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Vážení čtenáři, 
na straně 9 odpovídá 

na naše otázky 
Ing. Tomáš Prouza, MBA, 
prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR

Modré nebe
Je to vždycky malý zázrak, když se příro-

da na jaře probouzí. V parcích a zahradách 
vytryskne žluť zlatých dešťů bez varování 
a dělá půvabnou tečku za uběhlou zimou. 
A květů na stromoví přibývá, jen nemilosrd-
ný mráz jim stále hrozí zhynutím a je to jak 
v celém životě. Neustálý boj o přežití, i když 
to obvykle nazýváme jinak a eufemističtěji. 
Vyhrává ale téměř vždycky nádherný květ, 
a ať už je na sakuře či jabloni, dává lidem 
potěšení a pak i úrodu. 

Naše země je bohatá, jen trochu studená 
a rčení, že praotec Čech zašel až moc dale-
ko na sever, je častým steskem teplomilů. 
Jezdím kolem Řípu dost často na chalupu 
a krajina od Prahy až k půvabnému České-
mu středohoří je jednou z nejúrodnějších 
u nás. Vzorně upravené lány nejenže zdobí, 
ale hlavně živí nás všechny. Je neuvěřitelné, 
že tam, kam ze silnice dohlédneme, zvlád-
ne jeden dva traktoristé nynější technikou 
za pár chvil, což dříve těžko zvládlo pade-
sát sedláků s párem koní. V té minulé době 
však ale všechny plochy zemědělské půdy, 
kromě mezí, musely dát úrodu a i ty meze 
měly svoji funkci. Byly zdrojem hmyzu pro 
opylení, zadržovaly vláhu a poskytovaly i kr-
mení pro hospodářská zvířata a lesní zvěř. 
Dnešní zemědělství je jiné. A nesmírně vý-
konné po všech stránkách. Trošku se nabízí 
paralela – když se kácí les, lítají třísky. Po-
zitiv je ale hodně. Úrodnost obilovin je dvoj 
až trojnásobná proti klasické někdejší ma-
lovýrobě, produktivita živé práce rostlinné 
výroby je snad tisícinásobná. Udusaná pole 
těžkou technikou ale dělá vrásky sledovate-
lům udržitelnosti, taktéž nehnojení hnojem, 
tedy směsí slámy a trusu zvířat. Rozhodují-
cí je ale výsledek, musí vyrůst a pak sklidit 
tolik, aby bylo na naši obživu i na krmení 
užitkových zvířat. A ještě by mělo něco zbýt 
na obchodování se světem. A taky na pále-
ní v bioplynkách a motorech vozidel. Jsou 
tam i rezervy, půlka námi konzumovaných 
prasat žere někde jinde, polovina sýrů také 
zraje jinde z mléka nenašich krav. Takže ha-
vaj. Havaj? Ano, dokud bude platit politický 
a obchodní stav jako v posledních dvaceti 
letech. Soběstačnost v potravinách je nej-
strategičtější aspekt politiky každého státu. 
Jsme na ni připravení? Obávám se, že v této 
oblasti žijeme na hraně. To není výtka našim 
zemědělcům, ti se vždycky budou chovat trž-
ně, a když jim to ekonomicky bude vycházet, 
nebude v našich stájích ani jedna kráva, ani 
jedno prase. Chápu ale i naše úředníky státní 
správy, kteří to, co píši, vědí moc dobře taky, 
že v nynějším evropském klimatu toho pro-
sazovat moc nejde a je to na řešení ve velké 
politice. Tam ale dosud žádné snahy o revizi 
současně rozdaných karet nevidím. Chce to 
ale nejen odvahu, ale hlavně připuštění si 
odpovědnosti k tomuto budoucímu problé-
mu. Protože prioritním úkolem každé vlády 
musí být starost o občany, kteří si svou vládu 
zvolili. A to nejen právě teď, ale i v budou-
cím období, kam možná ani nelze nyní pro-
stému občanovi dohlédnout. Omlouvám se 
těm, kteří si všimli, že tady skloňuji obecné 
principy demokratického státu. 

A ještě jednu poznámku. Když není hlad, 
tak se o ekologii a aktivitách hnutí Green 
Peace mluví snadno. Jinak je to s hladovým 
žaludkem. Nedávno jsem zaznamenal trefný 
bonmot, to když v Autosalonu komentoval 
při své předváděcí jízdě šikovný hodnotitel 
Josef Vrtal přednosti benzinového moto-
ru a pronesl: „Ekologové, běžte do lesa!“ 
Zdánlivě nesourodé spojení argumentů. 
Ale k tomu, aby se nám dobře žilo a dýcha-
lo a pěstovali zdravý rozum, tak ten les moc 
potřebujeme. A nejlépe, když nad ním bude 
modré nebe.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Trh s biopotravinami v České republice 
roste. Ve srovnání s rokem 2019 byl předloni 
meziroční růst vyšší o 14 % a české domác-
nosti spotřebovaly biopotraviny za 5,99 mili-
ardy korun (v roce 2019 to bylo 5,26 miliardy). 
Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami 
v ČR v roce 2020, kterou zveřejnilo Minister-
stvo zemědělství. 

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potra-
vin a nápojů předloni dosáhl 1,77 %. Průměrná 
částka, kterou v roce 2020 vydal každý obyvatel 
ČR za biopotraviny, byla 562 korun. Vzrostlo ta-
ké množství exportovaných biopotravin, dosáh-
lo objemu přibližně 3,43 miliardy korun (v roce 
2019 to byly 3 miliardy).

Obrat českých společností na trhu s biopotra-
vinami činil v roce 2020 přibližně 9,41 miliar-
dy korun (v roce 2019 přibližně 8,26 miliardy). 
Z celkové spotřeby biopotravin představoval na-

příklad obrat v maloobchodě 4,1 miliardy, ve ve-
řejném stravování 194 milionů a 366 milionů tvo-
řil obrat přímého prodeje, zejména z farem. Přes 
e-shopy, které využívají i faremní zpracovatelé 
a další výrobci, se prodalo zboží za 1,3 miliardy. 

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebi-
telé v maloobchodních řetězcích, tedy v super-
marketech a hypermarketech (32 %, v hodnotě 
1,9 miliardy), prostřednictvím e-shopů (22 %, za 
1,3 miliardy), prodejen zdravé výživy a biopo-
travin (15 %, v hodnotě 893 milionů) a drogérií 
(15 %, přibližně 888 milionů korun). Využití jed-
notlivých forem prodeje odráží situaci souvisejí-
cí s pandemií covid-19, kdy spotřebitelé častěji 
nakupovali přes e-shopy. Naopak klesl odbyt 
restauracím a dalším gastronomickým zaříze-
ním (včetně školního stravování). Roste zájem 
o přímý prodej, například na farmách (366 mi- 
lionů v roce 2020, zatímco v roce 2019 to bylo 
302 milionů korun. 

Struktura hlavních biopotravin je dlouhodobě 
stabilní. Největší zájem byl o „Ostatní zpracova-
né potraviny“, které tvořily cca 42% podíl na ma-
loobchodním obratu biopotravin, přičemž více 
než tři čtvrtiny této kategorie byly ostatní zpra-
cované biopotraviny, káva a čaj, hotové pokrmy 
(včetně dětské výživy) a doplňky stravy. Druhou 
příčku obsadila kategorie „Ovoce a zelenina“  
(17 %) a „Mléko a mléčné výrobky“ (16 %).

Distributoři a maloobchodní řetězce dovezli 
a prodali na českém trhu biopotraviny odhadem 
za téměř 3 miliardy korun, což představuje 49% 
podíl na maloobchodním obratu v ČR. Do této 
částky se nezapočítávají biopotraviny a produk-
ty určené k dalšímu zpracování. 

Detailnější informace lze najít ve Zprávě  
o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2020: 

https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/
ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-
-formulare/statistika-a-pruzkumy/ MZe

Trh s biopotravinami v České republice roste

Situaci na zemědělských trzích v souvis-
losti s ruskou invazí na Ukrajinu, potravinové 
zabezpečení, balíček Fit for 55 a aktuální si-
tuaci s ptačí chřipkou v Evropě řešili minis-
tři zemědělství Evropské unie v Lucemburku. 
Podle všech členských států je nutné zajistit 
dostatek potravin a fungování vnitřního tr-
hu. V EU nehrozí nedostatek potravin, válka 
ale evropské zemědělské trhy zasáhla. Musí-
me hledat i další, dlouhodobější řešení. Na 
část jednání se také připojil ukrajinský mini-
str zemědělství Mykola Solskyj a informoval 
o aktuální situaci v zemědělství na Ukrajině. 

„Na jednání ministrů jsme znovu probírali si-
tuaci v zemědělství v souvislosti s ruskou invazí 
na Ukrajinu. I když nehrozí nedostatek potravin, 
je nutné udělat vše pro to, aby celá situace země-
dělce, potravináře a také spotřebitele ovlivnila 
co nejméně. Jsem proto rád za mimořádných 
270 milionů korun pro české zemědělce od Ev-
ropské komise. Mou snahou je finanční balíček 
co nejvíce navýšit i z národních zdrojů a budu 
o tom nadále jednat,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula.

Podle ČR je nutné přijímat společná mimo-
řádná opatření proti dopadům ruské invaze na 
Ukrajině na zemědělskou produkci a zajistit do-

statek cenově dostupných potravin pro všechny. 
Proto jsou velmi důležitá už přijatá opatření jako 
mimořádná finanční pomoc pro nejvíce postiže-
ná odvětví zemědělství, využití úhoru pro pro-
dukci potravin nebo navýšení zálohových plateb 
na přímé platby. Z dlouhodobějšího hlediska je 
důležité pokračovat v přípravě dalších opatření 
pro následující roky. 

„V této nelehké situaci je důležité mít pře-
hled o tom, co může nastat. Požádal jsem proto 
Evropskou komisi, aby zajistila sledování zásob 
obilovin, olejnin a rostlinných olejů ve státech 
Evropské unie. V případě zhoršení situace bu-
de nutné včas zareagovat a přijmout potřebná 
opatření,“ uvedl ministr Nekula. 

Česká strana také podporuje výjimku z gree-
ningových opatření, například možnost použití 
přípravků na ochranu rostlin u dusík vázajících 
plodin pro posílení produkce. ČR je také za-
stáncem zjednodušení schvalování národních 

dotačních programů a zrušení dovozních cel na 
hnojiva a krmiva. 

Při diskuzi o balíčku Fit for 55 řešili ministři 
systém vykazování emisí skleníkových plynů 
při využívání půdy, lesnictví a zemědělství (tzv. 
nařízení LULUCF). Záměrem je stanovit cíl EU 
ve snižování množství emisí do roku 2030, kte-
rý bude rozdělen mezi jednotlivé členské stá-
ty. Evropská komise navrhuje, aby zemědělství 
a lesnictví byly klimaticky neutrální už od roku 
2035 a aby ukládaly více uhlíku, než kolik bu-
dou uvolňovat. Tím by se podle Komise měly 
vyrovnávat emise například z energetiky a do-
pravy. Fit for 55 má snížit emise skleníkových 
plynů v EU o 55 % do roku 2030 oproti roku 
1990. 

Ministři zemědělství diskutovali o přístupu 
k ptačí chřipce a dalších aktivitách EU v boji 
s touto nebezpečnou nákazou. Dosavadní opat-
ření zahrnují usmrcení velkého počtu zvířat 
a jsou nákladná, proto je nutné nalézt způsob, 
jak zabránit vybíjení milionů kusů drůbeže. 
Proto je nutné zaměřit se především na preven-
ci. Jedním z možných řešení může být vakci-
nace spolu s účinnou biologickou bezpečností 
v chovech. V ČR letos veterináři naočkovali asi  
800 geneticky cenných hus, aby zabránili zavle-
čení nákazy do chovu.

Jen společná opatření v celé Evropské unii pomůžou
překlenout těžkou situaci na zemědělských trzích

Pivovar Zubr obdržel v letošním  
30. roce konání soutěží PIVEX 
mimořádné ocenění PIVOVAR 

TŘICETILETÍ – ZLATÝ 
SUPERPOHÁR PIVEX 1992–2022. 

Pořadí určují dosažené výsledky značek 
z jednotlivých výrobních pivovarů 
vyhlašovaných ocenění za 30 let  

všech soutěží PIVEX.  
Do výsledků se započítávají ocenění 

všech dosavadních ročníků dvoukolové 
soutěže lahvových piv Zlatý pohár 

pořádaných od roku 1992, dále výsledky 
jednokolové soutěže Zlatý soudek PIVEX 

(od roku 2014) a letos nové vyhlášené 
jednokolové soutěže speciálů  

– svrchně kvašených piv Zlatý pohár 
SPECIAL PIVEX (od roku 2022).

Podrobné informace o výsledcích jednotli-
vých soutěžních kategorií přinášíme uvnitř listu 
na straně 10.  Redakce

Známe vítěze soutěží PIVEX 2022!

https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/statistika-a-pruzkumy/
https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/statistika-a-pruzkumy/
https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/statistika-a-pruzkumy/
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Zajištění dostatku potravin pro obyvatele 
je jedním ze základních strategických úko-
lů státu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL) proto bude chtít zařadit zeměděl-
ství a potravinářství mezi prvky kritické infra-
struktury. Na jednání ekonomických ministrů 
vlády bude také prosazovat co nejvyšší míru 
kofinancování evropského finančního balíčku 
270 milionů korun na pomoc nejvíce ohrože-
ným sektorům zemědělství.

„Úvahy o zařazení zemědělství a potravinářství 
mezi kritickou infrastrukturu se již v minulosti 
objevily. Je důležité, aby například v případě 
nedostatku plynu byly tyto podniky zásobeny 

přednostně a nedošlo k omezení produkce 
potravin. Proto budu chtít o tomto tématu jed-
nat s vládními kolegy,“ řekl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula.

S ohledem na aktuální situaci, kdy na země-
dělství a potravinářství dopadají rostoucí ceny 
energií, pohonných hmot nebo hnojiv, bude mi-
nistr Nekula prosazovat také finanční pomoc pro 
tyto sektory.

„Na jednání ekonomických ministrů vlády 
budu požadovat co nejvyšší kofinancování mi-
mořádné evropské finanční podpory pro nejvíce 
postižená odvětví. Pro Českou republiku jsme od 
EU získali zhruba 270 milionů korun, pravidla 
přitom umožňují členským státům tuto pomoc 
navýšit z národních zdrojů až o 200 procent. 
Peníze chceme směřovat hlavně na pomoc cho-
vatelům prasat a pěstitelům jablek, debatujeme 
také o možné podpoře chovatelů drůbeže,“ uvedl 
Nekula. 

Vyšší finanční pomoc by zemědělci mohli zís-
kat i z programů Podpůrného a garančního rol-

nického a lesnického fondu (PGRLF). Ministr 
Nekula proto bude chtít rovněž jednat na pora-
dě ekonomických ministrů o navýšení rozpočtu 
PGRLF pro letošní rok o 500 milionů korun. Cel-
kově by tak Fond měl rozpočet kolem 2 miliard 
korun, což je v souladu s programovým prohlá-
šením vlády.

„Další témata jsou spíše dlouhodobější. Ur-
čitě se chci bavit například o zrušení zdanění 
provozních dotací pro zemědělce. Nedává logiku 
poskytnout zemědělcům podporu a současně část 
z ní obratem vybrat zpátky ve formě daní. Pení-
ze by mohly zůstat u zemědělců a pomoci jim, 
současně odstraníme zbytečnou byrokracii,“ řekl 
ministr Nekula.

Podle ministra je současná situace zemědělců 
mimořádná a Ministerstvo zemědělství jim chce 
pomoci dle možností státního rozpočtu. Je také 
třeba uvést, že do sektoru se podařilo ministru 
Nekulovi zajistit rekordní výši dotací, včetně  
5 miliard korun na národní dotační programy. Po-
dle posledních údajů Českého statistického úřadu 

byl rekordní i zisk zemědělství, který loni dosáhl 
úrovně 22 miliard korun.

Kromě finančních nástrojů řeší MZe i mož-
né úpravy pravidel hospodaření zemědělců. EU 
již schválila pro letošní rok výjimku pro vyu-
žití úhoru pro produkci pícnin a bílkovinných 
plodin. V ČR se to týká téměř 7 tisíc hektarů  
půdy. 

Důležitý požadavek Evropské komise se týká 
Zelené dohody a povinnosti snížit spotřebu pes-
ticidů o 50 procent. Česká republika v posledních 
letech spotřebu již výrazně snížila. Podle minis-
tra Nekuly je proto nezbytné, aby EK zohlednila 
dosavadní vynaložené úsilí jednotlivých států, 
jejich zemědělců i potravinářů a také rozdílné vý-
chozí podmínky členských zemí a jejich národní 
specifika. Eurokomisařka pro zdraví a bezpeč-
nost potravin Stella Kyriakides při své nedávné 
návštěvě ČR potvrdila, že členské státy s nízkou 
spotřebou nebudou penalizovány a jejich dosa-
vadní úsilí bude zohledněno v budoucím návrhu 
EK k pesticidům (viz TZ níže).

Vnímám těžkou situaci zemědělců i potravinářů, budu je chtít zařadit 
do kritické infrastruktury a zajistit kofinancování evropské pomoci

O udržitelném používání pesticidů, ozna-
čování potravin a životních podmínkách zví-
řat v Praze jednali komisařka EU pro zdraví 
a bezpečnost potravin Stella Kyriakides a mi-
nistr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). 
Hovořili také o situaci na zemědělských trzích 
ovlivněných konfliktem na Ukrajině.

„Česká republika začne za tři měsíce předse-
dat Radě Evropské unie a mezi našimi hlavními 
tématy bude ochrana klimatu, biodiverzity, rozvoj 
šetrného hospodaření a udržitelná produkce po-
travin. Primární úlohou našeho sektoru je však 
zachování produkce kvalitních a bezpečných po-
travin a potravinové zabezpečení. To je i v sou-
vislosti s událostmi na Ukrajině velice důležité 

téma,“ řekl ministr Zdeněk Nekula. EU chce i na-
dále naplňovat cíle Zelené dohody, podle minis-
tra Nekuly je ale nezbytné, aby zohlednila dosa-
vadní vynaložené úsilí jednotlivých států, jejich 
zemědělců i potravinářů a také rozdílné výchozí 
podmínky členských zemí a jejich národní speci- 
fika.

Stella Kyriakides potvrdila, že členské státy 
s nízkou spotřebou nebudou penalizovány a je-
jich dosavadní úsilí bude zohledněno v budoucím 
návrhu EK k pesticidům.

Ministr s eurokomisařkou projednal i témata, 
která bude ČR při svém předsednictví Radě EU 
řešit. Jedním z nich je udržitelné používání pesti-
cidů. ČR podporuje zavádění moderních postupů, 
které vedou k šetrnějšímu využívání přípravků 

na ochranu rostlin. Klíčová bude připravovaná 
revize evropské směrnice právě o udržitelném 
používání pesticidů. 

„Dosavadní návrh v nás vyvolává obavy, pro-
tože nerozlišuje, jak rozdílného pokroku dosáhly 
členské státy. V důsledku toho by byly státy s nižší 
spotřebou v nevýhodě vůči zemím, kde je spotřeba 
mnohem vyšší. V České republice používáme prů-
měrně 1,9 kilogramu účinné látky na hektar, Bel-
gie či Itálie ale používá čtyřnásobek, tedy až osm 
kilogramů. Je proto nezbytné, aby největší snížení 
spotřeby pesticidů nastalo právě ve státech, které 
mají nejvyšší spotřebu,“ uvedl ministr Nekula. 

S eurokomisařkou se shodli, že současná Ev-
ropa musí reagovat na výzvy spojené se změna-
mi klimatu, s pandemií a událostmi na Ukrajině 

a zajistit potravinovou bezpečnost. Jednali také 
o označování potravin, kdy je nutné zvážit, zda 
by zavedení nových povinností nezvýšilo admi-
nistrativní náročnost a finanční zatížení potravi-
nářských podniků. Pro českou stranu je současné 
označování jasné a srozumitelné, další údaje na 
potravinách by proto měly potravinářské firmy 
přijímat dobrovolně. 

Životní podmínky zvířat v chovech by se měly 
podle Stelly Kyriakides i Zdeňka Nekuly nadále 
zvyšovat. ČR již například zakázala chov nosnic 
v klecích od roku 2027. Důležité je však zachovat 
i konkurenceschopnost a soběstačnost zeměděl-
ské produkce v EU. Problematika přepravy zvířat 
by se podle ministra Nekuly měla řešit jednotně 
na celoevropské úrovni. 

Ministr Nekula při setkání s eurokomisařkou Kyriakides: EU musí zohlednit 
úsilí jednotlivých států o ochranu přírody a udržitelnou produkci potravin

Situace na zemědělských trzích, zejména 
po ruské invazi na Ukrajinu, a dopady války 
na potravinové zabezpečení ve světě byly 
hlavními tématy zasedání Rady pro zeměděl-
ství a rybářství v Bruselu. Části diskuze se 
na dálku zúčastnil i ukrajinský ministr země-
dělství, který informoval o aktuální situaci. 
Na základě podnětů členských států Evropská 
komise (EK) představila podpůrná opatření 
pro zemědělce, včetně mimořádné finanční 
pomoci pro nejvíce ohrožená odvětví. Česko 
zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL).

„Velice si cením účasti ukrajinského ministra 
zemědělství Romana Leščenka na našem zasedá-
ní. Pan ministr nás informoval o aktuální potra-
vinové situaci a stavu zemědělství na Ukrajině. 
Ujistili jsme ho, že představitele i občany Ukra-

jiny podporujeme a nadále budeme nápomocni. 
Jde nám o to, abychom společně zabezpečili po-
traviny pro všechny obyvatele Evropy, a to včet-
ně Ukrajinců,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula.

Situace v řadě zemědělských sektorů je slo-
žitá, a to nejen kvůli ruské invazi na Ukrajinu. 
Zemědělci se potýkají s vysokými cenami ze-
mědělských komodit, vstupních surovin, hnojiv  
a energií. EK proto navrhla mimořádnou finanční 
podporu pro nejvíce postižená odvětví. Opatření 
se týká všech členských států. 

„Je opravdu velkým úspěchem, že členské stá-
ty mimořádnou pomoc nakonec získají. O speci-
ální finanční podporu pro postižené sektory jsme 
žádali opakovaně a jsem rád, že k tomu nakonec 
dojde. Česká republika bude mít z evropských 
zdrojů k dispozici více než 270 milionů korun, 
které využije například do sektoru prasat nebo 

pro pěstitele jablek. O detailech podpory budeme 
na Ministerstvu ještě diskutovat,“ uvedl ministr 
Nekula. 

K ulehčení ekonomické situace zemědělců po-
může také letošní navýšení záloh na přímé platby 
z 50 na 70 procent. Ministr Nekula uvítal také 
možnost využití úhoru pro produkci pícnin a bíl-
kovinných plodin. 

„Chceme, aby v této době zemědělci využíva-
li maximum půdy pro produkci potravin. Proto 
plochy, které se dosud povinně musely nechávat 
ladem, budou moci použít na pěstování zeměděl-
ských plodin, pastvu či pěstování bílkovinných plo-
din nebo pícnin pro zvířata,“ řekl ministr Nekula. 

Ministři se také shodli, že je důležité zachovat 
vnitřní trh a volný pohyb zboží v Evropské unii. 
Zároveň by EU měla prosazovat volný obchod 
i na mezinárodní úrovni. V tomto ohledu má spo-
lu se svými mezinárodními organizacemi důleži-

tou roli, zejména z hlediska zajištění potravinové 
a sociální stability ve světě. 

Dalším tématem zasedání bylo schvalování 
strategických plánů společné zemědělské politi-
ky. Členské státy začátkem roku odeslaly své ná-
vrhy rozdělení evropských dotací pro zemědělce 
na nové období, které EK nyní hodnotí. 

„Z mého pohledu je teď důležitý rychlý po-
stup při vypořádávání všech připomínek a ochota 
všech stran pracovat rychle a flexibilně. Zdůraz-
nil jsem, že je opravdu nutné, aby Strategický 
plán byl schválen co nejdříve tak, abychom od 
příštího roku mohli zemědělcům vyplácet všechny 
podpory,“ řekl ministr zemědělství Nekula. 

Ministři dále jednali například o používání 
přípravků na ochranu rostlin, o populaci velkých 
šelem nebo o zvýšení cen paliv pro rybolovná pla-
vidla. Ministr Nekula se v rámci jednání sešel ta-
ké se svými protějšky ze Švédska a Nizozemska.

Ministr zemědělství: V Evropské unii je a bude dostatek potravin, 
zemědělcům v těžkém období pomůže mimořádná finanční podpora 

Dlouhodobě zajistit vysokou úroveň bez-
pečnosti potravin a dostupnost zdravých 
potravin pro všechny spotřebitele je cí-
lem Akčního plánu realizace Strategie bez-
pečnosti potravin a výživy 2030 (Akční 
plán), který schválila vláda. Akční plán 
vznikl ve spolupráci Ministerstva zeměděl-
ství a Ministerstva zdravotnictví. Definuje  
83 opatření, která mají do roku 2030 přispět 
k posílení bezpečnosti potravin a oblasti vý-
živy v České republice.

„Správná výživa je zásadní pro zdravot-
ní stav obyvatel a velmi úzce se dotýká země-
dělské produkce a výroby potravin. Je důleži-
té, aby spotřebitelé měli přístup ke zdravým  
a bezpečným potravinám. V této souvislos-

ti je namístě poděkovat všem zemědělcům  
a potravinářům, že i v době pandemie se jim daři-
lo poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny. Ujiš-
ťuji, že i za současného válečného konfliktu na 
Ukrajině je pro mě bezpečnost potravin prioritou 
číslo jedna,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL). 

Akční plán stanovuje konkrétní opatření k na-
plnění Strategie bezpečnosti potravin a výži-
vy 2030 (Strategie), kterou schválila vláda ČR 
v březnu 2021. Ta má dva základní strategické 
cíle. Prvním cílem je umožnění výroby a uvádění 
pouze bezpečných potravin na trh, poskytování 
ověřených informací o bezpečnosti a kvalitě po-
travin, a tím posílení ochrany spotřebitelů, jejich 
zájmů a důvěry v systém. Akční plán proto de-
finuje řadu preventivních opatření, která zajistí, 

aby potraviny na trhu nepředstavovaly zdravotní 
riziko, aby měl spotřebitel při výběru potravin 
možnost volby a dostatek informací, aby dochá-
zelo k podpoře zdraví populace, zdravotní osvětě 
a prevenci nemocí. 

Druhým strategickým cílem je zaměření na 
správnou výživu podporující zdraví populace  
a vybraných rizikových skupin obyvatelstva. 
Opatření Akčního plánu proto podporují vytvo-
ření prostředí pro zdravou výživu, např. při stra-
vování ve školách, zdůrazňují výživu nastávají-
cích a kojících matek, výživu v průběhu stárnutí 
a s tím související podporu zdravé výživy např. 
formou vzdělávání a poradenství či dohledu, mo-
nitorování a hodnocení. 

„Zdravá strava funguje jako efektivní pre-
vence řady vážných onemocnění a zvyšuje ne-

jen kvalitu života, ale i jeho délku. To nejmenší, 
co může stát pro občany v tomto směru udělat, 
je podpořit dostupnost těchto potravin, ale také 
zvýšit informovanost o zdravé výživě a rizicích té 
nezdravé,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlasti-
mil Válek (TOP 09).

Opatření Strategie navazují na priority před-
chozích strategických dokumentů a vycházejí 
z doporučení odborníků národních i mezinárod-
ních organizací. Akční plán vznikl v úzké spo-
lupráci mezi ministerstvy zemědělství a zdra-
votnictví spolu s dalšími odborníky, kteří se na 
zajištění bezpečnosti potravin a oblasti výživy 
v České republice podílejí. S ohledem na aktuál- 
ní ekonomickou situaci byla opatření navržena 
tak, aby nevytvářela další tlak na státní rozpočet. 

MZe

Zajistit přístup ke zdravým a bezpečným potravinám je pro mě zásadní 
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Až 80 tisíc korun na jedno ustájovací místo 
prasnic budou moci získat v novém dotačním 
podprogramu tuzemští chovatelé prasat. Cel-
ková podpora by se dle počtu žádostí mohla 
vyšplhat až na 100 milionů korun. Minister-
stvo zemědělství (MZe) také chovatelům pra-
sat, ale i drůbeže vyplatí mimořádné zálohy 
až ve výši 70 procent u dalších dotačních 
podprogramů. Pomůže jim to překlenout sou-
časnou obtížnou situaci v sektoru. 

„Přetlak vepřového masa na evropském trhu, 
způsobený zejména reakcí Číny na výskyt afric-
kého moru prasat v některých zemích EU, způso-
bil obrovský propad cen v sektoru chovu prasat. 
V současnosti jsou ceny, za které zemědělci vep-
řové prodávají, na úrovni roku 1994. Náklady 
jim přitom stouply na více než dvojnásobek a na-
dále rostou, i vlivem zdražování energií či krm-
ných směsí,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk  
Nekula.

MZe opakovaně žádalo Evropskou komisi 
o celoevropské řešení a poskytnutí mimořád-
ných podpor pro chovatele prasat, k žádosti 
České republiky se připojila i řada dalších 
členských států. Podpora však dosud spuštěna  
nebyla.

„Situace v sektoru prasat je v současnosti 
opravdu kritická. Hraje se o to, ve kterých ze-
mích chov prasat přežije a ve kterých zcela vy-
mizí. I s ohledem na zajištění naší potravinové 
bezpečnosti je důležité, aby naše chovy přežily. 
Zemědělství není jako automobilový průmysl,  

nejde na měsíc vypnout a zase jednoduše obno-
vit. Proto jsme připravili novou dotační podporu, 
která chovatelům pomůže překlenout nejhorší si-
tuaci,“ uvedl ministr Nekula.

V novém programu, určeném na podporu vy-
braných činností zaměřených na ozdravení chovů 
prasnic, budou moci chovatelé čerpat prostředky na 
úkony spojené s prováděním opatření zaměřených 
proti rozšiřování některých chorob prasat. Dota-
ce se bude poskytovat ve čtyřech sazbách mezi  
35 a 80 tisíci korunami na jedno ustájovací porodní 
místo prasnic, v závislosti na specifikách provozu. 

„Očekáváme, že celkem bychom mohli poskyt-
nout podporu až do výše sto milionů korun. Sou-
časně budeme u dalších dotačních programů, ur-
čených pro chovatele prasat a drůbeže, vyplácet 
zálohy až do výše sedmdesáti procent nárokované 
dotace. To zemědělcům pomůže rychle zlepšit je-
jich cash flow a překlenout nejbližší měsíce, které 
budou rozhodující,“ řekl ministr Nekula. 

Příjem žádostí na mimořádné zálohy začal. 
Státní zemědělský intervenční fond začne vydá-
vat rozhodnutí o přidělení dotace a následně vy-
plácet zálohy chovatelům v co možná nejkratším 
termínu. Podrobné informace k programu jsou 
zveřejněny zde: https://eagri.cz/public/web/mze/
dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-po-
travinarstvi/zasady-pro-rok-2022/.

Ministr Nekula: Chov prasat v ČR padnout nenecháme, 
chovatelům poskytneme navíc až 100 milionů korun, 

vyplatíme jim také mimořádné zálohy

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne 
dotace pro Centra odborné přípravy. V letech 
2022 a 2023 podpoří nákup učebních pomůcek 
pro střední a vyšší odborné školy zeměděl-
ského zaměření až za 140 milionů korun. Do-
tační program fungoval už v letech 2017–
2021, kvůli velkému zájmu byl prodloužen. 

„Těší mě, že můžeme v tomto úspěšném dotač-
ním programu pokračovat. Vzdělání a podpora 
budoucích zemědělců je naprosto zásadní. Rád 
bych, aby mělo více mladých lidí zájem studovat 

zemědělství a poté v něm i pracovat, a věřím, že 
nejmodernější vybavení škol tomu pomůže,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Plánovaný rozpočet na podporu zeměděl-
ských škol je 140 milionů korun. Výše dotace 
může dosáhnout maximálně 90 % prokazatelně 
vynaložených a schválených výdajů a může činit 
maximálně 1 666 000 korun na jedno Centrum 
odborné přípravy na rok. Spoluúčast příjemce 
dotace musí být minimálně 10 %. 

Celkem bylo jmenováno 42 Center odborné 
přípravy, které připravují žáky v oborech země-

dělství a lesnictví, veterinářství a potravinářství. 
Školy získaly status Center odborné přípravy 
v letech 2016–2018 od ministra zemědělství na 
základě nominací zřizovatelů škol a výběru ko-
mise na národní úrovni. 

Z dotačního programu MZe je možné nakoupit 
např. model, přístroj, nářadí, nástroj, stroj, živé 
zvíře, odborný software apod. Takové pomůc-
ky slouží jako zdroj informací a zlepšují doved-
nosti žáků a studentů v praktických odborných 
činnostech. Podpořit je možné pořízení 
učebních pomůcek, které jsou dlouhodobým 

nehmotným i hmotným majetkem a musí 
být využity výhradně pro výchovu a vzdělá- 
vání.

V letech 2017–2021 MZe z programu 
podpořilo např. nákup GPS a vybavení do 
laboratoří, různé modely (např. průtočný biotop, 
model koně pro simulaci koliky a prasnice pro 
inseminaci), živá zvířata, cukrářskou pec nebo 
traktory s přívěsy. 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací, naleznete zde: https://1url.cz/ 
xK6Y6.

Ministerstvo zemědělství podpoří nákup pomůcek pro zemědělské školy

Zákon o významné tržní síle při prodeji ze-
mědělských a potravinářských produktů rozší-
ří okruh subjektů, na které se bude vztahovat. 
Zatím platila přísná pravidla proti zneužívání 
postavení pro společnosti s ročním obratem 
přes 5 miliard korun. Nově budou pravidla zá-
vazná i pro firmy s obratem nad 51 milionů 
korun. Takových jsou v ČR stovky. Návrh zá-
kona schválila vláda. 

Navrhovaná úprava zákona o významné tržení 
síle a jejím zneužití má ochránit zemědělce a po-
travináře před nekalými praktikami ekonomicky 
silnějších odběratelů. Zákon by tak měl rozšířit 
okruh dotčených subjektů. Navrhovaná novela 

zákona zapracovává evropskou směrnici o neka-
lých obchodních praktikách v zemědělsko-potra-
vinářském řetězci. Stejná pravidla budou přijata 
i v ostatních členských státech EU, takže budou 
pro celou EU jednotná.  

„Zákon se dosud vztahoval jen na velké firmy 
s ročním obratem přes 5 miliard korun, zatím-
co současný návrh se týká i společností s obra-
tem nad 51 milionů. Stanoví chování, které je 
při obchodování nepřípustné. Pokud odběratel 
vůči svým dodavatelům použije některou z nezá-
konných praktik, hrozí mu pokuta do 10 milionů 
korun, nebo do výše 10 procent z jeho čistého 
obratu. Novela má zabránit tomu, aby silnější 
odběratel zneužíval svého postavení na úkor eko-

nomicky slabších dodavatelů potravin a zeměděl-
ských komodit,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL). 

Návrh zákona také doplňuje seznam konkrét-
ních nekalých praktik oproti současné legislativě, 
která platí od roku 2009. Nově tak bude například 
hrozit vysoká pokuta odběrateli, který bude po 
dodavateli zemědělského nebo potravinářského 
zboží požadovat peníze za reklamu, na které se 
předem nedohodli. Za nekalou, a tedy nelegální 
obchodní praktiku se bude považovat také zru-
šení objednávky zemědělských produktů nebo 
potravinářských výrobků podléhajících rychlé 
zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich 
dodání. Nezákonné bude rovněž, když obchod-

ník bude na zemědělci nebo potravináři vymáhat 
náklady spojené s prošetřením stížnosti spotře-
bitele, aniž by se dodavatel dopustil pochybení. 

Novela upřesňuje i náležitosti, které musí být 
obsaženy ve smlouvě mezi dodavatelem a odbě-
ratelem. Dodržování pravidel budou u dodavatelů 
s významnou tržní silou kontrolovat zaměstnanci 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Návrh zákona o významné tržní síle při pro-
deji zemědělských a potravinářských produktů 
a jejím zneužití vypracovalo Ministerstvo země-
dělství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a ÚOHS. Novelu dále bude projedná-
vat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

 MZe

Navrhovaný zákon ochrání zemědělce a potravináře 
před nekalými obchodními praktikami a zajistí jim férové prostředí

Jako již tradičně startuje se začátkem ja-
ra v České republice také sezona oblíbených 
farmářských trhů. Tento specifický způsob 
prodeje s sebou nese řadu pozitiv pro ma-
lovýrobce i spotřebitele, na druhou stra-
nu však také zvýšená rizika z pohledu hy-
gieny potravin živočišného původu. I proto 
jsou farmářské trhy každoročně pod důsled-
ným dohledem veterinárních inspektorů. 
V loňském roce provedli veterinární inspek-

toři na trzích 379 kontrol (v roce 2020 jich 
bylo 431). Pokles počtu kontrol podobně jako 
v roce 2020 souvisí s pandemií covid-19. 
Podíl kontrol se závadou byl podobný jako 
v předchozích dvou letech a dosáhl zhruba 
14 procent.

Alespoň jedno porušení předpisů zjistili ve-
terinární inspektoři loni v 54 případech, o rok 
dříve jich bylo 57. Výše pokut uložených v roce 
2021 dosáhla 425 000 Kč, v roce 2020 to bylo cca  
370 000 Kč. Trhů, které nabízejí potraviny ži-
vočišného původu, a proto podléhají dozoru 
SVS, bylo loni v ČR zhruba 230, meziročně 
jich ubylo o 60.

Celkový počet závad zjištěný při kontrolách 
na trzích v loňském roce dosáhl 131, meziročně 

tak klesl o 11. Při jedné kontrole totiž může být 
zjištěno i několik závad najednou. Nejčastěji (ve 
42 případech) inspektoři zjistili porušení správné 
výrobní a hygienické praxe. Mezi tato pochybení 
spadá například nedostatečná ochrana produktů 
vůči vnější kontaminaci či nedodržení teplotního 
řetězce. Druhým nejčastějším problémem byly 
nedostatky v označování výrobků (29x). Často 
se vyskytly také problémy během manipulace 
s produkty (24x), ve 22 případech byl neznámý 
či nejasný původ nabízených produktů.

„Z dlouhodobého hlediska problematických 
prodejců díky osvětě i důslednému dozoru na 
trzích ubylo a již několik let zjišťují naši inspek-
toři nějaký problém zhruba u každého osmého 
prodejce,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád. Již před několika lety v souvislosti 

s rostoucím trendem trhů nabízejících místní 
zemědělské a potravinářské produkty publiko-
vala SVS, zejména pro prodejce, takzvané De-
satero. Jeho aktualizovaná verze je dostupná 
na internetových stránkách SVS.

SVS připomíná, že prodejce má zákonnou 
povinnost zákazníka dostatečně informovat 
o prodávaném zboží. Při jakékoliv pochybnosti 
je dobré se prodejce doptat, pokud se nakupu-
jícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V případě 
vážných nesrovnalostí je možné se obrátit na 
místně příslušnou krajskou veterinární správu, 
která prošetří každý případ týkající se potravin 
živočišného původu. Počet podnětů upozorňu-
jících na nekalé praktiky prodejců na trzích loni 
poměrně výrazně klesl z předloňských 13 na 3.

 SVS ČR

Se začátkem sezony farmářských trhů startují také jejich kontroly

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární 
správy (SVS) již podruhé navakcinovali zhruba 
800 hus ve šlechtitelském chovu České husy 
ve dvou hospodářstvích společnosti Rybářství 
Nové Hrady na Českobudějovicku proti ptačí 
chřipce. Následné vyšetření ve Státním vete-
rinárním ústavu Praha vyloučilo vysoce pato-
genní ptačí chřipku v odebraných vzorcích. 
SVS proto ukončuje mimořádná veterinární 
opatření (MVO) v uvedených chovech.

„Provedenou nouzovou vakcinaci považujeme 
za jednoznačný úspěch, jde totiž o geneticky vý-
znamný a jediný šlechtitelský chov českých hus 
v ČR svého druhu. Právě proto SVS využila mož-
nosti udělit chovu výjimku a souhlasila s nouzo-
vou vakcinací, aby se zamezilo opakovanému za-
vlečení nákazy do chovu,“ uvedl ústřední ředitel 
SVS Zbyněk Semerád. 

Druhá vakcinace se v uvedeném chovu hus 
uskutečnila 18. března, posléze veterinární in-
spektoři odebrali vzorky (kloakální výtěry). 
31. března informoval Státní veterinární ústav 
o negativním výsledku vyšetření všech ode-
braných vzorků na ptačí chřipku. K 1. dubnu 
tudíž Krajská veterinární správa pro Jihočeský 
kraj ukončuje veškerá mimořádná veterinární 
opatření ke dvěma ohniskům na Novohradsku. 

To znamená, že husy mohou opět být vypuště-
ny do venkovních výběhů chovů a končí také 
veškerá omezení přemísťování hus do chovů  
a z chovů. 

Na základě vakcinačního plánu byla provede-
na vakcinace ve dvou dávkách na hospodářstvích 
v Byňově a v Údolí u Nových Hradů u celkem 
818 vybraných hus vedených jako genetický 
zdroj. Vakcinace snižuje riziko přenosu infekce, 
chrání před těžkým klinickým průběhem a sni-
žuje množství vylučovaného viru při onemoc-
nění. Nouzová vakcinace se používá u přesně 
definované populace v daném místě po určitou 
dobu a podmínkou je přesná identifikace jednot-
livých zvířat. 

Plošná vakcinace drůbeže proti ptačí chřipce 
je obecně v EU zakázána. Legislativa udělení vý-

jimky umožňuje jen v odůvodněných případech, 
mezi něž patří např. genetické rezervy. Vakcinace 
proti ptačí chřipce je komplikovaná a nestandard-
ní, jednak je to z důvodu variability viru, což mů-
že mít vliv na účinnost vakcíny, a taky z důvodu 
ovlivnění systému sledování ptačí chřipky, pro-
tože nelze odlišit postvakcinační a postinfekční 
protilátky.

V uvedeném chovu hus se ptačí chřipka po-
tvrdila loni v listopadu. Jedná se přitom o jedi-
ný šlechtitelský chov hus v ČR s padesátiletou 
tradicí. V chovu se tehdy vyskytovalo 5 000 hus 
a postupně muselo být utraceno cca 4 100 ptáků. 
Na základě dohody s chovatelem se vyselekto-
valy husy z několika linií, které nebyly utraceny, 
a které byly individuálně vyšetřeny s negativním 
výsledkem. 

SVS ukončila opatření v chovech genetických rezerv hus na Novohradsku

Státní veterinární správa (SVS) ve spoluprá-
ci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce 
v rámci každoročního monitoringu cizorodých 
látek v potravinovém řetězci provedla více než 
95 000 vyšetření na obsah reziduí a kontami-
nantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil 
o více než 2000. Podíl nevyhovujících nálezů 
se meziročně mírně snížil z 0,05 % na 0,04 %, 
a pokračoval tak několikaletý trend poklesu 
tohoto ukazatele. Počty odebraných vzorků 
i rozsah provedených vyšetření nebyl nepříz-
nivě ovlivněn pandemií covid-19 a opakovaně 
vyhlášeným nouzovým stavem.

„Procento záchytu nevyhovujících výsledků je 
skutečně minimální a nadále se snižuje. Zdravot-
ní nezávadnost surovin a potravin živočišného 
původu v České republice nelze proto hodnotit 
jinak než jako velmi příznivou,“ uvedl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyly 
až na ojedinělé výjimky zjištěny nevyhovující 
koncentrace sledovaných látek. U krmných směsí 

pro drůbež byly zjištěny ve dvou případech nevy-
hovující koncentrace doplňkových látek – kokci-
diostatik. Vyšetření podobně jako v předchozích 
letech nezjistila v chovech hospodářských zvířat 
a ryb ani nepovolené preventivní podávání léčiv 
prostřednictvím krmiv ani vody k napájení. 

Stanoveným limitům vyhověly také všech-
ny vzorky syrového ovčího a kravského mléka 
i slepičích vajec. Příznivé byly také výsledky 
vyšetření medů, v nichž nebyly zjištěny měři-
telné koncentrace chlorovaných pesticidů a po-
lychlorovaných bifenylů (PCB), insekticidů ani 
léčivých veterinárních přípravků včetně těch za-
kázaných.

V chovech skotu nebylo prokázáno žádné 
nepovolené použití stimulátorů růstu či dalších 
zakázaných léčiv. Vzorky svaloviny a vnitřností 
telat a mladého skotu vyhověly také hygienickým 
limitům z hlediska těžkých kovů či pesticidů. 
Pouze u jednoho telete bylo zjištěno nadlimit-
ní množství léčiva tulathromycinu. V několika 
případech bylo v ledvinách převážně starých 
krav zjištěno nadlimitní množství kadmia. Sva-
lovina jedné krávy pak obsahovala měřitelnou 

koncentraci nepovoleného antimikrobika semi-
karbazidu. Následné šetření na farmě, odkud krá-
va pocházela, dosud neprokázalo příčinu tohoto  
zjištění.

Překročení limitů pro veterinární léčiva 
a ostatní sledované látky nebylo až na jednu vý-
jimku zjištěno ani v chovech prasat na výkrm. 
Také všechny vzorky svalů, jater a ledvin odebra-
ných v rámci plánovaného vyšetřování u prasnic 
vyhověly až na jeden případ stanoveným limi-
tům. U jedné prasnice byly detekovány zbytky 
oxytetracyklinu ve svalovině a orgánech. Všech-
ny vyšetřené vzorky drůbeže vyhověly nastave-
ným limitům. 

Pokud jde o ryby, zde je z dlouhodobého hle-
diska hlavním problémem pravděpodobné pou-
žívání zakázané malachitové zeleně coby léčiva. 
V loňském roce byla zjištěna nadlimitní hodnota 
této látky ve třech chovech pstruha a v jednom 
chovu sivena amerického. Vzhledem k tomu, že 
od 28. listopadu 2022 začne platit pro malachi-
tovou zeleň čtyřikrát přísnější limit, je třeba, aby 
veterinární dozor i chovatelé věnovali této pro-
blematice nadále zvýšenou pozornost.

Limitům vyhověly také všechny vzorky sva-
loviny zvěře chované na farmách. Pouze jeden 
vzorek svaloviny z daňka obsahoval vyšší obsah 
olova po usmrcení olověnou střelou. U šesti pra-
sat divokých ulovených ve stejné lokalitě byly 
zjištěny nadlimitní koncentrace DDT (chloro-
vaného pesticidu, který se u nás v zemědělství 
nepoužívá od roku 1974, v některých lokalitách 
však dodnes přetrvává v prostředí).

Vyšetřovány, tak jako každoročně, byly také 
vzorky potravinářských výrobků. U dvou vzor-
ků uzených výrobků byla prokázána nadlimitní 
koncentrace polycyklických aromatických uh-
lovodíků. Jednalo se o malé výrobní provozy 
s „klasickou“ technologií uzení, kdy je uzené 
maso vystaveno kouřovým zplodinám s vysokým 
obsahem zdraví škodlivých látek U dvou mas-
ných výrobků ze zvěřiny byla zjištěna nadlimitní 
koncentrace olova. Limitům na všechny sledo-
vané kontaminanty vyhověly všechny testované 
mléčné i vaječné výrobky.

Podrobné zprávy o výsledcích monitoringu 
jsou dostupné na webu SVS.Výsledky jsou sou-
částí celoevropské zprávy.

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém 
řetězci loni dále klesal

Z letošních výsledků pravidelného moni-
toringu varroázy vyplývá, že se ve srovnání 
s loňským rokem zvýšil výskyt původce této 
nákazy, roztoče Varroa destructor. Snížil se 
podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů. 
Zároveň vzrostlo procento stanovišť s průměr-
ným počtem roztočů nad 3. Státní veterinární 
správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje 
včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším 
než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo 
mají v souladu s platnou Metodikou kontroly 
zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 
2022 povinnost nejpozději do 15. dubna pro-
vést léčebné ošetření všech včelstev na da-
ném stanovišti. 

Pro plošné sledování výskytu varroázy je kaž- 
doročně vyšetřena tzv. zimní měl (spad na dně 
úlu) z každého stanoviště včel v ČR. Vzorky zim-
ní měli je chovatel povinen odevzdat k vyšetření 

do 15. února daného roku. Na základě výsledků 
vyšetření vzorků je stanoveno předjarní léčebné 
ošetření včelstev. Zatímco loni bylo zcela bez 
roztoče zhruba 28 procent stanovišť, letos je to 
22 procent. Naopak, podíl stanovišť s 0–3 roz- 
toči se mírně zvýšil z 57,3 na 59,6 procenta a po-
díl stanovišť s více než 3 roztoči také vzrostl  
z 14,4 na 18,4 procenta.

Pro následné období je chovateli stanovena 
povinnost sledování nákazy a ošetření všech za-
mořených včelstev registrovanými veterinárními 
léčivými přípravky v souladu s příbalovou infor-
mací za účelem ochrany dlouhověké generace 
včel před poškozením.

Ošetření včelstev proti varroáze je vhod-
né provádět podle pravidel stanovených v Me-
todickém pokynu SVS pro chovatele včel k pre-
venci a tlumení varroázy. „Povinností chovatelů 
je sledovat zdravotní stav včel v průběhu celého 
roku a na základě jeho vyhodnocení včelstva pří-

padně cíleně léčit,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád. 

Varroázu způsobuje roztoč kleštík včelí (Var-
roa destructor), který parazituje jak na zavíčko-

vaném plodu, tak na dospělých včelách. Roztoč 
nabodává kutikulu plodu a dospělých včel a po-
škozuje tukové těleso včel. Tím ochuzuje včely 
o živiny, způsobuje oslabení imunitního systému. 
Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou 
virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygi-
eny, nedostatečná výživa, působí postupné sláb-
nutí včelstev, které může vést až k jejich úhynu, 
pokud nejsou chovatelem včas provedena účin-
ná opatření k tlumení varroázy. Trend výskytu 
původce varroázy na jednotlivých stanovištích 
i mezi jednotlivými regiony se může výrazně li-
šit. SVS proto i nadále klade důraz na individu-
ální posouzení nákazové situace na konkrétním 
stanovišti na základě pravidelně prováděného 
monitoringu výskytu roztoče chovatelem a na cí-
lené ošetření včelstev v indikovaných případech.

Podrobné informace k problematice varroázy 
a výsledkům jejího monitoringu v posledních le-
tech jsou k dispozici na webu SVS.

Výskyt původce nákazy včel varroázy se v ČR meziročně zvýšil

Státní veterinární správa (SVS) vydala mi-
mořádná veterinární opatření, která zakazují 
dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny. 
Zákaz se však nevztahuje na neobchodní pře-
suny zvířat (psi, kočky, fretky), která dopro-
vázejí uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním smyslem 
opatření je zabránit zavlečení nebezpečných 
nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat 
na člověka, především se jedná o riziko za-
vlečení vztekliny. K podobným opatřením již 
přistoupilo mnoho jiných členských států EU.

„SVS v posledních dnech zaznamenala zvýše-
ný počet rizikových přesunů zvířat neznámého 
původu z Ukrajiny do České republiky, které jsou 
velmi nebezpečné s ohledem na možné zavlečení 

vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. 
Proto jsme podobně jako řada dalších rozhod-
li o zákazu dovozu zvířat neznámého původu 
z Ukrajiny,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád a dodal: „Naším prvotním úkolem je 
ochrana zvířat, ale i lidí před nebezpečnými ná-
kazami.“ 

Zákaz dovozu zvířat z Ukrajiny se, jak bylo 
řečeno výše, nevztahuje na zvířata doprovázející 
uprchlíky a výjimku ze zákazu může také udělit 
SVS v odůvodněných případech. Rovněž poten-
ciální vstup koní z Ukrajiny do ČR bude nově 
řešen pouze v rámci výjimek udělených SVS. 
Pokud jde o hospodářská zvířata pocházející 
z Ukrajiny, ta přepravována do ČR nebudou, ne-
boť Ukrajina zakázala vývoz všech hospodář-

ských zvířat ze země. Vstupní podmínky pro do-
provázející zvířata, které zůstávají v platnosti, 
jsou k dispozici na webových stránkách SVS.

Za prokázané nerespektování zákazu může 
být fyzickým osobám uložena pokuta ve výši až  
100 000 Kč, v případě právnických či fyzických 
podnikajících osob až 2 000 000 Kč.

V zájmu ochrany zdraví domácích i volně žijí-
cích zvířat zejména před vzteklinou již přistoupi-
lo k podobnému zákazu dovozu zvířat neznámé-
ho původu větší množství evropských zemí. Mezi 
tyto státy patří například Španělsko, Francie, 
Portugalsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Litva, 
Slovinsko, Německo, Lucembursko a další.

Vzteklina je smrtelné onemocnění všech teplo-
krevných zvířat a je přenosná na člověka. Zvlášť 

vysokou citlivost vykazují masožravá zvířata, ze-
jména psi, kočky, lišky či vlci, ale i skot. ČR je od 
roku 2004 mezinárodně uznaná coby země bez 
této nákazy. Toho se podařilo dosáhnout zejmé-
na dlouhodobým úsilím orgánů veterinární péče, 
zejména vakcinací vnímavých zvířat včetně orál-
ní vakcinací lišek a kontrolou přesunů. Naproti 
tomu na Ukrajině se navzdory probíhající vakci-
naci lišek stále vyskytují stovky případů vztekli-
ny ročně. Podle posledního dostupného hlášení 
pro Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) 
evidovala Ukrajina za 1. pololetí 2021 více než  
300 ohnisek vztekliny (z toho 135 případů u ko-
ček a 113 u psů).

SVS ČR

SVS zakázala kvůli riziku zavlečení nebezpečných nákaz 
dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny
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https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2022/
https://1url.cz/xK6Y6
https://1url.cz/xK6Y6
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
https://www.svscr.cz/category/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-temat/kontaminace-potravnich-retezcu/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2022.EN-7143
https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Metodicky_pokyn_SVS_pro_chovatele_vcel_k_prevenci_a_tlumeni_varroazy.pdf
https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Metodicky_pokyn_SVS_pro_chovatele_vcel_k_prevenci_a_tlumeni_varroazy.pdf
https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/
https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPTSLC64YYGPR3K
https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPTSLC64YYGPR3K
https://www.svscr.cz/svs-umoznuje-vyjimky-pro-vstup-zvirat-doprovazejicich-valecne-uprchliky-z-ukrajiny/
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ZOvěřené 
technologie 
pro inovativní 
produkty

IFFA, přední světový veletrh pro 
zpracování a balení proteinových 
výrobků od roku 1949

www.iffa.com

info@czechrepublic.
messefrankfurt.com

Tel. +420 
233 355 246

14. – 19. 5. 2022
Frankfurt nad Mohanem

Dne 23. března se v Kar- 
lových Varech uskuteč- 
nilo zahájení projektu pře-
shraniční spolupráce Státní 
zemědělské a potravinářské 
inspekce a saského státního 

ministerstva pro sociální záležitosti a sou-
držnost (Sächsisches Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt). Za SZPI jsou do projektu zapojeny 
inspektoráty v Ústí nad Labem a v Plzni, na 
saské straně pak inspektoráty z regionů 
Drážďany, Mittelsachsen, Pirna a Görlitz.

Cílem projektu je navázání spolupráce, se-
známení se s kontrolními postupy projektového 
partnera a vytvoření sítě osobních kontaktů in-
spektorů v příhraničních regionech České repub-
liky a Saska v oblasti úřední kontroly potravin. 
Hlavní náplní projektu budou výměnné pobyty 
zaměstnanců obou partnerských úřadů. 

Stáží se zúčastní dvacítka zástupců SZPI 
a obdobný počet zástupců saských kontrolních 
orgánů. Cílovou skupinou jsou především in-
spektoři. Výměnný pobyt bude zahrnovat ná-
vštěvu regionálního inspektorátu či kontrolního 
orgánu, kde budou představeny aktivity daného 
úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovány 
aktuální problémy a vybraná témata, a dále bu-
dou následovat návštěvy provozovatelů potravi-
nářských podniků. Tyto společné inspekce jsou 

důležitým prvkem celého projektu, neboť přímá 
zkušenost a spolupráce na praktické úrovni vždy 
přináší nejcennější informace a umožňuje vnést 
nové pohledy na způsob práce, kterou dozoro-
vé orgány vykonávají. Návštěvy provozovatelů 
budou realizovány v rozsahu kompetencí obou 
dozorových orgánů a tentokrát jsou zaměřeny na 
provozovny veřejného stravování a e-commerce.

Projekt potrvá necelé čtyři měsíce a bude za-
končen za přítomnosti vedoucích představitelů 
obou projektových partnerů v Drážďanech, kde 
budou shrnuty výsledky. Celkový rozpočet pro-
jektu činí zhruba 55 tis. eur, z nichž 85 % bude 
refundováno z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou in-
spekci je toto již druhý projekt realizovaný spo-
lečně se Saskem a šestý projekt přeshraniční 
spolupráce, na němž se podílí. Na přelomu roku 
2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve 
spolupráci s Rakouskem, v roce 2009 se Sloven-
skem, v roce 2011 se Svobodným státem Sas-
ko, v roce 2013 se Svobodným státem Bavorsko 
a v roce 2019 s Polskem, pokaždé za zapojení 
inspektorátů v blízkosti daného přeshraničního 
souseda. Operační programy přeshraniční spo-
lupráce tak SZPI umožňují poznat praktické 
fungování dozorových orgánů se stejnými či 
obdobnými kompetencemi v sousedních státech 
a navazovat s nimi kontakty, které pak mohou být 
v budoucnu využívány. SZPI

SZPI zahájila projekt přeshraniční
 spolupráce se Saskem

20212021

20212021

20202020

20202020

20202020

20192020
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Trvanlivé potraviny v hodnotě 14 milionů ko-
run poskytne Česká republika na pomoc lidem 
na Ukrajině. O dodávku potravin požádal ne-
dávno při schůzce velvyslanec Ukrajiny Jevhen 
Perebyjnis ministra zemědělství Zdeňka Ne-
kulu (KDU-ČSL). Poskytnutí pomoci odsouhla-
sila minulý týden vláda, konkrétní specifikaci 
intenzivně řešilo Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí  
a Ministerstvem vnitra. Potraviny, které uvolní 
Správa státních hmotných rezerv, budou zítra 
odvezeny na místo předání ukrajinské straně.

„Jsem rád, že se nám v relativně krátkém čase 
podařilo dohodnout poskytnutí konkrétní potravi-
nové pomoci pro lidi, kteří museli opustit své domo-

vy a přemístili se do jiných částí Ukrajiny. Pomoc, 
o kterou mě před několika dny požádal ukrajinský 
velvyslanec, jsme ihned začali připravovat. Bylo 
nutné specifikovat konkrétní potřeby ukrajinské 
strany, s ohledem na situaci na místě jde o trvan-
livé potraviny, jako jsou paštiky, těstoviny nebo 
sušené mléko. Celkem jde o více než 120 tun po-
travin,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

O požadavku ukrajinského velvyslance mini-
str nejprve informoval vládu, následně proběhly 
konzultace s dalšími resorty, humanitární pomoc 
totiž spadá do kompetence resortů zahraničních 
věcí a vnitra. Pracovní skupina Ministerstva za-
hraničních věcí pro humanitární pomoc Ukrajině 
následně podpořila záměr uvolnit potraviny ze 
zdrojů Správy státních hmotných rezerv.

Příjemcem potravinové pomoci je regionál-
ní vláda v Užhorodu. Zásilka obsahuje zhruba  
20 tun paštik, 16 tun těstovin nebo téměř 90 tun 
sušeného odtučněného a plnotučného mléka. 
Celková hodnota pomoci je zhruba 14 milionů 
korun. O jejím poskytnutí rozhodla v minulém 
týdnu vláda. MZe

Ministr zemědělství: Ukrajině 
posíláme potravinovou pomoc

Praha – Mezi 913 chovatelů hospodářských 
zvířat Fond rozdělí více než 800 milionů korun 
na zlepšení životních podmínek dojeného 
skotu a prasat. Cílem opatření Dobré životní 
podmínky zvířat je naplnění jejich přiroze-
ných potřeb.

„Podpora cílí například na zvětšení lehacího 
prostoru dojnic pro snížení stresu, na zlepšení 
ustájení aplikováním dezinsekčních prostředků 
a úpravu podestýlky. Pro suchostojné krávy pak 
na zajištění přístupu do výběhu. V rámci chovu 
prasat jde o desinfekci prostor poroden pras-
nic a kontrolu spárků prasnic po odstavu nebo 
o zvětšení plochy pro odstavená selata,“ říká 
Pavla Štěchová, vedoucí Oddělení metodiky vy-
braných opatření PRV a SOT s vínem.

Welfare zvířat představuje stav, kdy zvíře žije 
v souladu s prostředím, je fyzicky a psychicky 
zdatné a nestrádá. Podmínky takové životní po-
hody se týkají jak chovu hospodářských zvířat, 
tak i těch domácích, laboratorních či divokých 

(např. chovaných v zoo a cirkusech). Otáz-
ky vhodného zacházení se zvířaty řeší nařízení 
Evropské unie v národní legislativy. V ČR jde 
o zákon č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, doplněný vyhláškami, např. č. 464/2009 
Sb., o minimálních standardech pro ochranu hos-
podářských zvířat.

Hospodářská zvířata musí žadatelé chovat ta-
kovým způsobem, aby nedocházelo k jejich tý-
rání nebo usmrcování nepovoleným způsobem 
(§ 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání). Tuto podmínku rozšiřují vy-
jmenované požadavky pro chov v nařízení vlády 
č. 74/2015 Sb. (příloha č. 8).

O podporu mohl žádat zemědělec chovající 
ke dni podání žádosti min. 5 velkých dobytčích 
jednotek (VDJ) dojnic, resp. minimálně 3 VDJ 
prasat evidovaných v ústřední evidenci. Chovate-
lé o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) 
žádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2021.

Pro případné dotazy je k dispozici infolin-
ka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo  
e-mailu info@szif.cz.

www.szif.cz

Státní zemědělský intervenční fond

Chovatelé získají 800 milionů 
na Welfare

mailto:info@szif.cz
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C u r r i C u l u m  v i t a e :

Ing. Tomáš Prouza, MBA,
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

1. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je 
spolu s týmem Blue Events organizátorem 
nejprestižnější obchodní události roku Re-
tail Summit. Letos se uskutečnil již po dru-
hé v Kongresovém centru, a to ve dnech 4.–6. 
dubna 2022. Ve vašem zahajovacím projevu 
jste uvedl, že tak, jak jsme žili dosud, je to 
dlouhodobě neudržitelné. A že je na řadě od-
povědnost a řešení k nápravám není možné 
odkládat. Mohl byste tyto myšlenky konkrét-
ně rozvést? 

Musíme si uvědomit, že život už nemůže být 
pouze o aktuálním profitu, ale o udržení možnos-
ti budoucí prosperity. Velikost populace stoupá 
a potřebu ochraňovat přírodu a zdravé životní 
prostředí nelze vnímat jen jako výkřiky aktivistů, 
ale snahu každého jedince. Ostatně, v současné 
chvíli už nejde jen o zajištění zdrojů „až“ pro bu-
doucí generace, ale pokrytí dostatečných kapacit 
pro každého z nás. 

Troufám si v této souvislosti tvrdit, že stá-
le více lidí se začíná tímto tématem nějakým 
způsobem zaobírat. Že změny klimatu, a právě 
udržitelnost, nevnímají jako něco vzdáleného, 
co nedokáží nijak ovlivnit. Současné průzkumy 
ukazují, že až 70 % spotřebitelů je připraveno si 
připlatit za zboží vyrobené trvale udržitelným 
způsobem. Více než polovina firem už má trvalou 
udržitelnost jako součást svých firemních stra-
tegií. Neziskovky vedou aktivní kampaně, a to 
včetně vzdělávacích. Stát začíná o udržitelnosti 
intenzivně mluvit a vyžadovat ji. Velkým téma-
tem je udržitelnost i v rámci Evropské unie, ať již 
mluvíme o Green Dealu, nebo o strategii Farm 
to Fork, která vede právě k větší zodpovědnosti 
o půdu, o zvířata, o kvalitu potravin. Mám za to, 
že cesta ke smysluplné budoucnosti vede buď 
přes přísnou regulaci, nebo osobní zodpovědnost. 
Druhá varianta mně přijde rozhodně lepší. A ještě 
jedna věc je důležitá, v udržitelnosti nehledejme 
pouze povinnost, ale také příležitost, jak vybřed-
nout z masové produkce průměrné kvality.

2. A nyní hodnocení celého Retail Summitu 
2022. Jak se letos povedl a co je dle vašeho 
hodnocení na něm nejcennější? Uvedl byste 
několik konkrétních příkladů, které vás oslo-
vily a zaujaly? 

Z Retail Summitu si odnáším dva klíčové po-
střehy. Mám radost z toho, kolik generálních ře-
ditelů a představitelů vrcholového vedení firem 
se aktivně postavilo za řešení otázky smyslupl-
né, tedy udržitelné budoucnosti. Tak exkluzivní 
účast jsem snad ještě na Retail Summitu nezažil. 
Je proto evidentní, že toto téma se stává pro vět-
šinu firem aktuálním, řeší se to na úrovni strategií 
a ne jako součást marketingu. Máme dobře na-
startováno, teď na to musíme navázat a ukazovat 
fungující řešení. 

Druhou věcí je, že se bohužel do programu 
nepodařilo zařadit témata související s krizí na 
Ukrajině. Ta má totiž do retailu jako takového ob-
rovský přesah a já si myslím, že to tam mělo být. 
Beru si to jako zpětnou vazbu do dalších ročníků.  

3. Potravinářský obchod u nás i v posledních 
obdobích, a to jak při koroně, tak v součas-
ném válečnému stavu na Ukrajině, plní svoji 
obchodní, ale hlavně společenskou úlohu tak-
řka bezchybně. Jak hodnotíte tento stav vy? 
Donedávna poklidný vývoj však nyní začínají 
ohrožovat neustále se zvyšující ceny vstupů do 
výroby potravin, ale také jejich dostatek. Jaký 
odhadujete vývoj v cenové politice potravinář-
ského obchodu a co mají očekávat dodavatelé, 
ale i spotřebitelé? 

Chci velmi důrazně říct: není důvod pro pani-
ku. Potravin je dostatek, sklady jsou plné, není 
žádný důvod si myslet cokoliv jiného. K eko-
nomice – jistě, kvůli rostoucí inflaci zdražuje 
všechno, tedy i potraviny. Ale ten růst je mnohem 
pomalejší jako u jiných významných komodit. 
Zatímco je dnešní inflace kolem 13 procent, u po-
travin je poloviční. Buďme za to vděční tvrdé 
konkurenci mezi obchody, která drží ceny dole. 

–    Narozen 30. dubna 1973 v Ostravě
–     Vystudoval Vysokou školu ekonomic-

kou v Praze, titul MBA získal na brit-
ské The Open University

–     Pracuje jako prezident Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR  

–     Je viceprezidentem Hospodářské ko-
mory ČR a evropského sdružení Euro- 
Commerce 

–     V roce 2000 založil server www.peni-
ze.cz 

–     V letech 2004–2007 byl náměstkem mi-
nistra financí

–     Spoluzakladatel finančně-poradenské 
společnosti Partners 

–     Pracoval ve Světové bance ve Washing-
tonu 

–     V letech 2014–2017 byl státním tajem-
níkem pro evropské záležitosti

–    Je ženatý a má čtyři děti 
–      Relaxuje prací na zahradě (miluje an-

glické růže), poslechem klasické hudby 
nebo u knihy se sklenkou dobrého čer-
veného vína 

jových plechovek. Názory odborníků nejsou zda-
leka jednotné. Jaký je váš názor na toto řešení? 

Zálohování PET lahví a nápojových hliníko-
vých plechovek je cesta, kterou volí čím dál více 
zemí jako nástroj zvýšení recyklace i zajištění 
recyklovaného materiálu pro potravinářskou 
výrobu. Je ale hodně složité celý systém okolo 
zálohování dobře nastavit, a jsem proto rád, že 
o tom vedeme velmi podrobnou debatu a nejde-
me cestou Slovenska, které nejprve zavedlo sys-
tém zálohování jako politické gesto a teprve teď 
řeší jeden problém za druhým. 

Z našeho pohledu je nejdůležitější, aby případ-
ný systém zálohování neměl negativní dopady na 
zákazníky a nezvyšoval ceny. Musí být možné 
zálohované obaly vracet jednoduše a pohodlně 
a lidé musí mít garanci, že systém zálohování ve-
de ke skutečnému uzavřenému koloběhu materi-
álu. Až příliš jsme si totiž v Česku zvykli, že se 
pyšníme vysokou úrovní sběru recyklovatelného 
materiálu – ale málo sledujeme, jestli se sebraný 
plast či papír skutečně recykluje nebo končí ve 
spalovnách, nebo dokonce na skládkách. 

Pokud tedy má mít zálohování skutečný přínos, 
musí se nastavit ve férové spolupráci výrobců a ob-
chodu a musí být součástí mnoha dalších aktivit 
na podporu zodpovědného chování k naší planetě. 

5. Zdraví člověka s kvalitou potravin přímo 
souvisí. Ač máme platný zákon o potravinách 
a ochrana spotřebitele je v něm jednoznač-
ně zakotvena, existují stále snahy o jeho další 
zdokonalování. Barevná symbolika na obalech 
označující míru vhodnosti a doporučení pro 
konzumaci spotřebitelem, tzv. Nutri-Score, 
má také řadu příznivců, ale i těch druhých. 
Jak to vidíte vy? 

Obchodní řetězce ročně investují stovky mi- 
lionů korun do projektů podporujících zdraví zá-
kazníků. Jde o úpravy složení výrobků privátních 
značek, snižování objemu pesticidů u dodavatelů 
zeleniny a ovoce, zvyšování objemu bioproduk-
tů, omezování plýtvání potravinami či snižování 
objemu odpadů. 

Řada lidí se začala zamýšlet nad tím, co jedí 
během covidu. Pořád jsme ale bohužel zemí s vy-
sokým podílem civilizačních chorob, spojených 
s nezdravým stravováním. Jsem proto jednoznač-
ně přesvědčen, že zákazník potřebuje motivaci 
ke změně a jednoduchou orientaci v nutričním 
značení výrobků. Nutri-Score je přehledný, na 
první pohled pochopitelný systém, který opticky 
připomíná štítky energetické náročnosti. Velkou 
výhodou je jeho jednoduchost a srozumitelnost 
a momentálně k němu nevidím jinou alternativu. 
Je nejvyšší čas ho zavést.
 

6. Ceny pohonných hmot, to je téma, které se 
nyní úplně vytratilo z našich médií, a to včetně 
veřejnoprávních. Přitom je to jeden z nejdůleži-
tějších faktorů funkceschopnosti naší ekonomi-
ky, ale i většiny občanů. Považujete marže pum-
pařů za oprávněné, když rozdíly mezi pumpami 
na našem území dosahují rozdíl v ceně i 5 korun 
za litr? A je podle vás správné ponechat tento 
stav trhu, nebo by měl stát zasáhnout?

Snahu zneužít současnou situaci bohužel vi-
dím docela často. Někteří se snaží využít omeze-
né konkurence, někteří se dokonce snaží záměrně 
vyvolávat paniku historkami o chlebu za 200 ko-
run. Jsem proto příznivcem maximální informač-
ní otevřenosti, a pokud by stát zveřejňoval marže 
jednotlivých pump, zákazníci by si velmi dobře 
rozmysleli, ke které pumpě pojedou. 

Naopak nejsem příznivcem stanovování maxi-
málních marží – každá pumpa má jiné náklady, 
některá bude zisková s marží 1,50 Kč, jiná bude 
ve ztrátě i s marží 3 Kč. Velmi se proto přimlou-
vám za co nejvíce informací, trh už si poradí. 
A pokud už někoho trestat, tak ty, kteří záměrně 
v lidech vytvářejí strach a paniku, že dojde jídlo 
a budeme muset přestat topit. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Na 6 otázek odpovídá:
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A buďme za to vděční našemu členství v Evrop-
ské unii, které nám zaručuje přístup na největší 
světový trh se všemi pozitivními důsledky. Sek-
tor retailu považuji za ostrov stability v těchto 
rozbouřených časech. 

Rozhodně by proto bylo žádoucí, aby se jednot-
livé zainteresované strany, tedy zemědělci, výrob-
ci potravin, politici i novináři, zdržely jakýchkoli 
komentářů ohledně hrozícího nedostatku potravin 
nebo masivního růstu cen. V této souvislosti mě 
znepokojují výzvy ohledně zamezení vývozu po-
travin či nastavení jiných ochranářských opatření. 

Právě v tomto období je pro zemi velikosti České 
republiky životně důležité členství v Evropské unii 
s volným přístupem na tento rozsáhlý trh. Díky 
tomu máme zajištěno vícezdrojové zásobování, 
kdy potenciální výpadek jednoho dodavatele může 
nahradit jiný. Jakékoli omezení v tomto směru by 
jednoznačně dopadlo na občana, tedy zákazníka.

4. S ekologickými hledisky souvisí velmi vý-
znamně nakládání s odpady. Nyní se aktuálně 
řeší problematika zálohování PET lahví a nápo-

Víc než tisícovka zástupců klíčových 
hráčů obchodního trhu se sešla osobně 
na Retail Summitu 2022 v Kongresovém 
centru Praha. Přes 70 domácích i zahra-
ničních řečníků představilo během tří dnů 
své pohledy na smysluplnou budoucnost, 
nejvíce se přitom skloňovala lidskost, 
udržitelnost a efektivita. Své produkty 
a služby přímo v prostorách centra  
předvedlo  přes 50 partnerů summitu, 
v čele se společnostmi Plzeňský Prazdroj, 
Salesforce, U&Sluno a Mastercard. 

Zákazníci chtějí nakupovat s ohledem na 
zdraví a životní prostředí. Stále více jich je 
ochotno si za to i připlatit – a to i v době ne-
klesající obliby slevových akcí a obav z ros-
toucích cen. Nezávisle na sobě to potvrdilo 
hned několik odborníků na letošním Retail 
Summitu. To, co byl dříve spíše okrajový 
trend, se nyní stává hlavním proudem a inspi-
rací pro všechny, kdo působí v rámci ekosys-
tému nového retailu. Zároveň se obchodníci 
i výrobci zabývají smysluplnou budoucností 
a omezují svou uhlíkovou stopu a další dopa-
dy ekonomiky na životní prostředí. 

Pokud přijmeme současnou dobu plnou 
hrozeb jako pozitivní příležitost, můžeme tím,  
jak nakupujeme, přispět k lepší budoucnosti. 
„To, jakým způsobem jsme žili, je dlouhodo-
bě neudržitelné a odkládání řešení nás bude 
stát stále více peněz. Firmy si zároveň začí-

nají uvědomovat, že pokud se nebudou chovat 
odpovědně, přijde regulace,“ uvedl Tomáš 
Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovní-
ho ruchu ČR, který je spolu s Blue Events po-
řadatelem Retail Summitu. Ekologické obavy 
budou v horizontu 5–10 let zcela převyšovat 
nad ekonomickými a společenskými, jak upo-
zornil Raúl García-Rodríguez, odborník na ří-
zení rizik společnosti Deloitte. Předpokladem 
udržitelnosti je podle něj akcelerace inovací 
a technologií. Jednou z nich je třeba na konfe-
renci prezentovaná kalkulačka uhlíkové stopy 
od švédské Doconomy, již využívá už pět ti-
síc firem po celém světě k omezení emisí, ale 
i pro transparentní komunikaci. 

Vlivem doznívající pandemie se v nakupo-
vání silněji projevuje zájem zákazníků o zdra-
ví, protože až polovina z nich řeší zdravotní 
potíže vlastní či někoho v rodině (obezita, 
tlak, cholesterol). Ocenili by také barevnou 
symbolikou označující výživovou hodnotu 
potravin (Nutri-Score). Lidl chce do roku 
2025 snížit o 20 % obsah přidaného cukru 
v potravinách, přičemž u 130 produktů čes-
ké výroby v sortimentu už cukr omezili. Po-
dle Romany Duníkové z NielsenIQ pro 66 % 
Čechů zdravé znamená hlavně čerstvé. Více 
než čtvrtina se kloní k trendu flexitariánství, 
tedy omezení spotřeby masa. Příklon k rost-
linné stravě není krátkodobý trend, ale změna 
stravování celé společnosti, která se nebude 
týkat jen vegetariánů. Shodli se na tom šéfové 

Martin Jahoda z Emco i Michiel Kernkamp 
z Nestlé. 

Motivací pro změnu může být u lidí jak 
zdraví, tak udržitelnost. „V každém rozhod-
nutí se skrývá volba pro udržitelnost,“ potvr-
zuje Michal Farník, jednatel Lidlu. Polovina 
Čechů podle Hany Říhové z GfK cítí, že ne-
děláme dost pro ochranu životního prostře-
dí, a to zejména u obalů a přírodního původu 
výrobků, zároveň ale jen třetina je ochotná se 
vzdát igelitových sáčků v obchodě. Svou roli 
tu nutně musí hrát obchodníci a výrobci. Po-
dobné je to s trendem ekologických potravin, 
který dostal v obchodech větší prostor – nyní 
alespoň něco z biopotravin a nápojů kupuje 
již 77 % zákazníků. Příklon ke zdraví může 
nahrávat i zcela novým trendům, jako je na 
Retail Summitu poprvé ukázaný koncept baru 
s molekulárním vodíkem, který zde představil 
olympionik Aleš Valenta z H2 Global Group. 

Vedle kvality, čerstvosti a dobré ceny mo-
hou obchodníci dnes stavět také na budování 
vztahů se zákazníky. V tom jim pomáhají no-
vé technologie, jak ukázalo hned několik pre-

zentací na Retail Summitu 2022. Nikdy by ale 
neměl při nakupování vymizet lidský přístup, 
tedy příjemné prostředí, ochota poskytnout 
radu či pomoc a usmát se spíše než nabízet 
další věrnostní kartičku. V lidskosti může mít 
stále „kamenný“ obchod navrch před inter-
netovým, i když se oba více sbližují a prolí-
nají. „V době datové lidé žízní po prožitcích, 
snění, možnosti volby, ne nutně po větší efek-
tivitě,“ uvedl Viktor Mayer-Schönberger, klí-
čový řečník konference a profesor z Oxford 
Internet Institute. Naproti tomu e-commerce 
má svůj model fungování osvědčený a nemá 
důvod se zásadně měnit, stačí jen škálovat. 
Ostatně za poslední dva roky vyrostly pro-
deje potravin a drogerie online o 130 % (po-
dle dat NielsenIQ) a např. služby Rohlík.cz 
už využívá čtvrtina domácností ve velkých 
městech. 

V kamenných prodejnách nyní můžeme 
očekávat stále více inovací, digitální tech-
nologie budou plnit v prodejnách i skladech 
mnohem  více úloh. COOP například otevřel 
letos svoji plně samoobslužnou prodejnu, kde 

si zákazníci i bez asistence personálu mohou 
nakoupit 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Al-
za se do „kamenného“ světa dostává přes 
své samoobslužné boxy, jejichž počet chce 
v následujících třech letech přinejmenším 
zdvojnásobit. Dr. Max sází na to, aby se lidé 
v prodejnách dobře cítili a orientovali, čehož 
dosahuje díky perfektnímu přehledu o uspo-
řádání prodejní plochy v systému Quant. Daří 
se mu snížit až 30 % nadzásob díky vystavení 
optimálního množství produktů a současně 
zvyšovat objem prodeje. Lego či Plzeňský 
Prazdroj zase s pomocí společnosti Adastra 
sledují pohyb zákazníků na prodejní ploše.  
Jak maximálně urychlit třídění balíků a expe-
dici zásilek k zákazníkům pak přímo ve foyer 
kongresového centra předvedli třídící roboti 
společnosti U&Sluno. Autonomní roboti mo-
hou ve skladech nahradit až 70 % lidské prá-
ce a přitom nejen ušetřit náklady na pracovní 
sílu, ale i zvýšit bezpečnost provozu.

Téměř polovina Čechů používá při nákupu 
mobilní aplikace, ať už přímo od obchodního 
řetězce, nebo aplikace sdružující informace 
z různých řetězců. Od nich je jen krok k nové 
generaci věrnostních programů stavících na 
gamifikaci a personalizaci, jak je představil 
Enrico Bazzi ze společnosti Jakala. Zároveň 
ale připomněl, že většina lidí oceňuje hlavně 
jednoduché zážitky. Také Nino Bergfeld ze 
Salesforce připomněl dávné doby, kdy lidé 
nepotřebovali věrnostní kartičku na to, aby se 
do obchodů vraceli a cítili, že jsou tam vítáni. 
Odměnou pro zákazníka bylo, že si je proda-
vač pamatoval a postaral se o ně, ne že dosta-
li samolepku. Věrnostní programy se podle 
něho musí dál vyvinout a díky novým tech-
nologiím opět nabídnout osobní a exkluzivní 
zážitek. Revoluci pak lze v budování vztahů 
se zákazníky čekat od rozšíření blockchainu 
a tokenů, s čímž už některé oděvní firmy 
začínají experimentovat. 

Bohatý třídenní program Retail Summitu 
nabídl i osm paralelních diskuzních sekcí na 
témata, jako jsou efektivní marketing, odolný 
dodavatelský řetězec, spojení online a offline, 
podnikání s posláním, atraktivita kamenného 
obchodu, smysluplná udržitelnost či zákaz-
nická zkušenost v non-food světě.   

Blue Events

RETAIl SUMMIT 2022 
dal obchodu novou energii a povzbudil smysluplné změny

www.retail21.cz

http://www.penize.cz
http://www.penize.cz
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Dvě české ikony Mattoni a Bud-
var se spojily a uvádějí na trh uni-
kátní ochucené nealkoholické pi-
vo. Novinka s názvem BIRGO se ve 
třech chuťových variantách v těch-
to dnech dostává do obchodů. Je 
výsledkem spolupráce dvou reno-
movaných nápojářských expertů – 
příchutě od lídra nealkoholického 
trhu Mattoni 1873 se snoubí s ne-
alkoholickým pivem uvařeným v ná-
rodním pivovaru Budějovický Bud-
var, který má světové renomé. Obě 
významné české firmy se záro-
veň shodly na společném přístupu 
k cirkularitě v nápojovém průmy-
slu, jenž dotváří vstup Budějovic-
kého Budvaru do iniciativy Zálohuj-
me.cz.

„Spolupráce s Budějovickým Bud-
varem mi dává obrovský smysl. Nejenže 
jsme společně vyvinuli skvěle chutna-
jící produkt, ale máme i stejné názory 
na udržitelné podnikání a věříme, že je 
potřeba zavést cirkulární principy do 
praxe. Jsem rád, že se k nám kolego-
vé z Budvaru přidali v iniciativě Zá-
lohujme.cz a těším se na dlouhodobou 
spolupráci,“ říká Alessandro Pasquale, 
generální ředitel Mattoni 1873.

„Ze spolupráce s Mattoni máme 
v Budvaru velkou radost. Spojili jsme se 
s tradiční českou značkou, která na věci 
nahlíží stejně, která sdílí tytéž hodnoty 
a která ke své práci přistupuje poctivě 
a zároveň s radostí. Od počátku nám 
tak bylo jasné, že musí vzniknout něco 
skvělého,“ doplňuje Petr Dvořák, gene-
rální ředitel Budějovického Budvaru. 

unikátní kombinaCe
Pivní základ vychází z receptury 

piva Budvar nealko. Značka Mattoni 
využila své bohaté zkušenosti s chuťo-
vými preferencemi spotřebitelů a peč-
livě vyladila konečné příchutě, protože 
hořkost nealkoholického piva vyžaduje 
speciální kombinace chutí i jejich in-
tenzitu. Vedle dvou tradičních a oblí-
bených citrusových mixů Grapefruit 
a Citron-Limetka se BIRGO objevuje 
i v jedinečné variantě Mango-Limetka, 
kterou na českém trhu žádný jiný vý-
robce nenabízí. 

Složení BIRGO odpovídá trendům 
kategorie beermixů a posouvá je ješ-
tě dále, ať už důrazem na svěží chuť 
s nižším než obvyklým obsahem při-
daného cukru, nebo naopak vyšším 
podílem pivní složky v nápoji. Spotře-
bitelské testování produktu potvrdilo 
jeho vysokou oblibu a pozitivní vní-
mání spojení značek s velkým reno-
mé a technologickým know-how. Jde 
o dosud zcela ojedinělé propojení dvou 
tak významných zástupců světa alko-

holických a nealkoholických nápojů, 
jejichž historická tradice navíc sahá do 
19. století. 

udržitelný beermix
Strategická spolupráce dvou čes-

kých ikon na novém výrobku má pře-
sah i do oblasti udržitelného podniká-
ní.

BIRGO se vyrábí výhradně v Bu-
dějovickém Budvaru na nové moderní 
lince s hodinovou kapacitou až 50 tisíc 
plechovek, jejíž provoz pivovar ofici-
álně zahájil na konci března. Vysoce 
vyspělé technologické vybavení linky 
přispívá k výrazně efektivnějšímu vy-
užití vody, tepla a elektrické energie.

BIRGO je jako první nealko pivo 
v Česku baleno do papírových mul-
tipacků, jež navíc neobsahují lepi-

dlo. Jedná se o technologii tzv. wrap-
-around s obsahem recyklovaného 
papíru, jejíž použití ušetří 16 % uh-
líkové stopy oproti klasickým plasto-
vým fóliím. Samotný materiál plecho-
vek pak obsahuje 74 % recyklovaného 
hliníku.

Národní pivovar Budějovický Bud-
var na tiskové konferenci k uvedení 
nového produktu také oznámil přistou-
pení k iniciativě Zálohujme.cz, která 
dlouhodobě podporuje zavedení vrat-
ných záloh na PET lahve a plechovky 
v Česku. Budvar, stejně jako spoluza-
kladatel této iniciativy Mattoni 1873, 
má zájem na co nejšetrnějším nakládání 
s nápojovými obaly a recyklaci „z lah-
ve do lahve“, v tomto případě tedy  
„z plechovky do plechovky“.

AMI Communications

Mattoni spolu s Budvarem představují unikátní ochucené nealko pivo BIRGO

PIVEX 2022 – výsledky
Nejvyšší ročníková absolutní cena – 

CHAMPION 2022 – je udělována pro značku 
piva, která ze všech zúčastněných a hodno-
cených piv získala v součtech a stanovených 
kritériích absolutně nejlepší hodnocení.

CHAMPION 
ZLATÝ POHÁR PIVEX 2022

ZUBR GOLD
Pivovary CZ Group 

– pivovar ZUBR

kategorie
světlé ležáky

VÍTěZ   ZUBR GRAND  
Pivovary CZ Group, a. s. 
– pivovar ZUBR

2. místo  HOřkÁ ZE SkLEPA  
Pardubický pivovar, a. s.

3. místo  STAROBRNO BITR  
Heineken Česká republika, a. s. 
– pivovar STAROBRNO

kategorie
světlá výčepní

VÍTěZ  ZUBR GOLD  
Pivovary CZ Group, a. s.  
– pivovar ZUBR

2. místo  GAMBRINUS  
ORIGINAL 10  
Plzeňský Prazdroj, a. s.  
– pivovar Plzeň 

3. místo  BERNARD  
kVASNICOVé PIVO 10  
Rodinný pivovar Bernard, a. s.

kategorie
nealkoholiCká piva

VÍTěZ  BIRELL  
za studena chmelený 
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Radegast

2. místo  BERNARD  
S ČISTOU HLAVOU fREE  
Rodinný pivovar Bernard, a. s.

3. místo  BIRELL SVěTLÝ  
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Radegast

kategorie
míChaná nízkoalkoholiCká 

a nealkoholiCká piva
VÍTěZ  LITOVEL POMELO fREE  

Pivovary CZ Group, a. s. 
– pivovar Litovel

2. místo  BIRELL POMELO GREP  
Plzeňský Prazdroj, a. s.  
– pivovar Prazdroj Plzeň

3. místo  COOL NA GREP  
Pivovary Staropramen, s. r. o.

kategorie
tmavá piva

VÍTěZ  BERNARD ČERNÝ LEžÁk 12 
Rodinný pivovar Bernard, a. s.

2. místo  LITOVEL PREMIUM DARk  
Pivovary CZ Group, a. s. 
– pivovar Litovel

3. místo  VELkOPOPOVICkÝ kOZEL 
MISTRůV TMAVÝ  
Plzeňský Prazdroj, a. s.  
– pivovar Velké Popovice

zlatý soudek 
pivex 2022

světlé ležáky
VÍTěZ     GAMBRINUS  

NEPASTERIZOVANÁ 12  
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Plzeň

2. místo  ZUBR GRADUS  
Pivovary CZ Group, a. s. 
– pivovar ZUBR

3. místo  BRANík LEžÁk  
Pivovary Staropramen,  
s. r. o.

světlá výčepní
VÍTěZ  BRANík SVěTLÝ  

Pivovary Staropramen,  
s. r. o.

2. místo  BERNARD PIVO  
SVěTLé VÝČEPNí  
10 % hm.  
Rodinný pivovar Bernard, a. s.

3. místo  RADEGAST RATAR  
Plzeňský Prazdroj, a. s. 
– pivovar Nošovice 

zlatý minisoudek pivex 2022 
sekCe minipivovary

světlé ležáky
VÍTěZ  MEDLÁNECkÝ kLUZÁk 11 

Czech Craft Beers, a. s.  
– pivovar Moravia Brno

2. místo  BRNěNSkÁ 12  
Parní pivovar Petr 
Hauskrecht, Brno

3. místo  PLNOTUČNÁ 12  
Minipivovar Zlatá kráva  
– Radovan Sochor, Nepomuk

zlatý pohár 
speCial pivex 2022

speCiály 
svrChně kvašená piva

společná kategorie 
stout, porter  

a ostatní – ipa, apa, neipa, 
pšeničné, ale a další

VÍTěZ    SOUTOCk – žitná IPA  
MINIPIVOVAR PROUD 
– Plzeňský Prazdroj, a. s. 

2. místo  COTEL – stout  
MINIPIVOVAR PROUD 
– Plzeňský Prazdroj, a. s.

3. místo  PRIMÁTOR WEIZEN 
PRIMÁTOR, a. s.  

3. místo  BIRELL stylu IPA  
Plzeňský Prazdroj, a. s. 

pivovar třiCetiletí 
zlatý superpohár pivex 

1992–2022

Pivovar ZUBR

Žebříček nejčastěji oceňovaných značek 
piv z odborných degustací pod značkou PI-
VEX – soutěže lahvových piv od roku 1992, 
sudových piv od roku 2014, speciálů od ro-
ku 2022.

top tuCet pivovarů pivex 
1992–2022

  1. místo – Pivovar ZUBR
  2. místo –  Pivovar LITOVEL 
  3. místo –  Pivovar RADEGAST
  4. místo –  Pivovar GAMBRINUS 
  5. místo –    Pivovar  

VELKOPOPOVICKý KOZEL
  6. místo –  Pivovar STAROBRNO 
  7. místo –  Pivovar BERNARD 
  8. místo –  Pivovar HOLBA 
  9. místo –  Pivovar STAROPRAMEN
10. místo –  Pivovar LOBKOWICZ 
11. místo –  Pivovar VELKé BŘEZNO 
12. místo –  Pivovar KRUŠOVICE

SNIP & CO,
reklamní společnost, 

s. r. o.

O s O b n í  z á š t i t u  n a d  s O u t ě ž e m i  P i V e X  P ř e V z a l i : 

z d e n ě k  n e k u l a  –  m i n i s t r  z e m ě d ě l s t v í   |   J a n  G r O l i c h  –  h e j t m a n  J i h o m o r a v s k é h o  k r a j e
m a r k é t a  V a ň k O V á  –  p r i m á t o r k a  s t a t u t á r n í h o  m ě s t a  b r n a   |   m a r t i n  k u b a  –  p ř e d s e d a  r a d y  a s o c i a c e  k r a j ů  Č r 

m i c h a l  V O l d ř i c h  –  p r e z i d e n t  Č e s k o m o r a v s k é h o  s v a z u  m i n i p i v o v a r ů   |   J a n  d O l e ž a l  –  p r e z i d e n t  a g r á r n í  k o m o r y  Č r 
V á c l a V  h l a V á Č e k  –  p ř e d s e d a  r e g i o n á l n í  a g r á r n í  k o m o r y  J i h o m o r a v s k é h o  k r a j e

Tradičně už třicátým rokem za-
hájila podzimním prvním kolem 
odborná soutěž piv pod značkou  
PIVEX. Do pěti kategorií výroční-
ho 30. ročníku odborné soutěže lah-
vových (balených) piv PIVEX 2022 
se přihlásilo celkem 45 značek piv 
z 12 průmyslových pivovarů z Čes-
ké republiky (řemeslné pivovary se 
zúčastnily jednokolové odborné 
degustace v kategorii sudová – če-
povaná piva 6. 4. 2022). V 30. roč-
níku pivovarských soutěží PIVEX 
rozhoduje odborná degustační po-
rota ve dvou kolech o vítězích a dr-
žitelích prestižních ocenění degu-
stační soutěže ZLATÝ POHÁR  
PIVEX – PIVO 2022. První ko-
lo hodnocení lahvových piv pro-
běhlo 16. listopadu 2022, dru-
hé kolo se uskutečnilo 25. ledna 
2022. Jednokolové hodnocení 
soutěže sudových piv ZLATÝ  

SOUDEk PIVEX 2022 proběhlo 
6. dubna 2022 dopoledne v den pře-
dávání ocenění tak, aby byly sou-
běžně vyhlášeny všechny výsledky 
soutěží pod značkou PIVEX pro 
rok 2022. Nově také proběhla ve 
výročním roce jednokolová sou-
těž speciálů – svrchně kvašených 
piv ZLATÝ POHÁR SPECIAL  
PIVEX 2022.

Odborná hodnocení pod značkou 
PIVEX je nejstarší odbornou degu-
stační soutěží piv a již třicet let ji 
řadí pivovarští odborníci do pozice 
nejprestižnějšího a nejvýznamněj-
šího oborového degustačního hod-
nocení piva v České republice. Už 
od roku 1992 je vyhlašovatelem 
a producentem soutěže marke- 
tingová, produkční a reklamní spo-
lečnost SNIP & CO, která kompletní 
uspořádání vytvořila tehdy spo-
lečně s mezinárodním veletrhem 

PIVEX. Na profesní spolupráci 
se podílí společnost Veletrhy Br-
no, VÚPS Praha a další partne-
ři. Osobní záštity a garance nad 
soutěžemi PIVEX 2022 převzali  
Zdeněk Nekula, ministr zeměděl-
ství, Markéta Vaňková – primátor-
ka Statutárního města Brna, Jan 
Grolich – hejtman Jihomoravské-
ho kraje, Jan Doležal – prezident 
Agrární komory ČR. Odborným 
konzultantem je pivovarský expert  
dr. Karel Kosař. Odborným a pro-

dukčním garantem degustací je 
po celou historii soutěží Výzkum-
ný ústav pivovarský a sladařský 
v Praze a jeho sladařské pracoviště 
v Brně.

Hlavními hodnotícími kritérii při 
degustaci v soutěžích PIVEX jsou 
chuť, plnost, vůně, říz, hořkost i jiné 
vlastnosti piva nebo příznaky podle 
dalších chuťových, čichových i vi-
zuálních zjištění odborných degus-
tátorů. V obou kolech soutěže jsou 
u všech vzorků piv prováděny labo-
ratorní rozbory a senzorická hodno-
cení v laboratořích VÚPS. Konečný 
výsledek je určen součtem hodnot 
z obou kol a laboratorními rozbory 
potvrzujícími deklarované hodno-
ty přihlašovaných piv. Veřejně jsou 
z marketingových důvodů vyhlašo-
vána pouze piva umístěná na prvních 
třech pořadích. Vítězové jednotli-
vých kategorií získávají ZLATÝ 

POHÁR PIVEX – PIVO 2022. 
Absolutní vítěz ze všech kategorií 
dvoukolového hodnocení soutěžního 
ročníku získává titul CHAMPION 
ZLATÝ POHÁR PIVEX 2022. 

Letos byla také mimořád-
ně udělena výroční cena PIVO-
VAR TřICETILETí – ZLATÝ  
SUPERPOHÁR PIVEX 1992–
2022 – podle zvláštního vyhodno-
cení nejčastěji oceňovaných piv 
v historii soutěže a sestaveno pořadí 
historického žebříčku TOP TUCET 
PIVOVARů PIVEX 1992–2022. 
Do pořadí tří desetiletí jsou zapo-
čítány výsledky značek piv z ví-
ce než třiceti výrobních pivovarů, 
které dosáhly v historii soutěží PI-
VEX (lahvových i sudových). Mi-
mořádná ocenění jsou v pětiletých 
cyklech udělována ve výročních  
ročnících.

30. ročník odborné degustační soutěže 
– PIVEX 2022

Zástupci vítězných pivovarů skupiny Plzeňský prazdroj

Zlatý soudek v kategorii Světlé výčepní pivo získal Braník světlý z Pivovarů Staropramen.Zlatý pohár v kategorii Tmavá piva obdržel Bernard Černý ležák 12.

Prvenství v kategorii Míchaných nízkoalkoholických a nealkoholických piv získalo Litovel 
Pomelo Free.
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Česká federace potravinových bank 
otevírá v Dubči u Prahy nové logistické 
centrum. Penny věnovalo na nový sklad 
Česká federace potravinových bank 8 mi- 
lionů korun. Součástí areálu budou i sklady 
pro Potravinové banky Central a Praha. 

Nové sklady o celkové rozloze 3000 m2 

s prostorem pro 1000 palet byly zakoupeny 
Českou federací potravinových bank v Dub-
či u Prahy a budou sloužit nejen v rámci dis-
tribuce potravinové pomoci do dalších center 
po celé republice, ale také pro přímou distri-
buci potřebným v Praze a Středočeském kra-
ji. „Už před lety jsme si dali za cíl nejen při-
spívat do potravinových bank a poskytovat tak 
pomoc lidem, kteří ji potřebují, ale chtěli jsme 
dělat něco navíc. Proto jsme v roce 2017 po-
skytli federaci bezplatně sklad v Modleticích 
u Prahy v hodnotě 11 milionů korun. Význam 
a důležitost takového skladu se pak ukázal 
zejména v době pandemie, kdy jím kromě ob-
vyklé pomoci prošly i miliony kusů zdravotnic-
kých a hygienických potřeb. Nyní nastal čas 
posunout poskytování pomoci na novou úro-
veň, a tak jsme neváhali a poskytli příspěvek  
8 milionů korun na zakoupení nového centra 
pomoci České federace potravinových bank 
v Dubči u Prahy,“ shrnul podporu rozvoje dis-
tribuční sítě ČFPB v posledních letech Jens 

Krieger, generální ředitel Penny, a finanční ře-
ditel Penny Radek Hovorka dodává: „V dnešní 
době je symbolické, že nový sklad bude sídlit na 
adrese U Lípy svobody. Právě ve světle událostí 
posledních týdnů se ukazuje, jak je pro posky-
tování pomoci potřebným důležité, mít odpoví-
dající zázemí a logistické centrum. Ještě před 
zahájením provozu se tyto prostory staly vý-
znamným místem pro distribuci pomoci lidem 
a rodinám, které válka vyhnala z Ukrajiny. Ne-
jde ale jen o současnou situaci. Pomoc a pod-
pora lidem v těžkých životních situacích jim dá-
vá šanci a možnost postavit se na vlastní nohy, 
převzít odpovědnost za svůj život do vlastních 
rukou a nabýt znovu vlastní svobody. Proto 
jsme hrdí, že dlouhodobě pomáháme všem, kte-
ří pomoc potřebují, ať už jsou to nyní uprchlíci 
z Ukrajiny, nebo obecně lidé, kteří se dostali 
do těžké životní situace, zvláště samoživitelům 
a samoživitelkám s dětmi nebo seniorům.“

Spolupráci s Českou federací potravino-
vých bank zahájilo Penny už v roce 2017, 
kdy kromě pravidelných příspěvků potravin 
a drogistického zbožím vznikla společná vi-
ze Logistického centra ČFPB. „Díky Penny 
se nám tehdy podařilo posunout poskytová-
ní pomoci na zcela jinou úroveň. Mohli jsme 
díky centrálnímu skladu nastavit logistiku 
poskytování pomoci a vytvořit efektivní dis-
tribuční síť. S ohledem na vývoj situace, a to 
jsme ještě netušili, co přijde na konci února, 
jsme potřebovali udělat další krok, a proto 
jsme se loni rozhodli zakoupit vlastní prosto-
ry. To bychom bez Penny a jeho příspěvku ve 
výši 8 milionů korun neodkázali. V každém 
případě je jednoznačné, a události posledních 
týdnů nám dávají za pravdu, že to byl správný 
krok, a nyní budeme moci poskytovat 
efektivní a rychlou pomoc ještě více lidem, 
kteří ji potřebují,“ řekla při otevření nového 
logistického centra Veronika Láchová, ředi-
telka České federace potravinových bank. 

Penny dlouhodobě propojuje konkrétní po-
moc potřebným s podporou logistiky a pomo-
cí při vytváření distribuční sítě potravinových 
bank tak, aby pomoc mohla být těm, kteří ji 
potřebují, poskytována rychle a efektivně. 

„Ukázalo se, jak je takové logistické centrum 
důležité zvláště v těchto dnech. Díky tomu, 
že máme stále sklad v Modleticích, a už jsme 
mohli využít i část kapacit v Dubči, jsme byli 
schopni přijímat a distribuovat pomoc lidem, 
zejména maminkám s dětmi z Ukrajiny, velmi 
rychle. Tady se opět potvrdilo, že kdo rychle 
dává, dvakrát dává, a my zatím tímto nároč-
ným obdobím í díky Penny procházíme se ctí,“ 
přiblížila aktuální situaci Veronika Láchová. 

Penny také od samotného začátku spolu-
práce spojuje pomoc potřebným s bojem pro-
ti plýtvání potravinami, a to nejen v oblasti 
pomoci potravinovým bankám, ale i působe-
ním na veřejnost. To vše v roce 2021 vyús-
tilo v začátek společného projektu HEZKY 

ČESKY BEZ PLýTVÁNÍ. „Jsme hrdí na 
to, že jsme připravili projekt, který nejenže 
bojuje proti plýtvání, ale současně pomáhá 
lidem. Jakákoliv poskytnutá pomoc by bez 
zajištění cesty až k těm, kteří ji potřebují, 
byla k ničemu, proto chceme být těmi, kteří 
budou pomáhat nejen hmotně, ale i v této 
oblasti,“ dodal Jens Krieger při představení 
nové podoby dodávek potravinových bank, 
které rozváží pomoc po celé republice. 

Jenom v roce 2021 věnovalo Penny na pří-
mé pomoci potřebným, mezi něž patří zejmé-
na senioři, samoživitelé, maminky s dětmi 
a sociálně slabší občané, včetně mimořád-
ných darů, celkem 111 785 kilogramů potra-
vin a drogistického zboží.

Díky Penny mají potravinové banky 
nové zázemí

Pro letošní rok Penny připravilo projekt 
HEZKY ČESKY PRO ZOO. V rámci boje pro-
ti plýtvání potravinami nyní spolupracuje 
s bezmála 20 zoologickými zahradami po 
celé republice, do nichž dodává pro zví-
řata nespotřebované ovoce a zeleninu ze 
svých obchodů. 

„Hledali jsme způsob, jak zužitkovat ovoce 
a zeleninu, kterou už nechceme nabízet našim 
zákazníkům, protože její kvalita neodpovídá 
našim přísným nárokům. Jedná se většinou 
o ovoce a zeleninu poškozenou například při 
manipulaci nebo při transportu, přičemž je 
nadále zcela nezávadná. V loňském roce jsme 

proto v rámci pilotního projektu navázali spo-
lupráci se ZOO Safari Parkem ve Dvoře Králo-
vé, který byl úplně první. Následně jsme oslovili 
další zoologické zahrady a reakce, která násle-
dovala, byla pro nás příjemným překvapením,“ 
popisuje Petr Baudyš, vedoucí kvality Penny, 
a pokračuje: „Ve velmi krátké době jsme tak za-
čali spolupracovat s takřka dvacítkou zahrad, 
kterým jsme jen v rámci zkušební fáze projektu 
dodali 18 tun ovoce a zeleniny.“

Kontrola kvality ovoce a zeleniny probíhá na 
prodejnách Penny každé dvě hodiny. Zaměst-
nanci při ní vytřídí kusy ovoce a zeleniny, které 
například nesplňují estetickou kvalitu nebo je 
potřeba je zkonzumovat v co nejkratší době. To-

to ovoce a zelenina splňuje všechny zdravotní 
normy a pro zvířata jsou zcela nezávadné. Pod-
pora a dodávky takového ovoce a zeleniny jsou 
pro zoologické zahrady významnou pomocí, 
protože zvířata díky ní dostávají kvalitní a zdra-
vou stravu. „Pro nás je tato spolupráce zásad-
ní. Ročně v naší ZOO zkrmíme více než 60 tun 
ovoce a zeleniny. Pro představu, medvěd denně 
zkonzumuje 15 kilogramů, jeden velbloud 2 ki-
logramy, naše stádo zubrů pak okolo 80 kilo-
gramů a tak dále,“ popisuje Evžen Korec, ma-
jitel a ředitel ZOO Tábor. „V průběhu roku se 
jedná o tuny ovoce a zeleniny, které od Penny 
dostáváme, a díky tomu má naše zvěř zajištěn 
přísun i leckdy exotického ovoce, které bychom 
jen těžko sháněli. Nejde jen o boj proti plýtvání, 
ale také o obohacení jídelníčku.“

Spolupráce se zoologickými zahradami se 
v rámci pilotní fáze projektu velmi osvědči-
la, proto Penny plánuje i nadále rozšiřovat 
projekt a zapojovat další zoologické zahrady 
a zooparky. „Všude, kde působíme, chceme 
být dobrým sousedem. Proto v další fázi pro-
jektu chceme zapojit nejen velké zoologické 
zahrady, ale i menší zoo koutky či zooparky 
v blízkosti našich více než 400 prodejen po 
celé republice. Počítáme s tím, že ročně se nám 
díky této spolupráci podaří zachránit desítky 
tun ovoce a zeleniny,“ dodává Petr Baudyš.

Penny je velmi aktivní v oblasti boje pro-
ti plýtvání potravinami. Dlouhodobě spolu-
pracuje s potravinovými bankami, kterým 
v loňském roce poskytlo příspěvek ve výši 
8 milionů korun na zakoupení zcela nového 
skladu v Dubči u Prahy, který byl v těchto 
dnech slavnostně uveden do provozu. Potra-

vinovým bankám současně řadu let pravidel-
ně Penny poskytuje pomoc v podobě potra-
vin a je tradičním partnerem Sbírky potravin. 
Od počátku roku 2018 pomoc potřebným 
prostřednictvím Penny překročila hranici  
400 tun potravin a drogistického zboží. V do-
bě pandemie podpořilo Sbírku potravin mimo-
řádnými dary přesahujícími 10 000 000 Kč, 
tedy více než 150 tunami potravin.

zoologiCké zahrady 
zapojené do projektu k 12. 4. 2022:

ZOO Brno, ZOO Lešná, ZOO Hluboká 
nad Vltavou, ZOO Ústí nad Labem, ZOO 
Hodonín, ZOO Vyškov, Faunaapark Valmez, 
ZOO Tábor, ZOO Děčín, ZOO Dvůr Králo-
vé, ZOO Liberec, ZOO Chomutov, ZOOpark 
Nová říše, ZOOpark Stěžery, ZOOpark Je- 
seník, ZOO Plasy, ZOO Zelčín

Penny Market s. r. o.

Penny pro ZOO
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Ztlumená světla v celém obchodě, vypnuté 
rádio, tiché pokladny, srozumitelné pikto- 
gramy na regálech a za kasami psychologem 
poučené prodavačky. Tak budou vypadat ka-
ždé úterý dvě hodiny odpoledne v Globusu 
v Havířově. Ten prohloubil svou dlouhodobou 
spolupráci se spolkem ADAM – autistické dě-
ti a my, z. s., a společně budou pravidelně 
pracovat s autistickými dětmi na tom, aby 
si přivykaly na prostředí mimo své zvyklosti, 
a usnadnil se tak život jim i jejich rodinám. 
Projekt dostal název Modré hodiny. 

Pro děti s poruchou autistického spektra může 
být těžká každá průměrná životní situace. Ma-
lý člověk je izolován ve vlastním světě, jehož 
hranice lze jen obtížně překročit. Dítě je osamo-
ceno v sobě, důvěřuje jen svým blízkým a zná-
mému prostředí. Pocity, jak se cítí autistické dítě 
v běžně hlučném prostředí, přibližuje psycholog, 
psychoterapeut spolku ADAM – autistické děti 
a my, z. s., Mgr. Přemysl Mikoláš: „Představte 
si, že jste na koncertě Iron Maden, tedy velmi 
hlučné kapely, a sedíte v bezprostřední blízkosti 
beden. K tomu se vás někdo v davu dotýká, nemá-
te osobní prostor, přidají se pyrotechnické efek-
ty, křik a hluk lidí kolem, kteří mávají rukama, 
někdo má vlajku atd. A postupně se dostáváte 
do přetížení.“ Dodává, že například v obcho-
dě je důležité, aby děti na autistickém spektru 
spolu se svými rodinami měly zajištěno pokud 
možno co nejširší bezpečí v daném prostředí, 
s ohledem na zvládnutí procesu nákupu. Zažijí 
tak úspěch ze zvládnutí situace a otevírá se tím 
i prostor pro další učení a rozvoj samostatnosti 
a sebeobsluhy. Nestandardně novým adaptačním 

prostředím se rozhodl být hypermarket Globus  
v Havířově. 

jak se změní globus 
v havířově každé úterý

Globus v Havířově podporuje havířovskou or-
ganizaci ADAM již několik let v rámci programu 
Globus Lepší svět nejen finančně. V tuto chvíli 
se spolupráce rozvíjí do praktické roviny. Globus 
se stane nově podpůrným prostředím pro děti po-
stižené autismem a přizpůsobí se jejich citlivému 
vnímání. Ke zvládnutí například obyčejného ná-
kupu musí být učiněno mnoho kroků a opatření. 

Ukázala to zkušební návštěva dětí s autismem 
ze spolku ADAM v Havířovském Globusu. Ta 
probíhala za účasti psychologa, kdy společně de-
finovali, co je potřeba upravit, aby se děti cítily 
v prostředí obchodu co nejlépe.

„Vybrali jsme pro pravidelné návštěvy naše-
ho obchodu nejméně frekventovaný den a hodi-
nu, tedy úterky od 15 do 17 hodin. V tyto hodiny 
ztlumíme osvětlení v celém obchodě, nebudeme 
pouštět z rádia žádnou hudbu ani hlášení, kte-
ré by mohlo děti polekat. Také ztlumíme zvuky 
pokladen. Skupinky dětí s doprovodem budou 
mít k dispozici plánky obchodu a v uličkách 

budou k orientaci srozumitelné piktogramy.“ 
řekla ředitelka Globusu v Havířově Renáta  
Čechmanová.

„Zásadní je také speciální školení našeho ob-
sluhujícího personálu. Školení obsahuje základní 
povědomí, o čem poruchy autistického spektra 
jsou, podporu rodiny ve chvílích krize a reakce 
na okolí. Zařadili jsme do nich také tipy pro du-
ševní hygienu personálu Globusu. Naši zaměst-
nanci se budou řídit základními pravidly, tedy ne-
hodnotit, zeptat se, realizovat podporu a pomoc 
v souladu s odpovědí rodiče, případně odklonit 
diváky,“ dodává Čechmanová. 

Pohnutky k pořádání Modrých hodin se spol-
kem ADAM vysvětluje logicky. „Pomáháme 
v místě, kde působíme, a vnímám, že pro autis-
tické děti se toho zatím mnoho praktického ne-
udělalo, proto se snažíme jim pomocnou ruku 
nabídnout my.“

rodiny s autistiCkými 
dětmi mohou konečně 

zobyčejnět
Společný projekt na podporu dětí s autismem 

dostal název Modré hodiny. Modrá barva je to-
tiž barvou komunikace a sebevyjádření, což jsou 
oblasti, ve kterých mají lidé s autismem největ-
ší potíže. Jeho cílem je tak nabídnout pomoc 
a usnadnit těmto dětem a jejich rodičům nákup 
za vlídnějších podmínek. „Tímto dáme těmto dě-
tem šanci zvládnout pro ně náročné věci snad-
něji. Častým opakováním si budou moci novou 
dovednost upevnit a v budoucnu jim tak usnadní 
nejen nákupy, ale i jiné pro ně stresující podněty. 
Z mého pohledu je přístup a nabídnutá pomoc 
havířovského hypermarketu Globus výjimečná. 
Díky této podpoře mohou rodiny ‚zobyčejnit‘ 
svůj život,“ vysvětlila Marie Gerdová, ředitelka 
ADAM – autistické děti a my, z. s.

ADAM – autistické děti a my, z. s., působí 
v Havířově, organizuje terapeutické aktivity od 
roku 2010 a pravidelně na ně dochází více než 
130 dětí s autismem. 

Globus ČR v. o. s. 

Havířovský Globus se každé úterý promění 
v přátelské prostředí pro děti s autismem

Praha (PROTEXT/red) – České výrobky v za-
hraničí bodují. Hodnota zboží vyvezeného 
s Lidlem pokořila desetimiliardovou hranici.

Rok 2021 z hlediska finančního objemu čes-
kého vývozu prostřednictvím Lidlu opět pře-
konal rekord. V uplynulém roce totiž s Lidlem 
vyvezlo své výrobky 190 tuzemských dodava-
telů celkem do 29 zemí Evropy a USA. Celko-
vá hodnota přesáhla částku 11,2 milionu ko-
run a v porovnání s rokem 2020 stoupla o více 
než 15 %. Potvrzuje se tím stále rostoucí ob-
liba českých potravin a drogistického zboží  
v zahraničí.

České výrobky jsou za hranicemi známé a je-
jich množství se neustále zvyšuje. Roste také 

počet tuzemských dodavatelů, kteří prostřednic-
tvím Lidlu své produkty nabízejí i v dalších ze-
mích. V roce 2020 jich bylo 185, v roce 2021 již 
190. Rekordní byl loňský rok z hlediska celkové 
hodnoty vyvezeného zboží. Ta oproti roku 2020 
vzrostla o 1,5 miliardy a s výsledkem 11,2 mi- 
liardy korun výrazně přesáhla desetimiliardo-
vou hranici. Oproti minulým letům navíc výrob-
ky putovaly do nejvíce zemí. Čeští dodavatelé 
své výrobky vyvezli celkem do 29 zemí Evropy  
a USA.

Pomyslnou první příčku mezi největšími vý-
vozci již počtvrté v řadě obsadila společnost Dry-
lock Technologies s. r. o., která vyrábí hygienické 
prostředky. Mezi TOP 10 exportujících výrobců 
se zařadili také Delimax, MOWI Czechia, Mlé-

kárna Pragolatos, ale i Maso Uzeniny Polička, 
Bonavita nebo Lactalis CZ.

„Ze stále rostoucího objemu exportu máme 
opravdu radost. Těší nás pokořená desetimiliar-
dová hranice, ale především úspěch českých vý-
robků v zahraničí. Stojí za ním usilovná a poctivá 
spolupráce, která trvá již řadu let. Právě díky na-
šim privátním značkám a dodavatelům můžeme 
zákazníkům v České republice, ale i v zahraničí 
nabízet zboží, na jehož vysokou kvalitu se mohou 
vždy spolehnout,“ komentuje výsledky Michal 
Farník, jednatel společnosti Lidl Česká republi-
ka, odpovědný také za vývoz českého zboží do 
zahraničí.

České výrobky jsou nejoblíbenější na Slo-
vensku, přízeň zákazníků si ale vydobyly také 

v Rumunsku a Polsku. Populární jsou pak také 
ve Velké Británii, Maďarsku či Německu. V roce 
2021 vůbec poprvé putovaly české výrobky také 
do Lotyšska, kde Lidl v loňském roce otevřel své 
první pobočky.

Jednodušší vstup na zahraniční trh oceňují 
i sami dodavatelé. Nemusí totiž v dané zemi hle-
dat partnery pro prodej nebo investovat do re-
klamy. Odpadají také starosti s logistikou. Zboží 
stačí pouze dodat do centrálního skladu, o jejich 
další dopravu se už stará Lidl. Spolupráce má sa-
mozřejmě pevně dané podmínky. Výrobce dlou-
hodobě musí splňovat vysoké kvalitativní náro-
ky, které platí pro všechny země i dodavatele, 
a musí být schopný zajistit požadovaný objem 
zboží i pro další země.

České výrobky v zahraničí bodují

Praha – Produkty Tesco v kategorii ovoce 
a zelenina jsou nyní ve 100% recyklovatel-
ných obalech. Společnost tak svým zákazní-
kům jako první prodejce v zemi přináší další 
kategorii produktů s ekologičtějšími obaly 
a učinila další krok ke splnění svého závazku, 
aby do roku 2025 bylo možné recyklovat 
všechny obaly výrobků vlastní značky. Sou-
časně je tato kategorie příkladem obalové 
strategie Tesco 4R, kdy se část produktů tra-
dičně prodává volně ložená. Nové balení pro-
duktů nemá vliv na cenu.

„Jsem potěšena, že se nyní můžeme pochlubit 
již třemi kompletními kategoriemi značek Tesco 
ve 100% recyklovatelných obalech. Po kategorii 

výrobků pro domácnost, kompletního sortimentu 
těstovin a rýže nyní přibyla velice důležitá ka-
tegorie ovoce a zeleniny. Tam, kde je to možné, 
nahrazujeme plastové obaly materiály, jako je 
papír, nebo je zcela odstraňujeme. Ve vylepšo-
vání obalů našich výrobků budeme pokračovat 
a zákazníci mohou ještě v letošním roce očekávat 
nové, plně recyklovatelné obaly i v dalších kate-
goriích,“ říká Katarína Navrátilová, generální 
ředitelka Tesco Stores v ČR.

Samotná změna se týká produktů prodávaných 
v obalech. Jedním z hlavních důvodů balení ovo-
ce a zeleniny je zachování a prodloužení kvality 
a čerstvosti produktů, díky kterému lze předchá-
zet plýtvání potravinami. Dalšími praktickými 
výhodami pro zákazníka je ochrana před mecha-
nickým poškozením, komfort při nakupování 
a možnost nakupovat produkty bez nutnosti váže-
ní. Pokud jde o ovoce a zeleninu, které jsou pro-
dávané volně ložené, i zde Tesco uplatňuje svoji 
strategii 4R (Remove, Reduce, Reuse, Recycle), 
tedy odstraňuje obaly tam, kde nejsou nezbytné.

S ohledem na strategii 4R je také podstatné naše 
dlouhodobé používání 100% recyklovatelných ze-
lených přepravek pro distribuci ovoce a zeleniny. 
I přepravky jsou opakovaně použitelné, což zname-
ná, že nedochází k plýtvání obalovými materiály.

Obaly produktů v kategorii ovoce a zeleni-
ny byly vyvinuty v souladu s národními směr-
nicemi o recyklovatelnosti materiálů, což 
znamená, že zákazníci mohou použité produk-
ty snadno vytřídit a následně dojde k jejich  
recyklaci. 

příklady produktů 
v kategorii ovoCe a zelenina 

v novém 100% reCyklovatelném 
balení

–  Biocukety a papriky balené po 2 kusech jsou 
místo igelitového sáčku obaleny pouze papí-
rovou páskou.

–  U brambor byl nahrazen „D-pack“ předtištěný-
mi polyetylenovými sáčky, díky kterým je celý 
obal plně recyklovatelný bez nutnosti oddělo-
vání etiket od obalu.

–  U produktů, jako je kiwi nebo avokádo, byly 
plastové vaničky a tácky nahrazeny papírový-
mi.

–  U produktů, jako jsou hrozny, bylo víko u všech 
balených řad nahrazeno fólií.

–  Obecně platí, že u všech plastových obalů byl 
polystyren a další špatně recyklovatelné mate-
riály nahrazeny materiály plně recyklovatel-
nými.

Tesco Stores ČR a. s.

Tesco nově prodává veškeré ovoce a zeleninu vlastní značky volně 
ložené nebo ve 100% recyklovatelných obalech

Psycholog Přemysl Mikoláš při práci s dítětem s autismem
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Konference pro klienty AOS EKO-KOM OBAlY 2022

Po dvou letech online potkávání se klien-
ti autorizované obalové společnosti Eko-kom 
sešli naživo na tradiční konferenci OBALY 
2022. Osmý ročník nabídl opět řadu zajíma-
vých aktuálních i nadčasových témat z oblasti 
obalů a obalových odpadů. Na programu byla 
národní i evropská legislativa, poplatky AOS 
Eko-kom, ale také ohlédnutí za čtvrtstoletím 
fungování systému třídění a recyklace obalů 
v ČR. A řešily se také recyklovatelnost obalů, 
kritéria pro potravinové obaly, LCA studie ne-
bo zelený marketing a greenwashing. 

 
Ranní část programu zahájil generální ředitel 

Eko-komu Zbyněk Kozel, který 300 účastníků 
vřele přivítal a velmi kvitoval, že se s nimi může 
vidět naživo. Ve své přednášce stručně shrnul 
fungování systému sběru a využití tříděného od-
padu za 25 let jeho existence. Podrobněji se vě-
noval například vývoji počtu klientů, zapojených 
obcí do systému či pokrytí území ČR barevnými 
kontejnery na tříděný odpad. Těch je nyní v ce-
lé ČR k dispozici více než 640 000 a pokrývají 
téměř 99 % našeho území. Díky tomuto počtu to 
máme k nejbližšímu třídícímu místu v průměru 
90 metrů. Zbyněk Kozel se také krátce zaměřil 
na stav současné legislativy a její změny, které 
se často dějí i na základě podnětů Evropské unie. 
Upozornil také na některé slabiny směrnice SUP, 
které způsobí mnohé komplikace nejen výrob-
cům obalových materiálů, ale také výrobcům ba-
leného zboží i zpracovatelům odpadů. Například 
jedním z požadavků směrnice je povinný podíl 
recyklátu v obalech pro styk s potravinami, toho 
ale nelze mnohdy dosáhnout kvůli přísným hy-
gienickým předpisům jinak než chemickou re-
cyklací. Celý proces je tak mnohem náročnější 
i nákladnější. 

Na závěr své prezentace poděkoval klientům, 
obcím i občanům za podporu 25 let existence 
fungování systému Eko-kom.

Na Zbyňka Kozla pak navázal svým vystoupe-
ním Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Minister-
stva životního prostředí. Věnoval se aktuálnímu 
právnímu rámci pro odpady, obaly, jednorázové 
plasty a předpokládanému dalšímu vývoji v té-
to oblasti. Podrobněji se pak zaměřil na novou 
legislativu týkající se plastových výrobků na 
jedno použití podle směrnice Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 2019/904, o omezení 
dopadu některých plastových výrobků na životní 
prostředí. Tento zákon, který se týká obalových 
i neobalových výrobků, prošel v poslanecké sně-
movně prvním čtením loni v prosinci, a jeho 
účinnost je tedy oproti původnímu termínu navr-
žena na červenec 2022. I tento termín je ale podle 
Jana Maršáka kvůli současné situaci na Ukrajině 
a s tím spojenými problémy v ohrožení. 

První dopolední blok uzavřel Martin Fojtík, 
ředitel klientského oddělení AOS Eko-kom. Za-
měřil se hlavně na plnění cílů s ohledem na nové 
předpisy. Zmínil, jaký vliv má na plnění součas-
ných cílů například změna měřicího bodu recyk-
lace, od 1. ledna 2021 se měřicí bod posunul na 
místo výstupu dotříděného odpadu z třídicích li-
nek. Dále podrobněji představil a vysvětlil vývoj 

změn klientských poplatků v letech 2021 a 2022 
a informoval o legislativní novince v podobě 
zřízení zákonné rezervy ve výši 50 % celkových 
nákladů autorizované společnosti. Dotkl se ta-
ké nové povinnosti AOS – vypracovat metodiku 
výpočtu na úklid odpadu z vybraných obalů (tzv. 
littering). Konkrétněji úklidu vybraných jednorá-
zových plastových obalů a obalových prostředků, 
jako třeba sáčků a balení z pružného materiálu, 
nádob na nápoje do objemu 3 litry, plastových 
odnosných tašek, nápojových kelímků nebo ná-
dob na potraviny k okamžité konzumaci.

Ve druhém dopoledním bloku pak vystoupili 
Petr Pichler, Martin Lochovský a David Lukáč. 
Všichni tři z Eko-komu. Petr Pichler, ředitel od-
dělení úpravy a využití odpadů, se ve své pre-
zentaci věnoval recyklaci a využití obalového 
odpadu. Přiblížil účastníkům technologickou 
vybavenost dotřiďovacích linek, zpracovatelské 
kapacity jednotlivých zařízení, ale i možnos-
ti zpracovatelských technologií. Upozornil, že 
poptávka po druhotné surovině sice roste (nejen 
díky evropské legislativě), ale výrobci jsou při 
využívání druhotných surovin limitováni snahou 
o zachování nejlepších vlastností a kvality svých 
výrobků. Zmínil, že do ceny druhotných surovin 
se promítá nejen poměr nabídky a poptávky, ale 
důležitá je také kvalita, doprava i další ovlivňují-
cí faktory. Uvedl, že u některých materiálů bude 
jediným řešením chemická recyklace. V ČR ale 
zatím žádné takové zařízení není, jsou teprve ve 
výstavbě, ale jak dokazuje praxe ze zahraničí, 
i tato zařízení mají svá pozitiva i negativa a mají 
také své limity. Podrobněji se zastavil také u to-
ho, jak může tok odpadu ovlivnit zmíněná změna 
měřicího bodu a nově stanovené sazby skládko-
vacích poplatků.

Na Petra Pichlera navázal Martin Lochovský, 
projektový manažer Eko-komu, který shrnul 
systém sběru a recyklace kovových obalů v ČR. 
Připomněl, že u kovů nejsou na rozdíl od jiných 
komodit dominantní obaly, ty tvoří v tomto pří-
padě menší část. A vzhledem k tomu, že většinou 
se jedná o tenkostěnné materiály, u kterých hrozí 
riziko propalu, jsou méně žádané než ostatní ko-
vové odpady. Kovové obaly mají širokou škálu 
použití, což ale také znamená různé toky odpadů, 
různé zdroje a je složité je evidenčně podchytit. 
Tato specifika ovlivňují i způsoby sběru kovo-
vých obalů a jejich zpracování. 

Dopolední blok uzavřel David Lukáč, ředitel 
oddělení rozvoje systému Eko-kom. Jeho téma-
tem byl littering. Seznámil posluchače s tím, jak 
se Eko-kom připravuje na implementaci směrnice 
o omezení dopadu některých plastových výrobků 
na životní prostředí. Přesněji, na povinnost, aby 
výrobci vybraných plastových výrobků na jedno 
použití pokrývali náklady na úklid pohozených 
odpadků vznikajících z uvedených výrobků a na 
následnou přepravu a zpracování těchto odpadků. 
Připomněl rozsáhlou litteringovou studii, kterou 
Eko-kom realizoval ve spolupráci s Univerzitou 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Shrnul fakta, 
která má již Eko-kom o litteringu k dispozici – 
konkrétně, jaké je jeho množství a skladba v roz-
dílných lokalitách, že množství litteringu není 

přímo úměrné ploše zkoumaného území, že je 
produkce litteringu mírně rozdílná v jednotlivých 
částech roku a podobně. Detailně popsal, i jak 
takové terénní šetření, respektive sběr litteringu 
a analýza jeho skladby probíhají. A ukázal také 
výsledky průzkumu veřejného mínění o litteringu 
a představil nástroje na předcházení vzniku volně 
pohozeného odpadu v přírodě. 

Odpolední blok Udržitelnost obalů „bez 
obalu“ odstartovala přednáška na téma zdra-
votní nezávadnost obalů potravin při použití 
recyklovaných a jiných alternativních mate-
riálů, již představila Jitka Sosnovcová ze Stát-
ního zdravotního ústavu. Věnovala se základ-
ním zdravotnickým a zpracovatelským úskalím 
při nahrazování jednorázových plastů jinými 
různými alternativními materiály. Například bio-
logicky rozložitelnými, přírodními, opakovaně re-
cyklovanými či opětovně použitelnými materiály. 
Zdůraznila, že obal, především ten potravinářský, 
má hlavně chránit výrobek před jeho znehodno-
cením, a je tedy jeho nepostradatelnou součástí. 
Proto by se k jeho vývoji a výrobě mělo přistu-
povat především dle norem a předpisů, aby byl 
ze zdravotního hlediska nezávadný a bezpečný.  
V této souvislosti zmínila některé problema-
tické náhrady klasických plastových brček.  
Dále se v odpoledním bloku prezentací se před-
stavila dvojice Marie Tichá z MT Konzult a kon-
zultant Petr Balner. Ti představili LCA jako ná-
stroj pro posuzování environmentálních dopadů 
obalů s praktickými ukázkami jednotlivých fází 
procesu a hodnocení účasti klientů na systému 
Eko-kom z hlediska úspor emisí CO2 a energií. 
Marie Tichá představila nejprve celkem detailně 
jednotlivé fáze LCA, upozornila, že LCA by mě-
la vždy posuzovat produkt hloubkově, proto je 
důležitá spolupráce zpracovatele se zadavatelem. 
Varovala před LCA analýzami tzv. na klíč, kdy 
chce klient dodat jedno celkové číslo bez dalších 
podrobností. Petr Balner se pak ve své části věno-
val hlavně analýzám LCA v Eko-komu. Prozra-
dil, že společnost je před mnoha lety začala LCA 
dělat proto, aby zjistila například to, kdy má ještě 
recyklace smysl, a kdy naopak představuje pro 
životní prostředí větší zátěž. Připomněl, že zadání 

i realizaci LCA předcházela dlouhá měření, mno-
ho propočtů a také práce s předpoklady. 

Jako předposlední vystoupil Jiří Remr 
z výzkumné společnosti Markent. Představil 
hodnocení vybraných charakteristik obalů spo-
třebiteli. Posluchače zahrnul mnoha zajímavými 
daty, zmíníme zde tedy alespoň ta nejzajímavější. 
78 % respondentů je přesvědčeno o důležitosti 
používání recyklovatelných obalů a 75 % respon-
dentů tvrdí, že by se chtělo chovat ekologicky. 
58 % jich uvedlo, že by kupovalo recyklované 
výrobky. Ovšem, většina zákazníků kupuje zbo-
ží bez ohledu na množství obalu. Další zajíma-
vou skutečností je, že 50 % zákazníků preferuje 
balené potraviny před nákupem u pultu a 57 % 
respondentů uvedlo, že nemá čas sledovat při ná-
kupu dopad obalu na životni prostředí.

Program nejen odpoledního bloku, ale celé 
konference zakončila tématem Zelený marketing 
a greenwashing Petra Koudelková z Fakulty so-
ciálních věd UK. Posluchače seznámila s tím, jak 
je zelený marketing a greenwashing definován, 
kde jsou jejich počátky, jak se dále rozvíjejí a jaké 
jsou s nimi spojeny problémy. Například, že se 
firmy snaží o sobě a svých produktech tvrdit, že 
jsou šetrné k přírodě, některé firmy pak tvrdí, že 
mají minimální negativní dopad na životní pro-
středí nebo že jej snižují. Svá tvrzení ale nejsou 
často schopné následně doložit. Jak Petra Koudel-
ková upozornila, znalosti o greenwashingu jsou 
malé, ale o to zmatenější. Představila takzvaných 
7 hříchů greenwashingu, mezi které patří třeba 
právě chybějící důkazy tvrzení, skrytý kompro-
mis, vágnost nebo dokonce lež. Ukázala také kon-
krétní příklady mezinárodních společností, které 
greenwashing využívají. Na závěr představila 
také zákonné normy, které můžou s problémem 
greenwashingu bojovat. Mezi ně patří například 
zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele (ze-
jména § 18b). A avizovala chystaný eco scoring 
na úrovni evropské směrnice, mělo by jít o ja-
kési hodnocení výrobků z hlediska ekologické 
šetrnosti, nejprve by mělo být aplikováno na kos-
metické výrobky, následně až na oblast potravin.

Radim Dvořáček, EKO-KOM, a. s.

 Jednoduchá manipulace 
 Vysoká stabilita

EURO PŘEPRAVKY  
DĚROVANÉ

 Perfektní přehled 
 Cirkulace vzduchu  
zaručena 
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Mattoni 1873, lídr středoevropského trhu 
s nealkoholickými nápoji, se v roce 2021 vrá-
tila k výkonnosti z období před pandemií. Trž-
by skupiny se zvýšily o 6,2 % na 16 mld. Kč 
a EBITDA vzrostla o 4 %. Firma kladla důraz 
především na inovace na poli udržitelnosti 
a cirkularity.

Středoevropská skupina se sídlem v ČR loni 
vyrobila více než 1,76 miliardy lahví. Objem vý-
roby se tak meziročně zvýšil o 8,2 %. V ČR firma 
zvýšila tržní podíly ve všech klíčových oblastech 
(přírodní minerální vody, ochucené vody, syce-
né nealkoholické nápoje). Posilovat tržní podíly 
v klíčových segmentech se dařilo i v dalších ze-
mích Evropy.

Podobně jako o rok dříve skupina dosáhla 
skvělého výsledku díky inovacím a mobilizaci 
výkonu zaměstnanců navzdory obtížné době.

„Podařilo se nám dosáhnout silného oživení 
oproti roku 2021 i přes výkyvy vnějšího prostře-
dí – nejprve jsme čelili dopadům silných pande-
mických restrikcí a poté prudkému nárůstu cen 
surovin a energií. Klíčovým faktorem úspěchu je 
nadšení a nasazení všech našich lidí, jejichž skvě-
lý výkon se přetavil do atraktivního programu 
inovací, který jsme efektivně uskutečnili napříč 
všemi kanály,“ říká Alessandro Pasquale, gene-
rální ředitel Mattoni 1873.

v roCe 2021 se skupina mattoni 1873 
věnovala 

těmto klíčovým oblastem

1. Inovace a rozšiřování portfolia skupiny 
v regionu střední Evropy

Dlouhodobá spolupráce s PepsiCo se rozrostla 
o další zemi a v lednu 2022 se Mattoni 1873 stala 
výhradním výrobcem a distributorem nealkoho-
lických nápojů PepsiCo v Rakousku. V této roli 
skupina již úspěšně působí v ČR, SR, Maďarsku 
a Bulharsku. V Maďarsku začala Mattoni 1873 
nově nabízet energy drink Guarana, který vyrábí 
Knjaz Miloš (členská firma skupiny v Srbsku) 
a patří k nejpopulárnějším energy drinkům mla-
dých lidí v Srbsku a Černé Hoře.

Na český trh uvedla skupina minerální vodu 
Mattoni v nové vratné skleněné lahvi o objemu  

1 l v unikátní dělitelné přepravce, a doplnila tak své 
portfolio o další obal splňující principy cirkulární 
ekonomiky. Značka Mattoni také přinesla jako 
první lokální brand do kategorie ochucených vod 
plechovky a od loňska je v nich k dostání v malo-
obchodní síti hned ve třech oblíbených příchutích 
Multi, Black a Cedrata. Pro Česko a Slovensko 
připravovala Mattoni společně s Budějovickým 
Budvarem novou značku ochuceného nealko-
holického piva, která se na trhu objeví na jaře  
2022.

2. Vypořádání s dopady pandemie 
Podařilo se výrazně rozvinout e-shop s neal-

koholickými nápoji, který skupina spustila v ex-
trémně krátkém čase tří měsíců během prvního 
lockdownu. Nyní e-shop funguje pod názvem Za-
perli.cz a rozváží zboží ve všech krajských měs-
tech ČR i všech významných městech Středo- 
českého kraje.

Značka Mattoni pokračovala další reklamní 
kampaní v podpoře HORECA segmentu zasa-
ženého pandemickými restrikcemi a motivovala 
lidi k návštěvám restaurací. 

Skupina dál pomáhala sektorům čelícím pan-
demii – darované nápoje směřovaly ke krizovým 
složkám, do nemocnic i domovů seniorů. K tomu 
se přidala pomoc oblastem na Moravě zasaženým  
tornádem.

3. Udržitelnost podnikání
V létě 2021 Mattoni 1873 zahájila druhou vlnu 

sjednocování barev PET lahví pro snazší recyk-
laci a u čtyř značek (Aquila, Hanácká kyselka, 
Dobrá voda a Poděbradka) postupně zavedla bez-
barvé. Skupina tím vyšla vstříc nově nastaveným 
podmínkám tříděného sběru v ČR a zároveň věří, 
že se podaří zavést systém plošných záloh, který 
nastartuje cirkulární recyklaci „z lahve do lah-
ve“ i při zachování omezeného počtu barev PETu 
na trhu a plně využije cennou surovinu, kterou  
použité PET lahve jsou.

Na Slovensku se Mattoni 1873 aktivně podí-
lela na spuštění zálohového systému PET lah-
ví a plechovek od ledna 2022. V té souvislos-
ti upravila značení svých obalů pro slovenský 
trh, aby bylo možné je vykupovat. Zároveň 
podepsala smlouvu o nákupu třetinového podí-
lu firmy General Plastic, slovenského recyklá-
tora a výrobce preforem pro výrobu PET lahví. 

V Česku pokračovala Mattoni 1873 v úsilí 
o plošné zálohování nápojových PET lahví a ple-
chovek a o důslednou recyklaci z lahve do lahve. 
Pozitivní výsledky přinesl roční pilotní projekt, 
kdy zálohované PET lahve Mattoni ze speciální 
edice online obchodu Košík.cz byly vykupovány 
a znovu zpracovány do nových lahví. 

Mattoni 1873 se – vedle svých aktivit v iniciati-
vě Zálohujme.cz – stala v roce 2021 zakládajícím 

členem Iniciativy pro zálohování, která sdružuje pět 
klíčových výrobců nápojů v ČR a usiluje o zavedení 
plošných záloh na nápojové PET lahve a plechovky.

hlavní záměry mattoni 1873 
v roCe 2022 

Jako první firma z ČR se Mattoni 1873 v roce 
2021 přihlásila svými závazky ke Kodexu chová-
ní EU pro odpovědné obchodní a marketingové 
praktiky v potravinářství. Skupina se zaměřuje 
na čtyři hlavní oblasti, kterým se bude věnovat 
i v roce 2022: 
–   uplatnění principů oběhového hospodářství 

(tedy cirkularity), 
–  dosažení klimatické neutrality, 
–  zvýšení biologické rozmanitosti, 
–   snížení spotřeby zdrojů.

K tomu se zkraje roku 2022 přidala aktuální po-
moc kvůli válce na Ukrajině – skupina daruje vody 
uprchlíkům v Česku, na Slovensku a v Maďarsku 
a spolupracuje s organizacemi, které vodu vozí na 
Ukrajinu. Pomáhá rodinám svých zaměstnanců 
s ubytováním v Česku a také zaměstnancům svých 
obchodních partnerů. Mattoni 1873 a. s.

Mattoni 1873 v roce 2021 zvýšila výkonnost i podíly na trzích

Dva roky poté, co 
Kofola koupila mine-
rální vodu Ondrášovka, 
přichází tato tradiční 
značka se změnami 
a ambicí pro další 
růst. Od března nabízí 
zákazníkům své vody 
s novým logem, etike-
tou i barvou PET lahve. 

Vše se točí kolem krásného prostředí Nízkého 
Jeseníku, stromů a přírody. Kofola tak dává 
nový impuls jedné z nejstarších minerál-
ních vod v naší zemi. První písemné zmínky 
o pramenu pochází už z roku 1260. To se od-
razilo i do sloganu nového televizního spotu 
„Již od 13. století pomáháme držet rodinu 
v běhu“. 

Kofola koupila Ondrášovku na jaře 2020 a tím 
své portfolio doplnila o kvalitní minerální vodu. 
„Ondrášovka má fantastickou, více než 700 let 
dlouhou historii. Jde o velmi kvalitní a co do chu-
ti a složení vyváženou minerální vodu vhodnou 
pro každodenní pití. Místo, kde vytéká, je navíc 
překrásný kout našeho kraje. V Ondrášovce vi-
díme potenciál dostat ji mezi vyhledávané mine-
rální vody na českém trhu. Od chvíle, kdy jsme 
ji získali, investujeme do výrobních technologií, 
logistiky i ochrany přírody v okolí závodu. Po-
slední rok jsme také intenzivně pracovali na změ-
nách v marketingové strategii,“ popisuje Jannis 
Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.

Výsledkem je nové logo a design etiket Ond-
rášovky, které v sobě odráží udržitelnost a ochra-
nu přírody. Té se značka bude v rámci nové mar-
ketingové strategie intenzivně věnovat. I proto je 
výrazným prvkem loga silueta stromu. „Košatý 
listnatý strom jsme nedali do nového loga Ond-

rášovky náhodou. Uvědomujeme si, jak důležitou 
roli hrají stromy a lesy v naší přírodě a jak moc 
přispívají ke správnému koloběhu vody. O vodu 
i přírodu v širokém okolí našeho závodu se již 
nyní intenzivně staráme,“ vysvětluje Kateřina 
Ceralová, senior brand manažerka značky Ond-
rášovka. „Jen loni jsme znovu zalesnili 1,2 ha le-
sa zničeného kůrovcovou kalamitou. V lese jsme 
udělali vodozádržná opatření, abychom napravi-
li škody způsobené těžkou technikou po kalamitní 
těžbě. Tím jsme navrátili půdě její přirozenou 
vlastnost zadržovat dešťovou vodu a podpořili 
jsme obnovu lesa. V péči o krajinu kolem Morav-
ského Berouna chceme dále pokračovat.“

Designově se výrazně změnila také barva PET 
lahví. Původně pestrobarevné portfolio lahví ny-
ní nahradila jednotná zelená. „Důvodem pro 
sjednocení barvy PET lahví je naše snaha co 
nejvíce lahví recyklovat. A jedna barva recyklaci 
usnadňuje,“ doplňuje Kateřina Ceralová.

široká paleta  
příChutí bude stále k dispoziCi

Co se u Ondrášovky nemění, je paleta oblíbe-
ných příchutí i dostupnost ve většině retailových 
řetězců v Česku. Zákazníci mohou vybírat mezi 
přírodními variantami, kde je k dispozici neper-
livá i jemně perlivá Ondrášovka. Z ochucených 
variant minerálek jsou k dispozici nejen nejob-
líbenější příchutě na českém trhu, kterými jsou 
lesní plody, malina, citron, pomeranč, ale také li-
meta a citron, zahradní směs a mandarinka. Spo-
třebitelé také rádi kupují Ondrášovku s příchutí  
tonic. 

nový design  
doprovází nový tv spot 

Redesign značky je doprovázen i novým te-
levizním spotem. Ve 45 sekundách nahlédneme 
do čtyř historických období – od 13. století, kdy 
je pramen poprvé zmiňován, přes období baroka 
v 18. století, sedmdesátá léta až po současnost. 
Televizní spot pochází z dílny kreativní agentury 
B&T. O produkci se postarala společnost Boogie-
films v režii s Milanem Balogem. „Snažili jsme 
se, aby spot přesně vystihl podstatu Ondrášovky 
– minerální vody s fantastickou historií, která by 
neměla chybět na žádném rodinném stole. Málo-
kdo ví, že už ve 14. století byl pramen chráněn 
jako blahodárný pro zdraví obyvatel. Pily ho ge-
nerace našich předků a je ideální pro osvěžení 
i dnes. Zároveň spot ukazuje, že Ondrášovka chce 
spojovat lidi různých generací,“ říká Kateřina 
Ceralová. 

Nový spot lze pustit zde:  
https://www.youtube.com/
watch?v=G_ACQsgPvTo

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

Minerální voda Ondrášovka vstupuje pod křídly Kofoly do nové éry. 
Přichází s novým designem etiket, ekologičtější lahví i novou kampaní
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POřadatelé:
českomoravský svaz mlékárenský z. s.      sekce pro mléko při potravinářské komoře české republiky      ústav technologie mléka, tuků a kosmetiky, všCht praha

vyhlašují 19. ročník soutěže

mlékárenský výrobek roku 2022
i. podmínky pro přihlášení výrobku

do hodnocení mlékárenský výrobek roku 2022 mohou výrob-
ní společnosti přihlásit jakékoliv výrobky, které jsou vyrá-
běny v české republice a zde rovněž uváděny na trh.

výrobky mohou být přihlášeny v těchto kategoriích:
  tekuté mléčné výrobky nezakysané (konzumní mléka,  

smetany, mléčné a syrovátkové nápoje)
  zakysané mléčné výrobky (jogurty, skyry a  další včetně  

kysaných nápojů)
 másla a mléčné pomazánky
 tvarohy a tvarohové výrobky
 sýry (přírodní i tavené, včetně výrobků na grilování)
 mléčné speciality (mléčné dezerty, pudingy aj.)

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo uzpůsobit soutěžní 
kategorie podle počtu a konkrétních přihlášených výrobků.

soutěžní výrobky se mohou ucházet také o ocenění novinka 
roku, která může být udělena pouze v případě výrobků uve-
dených na trh za poslední rok od minulé soutěže, tedy za ob-
dobí od 1. dubna 2021 do současnosti.

za nový výrobek je považován mlékárenský produkt, který 
byl nově vyvinut nebo u něj byla zásadním způsobem změně-

na receptura (výrobková reformulace) nebo technologie vý-
roby, vzhled anebo je prodáván ve výrazně změněném obalu, 
který rovněž přináší inovační změnu. 

každá společnost může přihlásit více výrobků. 
přihlášky zasílejte na adresu: 

českomoravský svaz mlékárenský, 
v olšinách 75, 100 00 praha 10 

přihlášku je možné zaslat také elektronicky na adresu: 
projekty@cmsm.cz

V přihlášce a doprovodném rodném listu přihlášeného vý-
robku uveďte obchodní název výrobku, kategorie, do které je 
přihlašován, popis a charakteristiku výrobku, jeho rozšířenost 
v obchodní síti, případně informace o marketingové podpoře 
prodeje. s přihláškou zašlete také obrázek výrobku ve formátu 
jpg, tif aj. v dobrém grafickém rozlišení.

V případě „novinky roku“ je nutné vyznačit datum uvedení 
na trh a popsat inovační přínos.

ii. hodnocení

Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých odborníků 
a zástupců pořadatelů. Odborným garantem je Všcht, Ústav 

technologie mléka, tuků a kosmetiky. Organizátor akce sdělí 
přihlášeným firmám data a  podmínky pro předání vzorků 
k hodnocení. za každý výrobek uhradí výrobce správní popla-
tek ve výši 1500 kč, který bude účastníkům soutěže vyfaktu-
rován po hodnocení.

titul mlékárenský výrobek roku 2022, resp. novinka  
roku 2022 bude udělen v kategoriích, kde budou hodnoceny 
minimálně tři přihlášené výrobky. 

termín odevzdání přihlášek: 
nejpozději do pátku 22. 4. 2022

hodnocení výrobků se uskuteční na Všcht ve středu 4. května 
2022.

Oceněné mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny u pří-
ležitosti letošních oslav světového dne mléka (1. června), po-
pularizovány v odborném tisku a vítězným výrobcům budou 
předány tradiční diplomy. 

iii. vyhlášení výsledků

mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny v odborném tis-
ku a on-line formou a oceněným výrobcům budou předány 
tradiční diplomy.

vážení kolegové, mlékaři,
níže vám zasíláme pokyny k podání přihlášek do soutěže o mlékárenské výrobky roku 2022. 

ing. jiří kopáček, Csc., českomoravský svaz mlékárenský, mobil: 602 271 315, e-mail: projekty@cmsm.cz

Praha – Anketu o nejoblíbenější Rostlinný 
produkt roku 2021 ovládl Camembert značky 
Nurishh. Rostlinné alternativy mléčných vý-
robků letos v anketě obsadily první tři pozice 
a přerušily dominanci alternativ masa, které 
zvítězily v předchozích dvou letech. Růst zájmu 
o rostlinné alternativy mléčných výrobků po-
tvrzují i nejnovější data agentury InsightLab. 
Podle nich mají lidé právě o ně největší zájem.

Poptávka po rostlinných produktech roste 
každým rokem. Podle průzkumu agentury Insi-
ghtLab z února letošního roku si až 70 procent 

Čechů zpestřuje jídelníček rostlinnými alternati-
vami. Největší zájem je právě o alternativy mléka 
a dalších mléčných produktů (49 %), následují 
alternativy masa (30 %). Při nákupech Češi nej-
častěji do regálů sahají po alternativách mléka 
(44 %), masa (36 %) a jogurtů (28 %).

Vzrůstající zájem o alternativy mléčných vý-
robků se odrazil i ve výsledcích letošní ankety 
o Rostlinný produkt roku. První místo obsadil 
rostlinný sýr Camembert od Nurishh, stříbrnou 
pozici uhájil fermentovaný dezert Ovsánek od 
společnosti Semix a na třetím místě skončil ko-
kosový jogurt Ah z Albertu.

„Nurishh Camembert Alternative je unikátní 
produkt v portfoliu společnosti Bel na českém 
trhu, proto nás velmi těší, že právě on získal to-
to ocenění. Vítězství v anketě Rostlinný produkt 
roku 2021 je pro nás velká pocta a naplnění zá-
vazku naší společnosti přinášet zdravější a udrži-

telnější potraviny pro všechny. Tento náš závazek 
bereme vážně a i nadále budeme přicházet s no-
vinkami, které půjdou ruku v ruce s naší strate-
gií v oblasti snižování uhlíkové stopy, a zároveň 
budou mít pozitivní dopad na životní prostředí. 
Chtěli bychom poděkovat projektu Rostlinně za 
nominaci a také všem fanouškům, kteří nám po-
slali svůj hlas,“ hodnotí úspěch Pavel Vácha, 
brand manager Nurishh.

Letošní ročník ankety zcela ovládly alternativy 
mléčných výrobků. Ve dvou předchozích roční-
cích však dominovaly alternativy masa, předloni 
totiž zvítězilo rostlinné mleté Next Level Hack 
z Lidlu, loni anketu opanoval ManaBurger a na 
druhém místě skončily Next Level řízečky. Letos 
se alternativy masa uchytily až na pátém místě, re-
prezentovaném bezmasými kuličkami Plant Chef.

„Letošní dominance alternativ mléčných vý-
robků vůči alternativám masa v anketě o Rostlin-
ný produkt roku pro mě není žádným překvapením. 
Kategorie alternativ masa je totiž už velmi hojně 
zastoupena nejrůznějšími burgery, mletým, kulič-
kami, nudličkami, klobáskami a dalšími produkty, 
zatímco rostlinné sýry byly ještě donedávna velkou 
dírou na českém trhu. Řada lidí měla problém s pře-
chodem na rostlinnou stravu právě proto, že se ne-
dokázali vzdát sýrů. Teď už se ale ničeho vzdávat 
nemusí, protože i tyto alternativy urazily dlouhou 

cestu a dnes už existují produkty nerozeznatelné 
od konvenčních sýrů,“ komentuje výsledky ankety 
projektová manažerka Rostlinně Lujza Demuthová.

Význam a obliba rostlinných alternativ se 
zvyšuje s nárůstem počtu flexitariánů, tedy lidí, 
kteří snižují svou spotřebu živočišných produktů 
z etických, ekologických, zdravotních nebo ji-
ných důvodů. Podle průzkumu InsightLabu však 
53 procent lidí zařazuje rostlinné alternativy do 
jídelníčku proto, že jim zkrátka chutnají. Násle-
dují zdravotní důvody a ochrana zvířat.

Anketa o Rostlinný produkt roku byla vyhláše-
na letos počtvrté. Nominováno bylo celkem 14 no-
vinek, které se poprvé objevily na trhu v loňském 
roce. Spotřebitelské hlasování probíhalo na webu 
projektu Rostlinně od 23. února do 22. března.

 
vítězné produkty:

1. Nurishh Camembert; 2. Ovsánek; 3. Ah 
kokosový jogurt; 4. Bonduelle Good Lunch;  
5. Plant Chef bezmasé kuličky; 6. Hellmann‘s 
Veganéza ochucená; 7. Ben and Jerry‘s Netflix 
and Chilled; 8. Garden Gourmet marinované 
kousky; 9. Alpro High Protein Milk; 10. Riso 
vegan; 11. Vemondo Burger; 12. Rama Plant 
Butter; 13. Violife středomořský styl Grill me!; 
14. Ne-vajíčková pomazánka Kala Namak.

Rostlinně

Roste zájem o alternativy mléčných výrobků, 
Rostlinným produktem roku je Camembert od Nurishh

Imortalizace je proces, při kterém se la-
boratorním postupem dosáhne toho, že buň-
ky získají možnost nekonečného dělení. Lai- 
cky řečeno – přestanou stárnout a dělí se 
stále dál. Ovládnutí tohoto biologického po-
stupu je nezbytným krokem pro výslednou 
technologii výroby kultivovaného masa (KM*) 
ve velkém množství, ke které start-up BMT 
směřuje.

Pro Bene Meat Technologies je to dosažení 
dalšího důležitého milníku ve výzkumu, jehož cí-
lem je technologie k výrobě kultivovaného masa 
za spotřebitelsky přátelskou cenu. Po zvládnuté 
kultivaci svalových buněk v laboratorních pod-
mínkách a testování několika variant bioreaktorů 
k výrobě KM teď výzkumný tým zvládl i zajiště-
ní mechanismu nekonečného buněčného dělení. 

„Z hlediska efektivity výroby KM je množství 
vypěstovaných buněk klíčové. Lze toho dosáh-
nout rychlým množením buněk, to však většinu 
buněk ‚opotřebovává‘, jejich vlastnosti se mění 
a rychlost počtu dělení klesá, až se zastaví úpl-
ně (buňky zestárnou a ‚umřou‘). Pro výrobu KM 
potřebujeme buňky, které je možné množit do ne-
konečna – v našem případě do naplnění biore-
aktoru,“ vysvětluje Marek Širl, člen týmu BMT. 

K tomu slouží právě imortalizované buněčné 
linie, u kterých je specifickými počátečními pod-
mínkami (know-how BMT) dosaženo stavu, ve 
kterém se samy velmi efektivně opravují, množí 
a nestárnou.

Výsledný produkt KM se bude skládat z buněk 
tukových, svalových a pojivových tak, aby bylo 
KM identické s masem ze živých zvířat. Takto vy-
robené KM bude mít naprosto stejnou nutriční hod-
notu a jeho nezávadnost bude stoprocentně zajiště-
na, protože v přísně aseptických podmínkách, které 
v bioreaktoru musí panovat, neexistuje možnost 
kontaminace (jako v chovech se živými zvířaty). 

Imortalizované buňky se v BMT spontánně 
nepřetržitě dělí. 

„Pokud bychom chtěli, máme v zásadě to, co 
jiné firmy vydávají za kultivované maso – buňky 
smíchané s rostlinnými proteiny. My však směřu-
jeme k plnohodnotné alternativě mletého hovězí-
ho a následně i ke kultivovaným steakům,“ říká 
k dosažení dalšího milníku předseda představen-
stva Bene Meat Roman Kříž.

Výsledkem vývoje kultivovaného masa totiž 
mohou být jeho tři druhy, lišící se svou struktu-
rou, s čímž souvisí jejich možné využití na trhu:

Struktura kultivovaných buněk se stejnou nu-
triční hodnotou jako maso ze zvířete
–  Možné využití v rostlinných náhražkách (do-

dání nutriční hodnoty, všech plnohodnotných 
aminokyselin) – typ MANA, veggie produkty

–  Stejný princip použit např. u singapurských nu-
getek (rostlinný základ, „přisypána“ část kulti-
vovaných buněk)

–  Budoucí využití také např. v oblasti pet food

Struktura hamburgerového masa
–  Z hlediska trhu velmi zajímavé
–  Struktura, chuť a nutriční hodnota o třídu výše 

než u rostlinných náhražek
–  Cesta BMT

Struktura svalové hmoty rozlišitelná podle 
množství tuku (steak, svíčková aj.)
–  Celkové a plnohodnotné nahrazení masa ze ži-

vých zvířat
–  Na trh se dostane až ve chvíli, kdy bude cena 

výroby umožňovat přijatelnou cenu (přestože 
lze zpočátku toto zboží z pochopitelných dů-
vodů očekávat jako exkluzivní)

–  Cesta BMT

Velkokapacitní výrobě konečného produk-
tu zatím brání vysoká cena kultivačního média 
a růstových faktorů potřebných k výrobě. 

Cíle BMT se nemění – ukončit utrpení zvířat 
ve velkochovech; uspokojit vzrůstající poptávku 
po mase, jehož produkce ekologicky vyčerpává 
planetu (pastviny, krmiva, plochy, přeprava). 

Amic

* Kultivované maso = termín označující maso 
(zahrnující svalové buňky, tukové buňky, pojivové 
tkáně, krev a další složky) produkované kultivací 
zvířecích buněk, nikoli porážkou živého zvířete. 
(Zdroj: New Harvest – výzkumný ústav, který má 
za cíl urychlit pokrok v buněčném zemědělství)

Další krok ke kultivovanému masu – 
v Bene Meat Technologies buňky nestárnou

Imortalizované buňky pod mikroskopem

Marek Širl

mailto:projekty@cmsm.cz
https://rostlinne.cz/rostlinny-produkt-roku-2021/
https://rostlinne.cz/rostlinny-produkt-roku-2021/


Potravinářský zpravodaj 3 / 2022  z domova / 23 22 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 3 / 2022

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition

Ministerstvo financí zavedlo stravenkový 
paušál minulý rok jako alternativní způsob 
podpory stravování. Zatím se zdá, že jeho pří-
nos je přinejmenším sporný. Restaurace kvůli 
němu utrpěly ztráty a některé firmy ho opouš-
tějí a vracejí se zpět ke stravenkám, protože 
přišly o důležitý motivační nástroj. 

„Paušál v kombinaci s covidem je smrtící kok-
tejl pro restaurace, které na tržbách přicházejí 
o miliardy korun ročně,“ říká Daniel Čapek, ge-
nerální ředitel společnosti Sodexo Benefity, která 
je největším poskytovatelem benefitů na tuzem-
ském trhu, a pokračuje: „Covid zamával s ná-
vštěvami restaurací i u zákazníků se stravenkami, 
kteří tradičně chodí na obědy do restaurací čas-
těji než zaměstnanci bez nich. Dle našich dat se 
v loňském roce návštěvy držitelů stravenkových 
karet v restauracích snížily na polovinu v porov-
nání s předcovidovým rokem 2019.“

Jeho tvrzení dokládá i výzkum, který pro 
Unii zaměstnavatelských svazů České republi-
ky (UZS) zpracovala v druhé polovině loňského 
roku agentura Ipsos. Vyplývá z něho, že návště-
vy restaurací omezilo v porovnání s předcovido-
vou érou 27 procent lidí. Polední návštěvu stra-
vovacího zařízení nejčastěji nahrazují obědem 
doneseným z domova. Třikrát týdně a častěji 
si jej z domova do práce nyní bere 35 procent  
lidí.

Průzkum zároveň ukázal, že lidé, kteří mají 
stravenky, chodí na oběd do restaurací 2x častěji 
než ti, kteří místo nich mají hotovost v podobě 
paušálu. „Pravidelně na oběd do restaurací cho-
dí nyní 53 procent majitelů stravenek či straven-
kových karet, ale jen 29 procent lidí s paušálem. 
Pro gastrosektor tato změna znamená, že ročně 
utrží o 7,8 miliardy korun méně,“ vypočítává ře-
ditel UZS Vít Jásek a připomíná, že na konci roku 
2021 mělo paušál 13,9 procenta zaměstnanců, 
tedy v přepočtu 550 tisíc lidí.

„Od té doby, co naše firma přešla na paušál, 
chodím na obědy jen minimálně. Dostáváme 
v rámci paušálu totiž jen 43 korun na den, což 
mi v Praze přijde jako výsměch,“ říká Barbora 
Lenková, jež pracuje pro firmu s více než tisí-

cem zaměstnanců. Je tak jednou z těch, kdo po 
přechodu na paušál využívá restaurace výrazně 
méně. „Z daňového pohledu je přitom od odvo-
dů na straně firmy osvobozena částka až 82,60 
Kč. U stravenky je to část, kterou může dát firma 
s daňovým zvýhodněním, a navíc se k ní přičí-
tá částka, kterou si hradí zaměstnanec. Daňově 
optimální hodnota stravenky je tak pro rok 2022 
stanovena na 150 Kč na den, a za to už se vyplatí 
do restaurace na oběd zajít,“ komentuje Marti-
na Machová, personální ředitelka ze společnosti 
Sodexo Benefity.

k paušálu a zase zpět
Negativně na paušál po roce fungování začí-

nají nahlížet i některé firmy. Přitom právě jim 

měl usnadnit život a snížit odvody. „Stravenkový 
paušál se na první pohled tvářil velice atraktivně 
a říkali jsme si, že našim zaměstnancům touto 
cestou přilepšíme. Po krátké době jsme ale zjis-
tili, že se daňově chová jinak a že stravenky jsou 
pro naše zaměstnance výhodnější. Vrátili jsme 
se ke stravenkám, ale tentokrát už jsme zvolili 
digitální karty, abychom mohli zaměstnancům 
jednoduše nahrávat kredit a oni nemuseli nikam 
chodit,“ popisuje Michaela Procházková z firmy 
About me, která zaměstnává 60 lidí.

„Celá řada loni realizovaných průzkumů do-
kládá, že paušál lidem splývá se mzdou a nevi-
dí v něm něco, co jim firma dává navíc, což je 
podle mého názoru z psychologického hledis-
ka ze strany zaměstnavatelů minimálně netak-
tické. Firmy, které přešly na paušál, tak proto 
musí více využívat další benefity, například vol-
nočasové nebo spojené s prací z domova, aby 
měly zaměstnance čím motivovat,“ vysvětluje 
Martina Machová, personální ředitelka Sodexo  
Benefity. 

Neúčelovost tohoto příspěvku na stravování 
navíc podle ní nevede k větší spokojenosti za-
městnanců. „S formou příspěvku na stravování je 
spokojeno 66 % lidí se stravenkami či stravenko-
vými kartami, což je o 20 % víc než u zaměstnan-
ců s paušálem,“ doplňuje Machová.

Podle téhož výzkumu by mnozí zaměstnan-
ci dokonce dali přednost navýšení příspěvku na 
stravování před navýšením platu, pokud by se 
jednalo o stejnou částku.

Více informací na www.sodexo.cz

Seteva

Stravenkový paušál přidělal vrásky restauratérům i firmám

Zdroj: Sodexo Benefity, zpracovala agentura Ipsos

Nejlepší světoví klimatologové a klimato-
ložky vydali svou nejnovější zprávu o zmír-
ňování klimatických změn a kategoricky pro-
hlásili, že snížení spotřeby masa je zásadním 
opatřením pro řešení klimatické krize.

Organizace zvyšující povědomí o potravi-
nách, ProVeg International, z celého srdce vítá 
publikaci zprávy, kterou vydal Mezivládní panel 
OSN pro změnu klimatu (IPCC), v níž se uvádí, 
že jedním z největších individuálních příspěv-
ků ke snížení emisí je přijetí udržitelné a zdra-
vé stravy, která zahrnuje snížení příjmu masa 
a mléčných výrobků prostřednictvím rostlinné  
stravy.

„Je příjemné slyšet, že IPCC vyzval ke změ-
nám ve stravování, zejména ke snížení spotře-
by masa, aby se snížily emise metanu. Globální  
vědecká komunita uznávající obrovský dopad, kte-
rý má živočišné zemědělství na klima, je krokem 
správným směrem,“ řekl Raphael Podselver,  
vedoucí advokacie OSN v ProVeg.

ProVeg vede kampaň pod hlavičkou „Změň 
stravu, ne klima“, aby upozornila na environ-
mentální dopad chovu zvířat na životní prostředí, 
a letos také představila Radu mládeže. Organiza-
ce přinese toto poselství spolu s mladými klima-
tickými aktivistkami a aktivisty na konferenci 
OSN o změně klimatu COP27 v Egyptě v listo-
padu 2022, kde se dohodnou další kroky v boji 
proti změně klimatu.

„Vliv živočišné výroby na klima a naši planetu 
je čím dál častěji uznáván významnými instituce-
mi. Doufáme, že i nová česká vláda se postaví ke 
Green Dealu čelem a přijme opatření, která jsou 
zcela nezbytná pro potravinovou soběstačnost 
a obyvatelnost světa, nejen pro budoucí genera-
ce,“ říká Eva Hemmerová, komunikační mana-
žerka ProVeg Česko.

Nevládní organizace i korporace oslavují do-
poručení týkající se omezení masa a přechodu 
k rostlinnější stravě. Během COP26 byl silně kri-
tizován globální metanový závazek, protože neu-
přesnil, které přímé akce vedou ke snížení emisí 
metanu. V reakci na to velký hráč potravinářské-
ho průmyslu Upfield zveřejnil své emise metanu 
a ukázal, že přechod na rostlinnou stravu může 
snížit emise související s potravinami o 50 %.

Sally Smith, globální ředitelka pro udržitel-
nost a ESG společnosti Upfield, v komentáři ke 
zprávě IPCC uvedla: „Na COP26 začala důležitá 
diskuse o tom, jak naléhavě musíme řešit metan 
prostřednictvím fosilních paliv, zatímco metan 
v potravinářství a zemědělství nebyl téměř zmí-
něn. Společnost Upfield zveřejnila svou vlastní 
metanovou stopu, aby vytvořila precedens pro 
transparentnost metanu v potravinářském sekto-
ru. Jsme rádi, že se můžeme připojit k důležitému 
rozhovoru tím, že ukážeme transparentnost me-
tanové stopy, a doufáme, že to inspiruje ty, kteří 
tvoří politiku, ale také podnikatelskou komunitu, 
aby udělali více – a rychle.“

Globální potravinový systém je zodpovědný za 
zhruba jednu třetinu celosvětových emisí sklení-
kových plynů.1, 2, 3 Největší podíl mají na svědomí 
potraviny živočišného původu.4, 5 Výzkum publi-
kovaný v časopise Nature Food například zjistil, 
že globální emise plynů z potravin živočišného 
původu jsou dvakrát vyšší než z potravin rost-
linného původu a jsou zodpovědné za přibližně  
20 % globálních emisí.6

o zprávě osn o změně klimatu  
(ipCC report)

Tato nejnovější zpráva IPCC byla sestavena 
pracovní skupinou III (WGIII) a je třetí kapitolou 
šestého kola hodnocení (AR6) IPCC. První kapi-
tola, publikovaná v srpnu 2021, se zabývala pří-
činami změny klimatu, zatímco druhá kapitola, 
publikovaná začátkem tohoto roku, se zabývala 
dopady klimatické krize.

IPCC, založený v roce 1988, poskytuje pravi-
delné vědecké analýzy o tom, jak změna klimatu 
ovlivňuje životy lidí. Zprávy umožňují vládám 
činit informovaná rozhodnutí o nejnovějších vě-
deckých poznatcích.

Hodnocení IPCC zatím velmi jasně ukázalo, 
že člověkem způsobená změna klimatu je rozší-
řená, rychlá a zesiluje se a představuje hrozbu pro 
blaho lidí a všech ostatních druhů. IPCC dále va-
roval, že jakékoli další zpoždění v koordinované 
globální akci zmešká rychle se uzavírající okno 
k zajištění životaschopné budoucnosti.

Celý příběh šestého kola hodnocení bude shro-
mážděn v souhrnné zprávě, která by měla být 
vydána později v roce 2022.
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Oceňuji, že mi zaměstnavatel 
dává něco navíc.

důležitý benefit 
od zaměstnavatele.

za oběd jsem ochoten zaplatit 
více než bez...

kupuji kvalitnějsí 
a zdravější potraviny a jídla.

společný oběd s kolegy.

Pravidlený oběd 
v restauraci v pracovní dny.
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Praha – 122 ne-
vydaných obědů 
z pražských jídelen 
a 100 chlazených 
neprodaných baget 
a sendvičů se pře-
vezlo do Azylového 
domu sv. Terezie 
a dvou hotelů, 
kde jsou ubytovaní 
uprchlíci z Ukrajiny. 

Převozy koordinuje organizace Zachraň jídlo, 
která vydala první brožuru shrnující podmínky 
pro darování vařeného jídla v Česku určenou 
provozovatelům jídelen, cateringů a charita-
tivním organizacím. Ve větších provozech zbý-
vá denně až 25 kg nevydaných pokrmů, které 
by se tak mohly zachránit. Zachraň jídlo nyní 
vyzývá všechny jídelny a charity v Praze, kte-
ré se chtějí zapojit, aby se zaregistrovaly do 
databáze na webu www.zachranjidlo.cz. 

„Přijde nám nesmyslné vyhazovat kvalitní 
obědy, do nichž kuchaři vložili maximum ener-
gie, když mohou pomoci lidem v nouzi,“ říká 
Anna Strejcová, ředitelka Zachraň jídlo, tedy 
organizace, která se v České republice snaží 
zavést systém na darování, a upřesňuje: „Den-
ně by se z každé větší jídelny mohlo zachránit  
10–20 nevydaných obědů, které teď končí v gastro- 
odpadu.“

první takový dokument 
v české republiCe

„Když jsme dávali dohromady podklady, 
jednalo se skoro o detektivní práci. Pátra-
li jsme ve vyhláškách, kontaktovali právníky, 
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, 
hlavní hygieničku, Státní zemědělskou a po-
travinářskou inspekci a další úřady. Proběhly 
desítky schůzek, než jsme na stole měli ucele-
ný přehled podmínek, který dosud nikdo ne-
vytvořil,“ popisuje psaní dokumentu projek-
tová manažerka Denisa Rybářová ze Zachraň  
jídlo.

Manuál vyjasňuje podmínky pro darování, aby 
dárci a příjemci pokrmů neměli obavy z mož-
ných sankcí. Právě obavy z postihu jsou hlavní 
překážkou v darování pro gastroprovozy, jak po-
pisuje Petr Brož, manažer bezpečnosti a kvality 
potravin ve společnosti Compass Group, která 
se na projektu darování podílí dlouhodobě: „Pro 
všechny restaurace je naprostý základ dodržo-
vání hygienických pravidel, aby darované jídlo 
bylo 100% bezpečné, tj. že se dostane ke klien-
tům charit včas, za dodržení požadovaných tep-
lot a v odpovídajících hygienických podmínkách. 
Věříme, že se díky novému detailnímu manuálu 
nastaví a sjednotí pravidla i na straně organiza-
cí, které budou darované jídlo vydávat hostům, 
a že budou akceptována i ze strany dozorových  
orgánů.“ 

V příručce „Jak darovat hotové pokrmy?“ je 
přesně popsáno, kdo nese právní odpovědnost za 
nezávadnost pokrmů v různých fázích redistribu-
ce, jaké hygienické předpisy je nutné dodržovat, 
jak je to s odpočtem DPH při darování a jak se 
liší darování z komerčních subjektů a příspěvko-

vých organizací. V příloze jsou pak k dispozici 
vzory předávacího protokolu a analýzy kritic-
kých bodů HACCP, která zajišťuje bezpečnost  
potravin.

redistribuCe v praxi: 
azylový dům 

i zařízení s uprChlíky
Převoz hotových pokrmů má sloužit lidem 

v nouzi, jako jsou senioři, rodiče samoživi-
telé, lidé bez přístřeší i uprchlíci z Ukrajiny. 
„Teplé, plnohodnotné jídlo je pro naše klien-
ty luxus. Mnoho z nich teď jí, co kde najdou. 
V důsledku nesprávné životosprávy a absence 
plnohodnotné stravy často trpí zažívacími pro-
blémy, které dále přecházejí v chronická one-
mocnění,“ říká Hana Štěpánová z Azylového 
domu sv. Terezie v pražském Karlíně, podle 
které počet lidí v nouzi v posledních letech 
významně stoupá mimo jiné kvůli dopadům  
pandemie.

V týdnu od 14. března odstartovalo Zachraň 
jídlo redistribuci v praxi. Pokrmy se převážely 

do celkem dvou hotelů v Praze, kde jsou ubyto-
vaní lidé z Ukrajiny, a do Azylového domu sv. 
Terezie. „Převozy zatím stále testujeme, poda-
řilo se přepravit 122 vařených pokrmů a k to-
mu asi 100 chlazených baget a sendvičů,“ říká 
Rybářová. 

Čerstvé bagety a sendviče putují denně z led-
nic FreshPoint. „Naším posláním je pomáhat li-
dem zdravě se stravovat v zaměstnání, a proto 
nás těší dvojnásob, že pokrmy neprodané v kan-
celářích neskončí v koši, ale že i lidem v nouzi 
dopřejeme kvalitní stravu,“ říká Jan Langer, za-
kladatel FreshPointu. 

Logistiku zajišťuje firma DoDo. „Iniciativu 
Zachraň jídlo dlouhodobě sledujeme a v její 
činnosti vidíme velký společenský přínos, pro-
tože kombinuje boj s plýtváním a pomoc potřeb-
ným. Jsme proto rádi, že můžeme také přiložit 
ruku k dílu a projektu pomoci tím, co nám jde 
nejlépe – zajištěním kvalitní městské logistiky. 
Logistiku humanitární pomoci se snažíme na-
příč zeměmi zajišťovat od počátku konfliktu 
a velmi nás těší, že intenzita pomoci ze strany 
firem ani jednotlivců stále nepolevuje,“ ko-
mentuje projekt Michal Menšík, CEO DoDo  
Group.

příručkou 
to nekončí

Vydáním manuálu se podařilo odstranit prv-
ní z bariér, kvůli kterým dosud k darování po-
krmů nedochází. Zachraň jídlo nyní pracuje na 
vytvoření platformy, díky které se budou moci 
propojit velké gastroprovozy s charitami v oko-
lí, celý proces by se tak zrychlil. S vytvořením 
platformy pomáhají dobrovolníci z komunity 
expertních dobrovolníků Česko.Digital. Dále 
chce Zachraň jídlo řešit také specifické případy 
darování ze školních a nemocničních jídelen. 
Pomoct v další práci mohou jednotlivci i firmy 
příspěvkem ve sbírce na portálu Darujme nebo 
expertním poradenstvím v oblasti legislativy, lo-
gistiky a dalších. 

Zachraň jídlo, z. s.

Končily v koši. Díky novému návodu se teď nevydané obědy z jídelen
převážejí do azylových domů a uprchlických center
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Průměrný ná-
kup potravin čes-
kého spotřebite-
le je co do počtu 
položek větší než 
v minulosti. Lidé 

zároveň podle českých obchodníků míří 
do prodejen méně často a snaží se zkra-
covat i dobu samotného nákupu. Zejména 
mladší a střední generace totiž ráda využívá 
svůj čas co nejefektivněji a nakupování 
ho věnuje jen nezbytné minimum. Zároveň 
však zákazníci vyžadují, aby měla prodejna 
dostatečně široký sortiment a moderní 
vzhled. Především české obchody proto mu-
sejí přistupovat k modernizaci.

Data českých obchodníků za poslední dva ro-
ky ukazují, že tuzemští spotřebitelé míří za ná-
kupy v průměru méně často než dříve. Zároveň 
se ale postupně zvětšuje jejich nákupní košík. 
„Jsou to spojené nádoby. Pro menší prodejny 
to znamená hned dvě výhody. V prvé řadě je 
to nárůst tržeb, a tedy ekonomicky stabilnější 
provoz. Za druhé to znamená nutnost obslou-
žení menšího počtu zákazníků, kteří však mají 
větší nákup,“ sdělil předseda Družstva CBA Ro-
man Mazák s tím, že takový stav je pro prodej-
ny efektivnější. Nevyžaduje totiž vysoký počet 
pracovníků na prodejně a ve finále se může po-
zitivně promítnout i do cen zboží.

Trend nižší intenzity nákupů spojený s vyššími 
útratami spotřebitelů potvrzují i data společnosti 
Nielsen z loňského srpna. Podle nich se od léta 
2020 snížila intenzita nákupů zhruba o sedm pro-
cent, o necelých jedenáct procent však v souvis-
losti s tím narostla průměrná útrata.

Podle předsedy Družstva CBA se v posledních 
letech zkracuje i samotná doba nákupu. „Na prv-
ní pohled to nemusí jít dohromady s větším ná-
kupním košíkem, nicméně tento trend jsme po-
zorovali už před nástupem pandemie. Už tehdy 
zákazníci své nákupy postupně urychlovali, aby 
na prodejně strávili minimum času, covid toto 
pouze akceleroval a přidal o důvod víc – strach 
z nákazy,“ uvedl Roman Mazák. Jeho pohled tý-
kající se období před pandemií částečně podporu-
jí i průzkumy. Podle dat společnosti GfK z roku 

2018 se totiž k co nejrychlejšímu nákupu klonilo 
14 procent spotřebitelů.

Podle menších obchodníků zákazníci více než 
v minulosti berou čas jako velmi vzácnou komo-
ditu. Čím méně ho stráví na prodejně, tím více ho 
využijí pro sebe či pro práci. „Právě proto jdou 
v posledních pěti letech nahoru prodejny, které 
se nacházejí do deseti kilometrů od nákupních 
center a které jsou zároveň v blízkosti bydliště. 
Pozorujeme tu setrvalý nárůst zákazníků, zejmé-
na pak těch, kteří nechtějí jezdit až do obchodní-

ho střediska, a naopak chtějí nakoupit v co nej-
kratším čase na menší prodejní ploše,“ doplnil 
Mazák. Jeho slova potvrzují i data společnosti 
GfK. Podle nich je totiž pro více než dvě třeti-
ny českých spotřebitelů klíčovým kritériem pro 
výběr prodejny její vhodné umístění. Celá pětina 
respondentů si pak vybírá ty obchody, do nichž 
se dostane rychle a snadno.

Faktor maximální úspory času a jeho efektiv-
ního využití je nejvíce znát u zástupců střední 
a mladší generace. Tito spotřebitelé však záro-
veň vyžadují, aby byla prodejna vizuálně atrak-
tivní a moderně vybavená. „Pokud dnes české 
prodejny chtějí u této klíčové skupiny zákazníků 
uspět, musejí přistoupit k modernizaci. Pokud 
budou vypadat jako před třiceti lety, nebudou mít 
šanci se kvůli nedostatku zákazníků do budoucna 
uživit. Mladší a střední generace spotřebitelů si 
najde atraktivnější konkurenci,“ sdělil Mazák.

Ačkoliv se u zákazníků v posledních letech ob-
jevuje snaha své nákupy urychlit, neznamená to, 
že by lidé rezignovali na možnosti výběru v rámci 
sortimentu. Podle Mazáka lidé chtějí i v menších 
prodejnách mít možnost si vybrat, a to až z pěti 
tisíc položek. Díky tomu tak nepotřebují dojíž-
dět nebo docházet na nákup například do vzdá-
lenějšího supermarketu. Předseda Družstva CBA 
v tom také vidí šanci pro tuzemské prodejny. Ty 
šíří svého sortimentu předčí diskontní zahraniční 
provozovny, u nichž se počet položek pohybuje 
okolo dvou tisíc. Podle Mazáka tak ve finále oba 
tyto formáty mohou koexistovat v těsné blízkosti, 
přičemž tuzemská širokosortimentní prodejna na 
tom bude ve většině případů ekonomicky lépe. 
Zákazník si do ní totiž díky většímu výběru najde 
cestu častěji.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Průměrná doba nákupu potravin se zkracuje, klesá i četnost návštěv
obchodů. Z trendu těží menší prodejny, musejí však modernizovat

Situace v potravinářské výrobě je kritická. 
Zvýšení cen energií a pohonných hmot zvyšuje 
náklady firem nad únosnou mez. Potravinář-
ské podniky nejsou schopné zvládat enormní 
zvyšování nákladů, které ale zatím nikde ne-
končí. Některé podniky jsou na pokraji kra-
chu, pokud to půjde takhle dál, nebude na 
výplaty, upozorňují majitelé malých a střed-
ních firem. Dle vyjádření zástupců konzervá-

renského průmyslu bude meziroční nárůst pří-
mých výrobních nákladů činit více než 61 %.

Potravinářská komora České republiky vyzý-
vá vládu premiéra Fialy k urychlenému řešení 
energetické krize. Navrhujeme snížení DPH na 
pohonné hmoty, plyn a energii, eventuálně za-
stropování cen energií jak pro firmy, tak i pro do-
mácnosti, či omezení vývozu energie. Současné 
zvyšování cen energií a pohonných hmot posti-
huje celý potravinářský průmysl, náklady na plyn 
se oproti loňskému roku zvedly až tisícinásobně, 
elektrické energie pak o 300 %. Navíc součas-
né skokové zdražování pohonných hmot rovněž 
zvyšuje náklady na distribuci potravin a tyto ná-
klady prakticky není možné promítnout do cen 

potravin takovým způsobem, aby nedošlo k je-
jich okamžitému enormnímu zdražení.

Jde také o plán, jak bude fungovat náš průmysl 
při eventuálních omezených dodávkách plynu 
a ostatní energie, jaké budou priority pro záso-
bování obyvatelstva z hlediska potravin, kdy by 
potravinářský průmysl měl být zařazen do před-
nostních kategorií pro dodávky, aby nebylo ohro-
ženo právě zásobování obyvatelstva potravina-
mi. Už v době pandemie covidu čeští potravináři 
a zemědělci jasně dokázali, že jsou připraveni 
a schopni vyrábět a dodávat za ztížených pod-
mínek. Eventuální výpadky dodávek energií by 
se jednoznačně týkaly celé Evropy, takže bude 
obtížné dovézt potraviny ze zahraničí, a když, 
tak rovněž za enormní ceny. Proto potřebujeme 

ze strany vlády záruky, že nás nikdo „nehodí přes 
palubu“ při další krizi.

Potravináři v současné době pomáhají při 
zmírnění dopadů válečného konfliktu na Ukra-
jině dodávkami potravin, finančními sbírkami, 
ubytováním i dopravou příbuzných ukrajinských 
zaměstnanců apod. Teď ale potřebují pomoci sa-
mi potravináři. 

„Plně podporujeme naši vládu v čele s premié- 
rem Petrem Fialou, která ve spolupráci s ostat-
ními zeměmi demokratického světa organizuje 
pomoc zasažené Ukrajině,“ uvedla Dana Večeřo-
vá, prezidentka Potravinářské komory České re-
publiky. „Nicméně nyní je třeba pomoci i našim 
výrobcům,“ dodala Večeřová. 

Potravinářská komora ČR

Potravinářská komora ČR vyzývá vládu 
k urychlenému řešení situace na trhu s energiemi

Bezobslužné obchody, první vlaštovky supermarketu budoucnosti, 
otevřou nově v ČR

Praha – Svět nákupů jde stále dopředu. 
Vstupují sem stále více technologie, kte-
ré pomáhají k nákupům formou, jež dříve 
nebyla možná nebo k větší péči o zákazní-
ka. Dobrým příkladem využití nejmoderněj-
ších technologií pro nákupní zážitek je su-
permarket budoucnosti. Jeho malá varianta 
nyní otevírá i v ČR, konkrétně ve Strakoni-
cích a v Českém Krumlově.

Supermarket budoucnosti vytvořila také spo-
lečnost Accenture spolu s největším italským 
řetězcem supermarketů Coop Italia. Hlavním 
principem je propojení fyzického světa s digi-
tálním. Celek obchodu budoucnosti pak vytváří 
atmosféru místních trhů pod širým nebem úz-
ce propojenou s inovativními digitálními ře-
šeními. Díky nim má zákazník ihned po ruce 
užitečné informace o výrobcích a zároveň také 
zlepšují orientaci v obchodu. 

„Když zákazník vezme do ruky konkrétní 
produkt nebo na něj jen ukáže, senzory v regá-
lu to poznají a na displejích se objeví rozšířené 
informace o daném zboží. Od těch základních, 
jako jsou složení, původ, alergeny nebo kalo-

rická hodnota, až po dopad na životní prostředí 
formou tzv. uhlíkové stopy,“ vysvětluje Mar-
tin Šrůma, Strategy & Consulting Manager ve 
společnosti Accenture. „Například při náku-
pu hovězího masa tak má každý možnost vidět 
přesně, o jakou část se jedná, mapu a fotografii 
pastvin. Stejně tak mu aplikace nabídne vhod-
nou úpravu, možné recepty a odkaz do dalších 
sekcí obchodu, kde mu k danému masu doporu-
čí tu nejlepší omáčku či ideální víno,“ dodává. 

Zákazníci také mají možnost individualizovat 
svou nabídku – prostřednictvím aplikace mohou 
nahrát do profilu své preference, tedy například 
alergeny, dietu nebo oblibu určitého typu vína. 
Aplikace je potom může po prostoru navigovat 
a nabízet jim zboží a slevy na míru. „Člověk se 
nesmí při nakupování nudit. Nákup pro něj musí 
být co nejpříjemnější a bez zbytečného plýtvání 
časem. K tomu je individualizace nákupu ideál-
ním prostředkem,“ říká Ruslan Skopal, spolu-
majitel obchodů Trenýrkárna.cz a značky Styx.

samoobslužné obChody v čr
V ČR se nyní nově objeví první obchody 

fungující 24 hodin, sedm dní v týdnu a s mož-

ností plně samoobslužného prodeje. Skupina 
Coop zde takto uvede minivarinatu obcho-
du budoucnosti, která již úspěšně funguje ve 
Skandinávii.

První automatický obchod otevřeli v únoru 
ve Strakonicích. Přes den je prodejna otevřena 
ve stejném režimu jako dosud, v nočních ote-
víracích hodinách pak je plně automatizovaná. 
Podmínkou pro nákup v plně automatizovaném 
režimu je prokázání se pomocí bankovní iden-
tity a možnost nákupu se speciální aplikací. 
Prostor obchodu navíc hlídají kamery. Placení 
zboží pak probíhá stejně, jako jsme zvyklí u sa-
moobslužné pokladny. 

Tento koncept pomáhá nejen pohodlí na-
kupování, ale je využitelný i pro zachování 
chodu prodejen v méně obydlených místech. 
Podobného obchodu se dočkají zákazníci brzy 
i v Českém Krumlově. 

Další novinkou skupiny COOP jsou spe- 
ciální chlazené výdejní boxy, s nimiž společ-
nost zvítězila v soutěži Obchodník roku. Nové 
boxy otevírá i v obcích, kde není pro obyvatele 
dostupný žádný obchod. 

čistota v retailu, vizí je čistiCí robot
Trendem současnosti je také stále větší pé-

če o čistotu a hygienu. Obchodníci totiž zjis-
tili, že se jim vyplatí, když se jejich zákazníci 
cítí v bezpečí, a když cítí, že obchodníci sta-
rají o jejich zdraví. Spolu s technologiemi je 
pak vizí moderního úklidu robotické čištění, 
které dosahuje maximální autonomie a záro-
veň je zcela bezpečné.

Jedná se však ještě o dlouhou cestu vývoje. 
„Senzory čisticích strojů budou muset zajistit 
efektivní práci ve složitém prostředí a provoz bez 
kolizí i v případě neočekávaných situací. Vize je 
reálná, ale člověk je stále ještě v dohledné bu-
doucnosti v úklidovém segmentu nenahraditel-
ný. Vidí celý prostor, díky čemuž správně identifi-
kuje potřebné akce, rozdělí je na pracovní kroky 
a najde řešení pro nepředvídatelné problémy. To 
není něco, co budou schopny stroje v dohled-
né budoucnosti dokonale vykonat,“ říká Lukáš 
Rom ze společnosti Kärcher. Z toho vyplývá, 
že v tuto chvíli je nejlepším způsobem úklidu 
využití schopností profesionálních pracovníků 
úklidu s patřičným profesionálním vybavením.

  ASPEN.PR s. r. o.

https://cesko.digital/projects/darovani-hotovych-pokrmu
https://www.darujme.cz/projekt/1206071
http://lesensky.cz/
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Před dvěma lety přišel Rodinný 
pivovar Bernard s novinkou – pivní 
pálenkou. Nápoj si oblíbili zákazníci 
i odborníci, a tak je tu Pivní pálen-
ka Bernard, ročník 2022. 

Šarže pálenky vznikají 
střídavě ze spodně kvašené-
ho ležáku a svrchně kvaše-
ného kvasnicového speciálu 
Bernard Bohemian Ale. Z to-
hoto piva je vypálený i letoš-
ní ročník. První várka bude 
na trhu v jarních měsících 
tradičně v elegantních štíh-
lých lahvích s jedinečným 
označením každého kusu. 

Do prodeje by jich mělo jít, v závislos-
ti na kapacitách lihovaru, asi pět tisíc. 
Část nově vyrobené pálenky ale zůstá-
vá ve sklepě lihovaru, kde bude několik 
let zrát v dubových sudech.

„Brzy po uvedení prvního ročníku 
jsme zjistili, že pálenka velmi dobře 
zraje, získává unikátní hebkost. Nyní 
jsme 1 000 litrů uložili do dubových 
sudů, kde bude nápoj dlouho odpočí-
vat a vyvíjet se,“ říká spolumajitel Ro-
dinného pivovaru Bernard Stanislav 
Bernard. V chuti pálenky jsou sladové 
až karamelové tóny, jsou cítit bylinky 
a koření, které nápoj získal právě z pi-
va Bohemian Ale. 

 
za několik let

„Pálenka je v dubových sudech, kte-
ré nápoj uhladí, podpoří chutě a roz-
vinou vůně. Jdeme poctivou cestou, 
nevyužijeme nerezové nádoby s drce-
ným dřevem ponořeným do nápoje,“ 
říká Jiří Syrovátka, mistr biolihovaru 
Zámecké sady Chrámce, který pálen-
ku pro pivovar dodává a je jedinou 
osobou, která zná postup její výroby. 

„Není nám známo, že by někdo pivní 
pálenku tímto způsobem nechával zrát. 
Budeme průběžně vývoj chutě sledovat. 
Těším se na výsledek, jakkoliv je nejis-
tý, podobnou zkušenost nemáme ani od 
nás, ani ze zahraničí.“

Sudy s pálenkou jsou uloženy ve 
sklepech chrámeckého lihovaru. Pate-
ro nových sudů o objemu 225 litrů je 
vyrobeno v Portugalsku z amerického 
dubu. Kapacity sudů nelze využít napl-
no, pro lepší zrání je třeba nechat uvnitř 
i vzduch. Obsah se v průběhu zrání od-
pařuje, jde o tzv. andělskou daň, kdy 
nápoje ubývá, ale získává na kvalitě. 
„Kdy pálenku nalahvujeme a dáme na 
trh, je nyní těžké odhadovat. Může to 
být i za několik let,“ předpokládá Tomáš 
Lipták, marketingový ředitel pivovaru.

 
Whisky bernard

V tomtéž sklepě jsou ještě další tři 
menší, 190litrové sudy. Jsou rovněž 
z amerického dubu, ale už v nich zrál 
americký bourbon. Nyní tyto sudy bu-
dou skrývat úplně novou whisky. Whis-
ky Bernard.

Pivovar disponuje kvalitním sla-
dem z vlastní humnové sladovny, po 
úspěchu pivní pálenky přišel nápad 
i na vlastní whisky. „Vznikla z tzv. sla-
dového vína, které se vyrábí obdobným 
způsobem jako pivo, ale nepřidává se 
chmel,“ představuje novinku vrchní 
sládek pivovaru Josef Vávra, který při-

pravil jak sladové víno na whisky, tak 
pivo pro výrobu pálenky. Nová whis-
ky bude tzv. single malt, tedy sladová 
whisky z jedné šarže, nebo dokonce jen 
z jediného sudu. Zrát bude nejméně tři 
roky.

Rodinný pivovar 
Bernard a. s.

Pivní pálenka Bernard zraje v dubových sudech
r o d i n n ý  p i v o v a r  b e r n a r d  u v á d í  t ř e t í  r o č n í k  p i v n í  p á l e n k y .  a  z k o u š í  i  W h i s k y

Svijany – Pivo se ve svijanském 
pivovaru vaří už od roku 1564 a té-
měř 460 let tak blahodárně působí 
na své konzumenty zevnitř. Letošní 
rok v tomto směru přináší novinku – 
vybrané kvalitní suroviny a mezipro-
dukty vznikající při výrobě piva na ně 
poprvé začnou působit i zvnějšku. 
V nově otevřených pivních lázních 
na Zámku Svijany je čeká mimořád-
ný zážitek v podobě horké lázně ve 
vířivých dubových vanách s kvalitní 
svijanskou vodou obohacenou o pi-
vovarské kvasnice, slad a chmel. 
Součástí procedury je i konzuma-
ce kroužkovaného ležáku Zámek 
a odpočinek na slaměném lůžku. 

„Liberecký kraj nabízí řadu růz-
ných léčebných a zkrášlujících proce-
dur v různých lázních, ale pivní kou-
pele přímo u zdroje velkého pivovaru 
zde dosud chyběly. Byl by proto hřích 
nevyužít vysoce kvalitní pivovarské su-
roviny ze sousedního pivovaru a nena-
bídnout hostům tuto prémiovou službu 
ve stylovém zámeckém prostředí,“ řekl 

manažer Zámku Svijany Libor Stej-
skal. „Lázně s profesionální péčí jsou 
navíc příjemným zpestřením pobytu 
v Hotelu & Zámku Svijany.“ 

Dvě designové místnosti s pivní lázní, 
prostorným slaměným lůžkem a sprcho-
vým koutem byly vybudovány v budo-
vě bývalé školy naproti Zámku Svijany. 
Jejich výstavba byla zahájena v únoru 
loňského roku, ale vlivem covidové si-
tuace a nedostatku stavebního materiálu 
se stavba protáhla až do roku letošního. 

řada prokazatelnýCh 
léčebnýCh účinků

„Naše lázně disponují dvěma míst-
nostmi. Jedna místnost vám poskytne 
zážitek koupele v jedné vaně a je urče-
na maximálně pro dvě osoby. Ve druhé 
místnosti je umístěna dvojvana a její 
kapacita je od dvou do čtyř osob. Obě 
místnosti nabízejí ve vanách z dubové-
ho dřeva horkou koupel s perličkovou 
lázní o teplotě 34 až 37 °C se speciál-
ní pivní směsí. K dostatečné hydrataci 
slouží výčep kroužkovaného ležáku Zá-
mek umístěný v blízkosti vany, který je 

hostům k dispozici spolu s tradičními 
ručně vyráběnými preclíky z pekařství 
u Rýdlů,“ přibližuje Libor Stejskal lá-
zeňskou proceduru. 

Po koupeli, která trvá podle doporu-
čení 20 až 30 minut, následuje odpo-
činek na slaměném lůžku. Během něj 
se organismus uklidní a harmonizuje: 
prohřáté tělo se přestane potit, svaly se 
uvolní, srdeční tep se zpomalí, klesá 
krevní tlak a obnovuje se tělesná ener-
gie. Pokožka zároveň vstřebává účinné 
látky, které na kůži při koupeli ulpěly. 
Pivní koupel má řadu prokazatelných 
léčebných účinků a přináší pocit čisté 
a omlazené pleti. 

„Pivní lázně Svijany uspokojí i tu 
nejnáročnější klientelu. Prémiová kva-
lita pivovarských surovin Pivovaru Svi-
jany, stylové prostředí a profesionální 
péče, to je záruka nezapomenutelného 
zážitku, díky němuž se hosté budou do 
našich pivních lázní jistě opakovaně 
vracet,“ dodává Libor Stejskal.

nabídku doplňuje 
relaxační masáž 

a svijanská kosmetika 
V pivních lázních si můžete dopřát 

i relaxační masáž, při níž se tělo i mysl 
uvolní a načerpá potřebnou energii. 
Masáž je výbornou regenerační 
procedurou, při které dochází k fyzické 
i psychické relaxaci. Je vhodná pro 
odstranění bolesti a uvolnění ztuhlého 
a zablokovaného svalstva.

Hezkou vzpomínkou na návštěvu 
pivních lázní i vhodným dárkem pro 
každého milovníka piva je zase svi-
janská pivní kosmetika. Díky extrak-
tu z pivních kvasnic a chmele příznivě 
působí na pokožku. Pivovarské kvasni-
ce a chmelové extrakty hydratují, čistí 
a vyhlazují pokožku a obsažené vita-
miny zklidňují podrážděnou pleť a pří-

znivě působí při kožních problémech. 

léčebné účinky pivní koupele
–  Aktivuje krevní oběh a příznivě půso-

bí na cévní soustavu, uvolňuje svaly 
a prohřívá klouby.

–  Příznivě působí při nemocech pohy-
bového aparátu, revmatu a snižuje 
bolest.

–  Působí při neurózách, psychickém 
vypětí, nespavosti.

–  Zvláčňuje, prokrvuje a regeneruje 
pokožku. Očišťuje organismus uvol-
něním kožních pórů a působí jako 
kožní peeling.

–  Působí proti celulitidě, akné a ekzé-
mům.

–  Vůně chmelových pryskyřic navozu-
je uvolňující a uklidňující atmosféru.

–  Pití piva při koupeli příznivě ovliv-
ňuje trávicí soustavu. Pivo obsahuje 
velké množství zinku, železa, fluoru, 
mědi, hořčíku, fosforu, draslíku aj. 
Polyfenoly a flavonoidy působí an-
tioxidačně a chrání před cévními či 
nádorovými onemocněním.

pobytový balíček 
s pivní koupelí 
pro dvě osoby

Ideální je navštívit Svijany ne na pár 
hodin, ale na pár dní. Stylové ubytování 
v Hotelu & Zámku Svijany hostům po-
skytne potřebný komfort a zázemí, aby 
mohli nechat v klidu odpočinout tělu 
i mysli v pivních lázních. Hotel & Zámek 
Svijany k tomu nabízí zvýhodněný poby-
tový balíček s pivní lázní pro dvě osoby. 

zámek svijany
První zpráva o Svijanech pochá-

zí z roku 1345, obec tehdy patřila 
cisterciánskému klášteru v Mnicho-
vě Hradišti. Pivovar ve Svijanech se 
v záznamech objevuje poprvé v roce 

1564. O rok později získal ves Jaroslav 
z Vartenberka, který si v ní vystavěl 
renesanční tvrz. Po jeho smrti Svija-
ny s tvrzí i pivovarem získal Jáchym 
Ondřej Šlik, jeden z českých pánů po-
pravených v roce 1621 na Staroměst-
ském náměstí. Svijany pak připadly 
Valdštejnům, kteří v nich hospodařili 
až do roku 1814. Starou tvrz přestavěli 
na zámek, rozšířili i sousední pivovar. 
Od roku 1820 do roku 1945 byl maje-
tek ve vlastnictví Rohanů. V roce 1945 
byl zámek zkonfiskován a posléze zná-
rodněn. Patřil tehdy Severočeským pi-
vovarům. V roce 1996 jej koupil Milan 
Rýdlo z Čápovky pro sídlo Rytířské-
ho řádu svatého Václava, od něhož ho 
v roce 2013 převzal Pivovar Svijany, 
který pak chátrajícímu zámku během 
necelých tří let vrátil podobu z přelomu 
17. a 18. století, tedy takovou, jakou 
měl za vlády Valdštejnů. První etapa 
nákladné rekonstrukce vyhodnocené 
jako Stavba roku Libereckého kraje si 
vyžádala náklady přes 60 milionů ko-
run. Díky přispění grantu z EHP a Nor-
ských fondů při ní vznikl jeden z nej- 
atraktivnějších rodinných výletních cílů 
v celém Pojizeří. V rámci druhé etapy 
rekonstrukce bylo v areálu zámku ote-
vřeno i ubytování hotelového typu. 
V roce 2021 byl areál zámku rozšířen 
o pivní lázně, využívající kvalitní pivo-
varské suroviny sousedního pivovaru. 

Více na www.pivnilaznesvijany.cz

pivní lázně svijany
Svijany č. p. 26 
463 46 Svijany

telefon: +420 481 770 704, 
+420 739 589 702

e-mail: info@pivnilaznesvijany.cz

Pivovar Svijany, a. s.

Zámek Svijany otevírá luxusní pivní lázně   

ČESKÁ CHUŤOVKA A DĚTSKÁ CHUŤOVKA

ZÍSKALI
JSME OCENĚNÍ

2021

Tradiční výrobce cukru a lihu již od roku 1831 

cukrová řepa – surovina pro výrobu cukru a lihu
1 hektar vyprodukuje kyslík pro 60 lidí na rok 

a pohltí kysličník uhličitý z ročního provozu deseti osobních aut

http://www.pivnilaznesvijany.cz
tel:481770704
tel:739589702
mailto:info@pivnilaznesvijany.cz
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Příznačně s prv- 
ními teplými dny 
jako předzvěstí 
blížící se růžové 
sezóny proběhl 
ve španělském 
Valladolidu 2. roč- 

ník soutěže Concours Mondial de 
Bruxelles Rosé Wine Session, vě-
nované výhradně růžovým ví-
nům. Mimořádně se zde zadařilo 
moravským vínům, která získala titul 
šampiona kategorie polosuchých 
růžových vín a k tomu přidala dal-
ších 8 medailí. Potvrdila tak, že tu-
zemská růžová vína patří dlouhodo-
bě k absolutní světové špičce. Účast 

na soutěži finančně podpořil Vinař-
ský fond a organizačně zajistilo  
Národní vinařské centrum.

V konkurenci 1170 vín z celého 
světa se nejúspěšnějším moravským 
zástupcem na soutěži stalo vinařství 
Znovín Znojmo. Kromě šampiona 
kategorie polosuchých růžových vín 
a velké zlaté medaile pro víno πnot noir 
3,14 Rulandské modré Rosé, pozdní 
sběr 2017, utržilo ještě další dvě zlaté 
a jednu stříbrnou medaili.

„Titul šampiona polo-
suchých vín získal předsta-
vitel řady kulatých pinotů, 
která vznikla ve spolupráci 
Znovínu Znojmo a Mate-
maticko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. 
Při výrobě těchto vín vždy 
propojujeme a zúročuje-
me ušlechtilost a potenciál 
starobylé odrůdy Ruland-
ské modré, možnosti špič-

kové technologie, která nám umož-
ňuje chladit surovinu na 3,14 °C, 
luxusní moderní skleněný uzávěr, který 
zajišťuje dlouholeté zachování svěžes-
ti a charakteru vína, a samozřejmě cit 
a um našich vinařů,“ přiblížil s radostí 
oceněné víno Ing. Karel Matula, výrob-
ní ředitel Znovínu Znojmo.

Moravská a česká vína si na soutěži 
rozdělila celkem 8 medailí (1 velkou 
zlatou, 3 zlaté a 4 stříbrné). Zlatou me-
daili získal ještě Bohemia Sekt za svůj 

Sekt Prestige rosé brut 2019. Stříbrné 
medaile putují na jižní Moravu do vi-
nařství Vino Hort za Pinot Rosé 2021, 
Vinařství Svoboda za André Rosé 
2021 a do Vinařství Vajbar za Caber-
net Moravia rosé, výběr z hroznů 2021.

Concours Mondial de Bruxelles Ro-
sé Wine Session je součástí jedné z nej-
větších a nejprestižnějších mezinárod-
ních soutěží vín Concours Mondial 
de Bruxelles. Koná se před její hlavní 
částí, vždy před začátkem jara a je celá 

věnovaná právě růžovým (rosé) vínům. 
Cílem je reagovat na potřeby trhu a na 
rostoucí zájem spotřebitelů o růžová 
vína. Oceněným producentům tak po-
skytuje nástroje propagace a marketin-
gu, jakmile jsou tato vína uvedena do 
prodeje.

Více informací o soutěži na 
www.concoursmondial.com

O moravských a českých vínech na 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Světový šampion mezi růžovými polosuchými víny pochází ze Znojma
Vinařství Víno Medaile

Znovín Znojmo πnot noir 3,14 Rulandské modré Rosé, pozdní sběr 2017 Šampion kategorie 
polosuchých vín a velká zlatá

Znovín Znojmo Cabernet Sauvignon Rosé, jakostní víno 2019 Zlatá
Znovín Znojmo Znovín de Lux Rosé Brut, jakostní šumivé víno 2013 Zlatá
Bohemia Sekt Bohemia Sekt Prestige rosé brut 2019 Zlatá
Znovín Znojmo Cabernet Sauvignon Rosé, pozdní sběr 2019 Stříbrná
Vino Hort Pinot Rosé, pozdní sběr 2021 Stříbrná
Vinařství Svoboda André Rosé, moravské zemské víno 2021 Stříbrná
Vinařství Vajbar Cabernet Moravia rosé, výběr z hroznů 2021 Stříbrná

Našim vinařům se nebývale daří 
na tematických soutěžích Concours 
Mondial. V krátké době již druhé-
ho šampiona si přivážejí tentokrát 
z největší a nejvýznamnější mezi-
národní soutěže věnované výhradně 
odrůdě Sauvignon – Concours Mon-
dial du Sauvignon. V portugalském 
Torres Vedras byl nejlepším sladkým 
vínem vyhlášen slámový Sauvignon 
z Moravy, celkem si pak moravské 
Sauvignony připsaly krásných 15 me- 
dailí. Účast na soutěži finančně 
podpořil Vinařský fond a organizač-
ně zajistilo Národní vinařské cent-
rum.

Vynikající aromatické vlastnosti 
Sauvignonu z něj dělají jednu z nej-
oblíbenějších odrůd na celém světě. 

V konkurenci 1 120 vín z 23 zemí svě-
ta zaznamenalo mimořádný úspěch na 
soutěži vinařství Vinné sklepy Skalák 
ze Skalky u Kyjova na Hodonínsku. 
Šampionem kategorie sladkých Sauvi-
gnonů a zlatou medaili obdržel jejich 
Sauvignon, slámové víno 2015, který 
nedávno získal velkou zlatou medaili 
na další mezinárodní soutěži vín Berli-
ner Wein Trophy 2022. Zlatou medaili 
přidalo vinařství ještě za Sauvignon, 
výběr z hroznů 2019.

„Hrozny šampiona pochází ze Slo-
vácké podoblasti, víno má sytou zlato-
žlutou barvu, bohatou rozinkovo-me-
dovou vůni s nádechem sušeného ovoce 
a plnou, lehce kořenitou, dlouhotrva-
jící šťavnatou chuť,“ přiblížil oceně-
né víno Ing. Petr Soják, sklepmistr, 
technolog a sommelier Vinné sklepy 
Skalák, a dodal: „Je to výjimečné víno 
pro výjimečnou příležitost a nesmírně 
nás těší jeho úspěch v konkurenci svě-
tových vín. V tomto víně se zkoncentro-
valo naše úsilí a práce do hmatatelné 
podoby.“

Česká republika se zařadila do top 
pětky zemí s nejvyšším počtem udě-
lených medailí na soutěži, vedle ve-
doucí Francie, Rakouska, Itálie a Jižní 
Afriky. Z celkového počtu 15 medai-
lí pro moravská vína bylo 11 zlatých 

a 4 stříbrné. Co do počtu medailí se 
nejvíce dařilo na mezinárodní úrov-
ni tradičně úspěšnému B\V vinařství 
se čtyřmi zlatými a jednou stříbrnou 
medailí. Jednou zlatou a jednou stříbr-
nou medailí byla oceněna vinařství ze 
Znojemska, konkrétně Znovín Znojmo 
a Arte vini.

Soutěž Concours Mondial du Sau-
vignon je navržena tak, aby veřejnosti 

představila Sauvignon jako všestran-
nou odrůdu révy vinné a zároveň pro-
pagovala kvalitní odrůdová vína z ní 
vyrobená, zvýšila jejich produkci a ta-
ké podporovala rozumné pití těchto 
vín. Odrůda Sauvignon se těší celo-
světovému uznání a popularitě jak na 
spotřebitelské, tak i obchodní úrovni. 
Aby byla zajištěna vysoká úroveň sou-
těže a maximální spokojenost široké 

vinařské veřejnosti, organizátoři sou-
těže provádějí následné kontroly oce-
něných vín i po samotné soutěži, a to 
jejich porovnáním s anonymně zakou-
penými vzorky ze stejné šarže.

Více informací o soutěži na 
www.cmsauvignon.com/en/

O moravských a českých vínech na 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Svět se klaní sladkému Sauvignonu z jižní Moravy!
Vinařství Víno Medaile

Vinné sklepy Skalák Sauvignon, slámové víno 2015 Šampion kategorie  
sladkých vín a zlatá medaile

Arte vini VOC Sauvignon 2020 Zlatá medaile
Vinařství Velké Bílovice Sauvignon, pozdní sběr 2020 Zlatá medaile
THAYA vinařství Sauvignon VOC 2019 Zlatá medaile
Vinařství Nešetřil Sauvignon Selection, pozdní sběr 2020 Zlatá medaile
B\V vinařství Sauvignon, pozdní sběr 2020 Zlatá medaile
B\V vinařství Sauvignon Barrique, pozdní sběr 2019 Zlatá medaile
B\V vinařství Sauvignon Reserva, výběr z hroznů 2019 Zlatá medaile
Znovín Znojmo Sauvignon, pozdní sběr, Pozdrav ze Znojma 2020 Zlatá medaile
Vinné sklepy Skalák Sauvignon, výběr z hroznů 2019 Zlatá medaile
Vinice-Hnanice Sauvignon, kabinetní víno 2020 Zlatá medaile
Arte vini Sauvignon 2019 Stříbrná medaile
B\V vinařství Sauvignon, pozdní sběr 2020 Stříbrná medaile
Pavel Binder vinařství Sauvignon, pozdní sběr, BIO suché 2020 Stříbrná medaile
Znovín Znojmo Sauvignon VOC Znojmo 2020 Stříbrná medaile

Už za necelý měsíc, ve dnech 
6.–7. května 2022 proběhne 
v hlavním městě vína, ve Valti-
cích, již 55. ročník oblíbených Val-
tických vinných trhů. Akce, která 
je označovaná jako Wimbledon 
mezi výstavami vín, je s více 
než stopadesátiletou tradicí zá-
roveň nejstarší celostátní sou-
těží vín s mezinárodní účastí 
v České republice. Právě proběhl 
sběr vzorků na tuto prestižní vi-
nařskou soutěž v Národním vinař-
ském centru, které v ČR dohlíží 
na objektivitu a transparentnost 
vinařských soutěží. Akci pořádá 
společnost Valtické vinné trhy ve 
spolupráci se Střední vinařskou 
školou ve Valticích. 

Valtické vinné trhy se konají kaž-
dý rok vždy počátkem května a nově 
zrekonstruovaná zámecká jízdárna ve 
Valticích jim dodává nezapomenutel-
nou kulisu. Na tuto vinařskou slavnost 
pravidelně přijíždí téměř 6 000 ná-
vštěvníků, kteří ochutnávají nejkva-
litnější vína z celé České republiky, 

ale také zahraničí. Součástí výstavy 
je vždy pokus o překonání rekordu 
v řetězovém přiťuknutí medailovým 
vínem.

„Právě byl ukončen sběr vzor-
ků, které do letošního ročníku sou-
těže přihlásili vinaři. Celkem se 
jedná o 740 vín především z České 
republiky, Slovenska a Rakouska. Ta-
to vína nejprve posoudí a obodují od-
borné komise v Národním vinařském 
centru, ale v rámci Valtických vin-
ných trhů mohou všechna z nich včet-
ně šampionů ochutnat i návštěvníci,“ 
řekl organizátor Valtických vinných 
trhů David Šťastný z CHÂTEAU 
VALTICE – Vinné sklepy Valtice 
a dodal: „I tím se tato vinařská soutěž 
odlišuje od ostatních, navíc v této jed-
né z mála celorepublikových výstav 
mají svá zastoupení i zahraniční vína, 
a to z Itálie, Francie, Nového Zélan-
du, Chile, USA, Španělska nebo Ar-
gentiny. Letos budeme mít historicky 
největší zastoupení právě těchto za-
hraničních vín. Soutěži a akci pro 
milovníky vína to dodá další rozměr 
a jedinečnou možnost srovnání.“

Vinné trhy ve Valticích mají 
opravdu dlouholetou tradici. Počátky 
této akce se datují ke sklonku devate-
náctého století, novodobá historie se 
pak začala psát v roce 1967, kdy byl 
uspořádán první poválečný ročník 
v současné podobě.

Hodnocení vín proběhne v termí-
nu 19.–22. dubna 2022 ve vinařském 
Centru Excelence v sousedství spo-
lupořádající vinařské školy ve Val-
ticích. Hlavní ocenění jsou Cham- 
pion v kategorii bílých vín, Champion 
v kategorii červených vín a Cham- 
pion za nejvýše ohodnocené zahra-
niční víno. Mezi vysoce prestižní 
ocenění patří i pohár za nejlepší ko-
lekci vín na celé výstavě. Získaná 
ocenění jsou mezi vinaři velmi vy-
soce hodnocena. Valtické vinné trhy 
se konají pod záštitou ministra země-
dělství Zdeňka Nekuly, města Valti-
ce a Břeclavi, Jihomoravského kraje 
a akce probíhá za podpory Vinařského 
fondu a dalších významných partnerů.

 
Více info na www.vinnetrhy.cz

Omnimedia, s. r. o.

Wimbledon mezi výstavami vín ve Valticích již začal!

„PARTNER PRO VAŠE PODNIKÁNÍ“

SLUŽBY QSL
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zavedení a revize HACCP
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správné označování potravin 
a nepotravin
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zajištění laboratorních rozborů

zastupování při jednání se státní správou

Etiketomat – výživové hodnoty na počkání

Biofinder a Enzymatické prostředky – 
inovace pro Váš snadnější business

denní aktuální informace - iQSL a Testy 
potravin

+420 702 097 438
+420 606 638 871

info@qualitysl.czIng. Iveta Baudyšová
jednatel www.qualitysl.cz

Legislativní požadavky na výrobce potra-
vin, obchod a stravovací zařízení se neu-
stále mění, a tak je dobré mít po boku zku-
šeného partnera. Kvalitou potravin, jejich 
bezpečností a právními aspekty se už 10 let 
zabývá společnost QSL. Kromě poskytování 
komplexních poradenských služeb pro ten-
to segment se firma také intenzivně věnuje 
inovacím. Vyvinula například online aplikaci 
Etiketomat, která umožňuje snadno spočítat 
výživové hodnoty. Pro potřeby potravinář-
ství pak na trh uvedla prostředek Biofin-
der, s nímž každá provozovna snadno odhalí  
mikrobiologickou kontaminaci.

Naše společnost dlouhodobě pomáhá fir-
mám, které pracují s potravinami, zajistit poža-
dovanou bezpečnost, kvalitu a veškeré legální 
náležitosti. Značka QSL v sobě tyto tři hlavní 
aspekty zahrnuje. Písmena totiž reprezentují 
anglická slova quality, safety a legality. Poža-
davky se na výrobce, prodejce nebo stravova-
cí zařízení valí ze všech stran. No a my jim 
pomáháme ten tlak ustát a podnikání úspěšně 
rozvíjet.

Díky tomu, že máme desetileté zkušenosti 
z lokálních i mezinárodních trhů, víme, že se 
na tuto oblast musíme dívat komplexně. Ne-
můžeme ji redukovat jen na jednu část. A tak je 
i portfolio našich služeb poměrně široké. 

Tým našich specialistů pomáhá klientům 
z řad prodejců, výrobců i dovozců odhalit jakost-

ní a bezpečnostní nedostatky. Jde hlavně o tes-
tování kvality, nastavení HACCP a správnost 
etiket. Umíme také zajistit komplexní audit ne-
bo připravit firmu na kontrolu ze strany státních 
institucí. Nedostatky nejen najdeme, ale hlav-
ně navrhneme opatření, která všechno uvedou 
do souladu s tuzemským i zahraničním právem. 
Prevence je klíčová, díky ní chráníme klienty 
před pokutami a nežádoucím zájmem médií.

Situace v potravinářství a spotřebním zboží 
je velmi dynamická, neustále se mění pravi-
dla, přicházejí nové požadavky. Jako odborníci 
máme o těchto změnách přehled a cítíme, že 
je správné, abychom pomáhali celému oboru. 

Zmínit určitě musím náš pravidelný moni-
toring. Je to výběr těch nejdůležitějších změn 
a událostí, který zasíláme zdarma každému, kdo 

se u nás k odběru zpravodaje zaregistruje. Aktuál- 
ně tak poskytujeme informační servis 3 000 zá- 
jemcům z řad firem, institucí a jednotlivců.

Stejně tak provozujeme informační portál 
o kvalitě a bezpečnosti potravin iqsl.cz nebo 
specializovaný web testypotravin.cz. Ten sle-
duje spotřebitelské testy, které publikují čes-
ká média. Firmy i spotřebitelé tak snadno na 
jednom místě najdou přehled hodnocených 
výrobků, a to i zpětně. Procházet mohou více 
než 500 testů, které v tuto chvíli zahrnují přes  
5 800 potravinářských produktů.

Je potřeba říct, že požadavky na celkovou 
podobu etikety se liší stát od státu. Pro firmy 
tak bývá těžké se v legislativních nárocích ci-
zích zemí zorientovat. Tím, že dlouhodobě spo-
lupracujeme s potravinářskými firmami, které 

exportují své produkty do více než třiceti zemí, 
máme bohaté zkušenosti nejen s etiketami pro 
EU, ale také pro americký nebo asijský trh. 

Co se výživových údajů týká, existují dvě 
cesty. Tou první je nechat si data vypočítat 
přímo u našich specialistů. Existuje ale i jiné 
řešení. Naši klienti k dispozici specializovaný 
software, který jsme nazvali Etiketomat (www.
etiketomat.cz). Díky němu si potřebné výživo-
vé údaje vypočítají sami. 

Tuto online službu jsme spustili v roce 2015, 
dnes má za sebou už skoro sedm let úspěšného 
fungování. Při vývoji jsme spolupracovali s Eu-
roFIR, nezávislou organizací, která se zaměřuje 
na data o potravinách. Ta prověřila správnost 
našich výpočtů. Následně naše výsledky vali-
doval i Brusel, a tak se Etiketomat stal oficiál-
ním IT řešením pro výpočet výživových hodnot 
v rámci celé EU. Za dobu své existence už v Eti-
ketomatu bylo provedeno přes 7 500 výpočtů.

Naši zákazníci oceňují hlavně jednoduchost, 
dali jsme si záležet na tom, aby se v něm zo-
rientoval skutečně každý. Velmi důležitá je 
i rychlost, výsledná data jsou k dispozici ob-
ratem, a to všechno při nízkých finančních ná-
kladech.

Letos na podzim to bude 10 roků, co naše 
firma vstoupila na trh. Když se podíváme zpát-
ky, podnikatelské prostředí je dnes výrazně ji-
né. A to nás na naší práci baví. Je náročná, ale 
taky zajímavá a progresivní. Pořád čelíme no-
vým výzvám, vzděláváme se, rosteme. 

Qsl v čísleCh 
– více než 396 zavedených systémů HACCP
– více než 13 872 otestovaných výrobků
– více než 636 úspěšných auditů
– více než 7 728 schválených etiket
–  více než 17 040 hodin věnovaných inovacím

QSL s. r. o.
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Deset let na straně zákazníka. QSl pomáhá 
potravinářským firmám, obchodníkům i restauracím

http://www.cmsauvignon.com/en/
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.vinnetrhy.cz
https://www.iqsl.cz/
https://www.testypotravin.cz/
http://www.etiketomat.cz/
http://www.etiketomat.cz/
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Velmi dobrým výsledkem morav-
ských vín skončilo zimní kolo 25. Ber- 
liner Wein Trophy. Z celkem 68 vín 
z České republiky, která se soutěže 
zúčastnila, byla 2 oceněna velkou 
zlatou medailí a 22 zlatou medai-
lí. Účast našich vinařů s podporou  
Vinařského fondu zajistila společ-
nost GastroPress, člen mezinárodní 
iniciativy Winesupporter.com.

Velkou zlatou medaili si odváží Sau-
vignon, slámové 2015, z Vinných skle-
pů Skalák Leony Šebestové a Bobulky 
69, slámové víno 2016, Oldřicha Drá-

pala. Právě Oldřich Drápal z Vranovic 
se v Berlíně stal jasně nejúspěšnějším 
z reprezentantů, když ze šesti přihláše-
ných vín dokázal vytěžit jedno velké 
zlato a další čtyři zlaté medaile. Skvělé 
čtyři zlaté si odváží i vinařství Martina 
Čapky z Hrušek.

„Pro mnohé z nás to byla první vel-
ká zahraniční soutěž po dlouhé covi-
dové pauze,“ hodnotil průběh soutěže 
předseda jedné z komisí JUDr. Luboš 
Bárta, šéfredaktor časopisu SOMME-
LIER, a dodal: „V Berlíně se hodnotí 
prostřednictvím tabletů ve velmi pro-
pracované aplikaci, která vylučuje chy-

bu a usnadňuje hodnocení ve 
všech směrech. Měl jsem štěs-
tí jak na opravdu skvělé členy 
mojí jury, tak hlavně na na-
prosto výjimečná vína, která 
jsme po čtyři dny hodnotili. 
V devíti z dvanácti sérií téměř 
všechna vína dostala nad  
85 bodů a padlo i mnoho Vel-
kých zlatých s více než 92 bo-
dy. Proto se nedivím, že jsme 
nepřivezli žádné stříbro. Zla-
to zcela naplnilo limit OIV.“

Pokud soutěžící přihlásí 
svá vína i na Asia Wine Tro-

phy a Portugal Wine Trophy, 
budou se jim dosažené vý-
sledky započítávat do seriálu 
Golden League. Z účasti ale 
nebudou automaticky vy-
loučeni ani ti, kdo tentokrát 
v Berlíně nebyli, protože se 
bude v Berlíně v srpnu konat 
ještě letní hodnocení. 

V zimním kole Berliner 
Wein Trophy bylo hodno-
ceno více než 8000 vín ze  
40 zemí. Hodnocení by-
lo rozděleno do dvou sekcí 
vždy po čtyřech hodnoticích 

dnech. Při soutěži stále s německou 
přísností panovala přísná bezpečnostní 
opatření. Berliner Wein Trophy probí-
há pod hlavičkou VINOFED (Světová 
federace významných mezinárodních 
soutěží vín a destilátů) a patronací OIV 
(Mezinárodní organizace pro révu vin-
nou a víno) a UIOE (Mezinárodní unie 
enologů). 

Více o soutěži na  
www.wine-trophy.com

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

Vinařství Víno Medaile
Oldřich Drápal Bobulky 69, slámové víno 2016 Velká zlatá
Vinné sklepy Skalák Sauvignon, slámové 2015 Velká zlatá
Bohemia Sekt Bohemia Sekt Prestige 36 brut, jakostní šumivé víno 2015 Zlatá
Habánské sklepy Rulandské modré REZERVA, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Chateau Bzenec Chateâu Bzenec Rulandské bílé VOC Bzenec 2018 Zlatá
Oldřich Drápal Alibernet, slámové víno 2015 Zlatá
Oldřich Drápal Chardonnay, slámové víno 2018 Zlatá
Oldřich Drápal Cabernia, výběr z cibéb 2009 Zlatá
Oldřich Drápal Rulandské bílé, slámové víno 2017 Zlatá
Vican rodinné vinařství Rulandské šedé, výběr z bobulí 2018 Zlatá
Vinařství Čapka Sylvánské Zelené Terroir Kukvička, pozdní sběr 2020 Zlatá
Vinařství Čapka Pinot Noir OTISK Kukvička, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Vinařství Čapka Zweigeltrebe OTISK Kukvička, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Vinařství Čapka Pinot Noir OTISK Nechory, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Vinařství Hrabal Chardonnay, pozdní sběr 2020 Zlatá
Vinařství Hrabal Sauvignon, pozdní sběr 2021 Zlatá
Vinařství Hrabal Pálava, výběr z hroznů 2021 Zlatá
Vinařství Pavlov Chardonnay, výběr z hroznů 2017 Zlatá
Vinařství Pavlov Pálava, výběr z hroznů 2020 Zlatá
Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Pálava, výběr z bobulí 2021 Zlatá
Vinařství U Kapličky Víno Dalibor – Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2020 Zlatá
Vinné sklepy Skalák Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2018 Zlatá
Vino Hort Merlot rosé, pozdní sběr 2021 Zlatá
Znovín Znojmo Solaris, výběr z hroznů 2021 Zlatá

Dvacetčtyři medailí pro moravská vína z Berlína!

Po medailovém úspěchu na me-
zinárodní soutěži růžových vín ve 
Španělsku zabodovala moravská ro-
séčka také ve Francii, v mekce vi-
nařů a srdci růžových vín. Na jedné 
z nejslavnějších světových soutěží 
růžových vín Vinalies Mondial du 
Rosé jich porota ocenila hned pět 
a opět potvrdila světovou kvalitu 
moravských růžových vín. Účast na 
soutěžích finančně podpořil Vinař-
ský fond a organizačně zajistilo Ná-
rodní vinařské centrum.

Moravští vinaři přihlásili do jedné 
z nejprestižnějších a nejrespektova-
nějších soutěží růžových vín Vinalies 
Mondial du Rosé 13 vín a obdrželi  
3 zlaté a 2 stříbrné medaile. Velmi se 
dařilo Vinařství Bronislava Vajbara, 
které zaznamenalo 2 zlaté medaile. Vi-
nařství Znovín Znojmo si odváží 1 zla-
tou a 2 stříbrné medaile, z nichž jedna 
je za růžový sekt. Na světových sou-
těžích se tak začíná prosazovat i tato 
globálně čím dál populárnější katego-
rie. V roce 2021 si moravští vinaři ze 
soutěže odvezli 1 zlatou a 1 stříbrnou 
medaili.

„Vinalies Mondial du Rosé je velmi 
prestižní soutěž, vyznačující se zejména 
vysokou úrovní s přísným hodnocením. 
V komisích usedají převážně odborní-
ci z praxe, tedy lidé věnující se oboru 
dlouhodobě a vínu opravdu rozumí. 
Hodnocená vína prochází skutečným 
zkoumáním, kdy porotci musejí např. 
ke každému vzorku napsat komentář, 
který je součástí hodnocení. Ve světle 

toho se jedná o opravdu mimořádný 
medailový zisk pro moravská vína, pro-
tože uspět na takové soutěži je skutečně 
těžké,“ sdělil k výsledku soutěže Mar-
tin Šmíd, sommelier Znovínu Znojmo, 
který reprezentoval Českou republiku 
a hodnotil vína, a dodal: „Můj velký 
obdiv patří také pořadatelům, kteří od-
vedli opět velmi profesionální výkon. 
Byl jsem velmi potěšen, že jsem byl 
opět pozván a mohl se i letos této akce 
zúčastnit jako porotce.“

Zlatou medaili získal πnot noir 3,14 
Rulandské modré Rosé, pozdní sběr 
2017, z vinařství Znovín Znojmo, který 

se nedávno stal šampionem kategorie 
polosuchých růžových vín na soutěži 
Concours Mondial de Bruxelles Rosé 
Wine Session. Víno vzniká ve spolu-
práci s Matematicko-fyzikální fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze a je opat-
řeno moderním skleněným uzávěrem 
Vinolok, který zajišťuje dlouholeté za-
chování svěžesti a charakteru vína. Do 
stejné kategorie patří i stříbrem oceně-
né Rulandské modré ročníku 2020, což 
potvrzuje výjimečnost těchto vín.

Od roku 2004 každoročně členové 
Unie francouzských enologů, která svě-
tovou soutěž růžových vín pořádá, po 

tři dny ochutnávají růžová vína z celého 
světa. V letošním roce v Marseille hod-
notilo 60 světových odborníků více než 
1000 vín. Le Mondial du Rosé se těší 
patronátu OIV (Mezinárodní organiza-
ce pro révu vinnou a víno), UIOE (Me-
zinárodní unie enologů) a je součástí  
VINOFED (Světová federace význam-
ných mezinárodních soutěží vín a de-
stilátů).

Více info o soutěži na  
www.mondial-du-rose.com/en/

O vínech na  
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Moravská růžová vína se ve Francii zbarvila do zlata
Vinalies Mondial du Rosé – výsledky

Absolutním šampionem 29. roč-
níku prestižní mezinárodní soutěže 
vín Chardonnay du Monde, která 
se tradičně koná v Burgundsku, 
se stalo moravské Chardonnay 
z rodinného vinařství Josef Vali- 
hrach z Krumvíře. Moravské Char-
donnay si ze soutěže celkem 

odvezlo pět medailí a z toho dvě 
se zařadila mezi TOP 10. Opět se 
tak světu ukázala špičková světo-
vá úroveň moravských vín. 

Zlatou medaili, ale hlavně prv-
ní místo vyhlašovaného žebříčku 
TOP 10 získalo Chardonnay 2016, 
sladké, vinařská trať Nivy, obec 
Krumvíř z rodinného vinařství Jo-
sef Valihrach. Vinařství patří v po-
sledních letech k vůbec nejoceňo-
vanějším na této soutěži. Nejvyšší 
ocenění obdrželo již v roce 2014 
a 2020, a letos tak završilo pomy-
slný hattrick. Během posledních let 
si z této kolébky Chardonnay po-

stupně přivezli všechna umístění 
v první pětici. Letos přidali k cel-
kovému vítězství ještě stříbrnou  
medaili.

„Dnes nenacházím slova. S velkou 
pokorou se v dnešní těžké době dívám 
na českou vlajku, která vlaje už po-
třetí na vrcholu tabulky. Vzpomínám 
si, jak jsme před lety za pomoci ka-
marádů posílali vzorek našeho Char-
donnay do Burgundska na nejstarší 
soutěž světa věnující se jedné odrůdě. 
Těžko jsme dávali dohromady peníze 
na dopravu. Tehdy jsme sice nezíska-
li medaili, ale s výsledkem jsme byli 
spokojení. V průběhu posledních let 
jsme se umístili několikrát v první 

pětce nejlepších vín soutěže s víny 
suchými, barrique, sekty a tentokrát 
se nám podařilo vyhrát s vínem slad-
kým,“ sdělil majitel vinařství Josef 
Valihrach. 

V žebříčku TOP 10 se umístilo 
a zlatou medaili získalo ještě jedno 
moravské Chardonnay, konkrétně 
Chardonnay Reserva Barrique 2019 
z B\V Vinařství z moravských Ratíš-
kovic, které si navíc přiváží stříbrnou 
medaili za další své víno Chardonnay 
Reserva 2017. Třetí stříbrnou medai-
li pro moravská vína na této soutěži 
utržilo vinařství Víno Lípa Mikulov  
za Chardonnay 2019, pozdní sběr, 
Sur Lie.

Chardonnay du Monde je nejstarší 
vinařskou soutěží vyhrazenou vínům 
jedné odrůdy. Letošní 29. ročník se 
konal 9. až 11. března v Château des 
Ravatys v Saint-Lager v Burgundsku 
ve Francii. Celkem 200 porotců hod-
notilo 546 vín z 32 zemí světa a by-
lo uděleno 178 medailí – 56 zlatých  
a 122 stříbrných.

Více o soutěži na  
www.chardonnay-du-monde.com 

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

Omnimedia, s. r. o.

Nejlepší Chardonnay na světě je opět z Moravy
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Vinařství Víno Medaile
Vinařství Bronislav Vajbar Frankovka rosé, výběr z hroznů 2021 Zlatá
Vinařství Bronislav Vajbar Cabernet Sauvignon rosé, výběr z hroznů 2021 Zlatá
Znovín Znojmo Rulandské modré rosé, pozdní sběr 2017 Zlatá
Znovín Znojmo Rulandské modré rosé, pozdní sběr 2020 Stříbrná
Znovín Znojmo Znovín de Lux rosé brut Zweigeltrebe, jakostní šumivé víno 2013 Stříbrná

Komise po skončení hodnocení

http://www.wine-trophy.com
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
http://www.chardonnay-du-monde.com
http://www.vinazmoravyvinazcech.cz
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Z a j í m a v o s t i  Z e  s v ě t a

Zatímco naši předci znali řasy ještě jako zcela přirozenou potravu bohatou na bílkoviny a minerální látky, dnes už jsou řasy všedním jídlem jen nebo už zase pro opravdu malou část lidstva. řasy 
se jako součást výživy využívají ve východní Asii, Indii a bývalém Sovětském svazu anebo také na pobřeží Severní a Jižní Ameriky jako (tajenka), zelenina apod. Mořské řasy obsahují relativně 
velké množství bílkovin, jódu a vápníku, zároveň se však vyznačují nízkým obsahem tuku.  

křížovka

ACO. tvoříme budoucnost odvodnění

ACO štěrbinové žlaby

potravinářských provozů

Odvodnění 
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MlékeM 
proti covid-19

Zdá se, že pandemie covid-19 je na ústupu, 
přesto na toto onemocnění stále po celém světě 
umírají tisíce lidí. V boji s touto virovou infek-
cí mohou překvapivě sehrát důležitou roli vědci 
z oblasti potravinářství.

Vědecké týmy z University of Michigan a vý-
zkumného a vývojového centra Glanbia PLC 
v Twin Falls, Idaho, se pustli do zkoumání antivi-
rových vlastností proteinu kravského mléka a jeho 
účinnosti proti variantám SARS-CoV-2. Výsled-
ky svého výzkumu zveřejnili ve zprávě v dub-
novém čísle časopisu Journal of Dairy Science.

Zkoumaným proteinem je laktoferin, který se 
nachází v mléce většiny savců. Bovinní laktofe-
rin vykazuje antimikrobiální vlastnosti, je aktiv-
ní proti mnoha mikroorganismům – bakteriím, 
virům a dalším patogenům. Bylo zjištěno, že 
za experimentálních podmínek inhibuje infek-
ci SARS-CoV-2 tím, že blokuje schopnost viru 
proniknout do cílových buněk a také podporuje 
antivirové obranné mechanismy buněk.

Bovinní laktoferin prokázal antivirovou akti-
vitu v klinických studiích na lidech. Například 
bylo potvrzeno, že orálně podávaný zmírňuje zá-
važnost virových infekcí, a to nejenom SARS, 
ale i způsobených rotaviry a noroviry. Vzhledem 
k široké antivirové účinnosti a bezpečnosti, mi-
nimálním vedlejším účinkům a komerční do-
stupnosti bovinního laktoferinu navrhlo několik 
přehledových prací jeho použití pro preventivní 
nebo postexpoziční léčbu infekce SARS-CoV-2.

S cílem zlepšit klinickou relevanci a převo-
ditelnost (ze zvířecího modelu na lidský) tým 
testoval bovinní laktoferin proti některým z nej-
běžnějších variant SARS-CoV-2: WA1, B.1.1.7, 
B.1.351 a P.1 varianty a variantu Delta. Každá 
z těchto variant zahrnuje modifikace spike pro-
teinu SARS-Cov-2, které snižují účinnost nově 
vyrobených vakcín. Navíc každý z těchto kme-
nů vykazuje sníženou neutralizaci vakcinačním 
sérem.

Cílem studie bylo obšírněji prozkoumat míru 
anti-SARS-CoV-2 účinnosti bovinního laktofe-
rinu in vitro a také prověřit antivirové aktivity 
komerčně dostupných mléčných výrobků, kte-
ré mohou mimo laktoferinu obsahovat zvýšená 
množství dalších, potenciálně antivirově aktiv-
ních složek. Vědci též zjišťovali, zda by dextróza 
a sorbitol, běžně používané při výrobě tablet pro 
perorální léky, interferovaly se schopností bovin-
ního laktoferinu inhibovat SARS-CoV-2.

Zjistili, že bovinní laktoferin byl účinný proti 
všem výše uvedeným kmenům testovaným in vit-
ro, a očekávají, že bude účinný i proti dalším nově 
vznikajícím variantám. Zdá se, že ostatní složky 
v komerčních mléčných výrobcích antivirovou 
ochranu nenabízejí, což potvrzuje, že účinnost 
těchto výrobků je pravděpodobně zcela závislá 
na laktoferinu. Tým také zjistil, že dextróza a sor-
bitol nesnižují účinnost hovězího laktoferinu proti 

SARS-CoV-2, což znamená možnost vývoje anti-
-covid léku ve formě tablet pro perorální podávání.

Klíčovým přínosem široké antivirové účinnos-
ti laktoferinu je zejména jeho potenciál pro pre-
venci nebo léčbu nově se objevujících virových 
onemocnění. To je podle mínění vedoucího stu-
die Jonathana Z. Sextona zvláště důležité tehdy, 
kdy existují omezené možnosti léčby nebo když 
jsou možnosti léčby příliš nákladné pro široké 
použití. Orálně dostupné léčivo, které pokrývá 
nově se objevující kmeny, by bylo ideální pro 
léčbu SARS-CoV-2 v oblastech bez plošného oč-
kování nebo pokud by byla vakcína proti nově 
vznikajícím kmenům neúčinná.

V závěru článku se uvádí: „Je zapotřebí ješ-
tě mnoho práce, abychom plně porozuměli an-
tivirovému potenciálu bovinního laktoferinu 
v klinickém prostředí, avšak tato studie in vitro 
představuje příslib pro další taktiku v boji proti 
celosvětové pandemii covid-19.“
Jesse W. Wotring, Reid Fursmidt, Loren Ward, 
and Jonathan Z. Sexton: Evaluating the in vit-
ro efficacy of bovine lactoferrin products again-
st SARS-CoV-2 variants of concern. Journal of 
Dairy Science, 105, č. 4 (duben 2022), https://
doi.org/10.3168/jds.2021-21247  

Alpské sýry 
obsAdily první tři MístA 

v soutěži World 
chAMpionship 

cheese contest
Gruyère ze Švýcarska byl jmenován světo-

vým šampionem roku 2022 v soutěži sýrů World 
Championship Cheese Contest. První místo v té-
to soutěži získal již ve dvou ročnících za sebou 
a v celkovém trvání soutěže to bylo potřetí.

Soutěž World Championship Cheese Contest, 
jejíž první ročník proběhl v roce 1957, se koná 
každý druhý rok. Je největší světovou soutěží sý-
rů, másla, jogurtů a syrovátky. Tuto soutěž hostí 
americká Wisconsinská asociace výrobců sýrů 
(WCMA). Tým 53 mezinárodních porotců hod-
notí všechny přihlášené výrobky během třídenní 
akce konané v Madisonu ve Wisconsinu.

Sýr Gourmino Le Gruyère AOP (AOP – chrá-
něné označení původu) pro společnost Gourmino 
AG vyrábí Michael Spycher z Mountain Dairy 
Fritzenhaus v Bernu ve Švýcarsku. Gourmino 
Le Gruyère AOP získal skóre 98,423 bodů ze  
100 a byl nejlepším sýrem z 2978 přihlášených 
do soutěže World Championship Cheese Contest 
v roce 2022. Sýr získal titul také v roce 2020 a 2008.

Prvním vicemistrem v soutěži se skóre 98,331 
se stal Appenzeller Mild-Würzig, vyrobený spo-
lečností Käserei Niederbüren AG z Niederbürenu 
ve Švýcarsku.

Erzherzog Johann, zralý tvrdý sýr s omytou 
kůrou/mazem, vyrobený společností Oberstei-
rische Molkerei eGen z Knittelfeld, Steiermark, 

Rakousko, byl druhým vicemistrem se skóre 
98,254.

V soutěži World Championship Cheese 
Contest 2022 bylo zastoupeno celkem 29 ze-
mí. USA získaly 94 nejlepších umístění Best in 
Class, sýraři ze Švýcarska si odvezli 10 zlatých 
medailí, Nizozemsko skončilo se sedmi.

Mezi 33 státy USA zastoupenými v soutěži zís-
kali sýraři z Wisconsinu 45 titulů Best in Class. 
Dalším v pořadí byl New York s 12 prvními místy 
následovaný Idahem s 11 vítězi zlatých medailí.

Sýr AOP Gruyère pocházející ze Švýcarska to 
v soutěži neměl lehké, protože na začátku toho-
to roku americký soudce prohlásil název gruyère 
za obecný název sýra. Toto rozhodnutí v současné 
době právně napadla asociace Interprofession du 
Gruyère.
www.dairyreporter.com

Ztrácejí něMci chuť 
nA MAso 

A Mléčné výrobky?
Tradiční německý jídelníček je bohatý na ma-

so a mléčné výrobky, počínaje různými druhy 
vuřtů a klobásek přes telecí řízky po německý 
tvaroh. Časy se však mění. V posledních něko-
lika letech více než polovina německé popula-
ce snížila spotřebu masa a jedna třetina plánuje 
v příštích šesti měsících konzumovat také méně 
mléčných výrobků. Alespoň tak to uvádí nová 
zpráva vypracovaná asociací ProVeg Internatio- 
nal, která využívá data z projektu Smart Protein 
financovaného EU. To naznačuje, že Němci ztrá-
cejí tradiční chuť na maso a případně i na mléčné 
výrobky.

V rámci spotřebitelského průzkumu bylo do-
tazováno více než 7500 lidí v Německu a devíti 
dalších evropských zemích – Rakousku, Dánsku, 
Francii, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, 
Španělsku a Spojeném království – na své po-
stoje ke spotřebě rostlinných a konvenčních po-
travin.

Zjištění odhalila, že Německo má mezi analyzo-
vanými zeměmi nejvyšší podíl na snížení spotře-
by masa a masných výrobků, hned po Rumunsku. 
Zároveň se ukázalo, že v Německu je nejvíce kon-
zumentů potravin rostlinného původu v Evropě. 

Z dat Smart Protein vyplývá, že 10 % němec-
kých spotřebitelů se živí pouze potravinami čistě 
rostlinnými, což znamená, že dodržují vegeta-
riánskou nebo veganskou stravu. Celkem 30 % 
Němců se identifikuje jako flexitariáni – konzu-
mují převážně vegetariánské pokrmy, občas si 
ale dopřejí maso. 

Pro profesora Armanda Pereze-Cueta z kated-
ry potravin, výživy a kulinářství na Umeå Uni-
versity, spolupracujícího na projektu Smart Pro-
tein, není toto zjištění překvapivé. Co je možná 
překvapivější, je procento německých spotřebi-
telů (51 %), kteří uvedli, že v posledním roce 
snížili spotřebu masa. Co se týče mléčných vý-

robků, 32 % Němců uvedlo, že v příštích šesti 
měsících se chystají konzumovat méně mléka, 
jogurtů a sýrových výrobků.

„Je možné, že se zdravotní povědomí kvůli co-
vidu zvýšilo, ale také je třeba vzít v úvahu holi-
stický příspěvek dietních pokynů, mohutné kam-
paně za zdravější stravování a též roli sociálních 
médií. Navíc z údajů projektu Smart Protein se 
zdá, že Němci a Rakušané mají problémy se změ-
nou stravy v menší míře než spotřebitelé v jiných 
zemích EU,“ zdůvodnil profesor.

Podle ProVeg International lze snížení spotře-
by masa v Německu připsat rostoucímu povědo-
mí o lidském a planetárním zdraví, tj. povědomí 
o potřebě zdravé výživy a výživy šetrné k život-
nímu prostředí a klimatu.

Potraviny rostlinného původu mají obrovský 
potenciál. Ze všech rostlinných produktů do-
stupných v Německu bylo rostlinné „mléko“ po-
važováno za nejoblíbenější a 28 % respondentů 
ho konzumovalo jednou týdně. Rostlinný jogurt 
konzumuje 21 % alespoň jednou týdně, následují 
rostlinné náhražky drůbežího a hovězího masa 
(20 % alespoň jednou týdně).

Trh s rostlinnými mléčnými výrobky patří me-
zi největší a nejrychleji rostoucí trh v Evropě, ale 
Němci by rádi viděli nabídek na pultech v su-
permarketech ještě více, a to zejména rostlinný 
smetanový sýr (32 %), plátkový sýr (32 %) či 
rostlinnou mozzarellu (31 %).

Němečtí spotřebitelé si také přejí, aby si v su-
permarketech mohli koupit více rostlinného 
mletého masa a burgerových placiček (32 %) 
a kuřecích prsou a klobás (30 %). U rostlinných 
náhražek ryb chtějí němečtí spotřebitelé v obcho-
dě koupit více rybích tyčinek (27 %) a uzeného 
lososa (22 %).

Trh rostlinných alternativ masa je v Německu 
mezi analyzovanými evropskými zeměmi rostou-
cím nejrychleji. Za poslední tři roky se v Němec-
ku staly tyto alternativy hlavním proudem, jsou 
dostupné v diskontních prodejnách pod privát-
ními značkami a stávají se komunitní kategorií. 
Německo tak z velké části dohnalo předního hrá-
če v této oblasti, Spojené království.

Co se týče ceny, respondenti uvedli, že pravdě- 
podobně bude vyšší u alternativy rostlinného 
původu než u masa tradičního. Celkem 26 % se 
domnívá, že pravděpodobně zaplatí víc, pokud 
rostlinný produkt bude mít stejnou chuť a struk-
turu jako maso živočišného původu.

Podle asociace ProVeg International celková 
zjištění naznačují, že u německé populace roste zá-
jem diverzifikovat svou stravu a místo tradičního 
masa a mléčných výrobků vyzkoušet alternativní 
produkty. Znamená to též, že v Německu a v celé 
Evropě existuje obrovský potenciál pro potraviny 
rostlinného původu a že potravinářské společnos-
ti budou tlačeny k vývoji více a lepších produktů.
https://smartproteinproject.eu/consumer-atti-
tudes-plant-based-food-report/, https://proveg.
com/proveg-annual-review-2021-pdf/

Mgr. Tatiana Oldřichová
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