úvodní přednášku 
dvoudenního symposia. Jedním z hlavních hos-
tů letošního ročníku symposia je Urs Niggli, 
emeritní ředitel Výzkumného ústavu ekolo-
gického zemědělství (FiBL) ve Fricku v letech 
1990–2020, který v roce 2020 založil Institut 
pro agroekologii. Účastníkům představí svou 
přednášku Ekologické zemědělství – důležitá 
cesta k udržitelnosti. Georg Meissner, přední 
konzultant v oblasti vinařství a biodynamické-
ho zemědělství, představí ve svých workshopech 
alternativní přístupy ve vinohradnictví. Pozvání 
přijal rovněž Matthias Strahlhofer z technického 
ústavu pro půdní ekologii ve Vídni, který se vě-

nuje výzkumu půdní ekologie, vzdělávání a pe-
dologickému poradenství. Během své přednášky 
a workshopu představí aktivní mobilizace živin 
v půdě a tím přiblíží aktuální výsledky vědecké-
ho bádání ve výživě rostlin.

sOciální ZeměDělství: 
ZkušenOsti a inspirace 

OD nás i Ze Zahraničí
Sociální zemědělství kombinuje produk-

ci a prodej zemědělských produktů s možnos-
tí poskytovat sociální služby a uskutečňovat 
rozmanité druhy terapií pro osoby se širokou 
škálou zdravotního i sociálního znevýhodnění. 
„Během symposia se účastníci budou moci blí-
že seznámit s příklady dobré praxe sociálních 
farem z České republiky i ze zahraničí. Dozvě-
dí se, s jakými výzvami se potýkají, jak fungují 
a v čem je jejich přínos pro lokální komunity. 
Ujít si nenechte přednášku Martina Ducháčka, 
filantropa a zakladatele organizace SoFarm, 
ani přednášku a workshop Thomase van Else-
na, spoluzakladatele Evropské akademie pro 
krajinnou kulturu PETRARCA,“ dodává Jiří  
Prachař.

Asociace místních 
potravinových iniciativ, 

o. p. s.

Ekologické zemědělství jako cesta k udržitelnosti
p Ř í k l a D Y  D O B r É  p r a x e  i   n e j m O D e r n ě j š í  v ě D e c k É  p Ř í s t u p Y  

p Ř e D s t a v í  D r u h ý  r O č n í k  s Y m p O s i a  ž i v É  Z e m ě D ě l s t v í
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Praha – Skvěle načepované pivo 
není již jen výsadou Prahy a dalších 
velkých měst. Hospod a restaurací, 
které umí pečovat o český národní 
nápoj, přibylo i navzdory pandemii, 
a to i v menších městech. Dokládá 
to ocenění Hvězda sládků. To Pl-
zeňský Prazdroj uděluje hospodám 
a pivnicím, které pivu věnují tu 
nejvyšší péči a kde ho umějí i per-
fektně načepovat. Letos jej získalo 
586 hospod, téměř dvakrát tolik, 
co v prvním ročníku před třemi lety. 
Nejvíce přitom rostou počty oce-
něných v městech do 50 tisíc oby-
vatel. Úspěšní jsou ale i hostinští 
v nejmenších městech a Hvězdu 
sládků získalo letos i 26 hospůdek 
v obcích do 3 tisíc obyvatel. 

Plzeňský Prazdroj letos uděluje 
Hvězdu sládků již potřetí. Inspekto-
ři hodnotí pravidelně celkovou pé-
či o pivo od skladování přes čistotu 
pivního vedení a skla až po správné 
čepování. Obavy, že by se vinou koro-
nakrize kvalita v hospodách zhoršila, 
se nenaplnily. „Naopak se ukázalo, že 
hospodští dělají vše pro to, aby k nim 
hosté znovu chodili a vraceli se nejlé-
pe opakovaně. Proto vylepšují nejen 
prostředí restaurací nebo nabídku jíd-
la, ale soustředí se ještě víc i na pivo 
a péči o něj. A v tom se jim snažíme ma-
ximálně pomáhat,“ říká Tomáš Mráz, 
obchodní ředitel Prazdroje. Inspektoři 
z Prazdroje přitom uvádí, že kvalita 
péče o pivo a jeho čepování roste cel-
kově a netýká se jen těch nejlepších 
hospod, které získají Hvězdu sládků, 
a jen velkých měst.

Oproti předchozímu „předcovido-
vému“ ročníku se počet oceněných 
hospod zvýšil bezmála o 140, a to 
i přesto, že kritéria jsou pořád velmi 
přísná. Celkem Hvězdu sládků pro le-
tošní rok obdrželo 586 restaurací, hos-
pod a barů v Česku. Nejvíce oceně-
ných podniků je v Praze, na severní 
Moravě, v Plzeňském a Středočeském 
kraji. Přibývá ale oceněných provo-
zoven i v dalších regionech. Oproti 
minulému ročníku letos vzrostl nej-
rychleji počet na jižní Moravě, v Krá-
lovéhradeckém a Olomouckém kraji. 

Výrazně se přitom situace zlepšuje 
na malých městech a vesnicích, kde 
místním hospodám v posledních dvou 
letech i vlivem covidových omezení 
přibyla konkurence v podobě domá-
cích výčepů. „Majitelé hospod na ma-
lých městech to často vzali jako výzvu 
a začali se věnovat kvalitě. Chceme jim 
v tom pomoci, ať už zlepšením výčep-
ního vybavení, poradenstvím v oblasti 
sanitace pivního vedení, nebo školením 
personálu a výčepních. Ročně proško-
líme stovky provozoven. Tím se zvyšu-
je i počet podniků v menších městech 
a na vesnicích, které umí naservírovat 
skvěle ošetřené pivo a lákají své hosty 
zpátky. A ty úplně nejlepší pak aspirují 
na Hvězdu sládků,“ vysvětluje Vojtěch 
Homolka, vrchní obchodní sládek Pl-
zeňského Prazdroje, který má na starosti 
kvalitu čepovaného piva v hospodách.

Že hosté čím dál víc vyhledávají 
správně ošetřené pivo, potvrzuje Ma-
rek Cieslar z pivnice Pilsnerka Národ-
ní v centru Prahy: „Pozorujeme zvýše-
ný zájem znalců piva. Mezi hosty nám 
přibylo množství partiček, které cíleně 
chodí za kvalitním pivem.“

Přesto, že kvalita péče o pivo ros-
te, udržet si prestižní ocenění není pro 
hospody automatické. Svědčí o tom 
fakt, že Hvězdu neobhájila přes stovka 
hospod a restaurací. „Mezi letošními 
oceněnými je přes 40 procent nováč-
ků, hospod, které dosud Hvězdu sládků 
neměly,“ uvádí Vojtěch Homolka. 

Pro hospodské je ocenění důležité 
z několika důvodů. V nedávném prů-
zkumu Prazdroje, kterého se účastni-
lo 150 v minulém ročníku oceněných 
hospod a restaurací, potvrdila třetina 
z nich, že k nim hosté po získání Hvěz-
dy sládků cíleně chodí na čepované pi-
vo. Téměř 60 % hospodských uvedlo, 
že ocenění zvyšuje hrdost štamgastů 
na svého výčepního. Pro 40 % dotá-
zaných přináší Hvězda konkurenční 
výhodu a zvyšuje známost jejich pod-

niku. Pětina pak uvádí, že k nim chodí 
noví hosté a mají díky Hvězdě i vyšší 
výtoč piva. 

„Máme opakovaně potvrzeno, že li-
dé chodí cíleně tam, kde Hvězda visí,“ 
komentuje Martin Tuch z restaurace 
Dole v dole v Sokolově a jeho slova 
potvrzuje i Pavel Halama z restaurace 
Panský dvůr v Chotěboři: „Díky Hvěz-
dě jsme se dostali do různých aplika-
cí a map, takže kdo nás nezná, najde 
si nás. Už to není přitom jenom věcí 
mladých, pozorujeme, že podobné ap-
likace využívají i starší lidé.“ 

  Hvězda sládků představuje nejkom-
plexnější hodnocení v oblasti péče 
o čepované pivo. V první fázi se 
hodnotí několik oblastí, které ma-
jí vliv na jeho výslednou kvalitu: 
od skladování přes péči o pivní ve-
dení a sycení piva mytí sklenic až 
čistotu výčepu. Ty hospody, které 
touto kvalifikací loni na létě prošly, 
pak čekala na podzim druhá zkouš-
ka: školení odborníci navštěvovali 
jednotlivé provozovny a v utajení 
hodnotili kvalitu naservírovaného  
piva.

  Ocenění Hvězda sládků se uděluje 
vždy na jeden rok. Poprvé bylo udě-
leno v roce 2019, letos je uděleno 
potřetí, v roce 2021 vlivem dlouho-
dobého uzavření hospod a restaura-
cí nebylo možné ohodnotit přihlá-
šené podniky, proto nebylo ocenění 
uděleno.

  Hodnocení čistoty provádí tým 
technických inspektorů. Na čepo-
vání piva, jeho chuť a vlastnosti se 
zaměřují odborní degustátoři, kteří 
v utajení navštěvují hospody a re-
staurace. Jsou to absolventi inten-
zivního tréninkového programu, 
který se věnuje čepování piva a je-
ho degustaci. Každého experta školí 
tým obchodních sládků Plzeňského 
Prazdroje.

  Maximálně šetrné chování k život-
nímu prostředí je součástí filozofie 
podnikání Plzeňského Prazdroje. 
Zaměřuje se na recyklaci a opětovné 
využívání obalů, dlouhodobě snižu-
je spotřebu vody, maximálně využí-
vá obnovitelnou energii a omezuje 
používání plastů. Do roku 2030 by 
měla výroba Plzeňského Prazdroje 
dosáhnout uhlíkové neutrality.

  S exportem do více než 50 zemí 
celého světa je Plzeňský Prazdroj 
lídrem mezi výrobci piva v regio-
nu a největším exportérem českého 
piva.

  Plzeňský Prazdroj získal v roce 
2020 v žebříčku Byznysu pro spo-
lečnost TOP Odpovědná firma nej-
významnější ocenění – Trendsetter 
za to, že dlouhodobě v Česku udává 
směr v oblasti udržitelnosti a přináší 
nové inspirativní podněty k odpo-
vědnosti v podnikání.

Covid kvalitu čepovaného piva v hospodách nezhoršil. 
Podniků, které o něj umí pečovat, je nejvíc v historii

Dvě české ikony, Mattoni a Bud-
var, se spojily, aby na trh přinesly 
unikátní ochucené nealkoholické 
pivo. Novinka se objeví v obcho-
dech již brzy. Je výsledkem spo-
lupráce dvou renomovaných ná-
pojářských expertů – příchutě od 
lídra nealkoholického trhu, Mattoni 
1873, se snoubí s nealkoholickým 

pivem uvařeným v národním pivovaru 
Budějovický Budvar, jenž má světové 
renomé. 

Spolupráci, která si vyžádala několi-
kaměsíční vývoj novinky, zpečetil pod-
pis smlouvy těsně před Vánoci 2021. 
Společná inovace těží z expertiz obou 
partnerů – největšího středoevropské-
ho výrobce nealkoholických nápojů, 
Mattoni 1873, a národního pivovaru 
Budějovický Budvar. Jde o dosud zcela 
ojedinělé propojení dvou tak význam-
ných zástupců světa alkoholických 
a nealkoholických nápojů, jejichž his-
torická tradice navíc sahá do 19. století.

„Ze spolupráce s Budějovickým 
Budvarem jsem nadšen. Vyvinuli jsme 
fascinující, skvěle chutnající, prostě 
ten nejlepší produkt a já jsem šťasten, 
že naše firma může nyní spotřebitelům 
přinést kompletní nabídku všech druhů 
nealkoholických nápojů. Mattoni si za-
kládá na inovacích a dlouholeté znalos-
ti chuťových trendů na trhu a v Budva-
ru jsme našli toho nejlepšího partnera, 
který nám pomůže vykročit novým smě-

rem,“ říká Alessandro Pasquale, gene-
rální ředitel Mattoni 1873.

„Máme radost, že jako národní pi-
vovar budeme spolupracovat s tradiční 
a prvotřídní českou značkou. Hodnoty, 
zodpovědný přístup k podnikání a vize 
udržitelné budoucnosti se totiž v mno-
hém prolínají s přístupem a posláním 
našeho pivovaru. Spolupráce s ostatní-

mi, často nezvyklými partnery nás vždy 
rozvíjí a posouvá, ale především nás 
prostě baví,“ doplňuje Petr Dvořák, ge-
nerální ředitel Budějovického Budvaru. 

Nový výrobek z kategorie tzv. beer-
mixů je výsledkem usilovné spoluprá-
ce společného týmu expertů, kteří se 
zápalem a zaujetím vyvinuli vynikající 
produkt pro české milovníky ochuce-

ných nealkoholických piv. Novinka se 
bude vyrábět výhradně v Budějovic-
kém Budvaru, a to na nové moderní lin-
ce s hodinovou kapacitou 55 000 ple- 
chovek, jejíž instalaci oznámil pivovar 
začátkem roku. Mattoni, jež má dlou-
hou zkušenost s chuťovými preferen-
cemi českých spotřebitelů, pro tuto pří-
ležitost vyvinula zcela nové příchutě. 
Kromě tradičních a oblíbených citru-
sových mixů přinese novinka také ně-
které nové chuťové kombinace, které 
zatím na trhu k dostání nejsou. 

„Na uvedení novinky jsme se inten-
zivně připravovali, aktivně jsme zapo-
jili i spotřebitele. Velice nás potěšilo 
zjištění, že zejména mladí vítají samot-
nou spolupráci dvou českých tradič-
ních značek a jejich společné úsilí při-
nést na trh atraktivní novinku,“ dodává 
Alessandro Pasquale.

Spotřebitelské testování produktu 
tak potvrdilo vysokou oblibu produk-
tu a pozitivní vnímání spojení značek 
s velkým renomé a technologickým 
know-how.

 Mattoni 1873 a. s.

Mattoni spolu s Budvarem přichází s unikátním produktem

Svijany – Pivovar Svijany rozšířil 
svůj věrnostní program o odměny 
za nákup piva v plechovkách. Zá-
kazníci, kteří si zakoupí svijanské 

pivo v plechovce, mohou vyhrát až 
stovky poukazů na čepované pivo 
pro sebe i své přátele a podpořit 
tak své oblíbené hospody. Získané 
poukazy mohou využívat až do kon-
ce letošního roku. 

„Letos ještě více posílíme investice 
do podpory návštěvnosti restaurací, 
kterým dodáváme naše pivo. Proto po-
zvánky na čepované pivo míří k našim 
koncovým zákazníkům domů, kam se 
kvůli různým koronavirovým opatře-
ním přesunula značná část konzumace 
piva. Tímto jim chceme nejen podě-

kovat a odměnit je za konzumaci piva 
v plechovce, ale zároveň je chceme po-
zvat do restaurací, kde si mohou naše 
pivo vychutnat v té nejvyšší kvalitě,“ 
říká ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík.  

Věrnostní program a další soutěže 
jsou spotřebitelům k dispozici v mo-
bilní aplikaci BeerSport. Ta pomocí 
umělé inteligence rozpoznává kon-
krétní značky svijanského piva včetně 
zvuku otevření plechovek. Zábavnou 
a efektivní formou tak poskytuje od-
měny za prokázané konzumace. Od 
roku 2018 se do věrnostního programu 

Svijany zapojily postupně desítky tisíc 
spotřebitelů, kteří využívali výhody ve 
více než dvou tisících restaurací. Díky 
identifikaci zakoupených plechovek 
přibyly od prosince 2021 do programu 
další jednotky tisíc zákazníků.

  

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Pivovar Svijany spustil v aplikaci BeerSport komplexní věrnostní program
 využívající umělou inteligenci

m O B i l n í  a p l i k a c e ,  k t e r á  p i v O  v i D í  i  s l Y š í ,  O D m ě n í  Z a  k a ž D ý  j e h O  n á k u p

Praha – Plzeňský Prazdroj udělal 
další důležitý krok na cestě 
k maximální cirkularitě obalů. 
Podíl recyklátu obsaženého v ple-
chovkách Pilsner Urquell zvýšil na 
75 %, což je aktuálně nejvyšší 
certifikovaná úroveň dostupná 
na trhu. Díky většímu poměru 
recyklovaného hliníku mají nové 
plechovky až o 30 % nižší 
uhlíkovou stopu a ušetří přes 
1500 tun nového hliníku ročně.

„Zájem spotřebitelů o piva v ple-
chovkách trvale roste. Výhodou 
plechovky je nízká váha, skladnost 

a rychlé vychlazení. Aktuálně jde 
o náš třetí nejprodávanější obal za 
skleněnými vratnými lahvemi a su-
dy. Zároveň jde ale o nejrychleji 
rostoucí obal,“ říká manažerka vý-
robních materiálů a obalů Plzeňské-
ho Prazdroje Martina Vajskebrová. 

Aby byly plechovky menší zá-
těží pro životní prostředí, snaží se 
Prazdroj s dodavateli dlouhodo-
bě snižovat jejich tloušťku, a tím 
i množství použitého hliníku a zá-
roveň navyšovat podíl recyklátu 
v plechovce. „V současnosti všech-
ny naše plechovky obsahují v prů-
měru už téměř 50 % recyklované-

ho hliníku. U plechovek Pilsner 
Urquell se nám podařilo jít ještě 
dál a podíl recyklovaného hliníku 
v obalu jsme zvýšili na úroveň 75 %. 
Ročně tak uspoříme díky novým ple-
chovkám, které dodáváme na tuzem-
ský trh i do zahraničí, přes 1500 tun 
nového hliníku,“ dodává Martina 
Vajskebrová. Navyšování podílu re-
cyklovaného hliníku v plechovkách 
se chce Prazdroj v budoucnu inten-
zivně věnovat i u svých ostatních 
značek.

Výhoda hliníku tkví v tom, že ho 
lze recyklovat prakticky do nekoneč-
na, a to bez dopadů na jeho kvalitu. 
Plechovka vyrobená z recyklátu tak 
pro pivo představuje stejnou ochra-
nu jako ta z nového hliníku. Rozdíl 
je ale v tom, že plechovka z recyklá-
tu má výrazně nižší uhlíkovou stopu 
a podle jeho podílu v obalu se na její 
výrobu spotřebuje až o 95 % méně 
energie než u plechovky vytvořené 
z panenského materiálu. Hliník je 
totiž výbornou zásobárnou energie, 
přičemž její největší podíl spotřebu-
je výroba z primární suroviny. Tu si 
v sobě uchová i do budoucna, a tak 
je k roztavení hotového hliníku a vý-
robě nového produktu zapotřebí už 
jen zlomek energie.

Prazdroj proto podporuje opako-
vané využití obalového materiálu 
a v loňském roce spolu s dalšími 
tuzemskými nápojovými společ-

nostmi založil Iniciativu pro zá-
lohování, která otevřela dialog 
o zavedení plošného zálohového 
systému na plechovky a PET lah-
ve v Česku. „Naším cílem je ma-
ximální cirkularita obalů. To zna-
mená využívat je opakovaně, jako 
to děláme u skleněných vratných 
lahví či sudů, které aktuálně tvoří 
přes 70 % našeho portfolia. Nebo 
nový obal vyrobit z použitého oba-
lu – z recyklátu, tedy z použité ná-
pojové plechovky znovu vyrobit 
novou plechovku,“ vysvětluje Pav-
lína Kalousová, ředitelka firemních  
vztahů a komunikace Plzeňského Pra- 
zdroje.

V souladu s touto strategií defi-
nitivně ukončil Prazdroj na konci 

loňského roku stáčení piva do PET 
lahví. Pivní PET lahve totiž nelze 
znovu využít na výrobu nových piv-
ních lahví. Hlavní překážku před-
stavuje vnitřní ochranná membrána, 
která je nezbytná pro zachování kva-
lity piva. „Materiál z pivních PETek 
lze recyklovat například pro výrobu 
koberců, ale nelze z nich znovu vyro-
bit lahve nové, tak jako je tomu třeba 
u PET lahví pro vody či limonády. 
A naším cílem je, aby všechny oba-
ly našich výrobků byly do roku 2030 
znovu použitelné či recyklovatelné 
a byly vyrobeny v maximální možné 
míře z recyklátu,“ dodává Pavlína 
Kalousová.

Svengali Communications

Další krok Prazdroje ke snižování uhlíkové stopy obalů: 
plechovky Pilsner Urquell jsou již ze tří čtvrtin vyrobeny z recyklátu

Světová značka piva Corona (me-
xické pivo) uvádí na trh nový výro-
bek Corona Sunbrew 0,0 %, což je 
nealkoholické pivo obohacené vita-
minem D. 330ml balení má energe-
tickou hodnotu 60 kalorií a obsa-
huje 30 % doporučené denní dávky 
tohoto vitaminu (dle kanadské směr-
nice).

Nový produkt bude debutovat 
v březnu v Kanadě a později v tomto 
roce bude uvedený na trh ve Velké Bri-
tánii a poté na dalších klíčových trzích 
v Evropě, Jižní Americe a Asii.

Sunbrew se vyrábí odstraněním 
alkoholu z piva Corona Extra a ná-
sledným smícháním nealkoholického 
produktu s vitaminem D a přírodními 
příchutěmi.

Podle viceprezidenta výzkumu a vý-
voje inovací společnosti AB InBev 
Brada Weavera používání vitaminu D 
v procesu vaření piva znamenalo pře-
konání mnoha výzev: „Cesta nebyla 
snadná, protože vitamin D je citlivý na 
kyslík a světlo a není dobře rozpustný 
ve vodě. Avšak díky našim robustním 
investicím do inovací a výzkumu a vý-
voje byl náš tým schopný vytvořit ne-

alkoholické pivo s vitaminem D, zatím 
jediné na světě. Tento nový produkt na-
bízí jedinečnou příležitost uplatnění na 
globálním trhu.“

Corona Sunbrew 0,0 % bude popr-
vé uveden na trh v Kanadě. Jeho debut 
v zimní sezoně je pečlivě naplánován 
na roční období, kdy je v Kanadě málo 
slunečního záření, takže zimní Kanada 
je „ideálním trhem pro uvedení inovace 
značky, která je synonymem léta, pláže 
a venkovních oslav“.

Po uvedení na trh v Kanadě se znač-
ka následně v průběhu roku rozšíří na 
další světové trhy.

Coronu Sunbrew 0,0 % uvádí na trh 
AB InBev. Tato největší světová nápojo-
vá a pivovarnická společnost provozuje 
značku mimo USA, v USA značku spra-
vuje Constellation Brands. Nová značka 
se tak připojí ke značkám tradičním jako 
Budweiser, Stella Artois a Leffe. Nabí-
zí nealkoholickou alternativu k vlajkové 
lodi značky – pivu Corona Extra, což je 
spodně kvašené 11,3stupňové pivo s ob-
sahem alkoholu 4,5 obj. %, vařené z vody, 
kukuřice, rýže, chmele a kvasnic, světle 
slámové barvy a velmi jemné chuti s ma-
lou chmelovou hořkostí. Vaří se v pivova-
ru Modelo v hlavním městě Mexico City.

Podle agentury IWSR, zabývající se 
analýzami globálního trhu s alkoholic-
kými nápoji, se očekává, že celkový ob-
jem kategorie nealkoholických nápojů 
či nápojů s nízkým obsahem alkoholu 
vzroste do roku 2024 o 31 %. Společnost 
AB InBev chce, aby nealkoholické pivo 
tvořilo do roku 2025 20 % jejího port-
folia, což znamená podstatně větší část, 
než byl 8% podíl nealkoholického piva 
v jejím portfoliu v roce 2019.

www.beveragedaily.com

Mgr. Tatiana Oldřichová

Značka Corona uvádí na trh nealkoholické pivo s vitaminem D

Třeboň (Jindřichohradecko) (ČTK/
red) – Třeboňský pivovar Regent 
zprovoznil plničku na stáčení do 
plechovek. Investoval do ní osm mi-
lionů korun. Ročně tak stočí několik 
tisíc hektolitrů, hlavně speciálů. Je 
to jeho první plechovková linka, za-
tím si nechával stáčet externě. Pivo 
letos zdraží Regent o 50 haléřů až 
korunu na půllitru. „Výstav měl loni 
lehce přes 60 000 hektolitrů, me-
ziročně podobný,“ řekl ČTK sládek 
Jaromír Čeleda.

Nová linka s kapacitou 3000 ple-
chovek za hodinu byla zatím ve zku-
šebním provozu. Při jednom stáčení 
zvládne asi 100 hektolitrů. Pivovar ji 
umístil do prostoru lahvárenské linky 
a skladu. „Zaznamenali jsme zájem zá-
kazníků o pivo v plechu. Skloubili jsme 

pasteraci lahvového a plechovkového 
piva v jednom stroji. Na lince budeme 
dělat malé, speciální šarže,“ řekl slád-
ek. Velké objemy si nechá dál Regent 
stáčet externě.

Prodej v plechovkách tvoří čtyři 
procenta z výstavu. Regent zavádí edi-
ci speciálů v plechovkách pro každé 
ze čtyř ročních období. Již uvařil zimní 
ležák, na jaro chystá zelené bylin-
kové pivo. Na léto plánuje sládek 
méně alkoholické pivo pro cyklisty 
a vodáky, zvažuje i nové ochucené 
nealko. Již předloni začal pivovar 
díky pandemii víc prodávat deseti 
a dvacetilitrové sudy, které si lidé ku-
pují domů, stoupá i prodej pětilitro- 
vých.

V nejbližší době zdraží Regent půl-
litr piva o padesátník až korunu na 
půllitru. „Náklady na některé surovi-

ny rostou enormně, energie nemusím 
zmiňovat, nese to i tlak na mzdové ná-
klady,“ řekl sládek. Kovy loni zdražily 
o vyšší desítky procent. Regent proto 
letos omezí investice. Do budoucna 
plánuje velkou skladovací halu v zad-
ní části pivovaru, také nové řídicí a po-
trubní systémy.

Loni uvařil Regent přes 60 000 hek-
tolitrů, podobně jako o rok dřív. „Ale 
proti roku 2019 to byl pořád velký 
pokles. Následky covidu byly stejné, 
ne-li horší než předloni,“ řekl Če- 
leda.

V roce 2020 měl Regent tržby z pro-
deje výrobků, služeb a zboží 85,6 mi-
lionu korun a skončil ve ztrátě po 
zdanění 1,6 milionu Kč. V Česku měl 
předloni 76 procent tržeb. Výsledky 
za loňský rok zatím pivovar nezve-
řejnil. Převážnou část výnosů tvoří 

český trh, dodávky malým řetězcům 
v jižních Čechách a na Vysočině. Nej-
větším odběratelem je síť Flop. Pivo-
var vyváží asi pětinu produkce. Nej-
víc do Polska, Itálie, Velké Británie či 
Lotyšska. Loni mírně rostl prodej na 
Ukrajině, vypadly dodávky do Ruska 
a Běloruska. Zvyšuje se prodej nealko-
holického piva a točeného citronového  
radleru.

Pivovar se zhruba 40 zaměstnanci 
patří společnosti Bohemia Regent ze 
skupiny Stasek. Třeboňský pivovar 
vznikl roku 1379. Před rokem 1914 
vyráběl přes 100 000 hektolitrů ročně. 
Do konce druhé světové války patřil 
Schwarzenbergům. Poté přešel pod 
závod Jihočeské pivovary, z nějž se 
v roce 1992 stala akciová společnost. 
V srpnu 2000 koupila pivovar firma 
Bohemia Regent.

Třeboňský pivovar Regent zprovoznil linku na stáčení do plechovek

Zimní ležák
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Šampionem dvanáctého ročníku 
soutěže VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 
2021 bylo vyhlášeno vinařství Reis-
ten z Pavlova v samém srdci Pálavy, 
které zároveň zvítězilo v kategorii 
středních vinařství s roční produkcí 
do 250 000 litrů. V kategorii malé 
vinařství do 50 000 l/rok uspělo vi-
nařství Salabka a v kategorii velké 
vinařství nad 250 000 l/rok komisi 
stejně jako v loňském roce nejvíce 
zaujalo Vinařství LAHOFER. Prestiž-
ní oborovou soutěž pořádá každo-
ročně Svaz vinařů ČR.

Ještě než moderátor Marek Eben 
v samém závěru slavnostního večera 
vyhlásil výsledky již dvanáctého roč-
níku prestižní oborové soutěže, musela 
odborná komise navštívit devět vinař-
ství, která postoupila do finále, přímo 
v jejich provozech. Zde posoudila, 
jak plní nastavená kritéria, a hlavně 
jak naplňují hlavní myšlenku soutě-
že, tedy aby dlouhodobě převyšova-
la běžnou praxi v oboru a posouvala 

ho stále kupředu. O výsledcích bylo 
rozhodnuto. V roce 2021 nad ostatní 
nejvýše čnělo právě vinařství REIS-
TEN s přiléhavým mottem „Pálava 
je naše!“. Teď je kromě Pálavy jejich 
také titul VINOZOOM VINAŘSTVÍ 
ROKU 2021.

„Naší filozofií je šetrné zacházení 
s vinicemi a respekt a ohleduplný pří-
stup k přírodě. To a jedinečný pálav-
ský terroir nám pomáhá vyrábět vína 
charakteristická svou hlubokou mine-
ralitou a kořenitostí. Ocenění nejen 
našich vín, ale i toho, jak k nim při-
stupujeme a pracujeme ve vinařství, 
nás nesmírně těší, ale i zavazuje do 
dalších let,“ sdělil Roman Frič, ob-
chodní ředitel z vítězného vinařství  
Reisten.

Kategorii malé vinařství ovládlo 
pražské vinařství Salabka, které ja-
ko jediný zástupce z Čech prokázalo, 
že lze při nekompromisním přístupu 
k révě i vínu dosahovat výjimečných 
výsledků i mimo jižní Moravu. V ka-
tegorii velké vinařství obhájilo loň-
ské prvenství Vinařství LAHOFER. 
Vinařství ze Znojemska tak potvrdi-
lo svou vysokou úroveň a nespornou  
kvalitu.

Kromě hlavních cen Svaz vinařů dá-
le udělil ceny „LOMAX Enolog roku 
2021“ – cena mladému vinaři, enolo-
govi do 40 let, kterou získal Ing. Jakub 
Smrčka z THAYA vinařství. Cenu „Po-
čin roku 2021“ získal Ústav vinohrad-
nictví a vinařství zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity za uvedení do 
života inovativního projektu na opě-
tovné využití kvasných plynů, jejich 
jímání během fermentace a upotřebení 
do vinařské technologie či potravinář-
ských produktů. „Cenu prof. Viléma 
Krause, CSc.“ pro významnou vinař-
skou osobnost za její celoživotní pří-
nos v oboru vinohradnictví nebo vi-
nařství obdržel Ing. Břetislav Palička, 
CSc.

Ve finále se utkalo devět vinařství. 
Za malá vinařství to byla pražská Sa-

labka Praha s. r. o., Vinařství Lacina 
a Vinařství Piálek & Jäger s. r. o., za 
střední vinařství THAYA vinařství, 
spol. s r. o., Ing. Miroslav Volařík a ví-
tězný Reisten, s. r. o., za velká vinařství 
CHÂTEAU VALTICE – Vinné skle-
py Valtice, a. s., Vinařství LAHOFER,  
a. s., a Nové Vinařství a. s.

Vítězi titulu se v minulosti stala vi-
nařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vin-
selekt Michlovský, Bohemia Sekt, Ha-
na Mádlová, Znovín Znojmo, Château 
Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámec-
ké vinařství Bzenec, Vican rodinné vi-
nařství a dvakrát vinařství Sonberk.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství 
roku“ uděluje Svaz vinařů České re-
publiky ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem, za významné 
podpory Vinařského fondu ČR a Jiho-

moravského kraje. Generálním partne-
rem soutěže se letos nově stala značka 
VINOZOOM, hlavními partnery jsou 
tradičně Albert s nabídkou vín fina-
listů v exkluzivní vinotéce v Praze na 
Chodově a Vinolok, výrobce skleně-
ných uzávěrů. Během celého průběhu 
soutěže se degustují vína z ručně vy-
robených skleniček sklárny KVĚTNÁ 

1794. Přírodní minerální vodu s uni-
kátním složením dodala společnost 
Krondorf. Dalšími partnery jsou Haier 
vinotéky, J&T Bank, Lomax a Bohe-
mia sekt. 

Více informací naleznete na 
www.vinarstviroku.cz, 

Facebook, YouTube a Instagram

Zároveň s olympiádou proběhla 
i první velká mezinárodní soutěž vín 
roku 2022 a naši vinaři zde repre-
zentovali skutečně mimořádně. Na 
jedné z nejrespektovanějších soutě-
ží světa francouzské Vinalies Inter-
nationales v Paříži získali úctyhod-
ných 31 medailí včetně čtyř velkých 
zlatých. Účast na soutěži finančně 
podpořil Vinařský fond a organizač-
ně zajistilo Národní vinařské cen-
trum.

Z celkového počtu 31 medailí pro 
moravská vína si vinaři rozdělili 4 vel-
ké zlaté, 13 zlatých a 14 stříbrných. 
Nejvíce se dařilo vinařství Znovín 
Znojmo, kterému odborná porota udě-
lila hned dvě velké zlaté a dvě zlaté 
medaile. Zbylé dvě velké zlaté medai-
le si vysloužila vinařství Volařík, které 
přidalo navíc jednu zlatou, a vinařství 
Kolby s ještě jednou stříbrnou medailí. 
Tři zlata získalo dále vinařství Vinné 
sklepy Skalák – Leona Šebestová.

„Vinalies Internationales patří k nej- 
prestižnějším světovým soutěžím a je 
to takový ,Grand Slam‘ mezi meziná-
rodními vinařskými soutěžemi. Velkou 
hodnotu uděleným medailím dodává 
zejména striktní profesionální organi-
zace hodnocení, obsazení komisí ze-
jména z řad enologů a také vyšší bo-
dové limity pro udělování medailí, kdy 
pro velkou zlatou musí víno získat 93 ze 
100 a pro zlatou 89. O to více pak těší 
nejen čtyři velké zlaté, ale všechny me-
daile udělené pro Českou republiku,“ 
komentuje Ing. Pavel Krška z Národní-
ho vinařského centra, který se účastnil 
hodnocení. 

Moravští a čeští vinaři přihlásili 
celkem 88 svých vín, která soutěžila 
v konkurenci tří tisíc vín z více než  
30 zemí světa a hodnotilo je 130 svě-
tových vinařských odborníků. V hod-
notící komisi za ČR byli kromě Pavla 
Kršky také Martin Šmíd, Josef Vali-
hrach ml. a Tereza Helmová. 

Vinalies Internationales pořádá 
Francouzská unie enologů pod záštitou 
O. I. V. (Mezinárodní organizace pro 
révu a víno) a je součástí VINOFED 
(Světová federace významných mezi-
národních soutěží vín a destilátů). Přís-
nost hodnocení podtrhuje také limitace 
udělením max. 30 % medailí z počtu 
přihlášených vín.

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

O vínech na 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Omnimedia, s. r. o.                                           

Vinařství Víno Medaile
Ing. Miroslav Volařík Merlot rosé, výběr z cibéb 2014 Velká zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený, výběr z cibéb 2017 Velká zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Rulandské šedé, výběr z bobulí 2018 Velká zlatá
KOLBY a. s. Veltlínské zelené, pozdní sběr 2019 Velká zlatá
Štěpán Maňák Alibernet, pozdní sběr 2017 Zlatá
Vinařství Bočko Frankovka rosé, pozdní sběr 2021 Zlatá
Ing. Miroslav Volařík Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2019 Zlatá
Vinařství Štěpánek Solaris, pozdní sběr 2021 Zlatá
BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige brut 2019 Zlatá
VÍNO Mikulov, spol. s r. o. Pálava, pozdní sběr 2020 Zlatá
Vinařství Pavlov, spol. s r. o. Chardonnay SOLITÉR, výběr z hroznů 2017 Zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený, výběr z cibéb 2017 Zlatá
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Veltlínské zelené, výběr z bobulí 2018 Zlatá
Vinné sklepy Skalák – Leona Šebestová Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Vinné sklepy Skalák – Leona Šebestová Sauvignon, výběr z hroznů 2017 Zlatá
Vinné sklepy Skalák – Leona Šebestová Chardonnay, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Vinařství Krist s. r. o. Pálava, výběr z hroznů 2021 Zlatá
Reisten, s. r. o. Ryzlink rýnský VOC 2017 Stříbrná
Reisten, s. r. o. Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2019 Stříbrná
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s. Ryzlink vlašský, VOC Pálava 2019 Stříbrná
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s. Ryzlink vlašský, výběr z hroznů 2019 Stříbrná
Štěpán Maňák Pálava, výběr z hroznů 2020 Stříbrná
Štěpán Maňák Veltlínské zelené, pozdní sběr 2020 Stříbrná
Štěpán Maňák Merlot, výběr z hroznů 2018 Stříbrná
Vinařství Gotberg Sauvignon, pozdní sběr 2020 Stříbrná
Vinařství Gotberg Sylvánské zelené, pozdní sběr 2019 Stříbrná
Vinařství Vacenovský Hibernal, výběr z hroznů 2020 Stříbrná
Vinařství Štěpánek Tramín červený, výběr z hroznů 2021 Stříbrná
Vinařství Pavlov, spol. s r. o. Pálava, výběr z hroznů 2020 Stříbrná
KOLBY a. s. Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2019 Stříbrná
Vinařství Krist s. r. o. Hibernal, pozdní sběr 2021 Stříbrná

Ta pravá medailová žeň se letos konala ve Francii

Nejlepším vinařstvím roku 2021 
se stalo vinařství Reisten!

Cenu LOMAX Enolog roku 2021 získal Ing. Jakub Smrčka z THAYA vinařství.

Vinařství LAHOFER – vítěz v kategorii velké vinařství Vítěz kategorie malé vinařství – vinařství Salabka
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a
ŠumiVý tonik  
z joguRtoVé 

syRoVátky
Americká společnost Spare Food Co. vyrábí 

z vedlejšího produktu z výroby jogurtu, vodnaté 
syrovátky, šumivý nealkoholický nápoj. 

Vedoucí pracovník a spoluzakladatel firmy Je-
remy Kaye uvádí, že to, co odlišuje jeho firmu od 
jiných, je poslání snižovat plýtvání potravinami 
vytvářením lahodného,   zdravého výrobku a tímto 
postupem zároveň redukovat množství klimatic-
ky destruktivního odpadu a podporovat regionál-
ní výrobní řetězec farmářů, výrobců a prodejců.

Společnost,  která loni v dubnu uvedla na trh 
svou inaugurační řadu Spare Tonics, je rodinným 
podnikem. Bratři sídlí v Hudson Valley v New 
Yorku. Syrovátku získávají od brooklynské spo-
lečnosti The White Moustache, která vyrábí svůj 
řecký jogurt z mléka od družstva rodinných fa-
rem Hudson Valley Fresh Dairy.

„Přibližně 70 procent odstředěného jogurtu 
spotřebovaného v USA se vyrábí ve státě New 
York. Tento proces generuje ročně obrovské 
množství syrovátky, která se vyhazuje, a pokud 
není neutralizována, ničí životní prostředí,“ říká 
Kaye.

Syrovátka se zpracuje v River Outpost Bre-
wing Co. v Peekskill na drink obsahující 85 až 
90 % syrovátky, dále potom ovoce, koření a med. 
Nápoj se nasytí oxidem uhličitým a plní do ple-
chovek (355 ml). K dispozici je řada příchutí – 
citron a zázvor, okurka a limetka, borůvka a zá-
zvor, broskev a kurkuma. Další kombinace pří-
chutí jsou připraveny k uvedení na trh na jaře. 

Tonikum se poprvé objevilo v chlazených ná-
pojových sekcích místních specializovaných ob-
chodů s potravinami Murray‘s Cheese, Eataly 
a Local Roots vloni na jaře. Na podzim následo-
valy nabídky u online prodejců potravin Fresh 
Direct a Imperfect Foods, které rozšířily distri-
buci do 21 států USA. Prodeje se od uvedení na 
trh zvýšily téměř o 450 %.

Starověký elixír, kterým syrovátka rozhodně 
je, se setkává s moderním hnutím upcyclingu. 
Hippokrates, otec moderní medicíny, poprvé pře-
depsal syrovátku jako sérum na posílení imuni-
ty a podporu trávení již ve starověkém Řecku.  
V 17. století se syrovátka podávala jako módní 
zdravotní nápoj v syrovátkových „barech“ a láz-
ních po celé Evropě a v minulém století se znovu 
objevila jako vhodná součást stravy sportovců.

Podle Kaye existuje jen velmi málo produktů 
využívajících upcyklovanou syrovátku k vytvo-
ření nápoje a téměř žádný nemá tak výživově 
bohatý profil jako Spare Tonic docílený použi-
tím pouze čtyř přísad. Syrovátka, tekutina zbylá 
po sražení mléka a scezení sraženiny, je dobrým 
zdrojem probiotik, bílkovin, draslíku, hořčíku, 
vápníku a vitaminů B12 a B6.

Kromě vývoje nových produktů společnost 
The Spare Food Co. úzce spolupracuje s po-

dobně smýšlejícími organizacemi, jako je Fo-
od Reduction Alliance, Food Tank, ReThink 
Food NYC a Matriark na budoucnosti bez 
plýtvání potravinami. Je také členem správ-
ní rady Upcycled Food Association, která ne-
dávno vydala své označení Upcycled Certi-
fied k identifikaci autentických upcyklovaných  
produktů.

Upcyklace „odpadu“ z výroby  potravin před-
stavuje také významné možnosti příjmů. V roce 
2019 společnost Future Market Insights ocenila 
trh s upcyklovanými potravinami na 46,7 mld. 
USD s předpokládanou roční mírou růstu 5 % 
v průběhu příštích 10 let.
www.beveragedaily.com www.sparefood.com 

sýR s jALoVCEm
Estonská společnost zabývající se výrobou ná-

pojů našla nový způsob, jak využít plody jalovce 
použité k výrobě ginu.

Společnost AS Liviko, která sídlí v estonském 
hlavním městě Tallinnu, je jednou z největších 
výrobců alkoholických nápojů v pobaltském re-
gionu. Navázala partnerství s mlékařskou farmou 
Andre na spolupráci při výrobě sýru Crafter’s Ju-
niper. Hanna Kaurová ze společnosti Liviko udá-
vá, že přišli s unikátním využitím zbytků bobulí 
jalovce a extraktu z procesu destilace ginu.

„Laboratorní testy prokázaly, že tyto plody 
obsahují cenné minerální látky a jsou bohaté 
na vlákninu. Skrze řemeslně vyráběný sýr Craf-
ter’s Juniper posouváme využití zbytků z výroby 
destilátů na zcela novou úroveň. Doufáme, že se 
nám podaří inspirovat i ostatní výrobce k vytvo-
ření nových chuťových zážitků podobným způ-
sobem.“

Crafter’s Juniper je smetanový sýr s jemným 
jalovcovým buketem vyrobený z mléka oboha-
ceného o sušené plody jalovce. Spolumajitelka 
sýrařské farmy Andre Erika Pääbusová uvedla, 
že návrh lihovarnické společnosti přidat do sýra 
zbytky jalovcových bobulí z destilace ginu byl od 
začátku přitažlivý. Brzy byla první vyrobená vár-
ka sýra obohaceného o jalovec uložena ke zrání. 
Ukázalo se, že lehce nahořklá chuť bobulí doko-
nale ladí s chutí sýra goudového typu.

Společnost Liviko se delší dobu zabý-
vala problémem, co s použitými plody ja-
lovce. V roce 2019 přišla s řešením. Bobu-
le znovu slouží k výrobě dalších nápojů, 
tentokrát nealkoholických či nízkoalkoholic-
kých. Zbytkový extrakt se používá k výrobě 
šumivého nealkoholického drinku Juniperberry 
a jalovcového piva Junibeer (alk. 3,2 obj. %) 
a v současnosti i k výrobě nového druhu sýra. 

Podle Kaurové mají bobule jalovce bohatý 
chuťový profil: „Objevili jsme tři odlišné chuťo-
vé tóny, které poskytují svěží, lehce hořké a slabě 
dřevité nuance ve všech třech zmíněných katego-
riích produktů. Jakmile je gin Crafter’s vydesti-
lovaný, použijeme zbývající aromatický extrakt 
k výrobě šumivých řemeslně vyráběných nápojů 
Re-crafted Crafter. Poté tytéž použité plody ja-
lovce skončí v lahodném sýru farmy Andre, který 
se skvěle hodí ke klasickému koktejlu s ginem.“

Na farmě Andre jsou všechny sýry vyráběny 
z vlastního kravského mléka. Sortiment zahrnuje 
sýry goudového typu s různými příchutěmi a dél-
kou doby zrání. Sýrařská farma je dceřinou společ-
ností rodinného podniku Andre Farmi OÜ, který 
byl založen v roce 1998 v okrese Tartu. Andre Far-
mi chová 200 dojnic, asi dvě třetiny mléka se zpra-
cují na sýr. S výrobou sýrů se začalo v roce 2015.
www.dairyreporter.com

noVé oznAČoVánÍ  
mLékA PoDLE  

WELFARE DojniC
Společnost ALDI nedávno oznámila, že nej-

později do roku 2030 budou ALDI Nord a ALDI 
SÜD nabízet pouze mléko krav z chovných úrovní  
3 a 4 dle schématu Haltungsform, které předsta-
vují lepší životní podmínky chovaných zvířat.

Tento záměr navazuje na krok společnosti 
EDEKA, pod kterou spadá řetězec supermarke-
tů Netto, která podobný krok oznámila o něco 
dříve. Společnost REWE koncem roku 2021 in-
formovala, že postupně zavede pro své mléko 
a mléčné výrobky, počínaje čerstvým biomlé-
kem, čtyřstupňové chovatelské značení. Tento 
počin se bude týkat prodejen PENNY REWE. 
O podobném postupu informovala i společnost 
Lidl.

Němečtí maloobchodníci se budou řídit bodo-
vacím systémem Haltungsform, přičemž úrovně 
3 a 4 jsou z hlediska dobrých životních podmínek 
zvířat nejvyšší. Jedná se o volný venkovní chov. 
Při úrovni 1 a 2 jsou zvířata chovaná ve stájích. 
Mléčné farmy se musí do programu Haltungs-
form zaregistrovat a musí splnit určité minimální 
normy, aby se do kterékoli ze čtyř úrovní kvali-
fikovaly. Většina biopotravin splňuje podmínky 
úrovně 4 neboli Premium. Systém se používá pro 
všechny druhy masa a od 1. ledna se rozšířil i na 
mléčné výrobky.

V současné době pochází 25 % mléka v ALDI 
Nord a ALDI SÜD z chovů typu 3 a 4. Do roku 
2023 tento podíl vzroste na 40 % a od roku 2024 
nebude společnost prodávat žádné mléko z farem 
typu 1. Nejpozději do roku 2030 bude veškeré 
její mléko pocházet z chovatelských kategorií  
3 a 4. Od roku 2024 bude ALDI odebírat mléko 
pouze z německých farem.

ALDI uvedla, že v současné době spolupra-
cuje intenzivně s partnery a dodavateli na tom, 
aby bylo možné aplikovat chovatelské značení na 
obaly mléka vlastní značky co nejrychleji. První 
mléčné výrobky s označením typu chovu se před-
pokládají v prvním čtvrtletí roku 2022. Zpočátku 
budou značeny mléčné výrobky z chovatelského 
typu 3 a 4.

EDEKA a Netto Marken-Discount oznámily, 
že během roku 2022 převedou celý mléčný sorti-
ment své privátní značky na chovatelské kategorie  
2 nebo vyšší. Tento krok je do budoucna plánova-
ný i pro mléko a mléčné výrobky jiných značek.

Lidl informoval, že 100 % jeho biomléka je 
certifikováno podle nejvyššího standardu Bioland  
a 65 % jeho sortimentu konzumního mléka bude 
v budoucnu pocházet z chovů stupně 3 nebo 4. 
Polovina poboček Lidlu nabízí v sektoru čers-
tvých výrobků mléko z pastvy jako minimální 
standard.
www.dairyreporter.com, www.haltungsform.de

Mgr. Tatiana Oldřichová

Čekanka je zelenina pro všechny, kdo si libují v hořké chuti. Měla by se uchovávat mimo dosah světla. Čím více se totiž zbarví listy do zelena, (tajenka). Proto se puky čekanky pěstu-
jí v zatemněných sklenících. Před úpravou se z nich většinou odstraní košťál a pak se konzumuje buď syrová jako salát, nebo pečená, dušená, či zapečená například s bešamelovou  
omáčkou.

kŘížOvka

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition

http://www.beveragedaily.com
http://www.sparefood.com
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